ŠPORT ZA SPROSTITEV - SK.1 (od 3. do 17. 6. 2020)
ZADOLŽITVE: Opravi vsaj dve vadbeni enoti in pošlji kakšno sliko ter kratek opis vadbe ( v
Kanalu ali v sporočilu). S temi aktivnostmi bomo letos tudi zaključili z izbirnim predmetom
Šport za sprostitev.
1. Vadbena enota: DUATLON

(Čas trajanja: 60 – 90 min)

2. Vadbena enota: izlet v naravo

( Čas trajanja: 2 – 4 ure)

3. Vadbena enota: pohodništvo

(Čas trajanja: 2 - 4 ure hoje)

Tokrat lahko združiš daljši tek (2 km) –
kolesarjenje (8 km) – krajši tek (1km).
Lahko pa opraviš aktivnosti tudi ločeno ali
pa samo eno aktivnost. Izberi si sam/sama.
Seveda se najprej ogrej in po duatlonu
naredi streching.
Tempo teka si izbereš po svojih zmožnostih.
Lahko ga kombiniraš tudi s hojo. Kolesariš le
z izpravnim kolesom, čelado in ob
upoštevanju cestno prometnih predpisov.
Odpravite se na kakšen izlet skupaj s starši,
naredite sprehod v naravi in se sprostite
ter naužijte lepot naravnih znamenitosti
Slovenije (…mi smo imeli planiran izlet v
Blejski Vintgar – Bled jezero; ki ga lahko
sami obiščete ali pa nadomestite s kakšno
drugo vam bolj ustrezno destinacijo).

Za tiste, ki radi hodite v hribe, predlagam
vzpon na kakšen hrib v naši bližnji okolici
(npr. Na Sabotin ali Škabrijel…ali kam bolj
daleč… Npr. Na Golake, Čaven…),
priporočam, da hodite skupaj s starši.

*NAMIG: Vse tri zgoraj navedene aktivnosti lahko tudi beležite z aplikacijo na telefonu (Sports
tracker ali katero drugo), naredite sliko ekrana in mi jo pošljete v Sporočilu. Navodila za namestitev
in uporabo mobilne aplikacije ste že dobili v prejšnjem gradivu in so še 1x navedena spodaj.
Lahko pa mi pošljete samo kratek opis izbrane aktivnosti in kakšno slikco ( v Kanalu ali v
sporočilu).
Aktivnosti na prostem še vedno izvajate ob upoštevanju ukrepov (sami ali skupaj s straši)!
OPOMBA: V primeru bolezni ali poškodbe, vadbe ne izvajate in me o tem obvestite
(komunikacija).
Ohranite dobro fizično in psihično pripravljenost ter ostanite zdravi.
SE VIDIMO V ŠOLI.
Šempeter pri Gorici, 2. 6. 2020

Alenka Faganelj
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NAVODILA ZA NAMESTITEV MOBILNE APLIKACIJE SPORTS TRACKER
1. Najprej poskrbi, da se povežeš z internetom. Za prenos aplikacije pojdi v mobilno trgovino (npr.
Trgovina Play - za pomoč je na Sliki 1 prikazana ikona te aplikacije) in v iskalnik vtipkaj Sports tracker.
Preveri, če si našel pravo aplikacijo (takšno kot prikazuje Slika 2) in nato pritisni Namesti.

Slika 1: Ikona Trgovine play.

2. Ko se aplikacija Sports tracker namesti na tvojem telefonu, klikni nanjo oziroma na gumb odpri.
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3.Najprej se odpre začetna stran, kjer se je potrebno registrirati s klikom na Sing up (Slika 4). Pred
oblikovanjem uporabniškega imena in gesla se pojavijo informacije o aplikaciji in pogoji uporabe,
katere preberite skupaj s starši. Če se strinjate z napisanim in želite nadaljevati, kliknite na gumb I
agree (Slika 5). V nadaljevanju nastavite uporabniško ime in geslo ali se povežite kar z google
računom, če ga imate, ter potrdite registracijo s pritiskom na gumb Sign up (Slika 6).

Slika 4: Začetni meni.

Slika 5: Pogoji uporabe.

Slika 6: Nastavitve
uporabniškega imena in gesla.

4. Po uspešni registraciji se pojavi okno, v katerem vas sprašuje po dovoljenju za dostop do lokacije
vaše naprave. Če se strinjate (za uporabo je potrebno dovoliti), pritisnite dovoli (Slika 7) in čestitke,
aplikacijo ste uspešno namestili (Slika 8)!

Slika 7: Dovoljenje aplikaciji za
dostop do lokacije vaše naprave.
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Slika 8: Začetni meni
aplikacije Sports tracker.

UPORABA MOBILNE APLIKACIJE SPORTS TRACKER
1. Pred začetkom izvajanja telesne dejavnosti v telefonu vključite navigacijo in odprite aplikacijo
Sports tracker. S pritiskom na start se odpre meni (Slika 1), v katerem izberete telesno dejavnost
(Slika 2), ki jo boste izvajali (hoja, tek, kolesarjenje) in v nadaljevanju pritisnite continue (Slika 3).

Slika 1: Začetni meni.

Slika 2: Izbira telesne
dejavnosti.

Slika 3: Pritisni continue.

2. V novem oknu se bo pojavil zemljevid, na katerem se bo izrisala črta poti, ki ste jo v času vaše
telesne dejavnosti naredili, ter števec časa. Za začetek merjenja pritisnite start tik pred začetkom
telesne dejavnosti. Ves čas vadbe morate imeti telefon pri sebi. Najbolje, da ga namestite nekam na
varno npr. v žep nahrbtnika. Ko končate s telesno dejavnostjo, pritisnite stop in zaključite vadbeno
enoto s pritiskom na end. Na koncu shranite meritve s pritiskom save.
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3. Ko zaključite, vas bo aplikacija ponovno povezala na začetni meni. Če v začetnem meniju podrsate
po ekranu navzdol, boste ugotovili, da se spodaj zbirajo vaše meritve in lahko kadarkoli dostopate
do njih (Slika 4). S klikom na meritev si lahko pogledate kako ste se odrezali in mi slike ekrana pošljete
v Sporočilu (Slika 5).

Slika 4: Shranjene meritve.

Slika 5: Sliki ekrana meritve.

Alenka Faganelj

5

