
Dragi dijaki!

Zaradi trenutne situacije in dela od doma, bomo v letošnjem šolskem letu 1. športni dan izvedli nekoliko 
drugače, od doma. Izvedel se bo PETEK, 23. 10. 2020.

Izbirate lahko med POHODOM in KOLESARJENJEM.

Izberite  najbližji hrib, vrh ali kolesarsko turo. Za družbo povabite še svoje najbližje in skupaj preživite aktivno 
dopoldan na svežem zraku. Športni dan naj traja najmanj 3 ure.

Na poti in doseženem cilju posnemite dve fotografiji in jih skupaj s kratkim opisom pošljite profesorjema 
športne vzgoje: igor.istenic@sc-celje.si, lucija.mandl@sc-celje.si, najkasneje do PONEDELJKA, 2. 11. 2020. 
Imate možnost, da si pridobite dobro oceno pri pouku ŠVZ.

Da bo športni dan varno izveden poskrbite za:
- ustrezno obutev in oblačila
- prehrano in VODO
-v primeru kolesarjenja tudi čelado 

Upoštevajte vsa navodila in priporočila za preprečevanje širjenja CORONA VIRUSA. 

Ostanite zdravi! Igor Istenič, Lucija Mandl. 
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1. URAVNOTEŽENA PREHRANA

- uživamo raznolika živila, med katerimi naj
prevladujejo zelenjava, sadje, žita (čim
manj predelana), krompir, riž in testenine.

- Izogibamo se sladkarijam in sladkim
pijačam

2. REDNA TELESNA AKTIVNOST

(povzeto s konference Gibanje je zdravje)
Telesna aktivnost, ki ima pomemben učinek na
zdravje:
150 minut zmerno intenzivne aerobne aktivnosti
(živahna hoja) vsak teden ALI

75 minut intenzivne telesne vadbe (npr. tek) vsak teden
PLUS (+)
Aktivnosti za krepitev mišic - vaje za moč (2 ali več dni na teden).3. MANJ STRESA

- nasmejte se, smeh sprošča in odpira
- ustvarite si sproščujoče/meditativno okolje

(tišino, mir, svež zrak, sproščujoča glasba..)
- ležite na hrbtu, v tem položaju je telo

najbolj sproščeno in omogoča pretok energije skozi
telo, dihajte skozi nos in usta

4. HIGIJENA

- redno umivajte roke z milom, tudi razkužujte
- oblačila perite vsaj na 60°C, vsak član družine
naj uporablja svojo brisačo, umijte in razkužite tudi
mobilni telefon, kljuke, volan od avta…

5. DOVOLJ VODE

- 2 litra vode za zdrave ženske in 3 litre za
zdrave moške

- med telesno aktivnostjo med vsakim 15
minut vadbe popijte 200 ml (povzeto po ABC

zdravje)

6. DOVOLJ SPANJA

- mladostniki naj bi spali 9 ur, odrasli 7 ur (priporočila 

NIJZ)

- spanje pomaga pri utrjevanju in ohranjanju 
spomina pri učenju
- pomanjkanje spanja za telo pomeni še dodaten 
stres, ki spodkopava vaš imunski sistem


