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UVOD 

 

Projekt »Ljudske igre in šport nas združujejo« financira 

Program Erasmus+ Evropske unije in ga usklajuje 

poljska šola Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi  iz Poznana v partnerstvu s petimi 

šolami: Colégio Nossa Senhora de Lourdes iz Porta, 

Portugalska; Sredno uchilishte " Lyuben Karavelov" iz 

Vidina, Bolgarija; Hırkai Şerif Secondary School iz 

Istanbula, Turčija; Gimnazija Kranj iz Kranja, Slovenija 

in Colegiul National "Emil Racovita" iz Bukarešte, 

Romunija. 

Vsak projektni partner v projekt prinese primere dobre 

prakse ter predstavi ljudske igre in popularne športe. Prav 

tako je projekt usmerjen v zdrav življenjski slog mladih 

in uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

Končni cilj projekta je razviti transverzalne veščine naših 

učencev in dijakov: sposobnosti komuniciranja, timsko 

delo, ustvarjalnost, inovacije, IKT spretnosti, kulturno 

zavedanje in obenem okrepiti položaj učiteljskega 

poklica. 

 

Naša skupna knjiga predstavlja najbolj tradicionalne igre, 

športne igre in popularne športe v posameznih državah. 

 

Večina fotografij prikazuje učence in dijake naših šol pri 

izvajanju opisanih iger in športov v  naših šolah in so 

vključeni v Erasmus+ projekt. 
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POGLAVJE 1: Igre in športne igre 
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SLOVENIJA: ŠPORTNE IGRE 

 

Ime: Ravbarji in žandarji 

Pri tej igri ni posebnih pripomočkov, rabimo pa  

 

 prostor, kjer udeleženci lahko tečejo in se skrijejo 

(vrt, del parka, dvorišče,…) 

 prostor za  »ječo« (manjši prostor ob drevesu, 

grm, klop,…) 

 

Število igralcev: osem ali več 

 

Pravila igre:  

 

Med vsemi igralci se določi, kdo bo imel vlogo ravbarjev 

– roparjev, ter kdo bo v skupini žandarjev, policajev. 

Medtem ko žandarji zaprtih oči čakajo obrnjeni stran in 

štejejo do dvajset, imajo ravbarji eno minuto časa, da se 

dobro skrijejo (za drevo, pod klop, katerokoli drugo 

dobro skrivno mesto). Ko žandarji preštejejo do dvajset, 

poiščejo skrite ravbarje in jih poskušajo uloviti. Ko jih 

ulovijo, jih odpeljejo do mesta, ki je določen za ječo, kjer 

počakajo, dokler žandarji ne poiščejo in ulovijo vseh 

ravbarjev. 

 

Daljša verzija igre predvideva, da se zaprtega ravbarja 

izpusti, če se njihove roke dotakne roka svobodnega 

ravbarja. V tem primeru morajo žandarji ponovno teči za 

njim in ga ujeti. 
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Ime: Zemljo krast  

Prostor in pripomočki: 

 prostor, kjer igralci narišejo večji krog 

 kreda, lesena palčka  

 

Število igralcev: tri ali več 

 

Pravila igre:  

Najprej se nariše velik krog, sredi tega majhen krog. 

Veliki krog se glede na število igralcev razdeli na manjše 

enake dele. Vsak igralec dobi svoj del in ga poimenuje, 

običajno po eni državi, imena se ne smejo ponoviti. 

Lesena palčka se uporabi, da se meče okrog v igralce. 

Mora biti lahka, da se igralci ne poškodujejo. 

Med igro vsak igralec stoji na svojem “ozemlju”. Eden 

izmed igralcev je napadalec. V roki ima palčko in 

zakliče: “Napadam...” ter zakliče eno izmed imen držav. 

“Lastnik” te države mora steči stran od kroga kakor hitro 

je mogoče. Napadalec palčko vrže na tla, stopi nanjo in 

zakliče “Stop”. Ko napadeni igralec zasliši “Stop”, se 

mora ustaviti in mirno obstati. Zdaj napadalce vrže 

palčko v napadenega in ga poskuša zadeti.  Če ga zadane, 

mu lahko vzame kos njegovega ozemlja, vendar le toliko, 

kolikor doseže s svojega “ozemlja”. Če napadalec ne 

zadane, mu ne more odvzeti dela kroga. 

Nato se igra ponovi. Napadeni igralce postane napadalec. 

Zmagovalce igre je tisti, ki ima ob koncu igre največje 

ozemlje, največji del narisanega kroga. 
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Ime: Ristanc ali Tancšola  

Pripomočki: 

 kreda za risanje po tleh, manjši ploščat kamenček 

 

Število igralcev: eden ali več 

Pravila igre:  

 

Igralno polje je sestavljeno iz več kvadratov, ki jih 

narišeš na tla. Običajno jih je osem, prvi kvadrat stoji 

sam, nato sta dva vzporedno eden ob drugem. Ta vzorec 

se ponovi, na koncu sta dva samostojna kvadrata. Število 

kvadratov lahko določijo igralci. V kvadrate se zapišejo 

številke od ena dalje, zadnji izmed njih nosi številko 

števila kvadratov. Igralec skače po eni nogi čez kvadratna 

polja in lahko stoji na obeh nogah le v kvadratih, ki so 

vzporedno eden ob drugem. 

 

Prvi igralec vrže kamenček v prvi kvadrat in skoči v 

polje označeno s številko 1 in se pomika vse do zadnjega 

polja in nato nazaj. Na svoji poti nazaj pobere kamenček 

stoječ na eni nogi. Nato kamenček vrže v polje številka 

dva in ponovno skače čez polja od ena do konca in nazaj. 

Če kamenčka ne vrže v pravi kvadrat, če stopi z obema 

nogama na tla, kjer to ni dovoljeno, če se spotakne, je na 

vrsti naslednji igralec. 

 

Prvi igralec, ki pride do zadnje številke in uspešno 

zaključi skoke zadnjega kvadrata, je zmagovalec.  



 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

BOLGARIJA: IGRE / ŠPORTNE IGRE 

 

Ime: “Narodna topka” – Med dvema ognjema 

 

To je verjetno ena izmed najbolj popularnih in 

najpogostejših iger, ki se izvajajo pri urah športa. 

 

Oblačila: športna. Zaželjeno je, da ima vsaka ekipa 

majice v različnih barvah za lažje prepoznavanje. 

 

Pravila:  

Učenci se razdelijo v dve skupini in vsaka izbere svojega 

voditelja, ki ga imenujemo “konzul”, odposlanec. 

Narišemo pravokotno polje in ga razdelimo na dva enaka 

dela. Oba konzula stojita zunaj polja, ki je lahko 

označeno ali pa tudi ne. ostali igralci obeh ekip so v polju 

in ne smejo prestopiti črte. 

Poljubno izberemo ekipo, ki začne igro. Igra se prične 

tako, da mora ekipa trikrat vreči žogo čez, nasprotna 

ekipa pa jim to poskuša preprečiti. Cilj igre je žogo 

podati konzulu in obenem zadeti nasprotnega igralca. Če 

je igralec nasprotne ekipe zadet, je izločen iz igre in stopi 

iz polja ter se pridruži konzulu. Če igralec ujame žogo, 

konzul njegove ekipe dobi žogo in jo vrže v nasprotne 

igralce ter jih skuša izločiti iz igre. 

Če žoga ne zadane nikogar in je konzul ne ujame, žogo 

dobi nasprotna ekipa. Če kateri od igralcev uspe ujeti 

žogo, ima ekipa možnost izločenega igralca poklicati 

nazaj v igro. 

Da je igra zanimiva, je primerno, da ima vsaka ekipa 

enako število igralcev, a ne več kot dvanajst v eni ekipi. 
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Ime: “Beli peperudki” – Beli metulji 

 

Domneva se, da je ta igra znana in priljubljena samo v 

Bolgariji. Igrali so jo že starši in stari starši današnjih 

otrok, danes je priljubljena predvsem med mlajšimi 

otroki in učenci. Otroci se zabavajo, ker med igro pojejo. 

 

Oblačila: Športna oblačila niso potrebna. 

 

Pravila: 

Udeleženci igre oblikujejo krog. Sredi kroga dva otroka 

plešeta in se vrtita prekrižanih rok, medtem ko ostali 

pojejo: 

Beli metulji, kam ste odleteli? 

Ali je bil to tvoj konec?  

Potem izberi prijatelja. 

Jaz izberem prvega, ti izberi drugega. 

 

Ko se pesem konča, vsak od plešočih otrok (metuljev) 

izbere enega izmed otrok, ki oblikuje krog in ga zamenja, 

postane “metulj”. Igra se ponovi s pesmijo in plesom 

“metuljev”v krogu. 
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Ime: “Dama” – Lejdi in kavalir  

 

Oblačila: Šprtna oblačila niso potrebna. 

Pravila: 

Priprava:  

S kredo se na tla nariše moža iz kvadratov. Kvadrati 1, 

2,3 so “telo”, 4 in 5 sta “roki”, 6 je “vrat”, sedem ima 

obliko kroga in je “glava”. Ko je udeleženec na vrsti, 

mora vreči kamenček najprej v številko 1, če je na črti in 

obenem večinoma znotraj lika, se imenuje “las” in lahko 

igra naprej. Nato preskoči v naslednji kvadrat in mora 

pristati na eni nogi. Nato mora skočiti z eno nogo tudi v 

naslednje like, a z obema nogama v številki 4 in 5 v vsak 

kvadrat. V številko 7 doskoči z obema nogama, se obrne 

in se vrne nazaj na enak način do kvadrata s kamenčkom, 

ga pobere stoječ na eni nogi, nato preskoči kvadrat 1. 

Nadaljuje igro, kamenček vrže v kvadrat 2 in ponovi pot. 

Če naredi napako, igro nadaljuje naslednji igralec. 

 

Ko igralec uspešno naredi vse nivoje, ponovno začne od 

številke 1. Tokrat stopa v kvadrate, ne sme stopiti na črto. 

Ko stopi v prvi kvadrat, reče “Patt”, drugi igralci 

odvrnejo “Ooo”, če ni stopil na črto. Če je neuspešen, 

soigralci zakličejo “Seee”, v igro stopi naslednji igralec. 
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ROMUNIJA: IGRE / ŠPORTNE IGRE 

 

Ime: Dežela, dežela, potrebujemo vojake 

(Napisala: Adriana Olaru, učiteljica)  

 

Starost: 6 do12 let. 

Cilj: naučiti se pozornosti, spodbujati ekipni duh 

Udeleženci: vsaj 15. 

Prostor za igro:  na prostem. 

 

Učitelj izbere dva igralca za vodjo vsake ekipe. Vsak 

vodja nato izbere svojo ekipo, izmenjaje po enega 

igralca. 

Ekipi si stojita nasproti ena proti drugi, držijo se za roke, 

da nastane veriga otrok. 

Igralci prve skupine skupno zakličejo: Dežela, dežela, 

potrebujemo vojake! 

Druga skupina odvrne: Koga? 

Prva skupina zakliče ime enega od igralcev nasprotne 

ekipe. 

Ta igralec steče nasproti verigi ekipe, ki je zaklicala 

njegovo ime. Če mu uspe pretrgati verigo, se vrne med 

svoje igralce in z njim gre en igralec nasprotne skupine. 

Če verige ne pretrga, nadaljuje igro v nasprotni ekipi. 

Zmaga skupina, ki ji v določenem času uspe ujeti večino 

ali vse otroke nasprotne ekipe. 
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Ime: Lov na race 

(Zapisala Mariana Gabriela Anghel po pripovedi 

Anca Bulboacă, Graţiela Vişan1) 

 

Starost: 4 do 10 let; 

Cilj: razvijanje motoričnih spretnosti, strategije, hitrosti 

Udeleženci: vsaj 10 otrok; 

Prostor: na prostem ali v zaprtem prostoru; 

 

V Romuniji je zelo priljubljena igra, igrajo jo otroci 

različnih starosti. “Lov na race” predstavlja most med 

generacijami. 

Izberemo dva “lovca”, ostali igralci predstavljajo race. 

Lovca stojita pet do šest metrov eden od drugega, race 

stojijo med obema lovcema. Lovca z žogo skušata zadeti 

otroke v polju med lovcema in jih na ta način izločiti iz 

igre. Zadnja “raca”, ki je izločena, postane naslednji 

lovec in izbere partnerja za naslednjo igro, drugega 

lovca. 

 

Različica: race lahko pridobijo dodatna življenja in 

ostanejo v igri dalj časa, če ujamejo žogo, ki jo vrže 

lovec. 

 

 

                                                           
1 Bulboacă, Anca; Vişan Graţiela, Labirintul Jocurilor – Antologie de 
jocuri pentru preşcolari şi şcolari, Ed. Arlequin, Bucureşti 2015, p. 
192 
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Ime: Ena, dva, tri, k steni……STOP! 

(Napisala: Chirca Mihaela, učiteljica) 

Starost: 6 do12 let; 

Cilj: razvijanje pozornosti in hitrosti reakcije 

Udeleženci: vsaj 5 igralcev; 

Prostor:  na prostem, ob zidu 

 

Učitelj izbere igralca - preštevalca, ta se postavi ob zid. 

Drugi stojijo štiri do šest metrov za njim in so obrnjeni 

proti njemu in zidu. 

Igralec preštevalec, si pokrije oči, obrnjen je proti zidu in 

šteje: ena, dva, tri, k steni, STOP! Medtem ko šteje, drugi 

igralci hitro stopajo proti zidu. Ko preštevalec zakliče 

STOP!, se obrne proti njim. Vsi igralci morajo obstati, če 

jih preštevalec vidi, da se premikajo, morajo narediti štiri 

korake nazaj. 

Igra in štetje se ponavlja toliko časa, dokler eden izmed 

igralcev ne pride do zidu. Ta igralec je naslednji 

preštevalec. 

 



 

 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografija: 

1. Bulboacă, Anca; Vişan Graţiela, Labirintul 

Jocurilor – Antologie de jocuri pentru preşcolari 
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POLJSKA: IGRE / ŠPORTNE IGRE 

 

Igra: Palant 

Oprema: igrišče 20 x 40 na prostem ali v zaprtem 

prostoru,  

Lesena palica ali teniški lopar, gumijasta žoga 

Število igralcev: 10 do 26 udeležencev 

 

 
 

Pravila igre:  

Igralci se razdelijo v dve ekipi. Ena ekipa igra v 

»gnezdu«, druga na »bojišču«. 

Igra se začne tako, da igralec – metalec -  iz gnezda s 

palico udari (odbije) žogo, teče čez polje mimo 

zaporednih baz svoje ekipe in se vrne v gnezdo. 

Nasprotna ekipa poskuša ujeti žogo preden pade na tla. 

Udarec žoge je pravilen, če žoga leti čez črto med prvo in 

tretjo bazo. V primeru, da žoga ni ustrezno servirana, se 

tekmovalec postavi v bazo »nič« in po opravljenem 

krogu ekipa ne dobi točke. Ekipa dobi 3 točke, če je žoga 

na cilju v »enem zamahu«, 1 točka, če je naloga 

opravljena z več zaporednimi podajami med bazami iste 

ekipe. 

Nasprotna ekipa na bojišču skuša ujeti žogo na polju med 

bazami, v kateri so igralci ekipe, ki si podaja žogo. Na ta 



 

 23 

način jim želijo preprečiti pridobitev točk. Igralci ene 

ekipe imajo 5 minut časa, da dosežejo čim več točk, nato 

se ekipi zamenjata. 

Menjava se zgodi tudi prej, če igralec na bojišču ujame 

žogo z eno roko v zraku, ali če udari nasprotnika v teku.  

Igralec metalec teče dokler se žoga ne vrne v gnezdo. Če 

se nahaja med bazami, se vrne nazaj na predhodno bazo. 
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Ime: »Ringo«  - Poljski Ringo 

Oprema in igrišče: igrišče veliko približno 9 x 18 

metrov, mreža ali trak, ki visi na višini 243 cm ali nižje, 

odvisno od starosti in spretnosti igralcev; 1 do 2 

gumijasta obroča. 

 

Število igralcev: 1 do 3  

 

Pravila igre:  

 

Igra se začne, ko igralec vrže (servira) obroč izza končne 

črte svojega polja v nasprotnikovo polje. Če sta v polju 

več kot dva igralca v eni ekipi, obe ekipi istočasno 

servirata. Nasprotnik mora ujeti obroč z eno roko. Ko 

ima obroč v roki se ne sme premakniti, dokler obroča ne 

»vrne« v nasprotnikovo polje. Metalec se menja na vsake 

3 do 5 servisov, odvisno je od števila igralcev. Ekipa 

dobi točko, če obroč pade v nasprotnikovo polje ali če 

obroč pristane izven polja (igrišča). Zmaga ekipa, ki 

pridobi 15 točk (ali 2 točki več kot nasprotnik). Ekipi 

zamenjata igrišče, ko ena izmed ekip doseže 8 točk. 

Pomembno je: 

 Obroč mora leteti vodoravno glede na tla 

 Ujeti obroč z eno roko in jo z isto roko vreči nazaj 

 Da z obročem v roki narediš le en korak 
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Ime: »Pierścieniówka« - The Net Ring Ball //Žoga 

skozi mrežo 

 

Oprema: igrišče za odbojko na prostem ali v zaprtem 

prostoru, mreža za odbojko s tremi luknjami. 

 

Število igralcev: 4 do 6 oseb 

 

Pravila igre: 

 

Igra se začne z metom žoge izza začetne črte igrišča čez 

mrežo. Član nasprotne ekipe ujame žogo in jo z obema 

rokama poda soigralcem največ trikrat. 

Igralci stojijo v polju 1,5 metrov od mreže, žogo lahko 

podajo samo svojim soigralcem, ne smejo blokirati 

lukenj v mreži. Druga ekipa igralcev, napadalci, lahko 

podajo žogo na nasprotno stran igrišča le skozi luknje v 

mreži. Igralci se lahko gibljejo le, ko nimajo žoge. Ob 

vsakem serviranju žoge igralci menjajo svoj položaj, 

podobno kot pri odbojki. 

Ekipa, ki doseže 15 točk, je zmagovalka seta. Igra se 

nadaljuje dokler ena izmed ekip nima prednosti dveh 

točk in se konča, ko ena ekipa zmaga vsaj dva seta igre. 
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TURČIJA: IGRE / ŠPORTNE IGRE 

Ime : Barviti STOP 

Kaj potrebujemo?   Žogo 

Število igralcev: Ni omejitve, idealno število več kot 

štirje igralci. 

Pravila igre: Žoga ne sme pasti na tla. V igralce, ki se 

dotaknjeo stvari v barvi, ki je določena pred metom, ne 

smemo vreči žoge.  

 

Kako igramo? 

Igralci naredijo krog, eden izmed njih, imenujmo ga 

“tisto”, se postavi v sredino. “Tisto začne igro z metom 

žoge v zrak in zakliče ime enega od igralcev, ta pa mora 

ujeti žogo, preden prileti na tla. Nato se izbere in zakliče 

drugo ime. Če žoga pade na tla, igralci stečejo stran. Ko 

“tisto” ujame žogo, zakliče “stop”, vsi igralci se morajo 

ustaviti. “Tisto”izreče barvo in steče za igralci. Ti morajo 

najti nekoga ali nekaj, ki ima barvo, ki se je 

izklicala.Tistih, ki jim to uspe, ne ciljamo z žogo, vse 

ostale pa lahko, če je zadet z žogo, zapusti igro. “Tisto” 

nadaljuje igro in pokliče naslednje ime. Glavni cilj igre je 

izločiti vse igralce v igri. Zmaga tisti, ki ostane v igri do 

zadnjega. 
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Ime: Sedem kamnov 

 

Oprema:  sedem kamnov, žoga 

Igralci:  dve ekipi z enakim številom igralcev.  

Pravila: Sredi kroga eno na drugo postavimo kamne. 

Ekipa z žogo jo mora vreči izven okvira začetka igre. 

Branilci, druga ekipa, ne sme zapustiti kroga pred metom 

žoge. 

 

Kako igramo?   

Branilca ekipe določimo z metanjem kovanca. Na tla 

narišemo krog, sredi tega postavimo sedem kamnov, 

enega na drugega, kot stolp. Prvi član ekipe, ki ima žogo, 

jo vrže v stolp sedmih kamnov in tako se igra začne. Če 

se stolp podre, ekipa branilcev zapusti krog in steče za 

žogo. V tem času nasprotna ekipa vstopi v krog, da 

ponovno “zgradi” stolp. Ko branilci ujamejo žogo, 

stečejo nazaj h krogu za namenom zadeti nasprotnika in 

ga izločiti iz igre, to morajo narediti, preden je stolp 

dokončan. Če je igralec zadet, stopi na stran, igra se 

nadaljuje brez njega. Če ekipa, ki gradi stolp, uspe 

postaviti kamne nazaj v stolp, se lahko izločeni igralci 

vrnejo nazaj v igro. Če se to ne zgodi do zadnjega 

preostalega igralca, izgubijo igro in ekipi zamenjata 

vlogi. 
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Ime: Ujemi robček 

Kaj potrebujemo? Robček 

Število igralcev: dve ekipi in sodnik 

Pravila igre:  

Obe ekipi začneta igro istočasno. Krog je nevrtalno polje. 

V krogu se igralci ne smejo dotakniti ne nasprotnika, ne 

sodnika. 

Kako igramo?  

Ekipi zavzameta svoj položaj. Pred tekmo se določi 

sodnika, ki ima v rokah robček. Nariše se krog, sodnik 

stopi vanj. Igralci vsake ekipe se postavijo eden za 

drugim v vrsto, ekipi si stojita nasproti. Sodnik odredi 

začetek igre. Prvi igralec vsake ekipe steče do sodnika v 

krogu, vendar ga nasprotni igralec ne sme ujeti. Ekipa 

dobi točko, ko igralec njegove ekipe dobi robček. Če 

igralca nasprotne ekipe istočasno dosežeta sodnika, se 

zanj “borita” //”prerivata”. Ekipa dobi točko samo, če se 

igralec vrne na svojo stran z robčkom. 
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PORTUGALSKA: IGRE / ŠPORTNE IGRE 

 

 

Ime: “Meshes”    

Število igralcev: 2 ali 4 igralci, ali 2 ekipi z dvema 

igralcema. 

Oprema: 2 palici, 2 ali 4 kovinske ploščice. 

Kako igrati:  

Igra poteka na ravnem terenu, palici postavimo od 15 do 

18 metrov stran, igralci mečejo ploščice  proti palicama 

in ju poskušajo zadeti in podreti. Igralci vsako ploščico 

vržejo posebej. Namen igre je podreti palico ali ploščico 

vreči čim bližje palice. 

Igra je končana, ko vsi igralci opravijo najprej met na eni 

strani igrišča in nato še met z druge strani igrišča, skupno 

opravijo 16 metov. 

Točke: Ekipi dodelimo štiri točke, če njen igralec vrže 

ploščico in ta pristane v bližini palice na nasprotni strani 

igrišča in palico podre. Dve točki dobi ekipa za vsak met, 

pri katerem se ploščica najbolj približa palici po metu 

vseh igralcev.  

 

Konec igre in razglasitev zmagovalca: 

Igra se zaključi po šestih zaporednih metih pri igri 

posameznikov, pri igri v parih ali četvorkah pa po 
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dvanajstih metih. Ekipa  ali posameznik z največ točkami 

je zmagovalec igre. 
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Ime: Vrtavka 

 

Kaj potrebujemo: 

 

 Vsak igralec ima svojo vrtavko z vrvico 

 

Kako igrati:  
 

Preden vrtavko vržemo, okrog nje trdno ovijemo vrvico. 

V roki držimo konec vrvice. Ko vrtavko vržemo in 

zavrtimo tako, da vrvico rahlo povlečemo. Za igro s 

prijatelji, na tla lahko zarišemo krog v velikosti enega 

metra in pol, v katerega igralci usmerijo, vržejo vrtavko. 

 

Pravila: 

 

1. Meti se izvajajo eden za drugim. 

2. Igra je sestavljena iz treh serij metov, vsak igralec 

ima tri poskuse, da vrtavko uspešno zavrti v 

igralnem krogu. 

3. Po prvem krogu metov vrtavke se igra ponovi 

tako, da poskušamo vrtavke drugih igralcev 

izločiti iz kroga igre. 

 

Zgodovina igre: 

 

Skozi stoletja so istočasno obstajale različne oblike 

vrtavk, imele so različna imena in igre so se izvajale na 

različne načine. V Babilonu so našli prve glinene vrtavke 

z dekoracijami. Pri raziskovanju Pompejev so tudi 

izkopali nekaj vrtavk. V zgodovini stare Grčije in Rima 

jih v svojih spisih navajajo Kalipso, Virgilij, Horac in 
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Plinij. Prav tako vrtavke najdemo pri različnih ljudstvih 

širom sveta. 
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Ime: Igra kitajske opice 

Igralci:  3 ali več 

Prostor: pred zidom 

 

Kako igrati:  

En igralec stoji pred zidom s hrbtom obrnjen proti 

ostalim udeležencem in šteje »Ena, dva, tri, kitajska 

opica.« Medtem ostali udeleženci hitro stopajo in se 

približujejo zidu. 

Ko igralec ob zidu konča stavek, se obrne. Če vidi 

katerega od udeležencev, da se premika, se mora ta vrniti 

na začetno pozicijo. Prvi igralce, ki pride do zidu, je 

zmagovalec. 

 

Zanimivost 

 

Običajno to igro igrajo mlajši otroci v šoli. Igro pozna 

vsak Portugalec. Igrajo jo tudi v nekaterih drugih državah 

po vsem svetu. 

 

Cilji 

 

Igre razvijajo sposobnosti pozornosti in koncentracije 

igralcev. 

Je enostavna in se igra na prostem ali v zaprtem prostoru. 
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LJUDSKE IGRE – POVZETEK 

Igre so vedno bile del prostega časa otrok. Otroci, ki so 

vključeni v te preproste dejavnosti, jih igrajo, da se 

družijo, sproščajo in zabavajo. Obenem te igre razvijajo 

določene spretnosti, tako kot so hitrost, taktika, 

natančnost (pri metu žoge z namenom zadeti soigralca ali 

kak predmet), gibčnost (pri izogibanju žoge ali palice). 

Prav tako pri igranju pridobijo telesno moč. Skratka, 

otroci skozi igro razvijajo vse motorične sposobnosti.  Pri 

igrah, kjer skupina otrok igra proti drugi ekipi, jih 

naučimo sodelovanja v skupini, če želijo zmagati igro. 

V tem poglavju je opisanih 18 iger. Igre se igrajo na 

prostem, kjer je veliko prostora, ali v zaprtem prostoru. 

Zanimivo je vedeti, katere igre so šestim sodelujočim 

državam skupne in kako se le te med seboj razlikujejo. 

Kaj imajo igre skupnega? 

Večina iger ima preprosta pravila, zato se jih je lahko 

naučiti. V večini držav so priljubljene igre z žogo. Pri 

nekaterih igrah ne potrebujemo pripomočkov ali pa so ti 

preprosti in jih najdemo v naravi (palice, kamenčki, 

kreda za risanje). Igre se igrajo v majhnih skupinah, 

nekatere se izvedejo tudi individualno ali v paru (poljska 

igra “Ringo”, portugalska “Meshes” in igra “vrtavka”, 

slovenska igra “Ristanc”). Ugotovili smo, da se nekatere 

igre pojavljajo v več državah, a so  nekoliko razlikujejo 

pri načinu izvedbe (na primer bolgarska “med dvema 

ognjema” in romunska “lov na race”, bolgarska “Lejdi in 
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kavalir” ter slovenska “Ristanc”, romunska “ena, dva, tri, 

k steni STOP” in portugalska “igra kitajske opice”. 

Katere so posebne lastnosti posameznih iger?  

Veliko aktivnosti, na primer tek, je vključenih v 

naslednjih igrah: 

- vse poljske igre 

- turška »Barviti Stop« in »Sedem kamnov« 

- romunska “Lov na race«  

- bolgarska »Med dvema ognjema« 

- slovenska »Ravbarji in žandarji« 

Pri naslednjih igrah ne potrebujemo nobenih 

pripomočkov: 

- slovenska »Ravbarji in žandarji« 

- bolgarska »Beli metulji 

- portugalska »Igra kitajske opice« 

- romunska »Dežela, dežela, potrebujemo vojake« 

in »ena, dva, tri , k steni… STOP« 

 

Nekatere izmed opisanih iger v tem poglavju so znane 

učencem (dijakom) in učiteljem iz posameznih držav, a 

jih niso vključili med svoje izbrane opisane igre. Vsem 

sodelujočim državam, učencem in učiteljem, je bilo 

zanimivo osredotočiti se na temo iger, ki jih otroci igrajo 

danes, ali so jih igrali v preteklosti, in primerjati do 

kakšne mere so te dejavnosti še vedno priljubljene med 

otroki, ker vemo, da se je način življenja v zadnjih letih 

spremenil zaradi uporabe informacijske tehnologije in 

interneta. 
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Tekste so napisali: 

SLOVENIJA: 

Lana Šumi, Laura Ana Oman - »Ravbarji in žandarji«,  

Ajda Možek - »Zemljo krast« 

Špela Koprivnikar - »Ristanc« 

 

POLJSKA: 

Krystyna Andrzejewska, Renata Szczepaniak, Barbara 

Maciejewska-N'sir 

Fotografije: Barbara Maciejewska-N'sir 

 

Povzetek: Bernarda Kovač 
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POGLAVJE 1: Športi 
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SLOVENIJA: NACIONALNI /POPULARNI ŠPORTI 

 

ALPSKO SMUČANJE 
 

Alpsko smučanje, smučanje po belih strminah, je 

prostočasna dejavnost drsenja po zasneženih pobočjih na 

smučeh, ki so opremljene z vezmi. V nekaterih državah, 

kot je Slovenija, je smučanje eden bolj pomembnih 

rekreacijskih športov. Leta 1936 je alpsko smučanje 

postalo zimska olimpijska disciplina. 

 

Alpsko smučanje je individualen šport in ima nekaj 

disciplin. To so: slalom, veleslalom, superveleslalom, 

smuk in kombinacijo. Poznamo tudi smučanje prostega 

sloga, ki se deli na snežni žleb, grbine, in akrobatske 

skoke in pa zadnje čase vse bolj popularni smučarski 

kros. Vse te discipline so postale že olimpijski športi. 

 

Za smučanje so potrebne dobre smuči, oblikovane tako, 

da omogočajo ostro zavijanje. Vezi in smučarski čevlji 

smučarja povežejo s smučmi. Poleg tega smučar 

potrebuje primerne smučarske čevlje. Smučarske palice 

pomagajo smučarju, da se poriva naprej, z njimi tudi 

kontrolira zgornji del telesa ter mu omogočajo boljšo 

ravnotežje med vijuganjem. Smučar potrebuje čelado, ki 

prepreči poškodbe, če med smučanjem pade. Ta je 

obvezna do 14-leta starosti; za ostale smučarje pa se jo 

zelo priporoča. Prav tako smučarski kombinezon, 

rokavice in očala varujejo njegovo telo in oči. 

 



 

 45 

Smučanje je športna dejavnost na prostem, v bolj ali 

manj hribovitih področjih. Cilj smučanja je spustiti se 

po progi med vratci in jo prevoziti v najkrajšem možnem 

času. 

 

Najbolj znani slovenski smučarji so Bojan Križaj, Rok 

Petrovič, Jure Košir,  Mateja Svet, Urška Hrovat in še 

mnogi drugi, ki so v preteklosti zaznamovali slovensko 

smučanje. V tem času pa najbolj iztopajo: Tina Maze, 

Ilka Štuhec, Ana Drev, Štefan Hadalin and Boštjan Kline.  

Tina Maze je prva slovenska smučarka, ki je osvojila 

veliki kristalni globus. Leta 2014 je na Olimpijskih igrah 

v Sočiju prismučala dve zlati medalji (veleslalom, smuk). 

 

 

 

 

Slika 1: Alpski smučar                 Slika 2: Ilka Štuhec 

           

 

 

 

Slika 3: Tina Maze 
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KOŠARKA 
 

Košarka je moštveni šport, v katerem dve nasprotni 

ekipi, vsaka sestavljena iz petih igralcev, igrata na 

pravokotnem igrišču ena proti drugi. Igro, kot jo 

poznamo danes, je izumil doktor James Naismith 

decembra 1892 v Springfieldu, Massachusettsu, da bi v 

hladnih mesecih treniral mlade športnike. 

Danes je košarka eden izmed najbolj popularnih športov. 

Leta 1936 je postala disciplina poletnih olimpijskih iger. 

Na svetu obstaja veliko število košarkarskih lig in 

tekmovanj. 

Na igrišču sta dva koša, en koš za vsako ekipo, 

postavljena na višini 3,05 metra nad tlemi. Vsaki ekipi je 

določen koš, ki ga mora braniti. V drugi koš ekipa meče 

žogo in pridobiva točke. Ekipi menjata koša v polčasu. 

Glavni rekvizit v košarki je žoga, običajno oranžne ali 

rjave barve, ki ima 24 cm premera. Košarkarji mečejo 

žogo skozi obroč nasprotnega koša. Cilj košarkarjev je 

zadeti čim več košev in dobiti čim več točk. Kadar 

košarkar meče in zadane, dobi dve točki. Če igralec 

zadane izza črte za tri točke, ekipi prinese tri točke. Ekipa 

dobi prosti met, vreden eno točko, če nasprotna ekipa 

naredi osebno napako nad njihovim igralcem. Kadar ena 

ekipa zadane in dobi točko, žogo dobi druga ekipa. 

Ekipa, ki ima več točk ob koncu tekme, je zmagovalka. 
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Tekma je sestavljena iz štirih četrtin, vsaka je dolga 

deset minut. Če imata obe ekipi ob koncu tekme enako 

število točk, se tekma podaljša za pet minut. Podaljški 

se lahko igrajo večkrat zapored. 

Košarka je zelo popularna v Sloveniji. Imamo veliko 

dobrih košarkarjev: brata Goran in Zoran Dragić, Luka 

Dončić, Gašper Vidmar in drugi.  

Slovenija je lansko leto zmagala v Evropskem prvenstvu 

v košarki: EuroBasket 2017 v Istanbulu. 

 

 

 

 

 

Slika 1: Slovenski košarkar Goran Dragič med tekmo 

 

 

 

 

 

Slika 2: Slovenska ekipa na EuroBasketu 2017  
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SMUČANJE PO STAREM 

Smučanje – iz davnine 

Smučanje ima zelo dolgo zgodovino. Najstarejši primer smuči 

so našli v Rusiji, stare so več kot osem tisoč let. Čeprav ima 

smučanje dolgo in bogato zgodovino, je postalo popularna 

oblika rekreacije in športa šele sredi 19. stoletja. Od takrat 

dalje je eden izmed najbolj popularnih športov. 

Bloke – Kjer se je vse začelo 

V Slovenija je planota, imenovana Bloke. Znana je kot zibelka 

slovenskega smučanja. Najstarejše omembe bloškega 

smučanja sežejo v leto 1689, zato so bloški smučarji znani kot 

najstarejši smučarji v Srednji Evropi. Sami so doma 

izdelovali smuči iz trdega, v glavnem bukovega lesa, ali iz 

mehkega brezovega lesa. Smuči so bile dolge 150 cm in široke 

20 cm. Z usnjenimi trakovi so smuči privezovali na noge. 

Uporabljali so tudi lesene palice, predvsem v hribovitih 

področjih. Palica je bila običajno topa in dolga do dva metra. 

Osnovna funkcija smuči je bila prevoz dobrin. Bloški ljudje 

so smuči uporabljali za prevoz vode, lesa, žita, izdelkov iz 

lesa. Posebne pogrebne smuči so uporabljali za prevoz krst. 

V drugi polovici 19. stoletja je v alpskih državah, med temi 

tudi v Sloveniji, smučanje postalo šport predvsem pod 

vplivom skandinavskih dežel. Ljudem je smučanje pomenilo 

prijetno preživljanje prostega časa. 

Pomembno se je spominjati preteklosti, zaradi tega se v 

Sloveniji organizirajo različni dogodki, na katerih bi se naučili 

smučanja po starem in v tem tudi uživali. Ljudje iz različnih 

koncev Slovenije so ustanovili klube, s katerimi dajejo 

priznanje tradiciji smučanja. Na Blokah vsako leto 
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organizirajo tekmovanje, na katerem udeleženci dejansko 

uporabljajo staro leseno opremo. Bloški smučarski maraton 

je postalo tradicionalno rekreacijsko smučarsko tekmovanje s 

staro smučarsko opremo. 

Takšna tekmovanja niso značilna samo za Bloke, ampak se 

podobni dogodki in tekmovanja odvijajo tudi v severozahodni 

Sloveniji. Udeleženci nosijo in uporabljajo starinsko opremo 

in se odenejo v staromodna volnena oblačila. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: V spomin smučanja na Blokah 

Slika 2: Tekmovanje na starih lesenih smučeh 

Slika 3: Bloški smučar (1913) 
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Tekste so napisali dijaki: Jedrt Mikelj (Alpsko smučanje), David Kopar 

(Košarkal) and Tinkara Perne (Smučanje po starem). 

 

Viri fotografij:  

Alpsko smučanje 

Slika 1:  https://edition.cnn.com/2017/03/03/sport/gallery/alpine-world-cup-

photo-highlights/index.html  

Slika 2: 

http://www.zimbio.com/photos/Ilka+Stuhec/2017+Audi+FIS+Ski+World+C

up+Finals+Ladies/emScNk3DplV  

Slika 3: https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/nov-jubilej-za-tino-maze-

vstopila-v-klub-30.html  

 

Košarka: 

Slika 1: : http://www.sloveniatimes.com/dragic-honoured-with-drazen-

petrovic-s-jersey 

Slika 2: http://www.ljubljancan.info/lokalne-info/bezigrad/sampioni-za-

vedno/attachment/efa9761fb65a43b84e0c-srbija-slovenija-evropski-prvak/  

 

Smučanje po starem: 

Slika 1: http://www.rtvslo.si/news-in-english/prehistoric-skiing-at-

bloke/330530  

Slika 2: https://www.delo.si/novice/slovenija/v-skofji-loki-so-smucali-po-

starem.html  

Slika 3: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bloške_smuči 
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https://www.delo.si/novice/slovenija/v-skofji-loki-so-smucali-po-starem.html
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BOLGARIJA: NACIONALNI /POPULARNI ŠPORTI 

KOŠARKA 

Pravila 

Košarka je skupinski šport. Dve ekipi po pet igralcev 

mečeta žogo in poskušata zadeti nasprotnikov koš. Igra 

se na pravokotnem igrišču, koša sta postavljena nasproti 

eden drugemu. Igrišče je razdeljeno na dva glavna dela, 

ki sta ločena s sredinsko črto. 

 
Ekipa ima za končanje napada na voljo 24s, če jim to ne 

uspe, žogo dobi ekipa v obrambo. Če je žoga podana 

nazaj za sredinsko črto, igro (žogo) dobi ekipa v obrambi. 

Igralci ekipe si žogo podajajo čez igrišče ali s 

preigravanjem nasprotnih igralcev (dribbling). Ekipa, ki 

ima žogo, je ekipa v napadu, ekipa brez žoge je ekipa v 

obrambi. Igralci mečejo na koš, poskušajo odvzeti 

(»ukrasti«) žogo, preusmerjajo podaje, lovijo odbite 

žoge. 

Ko igralci ene ekipe žogo vržejo v koš, pridobijo dve 

točki, če zadenejo koš izza črte, ki označuje met za tri 

točke, potem dobijo tri točke. Zadet prosti met pa velja  

eno točko.  
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V osnovni šoli Lyuben Karavelov iz bolgarskega mesta 

Vidin se učenci pravil in igre košarke naučijo pri urah 

športa.  

Včasih naši učenci igrajo različico košarke, ki se imenuje 

»ulična košarka«, z ekipami drugih osnovnih šol na 

zunanjih igriščih. 

 

 

 
 

 

 



 

 53 

ODBOJKA 

Pravila  

Postavitev igrišča 

Igrišče za odbojko je dolgo 18 metrov in široko 9 metrov, 

vsaka polovica meri 9 krat 9 metrov. 

 
Pri odbojki je v vsaki ekipi na igrišču 6 igralcev. Trije 

stojijo ob mreži, trije za njimi, v drugi vrsti. 

Ko ima ekipa žogo na svoji strani igrišča, se žoga lahko 

odbije največ trikrat med igralci ene ekipe. 

 

Podaja nazaj - servis 

Vsaka igra se začne s servisom. Igralec, ki servira, stopi 

za črto nasproti mreže, ki omejuje igrišče. Servira lahko 

iz katere koli pozicije za to črto, vendar ne sme prestopiti 

te črte. Če prestopi to črto, se to šteje kot napaka in pride 

do menjave, žogo dobi nasprotna ekipa. 

 

Menjava 
Igralec servisa servira dokler njegova ekipa dobiva točke. 

Ko ekipa naredi napako, žogo za servis pridobi druga 
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ekipa, igralci se ob tem premaknejo krožno za eno mesto 

proti desni (smer urinega kazalca). 

 

Pridobivanje točk 

Večino iger se igra do treh nizov (od petih), vsak do 25 

točk. 

V šoli Lyuben Karavelov se učenci naučijo igrati 

odbojko med uro športa. V nižjih razredih se naučijo 

igrati tudi mini odbojko. 

Na državnem tekmovanju v odbojki za dekleta do 13 let 

v Varni je naša učenka Merelin Hristova postala 

najboljša igralka v napadu. 
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NOGOMET 

Pravila 

 

Nogomet je eden izmed najstarejših in obenem najbolj 

priznanih športov na svetu. 

Tekma je razdeljena na dva polčasa, vsak traja 45 minut, 

med njima je 15-minutni odmor. 

Vsaka ekipa ima 11 igralcev, vključno z vratarjem. Ta je 

edini igralec, ki se žoge lahko dotakne z roko. Potrebuje 

se vsaj sedem igralcev v posamezni ekipi, da se igra 

lahko izvede. Igrišče mora biti pokrito z umetno ali 

naravno travo. 

 
Igrišče je pravokotno, od končne črte ob golu sta 

označena dva pravokotnika (5.5 m in 16.5 m) ter krog na 

sredini celotnega igrišča. Točka za izvedbo kazenskega 

strela je oddaljena in označena 11 m od vsakega gola. 

Žoga mora imeti obseg od 85 do 61 cm. 

Vsaka ekipa lahko določi do 7 rezervnih igralcev. 

Menjave se lahko izvedejo kadarkoli v času igre, vendar 

so te omejene do največ 3 menjave na vsako ekipo.  

Vsako tekmo sodi glavni sodnik in dva pomožna sodnika. 

V sodobnem nogometu glavnemu sodniku pomagata še 2 

sodnika za golovo črto. Na tekmovanjih najvišjega ranga 

pa se uporablja tudi VAR- SISTEM. Gol se prizna, kadar 

žoga v celoti prečka črto, ki označuje gol. 
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Igralcem se lahko glede na vrsto in pomembnost prekrška 

podeli rumen ali rdeč karton, to je odločitev sodnika. 

Rumeni karton je opozorilo, rdeči karton pomeni 

izključitev igralca iz igre. 

 

Dva rumena kartona sta enaka enemu rdečemu. Igralca z 

rdečim kartonom se ne nadomesti z novim igralcem. 

Nogomet je eden izmed najbolj priljubljenih športov v 

Bolgariji in v osnovni šoli Lyuben Karavelov. Radi ga 

igrajo tako fantje kot tudi dekleta. 

 

Na državnem tekmovanju v nogometu v Sofiji je bil naš 

učenec Radoslav Zahariev spoznan za “Najboljšega 

mladega nogometaša v Bolgariji. 
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POLJSKA: NACIONALNI /POPULARNI ŠPORTI 

NOGOMET 

Igralci so razdeljeni v dve ekipi. Vsaka ekipa ima največ 

enajst igralcev (v to niso šteti rezervni igralci), od katerih 

je eden vratar. Cilj igre je žogo poslati v nasprotnikov gol 

in tako dobiti točko. 

Ekipa, ki doseže več golov, zmaga. Če obe ekipi dosežeta 

enako število golov, je tekma izenačena. Med tekmo se 

igralci, z izjemo vratarja, žoge ne smejo dotakniti z 

rokami ali rameni. Tekmo sodi sodnik, ki je pooblaščen, 

da dogajanje na igrišču sodi glede na po nogometna 

pravila. 

Tekma ima dva polčasa po 45 minut. 

Nogomet je najpopularnejši šport na Poljskem. Več kot 

400,000 Poljakov redno igra nogomet, več milijonov pa 

občasno. Prvi profesionalni nogometni klub je bil 

ustanovljen v začetku 20. stoletja, državna nogometna 

ekipa Poljske je svojo prvo mednarodno tekmo odigrala 

leta 1921. Na Poljskem danes deluje na stotine 

profesionalnih in amaterskih nogometnih klubov, ki so na 

državni ravni organizirani na štiri nivoje (lige). 

Nogometne ekipe sodelujejo na tekmah za Poljski pokal 

in Poljski Superpokal.  
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                            Robert   Lewandowski 

»Bicycle« gol                           

 

 

     

                                                                     

 

Začetek igre 
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SMUČARSKI SKOKI 

Smučarski skoki so zimski šport, pri katerem tekmovalci 

želijo doseči najdaljšo daljavo skoka, potem ko se na 

smučeh spustijo po posebno oblikovanem zaletišču. Na 

končni rezultat poleg dolžine skoka vplivajo tudi 

skakalčev slog in drugi dejavniki. 

Prva tekma v smučarskih skokih potekala v poznem 19. 

stoletju na Norveškem. Smučarski skoki so se razširili po 

Evropi in v Severno Ameriko v začetku 20. stoletja. 

Pri vsakem skoku se ocenjujeta dolžina skoka in slog. 

Rezultat daljave se izračuna glede na kalkulacijsko točko 

(imenovana tudi K-točka), to je zarisana črta v prostoru 

za pristanek, ki jo tekmovalci skušajo doseči. Vsak 

sodnik tekmovalcu lahko glede na njegov slog podeli 

največ 20 točk. Stefan Kraft ima uradni rekord 

najdaljšega smučarskega skoka, 253.5 metrov. 

Najpopularnejši smučarski skakalec na Poljskem je 

Adam Małysz. Njegovi dosežki vključujejo 4 naslove 

svetovnega pokala, 4 medalje Olimpijskih iger, 4 

posamične zlate medalje svetovnih pokalov, 39 

posamičnih zmag na svetovnih pokalih, 96 stopničk na 

svetovnih pokalih (individualno in ekipno). Je edini 

smučarski skakalec, ki je zmagal na treh zaporednih 

svetovnih pokalih. Poleg tega je zmagovalec na Turneji 

štirih skakalnic, edini trikratni zmagovalec Nordijske 

turneje in bivši rekorder v smučarskih poletih. 
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Adam Małysz 

                                   

 

 

 

                              

 Smučarski skakalec 

                       Smučarska skakalnica 
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ATLETIKA 

Atletika je ena izmed najstarejših športnih disciplin. 

Organizirana atletika sega v leto 776 pred našim štetjem, 

v čas antičnih Olimpijskih iger. 
 

Pravila in oblike dogodkov atletike moderne dobe so bili 

določeni v Zahodni Evropi in v Severni Ameriki v 19. in 

v začetku 20. stoletja, kasneje pa so se razširila po drugih 

delih sveta. Osnovna atletska tekmovanja potekajo v 

naslednjih disciplinah: 

 teki 

 skoki 

 meti 

 hoja 

 kombinirani (tek in meti) 

Atletika je bila na Poljskem vedno popularen šport. 

Poljska moška štafetna ekipa 4x400 metrov je postavila 

rekord na svetovnem dvoranskem prvenstvu marca 2018, 

Anita Włodarczyk je nosilka svetovnega rekorda za 

ženske v metu kladiva (82.98 m). 
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Tek čez ovire                                 

Skok v višino s palico 

                                                                             

                                 Metalka kladiva 

                Usain Bolt 
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VIRI SLIK: 

Nogomet                                                                                                                                             

Slika 1:                                                                                                                  
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Robert-Lewandowski-wyprzedzil-Ulfa-Kirstena-na-

liscie-strzelcow-wszech-czasow.html                                                               

Slika 2:                                                                                                                          

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/wayne-

rooney-wins-best-goal-817394                                                                                                                             

Slika 3:                                                                                                                              
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celebration-moments-of-fifa-world-cup-2018-that-left-
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fascinating%2F&psig=AOvVaw0ol29aa1jkhHkOMwYJ

vGE1&ust=1538592011490591                                                                                                                                                
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Smučarski skoki 

Slika 1: 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&so

urce=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpz

NqllujdAhXhposKHXlIAaMQjhx6BAgBEAM&url=http

s%3A%2F%2Fsport.onet.pl%2Fzimowe%2Fskoki-

narciarskie%2F100-lat-polsko-adam-malysz-przez-

niego-polska-pokochala-

skoki%2Frj5hqvr&psig=AOvVaw1UMARAKn1Lpizwz

https://www.rp.pl/Pilka-nozna/180929779-Bundesliga-Robert-Lewandowski-wyprzedzil-Ulfa-Kirstena-na-liscie-strzelcow-wszech-czasow.html
https://www.rp.pl/Pilka-nozna/180929779-Bundesliga-Robert-Lewandowski-wyprzedzil-Ulfa-Kirstena-na-liscie-strzelcow-wszech-czasow.html
https://www.rp.pl/Pilka-nozna/180929779-Bundesliga-Robert-Lewandowski-wyprzedzil-Ulfa-Kirstena-na-liscie-strzelcow-wszech-czasow.html
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/wayne-rooney-wins-best-goal-817394
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/wayne-rooney-wins-best-goal-817394
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJsuqNtOjdAhXCIVAKHYT_CbAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.naukrinama.com%2Fstressbuster%2F5-goal-celebration-moments-of-fifa-world-cup-2018-that-left-audience-fascinating%2F&psig=AOvVaw0ol29aa1jkhHkOMwYJvGE1&ust=1538592011490591
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJsuqNtOjdAhXCIVAKHYT_CbAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.naukrinama.com%2Fstressbuster%2F5-goal-celebration-moments-of-fifa-world-cup-2018-that-left-audience-fascinating%2F&psig=AOvVaw0ol29aa1jkhHkOMwYJvGE1&ust=1538592011490591
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJsuqNtOjdAhXCIVAKHYT_CbAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.naukrinama.com%2Fstressbuster%2F5-goal-celebration-moments-of-fifa-world-cup-2018-that-left-audience-fascinating%2F&psig=AOvVaw0ol29aa1jkhHkOMwYJvGE1&ust=1538592011490591
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJsuqNtOjdAhXCIVAKHYT_CbAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.naukrinama.com%2Fstressbuster%2F5-goal-celebration-moments-of-fifa-world-cup-2018-that-left-audience-fascinating%2F&psig=AOvVaw0ol29aa1jkhHkOMwYJvGE1&ust=1538592011490591
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJsuqNtOjdAhXCIVAKHYT_CbAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.naukrinama.com%2Fstressbuster%2F5-goal-celebration-moments-of-fifa-world-cup-2018-that-left-audience-fascinating%2F&psig=AOvVaw0ol29aa1jkhHkOMwYJvGE1&ust=1538592011490591
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJsuqNtOjdAhXCIVAKHYT_CbAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.naukrinama.com%2Fstressbuster%2F5-goal-celebration-moments-of-fifa-world-cup-2018-that-left-audience-fascinating%2F&psig=AOvVaw0ol29aa1jkhHkOMwYJvGE1&ust=1538592011490591
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJsuqNtOjdAhXCIVAKHYT_CbAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.naukrinama.com%2Fstressbuster%2F5-goal-celebration-moments-of-fifa-world-cup-2018-that-left-audience-fascinating%2F&psig=AOvVaw0ol29aa1jkhHkOMwYJvGE1&ust=1538592011490591
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJsuqNtOjdAhXCIVAKHYT_CbAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.naukrinama.com%2Fstressbuster%2F5-goal-celebration-moments-of-fifa-world-cup-2018-that-left-audience-fascinating%2F&psig=AOvVaw0ol29aa1jkhHkOMwYJvGE1&ust=1538592011490591
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Start_and_Restart_of_Play_(association_football)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Start_and_Restart_of_Play_(association_football)
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpzNqllujdAhXhposKHXlIAaMQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fsport.onet.pl%2Fzimowe%2Fskoki-narciarskie%2F100-lat-polsko-adam-malysz-przez-niego-polska-pokochala-skoki%2Frj5hqvr&psig=AOvVaw1UMARAKn1Lpizwzw_IHwxt&ust=1538584026885277
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpzNqllujdAhXhposKHXlIAaMQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fsport.onet.pl%2Fzimowe%2Fskoki-narciarskie%2F100-lat-polsko-adam-malysz-przez-niego-polska-pokochala-skoki%2Frj5hqvr&psig=AOvVaw1UMARAKn1Lpizwzw_IHwxt&ust=1538584026885277
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpzNqllujdAhXhposKHXlIAaMQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fsport.onet.pl%2Fzimowe%2Fskoki-narciarskie%2F100-lat-polsko-adam-malysz-przez-niego-polska-pokochala-skoki%2Frj5hqvr&psig=AOvVaw1UMARAKn1Lpizwzw_IHwxt&ust=1538584026885277
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpzNqllujdAhXhposKHXlIAaMQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fsport.onet.pl%2Fzimowe%2Fskoki-narciarskie%2F100-lat-polsko-adam-malysz-przez-niego-polska-pokochala-skoki%2Frj5hqvr&psig=AOvVaw1UMARAKn1Lpizwzw_IHwxt&ust=1538584026885277
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpzNqllujdAhXhposKHXlIAaMQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fsport.onet.pl%2Fzimowe%2Fskoki-narciarskie%2F100-lat-polsko-adam-malysz-przez-niego-polska-pokochala-skoki%2Frj5hqvr&psig=AOvVaw1UMARAKn1Lpizwzw_IHwxt&ust=1538584026885277
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpzNqllujdAhXhposKHXlIAaMQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fsport.onet.pl%2Fzimowe%2Fskoki-narciarskie%2F100-lat-polsko-adam-malysz-przez-niego-polska-pokochala-skoki%2Frj5hqvr&psig=AOvVaw1UMARAKn1Lpizwzw_IHwxt&ust=1538584026885277
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpzNqllujdAhXhposKHXlIAaMQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fsport.onet.pl%2Fzimowe%2Fskoki-narciarskie%2F100-lat-polsko-adam-malysz-przez-niego-polska-pokochala-skoki%2Frj5hqvr&psig=AOvVaw1UMARAKn1Lpizwzw_IHwxt&ust=1538584026885277


 

 64 

w_IHwxt&ust=1538584026885277                                                                                                                           

Slika 2:                                                                                                         

https://www.telemagazyn.pl/artykuly/skoki-narciarskie-

puchar-swiata-w-lillehamer-2015-2016-gdzie-obejrzec-

w-telewizji-transmisja-na-zywo-47122.html                                                                                                      

Slika 3:                                                                                                       

https://poranny.pl/pjongczang-2018-olimpiada-skoki-

narciarskie-w-pjongczang-transmisja-na-zywo-live-

wyniki-konkurs-indywidualny-na-zywo/ar/12923406                                                                                 
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TURČIJA: NACIONALNI /POPULARNI ŠPORTI 

 

TURŠKA IGRA JEREED,  CİRİT (kopje) 

Kaj potrebujemo? konja, kopje 

Igralci: ekipe sestavlja šest, osem ali dvanajst igralcev 

Kako se izvaja? 

Jereed  je tradicionalen turški skupinski jahalni šport, pri 

katerem je cilj pridobiti točko z metom  topega lesenega 

kopja v jezdece nasprotne ekipe. 

Pri tem športu udeleženci izboljšajo jahalne spretnosti.  

Sodelujejo jezdeci dveh ekip, vsak od njih je opremljen s 

suho hrastovo ali topolovo palico. S pomočjo te igre so v 

preteklosti vojaki ohranjali telesno kondicijo in se na ta 

način pripravljali na vojno. 

Vsaka ekipa ima šest, osem ali dvanajst jezdecev, stojijo 

si nasproti v območju od 70 do 130 metrov. Obstajajo tri 

»končna območja« na vsaki strani polja, ki merijo 

približno šest metrov globoko. To je čakalno ali 

nevtralno območje, v katerega nasprotniki mečejo kopja. 

Obstaja tradicija, da najmlajši jezdec na začetku vsake 

tekme v drncu pojezdi proti nasprotni ekipi, zakliče ime 

enega izmed članov nasprotne ekipe in z razdalje od 30 

do 40 metrov vrže v tega igralca sovje kopje in ga izzove, 

da vstopi v igro. Nato se v galopu vrne na svojo stran, 

izzvani igralec mu sledi in vrže svoje kopje v bežečega 

nasprotnika. Naslednji jezdec iz prve ekipe stopi proti 
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umikajočemu se jezdecu svoje ekipe in se z njim sreča. 

Član nasprotne ekipe pojezdi v svoj kot na svoje prvotno 

mesto. Tokrat mu sledi njegov tekmec prve ekipe in vanj 

vrže kopje. Hitra igra napada in lova ima dva 45-minutna 

dela. 

Bistvo igre je nasprotnika zadeti s palico med 

zasledovanjem in umikom, to pa zahteva spretnost in 

primerno športno vedenje. 
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DVIGOVANJE UTEŽI 

Oprema: drog in uteži 

Pravila:  

Pri dvigovanju uteži športnik s potegom dvigne železni 

drog z utežmi na vsaki strani in ga zadrži v zraku nad 

glavo, pri tem ne sme upogniti komolcev. 

 

Kako se izvaja? 

V športnem tekmovanju dviganja uteži poznamo dve 

disciplini: sunek in poteg. V potegu športnik dvigne uteži 

v enem gibu ter jih zadrži nad glavo do sodnikovega 

znaka. Pri tem ne sme upogniti komolcev. Pri sunku 

športnik najprej drog kratek čas zadrži na ramenih (prsih) 

in ga nato dvigne. 

 

Športnik ima tri poskuse v dveh disciplinah. Tekmovanje 

se začne z najmanjšo težo uteži, ki jo navede športnik. 

Utež lahko dvigne v času ene minute v skladu s pravili. 

Če športnik uspešno dvigne drog in ne želi povečati teže, 

se teža drugega poskusa avtomatično poveča za vsaj dva 

kilograma.  
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Naim Süleymanoğlu 

 

Po mnenju vseh strokovnjakov 

je najboljši dvigalec vseh 

časov. Pravijo mu »Žepni 

Herkul«, ker je majhen, 

vendar obenem izredno 

močan. 

 

 

Halil Mutlu  

Je turški dvigalec uteži, ki je bil svetovni in olimpijski 

prvak. Trikrat je bil olimpijski, petrkat svetovni in 

desetkrat evropski šampion. Poimenovali so ga 

“Dinamo”, ker je enega za drugim podiral rekorde. 

 

 

Nurcan Taylan 

Je prva ženska dvigalka uteži Turčije, ki je zmagala na 

olimpijskih igrah. V dvigovanju uteži je šestkrat 

postavila evropski in dvakrat svetovni rekord. Leta 2004 

je dobila zlato olimpijsko medaljo v Atenah, z 48 

kilogrami je podrla svetovni in olimpijski rekord. 
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ROKOBORBA 

Oprema: okrogla blazina. 

Igralci:  dva tekmovalca.  

Pravila: Obstajata dva sloga: grško-rimski in prosti slog. 

V obeh se nasprotnika spopadata. V grško-rimskem slogu 

je uporaba nog prepovedana. 

Kako se izvaja? 

Je borilni šport pri katerem tekmovalca uporabljata 

različne taktike v predvidevanju nasprotnikovih gibov in 

ga skuša premagati. Obstajajo različne možnosti, da 

tekmovalec pridobi točke in tako zmaga. Če se rama 

nasprotnika dotakne tal, je igra avtomatično končana. 

Igra se zaključi, ko je razlika v točkah tekmovalcev 10 ali 

več točk. Rokoborec dobi eno točko za vsak uspešen 

premik, kot npr. prijemi in meti. Sodnik določa točke. 

Rokoborba traja dve rundi, vsaka je dolga tri minute. 

Rokoborec z več točkami zmaga. 
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Znani turški rokoborci so Yaşar Doğu, Hamza Yerlikaya, 

Gazanfer Bilge. 

Celal Atik je bil pomemben 

rokoborec in trener. Tekmoval 

je tako v grško-rimskem kot 

prostem slogu. V svoji karieri 

je na svetovnih prvenstvih 

dobil štiri zlate, eno srebrno in 

eno bronasto medaljo. Eno 

izmed zlatih je osvojil na 

olimpijskih igrah v Londonu 

leta 1948. 

 Yaşar Doğu, eden izmed 

največjih rokoborcev v 

turški zgodovini, je 

tekmoval na svetovnih 

prvenstvih in osvojil šest 

zlatih in eno srebrno 

medaljo. Pomemben 

dosežek je bila zlata 

medalja na olimpijskih igrah v Londonu leta 1948. 
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PORTUGLSKA: NACIONALNI /POPULARNI ŠPORTI 

 

IGRA OBROČA IN KLJUKE 

 

Je zelo preprosta starodavna igra, za katero potrebujemo 

obroč in lok. Nihče ne ve, od kod izhaja, a se domneva, 

da je nastala v najrevnejših delih družbe. 

Vsak igralec potrebuje železen obroč, običajno okvir 

starega kolesa, in “kavelj”, ki je na enem koncu 

zakrivljen in se prilega obroču. 

Vak igralec med tekom pred sabo poganja svoj obroč s 

pomočjo kavlja.  

Igra je lahko tudi tekma, v kateri se lahko na poti do cilja 

postavijo ovire. Zmaga tisti, ki prvi pride do cilja. Če se 

obroč prevrne in pade na tla, tekmovalec igro nadaljuje 

na mestu, kjer se je obroč prevrnil. 
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TROSKOK 

 

Troskok je atletsko tekmovanje, podoben je skoku v 

daljino. V angleščini je znan pod imenom “hop, step and 

jump” ali “poskok – korak – skok”. 

Je atletska disciplina, v kateri športnik skoči v daljino 

čim dlje in doskoči na pesek, ki ublaži udarec ob padcu 

pri doskoku. 

Navdih za to atletsko disciplino so bile olimpijske igre 

starih Grkov in je del tekmovanja olimpijskih iger 

modern dobe vse od njihovega začetka leta 1896. 

V tem skoku se izvedejo trije skoki: poskok, korak, skok. 

To je serija treh skokov, ki jih atlet izvede preden 

doskoči na pesek. 

Poskok: prvi od treh skokov. Skakalec opravi dva 

zaporedna odriva, odskoka z isto nogo. 

Korak: odriv za drugi skok se opravi z isto nogo kot prvi 

del troskoka, doskoči pa na nasprotno nogo. 

Skok:  tretji del troskoka se opravi z nasprotno nogo 

prejšnjih skokov. Ta skok se zaključi s pristankom v 

pesku. 

Atlet teče po stezi do odskočne črte, ki je označena z 

leseno desko. Tu tekmovalec začne prvega od treh 

skokov. 
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Če tekmovalec stopi na črto, sodnik pokaže rdečo 

zastavo, kar pomeni, da skok ni veljaven. Ko dvigne belo 

zastavo, je skok veljaven. 

Dolžino skoka se izmeri od odskočne črte do prve sledi, 

ki jo v pesku ob doskoku naredi skakalec. 

Trenutna nosilca rekorda v troskoku sta pri moških 

Jonathan Edwards iz Velike Britanije s skokom 18.29 

metrov in pri ženskah Inessa Kravets iz Ukrajine s 

skokom 15.50 metrov. Oba rekorda sta bila postavljena 

leta 1995 na svetovnem prvenstvu v Gothenburgu. 

 

Portugalski atleti 

Nelson Évora je Portugalski prinesel največ mednarodnih 

medalj. Zadnjo zmago z zlato medaljo je slavil na 

evropskem prvenstvu v atletiki. 

Patrícia Mamona je na evropskem prvenstvu leta 2016 

dobila zlato medaljo. 
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Nelson Évora 

 

 

Patríca Mamona 
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ODBOJKA 

Odbojka je ekipni šport, v katerem dve ekipi s po šestimi 

igralci igrata čez mrežo. Vsaka ekipa poskuša dobiti 

točko tako, da žogo odbije čez mrežo na nasprotnikovo 

stran igrišča. Točke so dodeljene glede na pravila v 

odbojki. Odbojka je del uradnega programa poletnih 

olimpijskih iger od leta 1964. 

Celotna pravila so obsežna, preprosto pa igro razložimo 

na naslednji način: Igro začne igralec ene ekipe tako, da 

izza servirne črte nasproti mreže z eno roko servira žogo 

čez mrežo v nasprotnikov del igrišča. Igralci nasprotne 

ekipe preprečijo, da bi žoga pristala na tleh, jo odbijejo 

največ trikrat v krogu ekipe, vendar je posamezni igralec 

ne sme odbiti dvakrat zapored. Običajno prva dva meta 

pomenita pripravo na “napad” na nasprotnika, to je 

taktika, s katero nasprotni ekipi namerava preprečiti 

pravilen sprejem in odboj žoge. 

Odbojko, ki se je prvotno imenovala “mintonette”, je 

zasnoval William G. Morgan leta 1895 samo štiri leta po 

iznajdbi košarke. Morgan, ki je diplomiral na 

Spriengfield Collegeu YMCA, si je odbojko zamislil kot 

kombinacijo košarke, bejzbola, tenisa in rokometa. 
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ROMUNIJA: NACIONALNI /POPULARNI ŠPORTI 

 

PLAVANJE 

Če je pri Grkih plavanje veljalo za dejanje kulturne 

dejavnosti, so Rimljani cenili kvaliteto, pokazati pogum, 

moč in spretnost soočiti se silo, močjo vode. V knjigi 

“Zgodovina športa v Romuniji” (1995) je avtor N. 

Postolache navedel nekaj ključnih momentov: 

Leto 1769: v kroniki mesta Hotin se pri Romunih omenja 

“plavalni slog zajca”; 

Leto 1820: na obrežju reke Mureș v kraju Arad je javno 

kopališče imelo plavalno šolo; 

V letih 1840 in 1841 je Gheorghe Asachi, ocenjevalec šol 

v Moldaviji, v šolski učni načrt  Akademije Mihailene v 

Iasiju med obvezne predmete vključil športno vadbo v 

gimnastiki, plavanju in sabljanju. 

Leto1850: postavljen je bil prvi naravni bazen na reki 

Mureș v Aradu. 

Konec 19. in začetek 20. stoletja se pojavijo 

organizacijske in tekmovalne dejavnosti v plavanju,  

predvsem v mestih Timisoara, Cluj, Oradea, Targu 

Mures, Arad in Bukarešti.  

Prvo romunsko državno tekmovanje je potekalo leta 1924 

v mestu Targu Mures v 50-metrskem bazenu. Leta 1923 

je bil v Bukarešti ustanovljen Športni vodni klub 

Floaresca, medtem ko je Baile Felix organiziral državno 
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tekmovanje, ki je vključevalo tekme v različnih 

starostnih ekipah. Leta 1929 so v Bukarešti odprli bazen 

na aveniji Kiseleff, danes znan z imenom Tineretului, na 

odprtju katerega je bilo ženskim plavalkam prvič 

dovoljeno sodelovati na tekmovanju. 

Popularne tehnike 

 Slog žabica – razvil se je iz tehnike prsnega 

plavanja, podoben je gibanju žabe; 

 Pasji slog – popularna tehnika plavanja, v katerem 

ljudej posnemajo plavajočega psa; 

 Bočno plavanje – plavalec bočno leži v vodi in 

premika telo s pomočjo zamahov rok in nog 

 Kravl z dvignjeno glavo  

Aktualne tehnike plavanja 

V praksi je znanih več plavalnih tehnik: prosti slog, kravl 

(najbolj razširjena tehnika plavanja), metuljček ali delfin 

(plavalec posnema gibanje delfina), obrnjen prsni slog 

(se predvsem izvaja v rekreacijskem plavanju), hrbtni 

kravl (najlažja tehnika, ker plavalec ves čas plavanja 

lahko diha). 

 

ŠPORTNO PLAVANJE 

Tekmovalno dejavnost ureja in izvaja FINA (Fédération 

Internationale de Natation). Na tekmah sodelujejo 

profesionalni in amaterski plavalci, plavanje je del 

olimpijskih iger moderne dobe. 
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Skupno poteka 17 tekmovalnih dogodkov, vsako je 

organizirano za ženske in za moške. Na poletnih 

olimpijskih igrah izvedejo 13 od 17 tekem, olimpijska 

tekmovanja potekajo v tako imenovanih olimpijskih 

bazenih.  

Olimpijski bazeni so dolgi 50 in široki 21 metrov, 

globina vode po vsej dolžini mora biti vsaj 1.80 metra. 

Kratki bazeni so dolgi 25 metrov in imajo 8 prog. Proge 

morajo biti označene od roba bazena do pet metrov z 

belo ali rdečo barvo, srednja proga (4) je označena z 

rumeno barvo.  

Discipline v klasičnih (olimpijskih) tekmah so 

organizirane v vseh štirih tehnikah: 

• Prosti slog: 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m 

• Hrbtno: 50, 100, 200 m 

• Delfin: 50, 100, 200 m 

• Prsno: 50, 100, 200 m 

• Mešano: 200 in 400 m 

Štafete: 

• 4 x 100 m prosto; 4 x 200 m prosto 

• 4 x 100 m mešano 

• 4 x 50m prosto mešani pari (2 dekleti in 2 fanta 

tekmujejo po razporedu trenerja). 
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Bibliografija: 

 Wikipedia; 

 Tečaj plavanja, Georgeta Kari, romunska založba 

Mâine, 2012; 

 Internetna stran swimming.ro; 

 

VATERPOLO 

 

Začetniki vaterpola so Britanci. Je ena izmed najstarejših 

iger in prvi šport v program olimpijskih iger modern 

dobe. 

Igra je nastala po zamisli Angleža Williama Wilsona. Kot 

član »Londonskega plavalnega kluba« je opazil, da so 

treningi plavanja monotoni in dolgočasni. Da bi razgibal 

trening, je nekega dne prinesel nogometno žogo, jo vrgel 

v vodo in vsi plavalci so zaplavali proti žogi, nato so si jo 

podajali. Zanje je bilo nekaj povsem novega, a igra se je 

hitro prijela. 12. maja 1870 so na srečanju članov 

»Londonskega plavalnega kluba London« ustanovili 

komisijo, da bi postavili pravila igre, ampak pretekla so 

še štiri leta, preden so bila pravila v celoti urejena. 

Prva tekma vaterpola je potekala 14. julija 1876 v 

veslaškem klubu "Bournemouth Premier Rowing Club", 

igrala se je med dvema nasipoma. 12 let kasneje, leta 

1888, je Anglija organizirala prvo svetovno prvenstvo v 

vaterpolu. Zaradi velikih razdalj med mesti in težav s 

prevozom so sodelovale le štiri ekipe. Prvi zmagovalec je 
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bil klub »Midlands Burton Club«. Od 1894 do 1901 je 

vodstvo prevzel »Manchester Osborne Club«, ki je 

predstavljal Veliko Britanijo na poletnih olimpijskih 

igrah leta 1900. 

Prva celinska država Evrope, kjer so igrali vaterpolo, je 

bila Belgija (1888), tej sledijo Nemčija in Avstrija 

(1894), Francija (1897), Italija (1900), Madžarska in 

Švedska (1906). Prva ekipa vaterpola Združenih držav je 

bila ustanovljena pod okriljem »Bostonske športne 

zveze« leta 1888. 

Prva pravila plavanja in vaterpola so bila izdana 1931, 

prva šola sodnikov je bila ustanovljena 1934. Od konca 

druge svetovne vojne se vaterpolo  neprestano razvija. 

 

 

 

 

 

 

Vaterpolo v Romuniji 

 

Prva moštva vaterpola so nastala v mestih Cluj, 

Timisoara, Targu Mures. Prvo tekmovanje v vaterpolu so 

organizirali v Constanti leta 1924 ob Dnevu mornarice, 

na dogodku so sodelovale tri ekipe. Prva moštva v 
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Bukarešti so nastala 1929 (Sportul Studentesc), število 

ekip se je povečalo z odprtjem bazena v Kiseleffu, danes 

znan kot Tineretului. 

Leta 1952 se je Romunija prvič predstavila z ekipo 

vaterpola na olimpijskih igrah v Helsinkih. 

 

Pravila vaterpola 

         

Tekma vaterpola je igra med dvema ekipama, ki ima 

vsaka sedem igralcev: 6 igralcev v polju in vratar, poleg 

teh tudi do šest rezervnih igralcev. Vratar je edini igralec, 

ki se žoge lahko dotakne z obema rokama, jo odbije z 

zaprtimi pestmi, se dotakne dna bazena, a ne sme plavati 

čez sredino bazena. 

Teoretično se vaterpolo igra enako kot rokomet s 

postavitvijo igralcev: center, branilec, desno krilo, levo 

krilo, desni zunanji, levi zunanji, vratar. Podobno kot pri 

rokometu, je igralec, ki naredi napako, izločen za 20 

sekund. V tem primeru ima nasprotna ekipa prednost 

enega igralca. 
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Igra vaterpola traja štirikrat osem minut. Bazen je dolg 

30 za moške in 25 za ženske, širok 20 metrov. Globina 

vode najmanj 1,8 metrov. 

 

 

Bibliografija: 

- Wikipedia; 

- Internetna stran Romunske Zveze Vaterpola  
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Povzetek 

 

Katerikoli šport nas povezuje, ne glede na zahteve ali 

pravila igranja. 

 

Učenci in učitelji partnerskih šol projekta »Nacionalne 

igre in športi nas povezujejo« so opisali zgodovino in 

način izvedbe športov, ki so blizu ljudem v posameznih 

državah ali, kot je to v primeru romunske ekipe, opisali 

so šport, ki je najbolj popularen med učenci njihove šole. 

 

Z veseljem odkrivamo, da imamo skupne točke z našimi 

partnerskimi šolami. V Sloveniji in Bolgariji je najbolj 

popularen šport z žogo košarka, prav tako se v Bolgariji 

in na Poljskem z enako vnemo igra nogomet. Bolgarija 

ter Portugalska sta si podobni glede igranja odbojke. 

Razlike nas ne razdvajajo, ampak nas povezujejo v 

odkrivanju novih športih. Športi »Jereed«, dviganje uteži 

in rokoborba, ki jih je opisala turška ekipa, in se izvajajo 

po določenih pravilih, pri vseh vzbuja pozornost v 

smislu, da moč telesa in sodelovanje človeka z živaljo 

(konjem), ravno tako prinaša veselje. Za zimske športe na 

snegu, ki jih opisujeta ekipi Poljske (smučarski skoki) in 

Slovenije (alpsko smučanje), sta odločilna relief in 

podnebje. 

 

Ekipa Portugalske in Poljske sta opisali atletske 

discipline, razlike med njimi pa prepuščamo bralcem. 

Portugalska ekipa nam vsem predstavi manj znano 

športno dejavnost, tako se vsi lahko naučimo česa 

novega: »igra obroča in kljuke«. 
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Ekipa romunske partnerske šole opisuje športe, ki se 

trenirajo v vodi, ker je plavanje pri njih športna aktivnost 

in tudi šolski predmet. Plavanje trenirajo profesionalno.  

 

Torej, šport oblikuje telo, duha in športno ekipo. V vsaki 

od šestih partnerskih šol tega projekta smo te dejavnosti 

predstavili, opisali in igrali! 

 

Napisala: Adriana Olaru 
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POGLAVJE 3:  

 

Analiza ankete o zdravem življenjskem slogu 
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VPRAŠALNIK O  ZDRAVEM ŽIVLJENJSKEM 

SLOGU 

               „Narodne igre in športi nas združujejo”  

 

Projekt „National Games and Sports Bring us Together”,  

reg. № 2017-1-PL01-KA219-038601_3 

 

 

Izpeljava ankete:  September 2018 

Udeleženci v anketi: po 20 učencev in 10 učiteljev iz držav 

Bolgarija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija in 

Turčija. 

V anketo je bilo zajetih 120 učencev in 60 učiteljev.  

 

Rezultati učencev: 

 

1. Kolikokrat na teden v svojem prostem času telovadiš? 

a) ena do dvakrat  

b) tri do petkrat 

c) več kot petkrat 

d) nikoli 

 

43 učencev (36%) telovadi  3-5 krat na teden. 

Samo 7 učencev (7%) nikoli ne telovadi: 4 iz Turčije  in po 

eden iz Poljske, Romunije in Slovenije. 

 

2. Kje telovadiš?? 

a) v naravi (tek, plezanje,…) 

b) v telovadnici (skupinski športi) 

c) v telovadnici (individualni športi) 

d) drugo:  
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Večina učencev (60%) telovadi v telovadnici, trenira 

skupinske športe in v naravi: plezanje, tek, itd . 
 

 

3. Ali običajno zajtrkuješ? 

 a) da 

 b) ne 

Če si odgovoril/a DA, kaj tvoj zajtrk vsebuje?  

 

75% učencev običajno zajtrkuje. V razpredelnici so 

najpogostejši odgovori glede živil po državah: 

 
Bolgarija Poljska Portugalska Romunija Slovenija Turčija 

mleko sendviči mleko jajca kruh in 

žitarice 

kruh 

musli koruzni 

kosmiči 

kruh mleko mleko jajca 

sendvič  žitarice žitarice jajca sir 

 

 

4. Kje imaš glavni dnevni obrok? 

 a) doma 

 b) v šoli 

 c) drugo: Kje? 

 

Večina učencev (77%) ima glavni obrok dneva doma, manjši 

del v šoli. Tu je še nekaj drugih odgovorov: 

 
Bolgarija Poljska Portugalska Romunija Slovenija Turčija 

pri starih 

starših 

----- v kavarni ----- pri starih 

starših 

----- 

v 

restavraciji 
ali lokalu 

-----  -----  ----- 
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5. Koliko vode popiješ dnevno?  

a) manj kot 1 liter 

b) 1 liter 

c) 2 litra ali več 

d) vode nikoli ne pijem 

 

Veliko število učencev popije 1, 2 ali več litrov vode. Nihče od 

anketiranih učencev ni odgovoril, da ne pije vode. 

 

 

6. Kako pogosto ješ obrok s hitro hrano? 

a) enkrat na teden 

b) več kot dvakrat na teden 

c) vsak dan 

d) ob posebnih priložnostih  

 

Večina učencev zaužije hitro prehrano ob posebnih 

priložnostih, kar je zadovoljivo. Največje število učencev, ki 

jedo hitro hrano vsak dan (7 učencev, 5,8% ali večkrat na 

teden – 5) prihaja iz Bolgarije in Turčije (6 vsak dan, 7 

večkrat tedensko). 
 

 

7. Katera naslednja kombinacija predstavlja zdravo prehrano? 

a) ogljikovi hidrati + maščobe 

b) ogljikovi hidratu + beljakovine 

c) ogljikovi hidrati + beljakovine + vitamini + minerali + 

maščobe 

d) nimam pojma 

 

Dobro je, da večina učencev (52.5% ) ve, kaj zdrava 

prehrana vsebuje in je izbrala odgovor c) kot pravilni 

odgovor . 27 učencev, med temi  17 poljskih, ne razmišlja o 

zdravi prehrani. 
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8. Kako pogosto ješ zelenjavo? 

a) nikoli  

b) redkokdaj   

c) včasih 

d) vsak dan 

 

Kot je razvidno iz grafa, 59 učencev partnerskih šol uživa 

zelenjavo vsak dan. Samo 2 sta odgovorila, da nikoli ne jesta 

zelenjave. 
 

 

9. Ali ješ riž in druge žitarice trikrat tedensko? 

a) da 

b) ne 

 

61% vseh učencev je odgovorilo, da jedo žitarice 3-krat na 

teden. Večina teh učencev je Portugalcev (18 od 20), Turkov 

(16 od 20) in Slovencev (12 od 20). 
 

 

10. Sprostitev je pomembna za zdravo življenje. Ali najdeš čas 

za sproščanje vsak dan? 

a) nikoli 

b) redkokdaj 

c) vedno 

d) včasih 
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Štirje izmed 120-ih učencev nimajo časa za sproščanje. 

Bolgarski učenci redko najdejo čas za sproščanje. 

Poljski in romunski učenci vedno najdejo čas za sproščanje, 

portugalski včasih. 

 

11. Kako pogosto ješ sadje? 

a) nikoli 

b) redkokdaj  

c) včasih  

d) vsak dan 

 

V vseh državah, razen v Romuniji, je najpogostejši odgovor 

„včasih“. Drugi najpogostejši odgovor je „vedno“, kar je 

dobro. Le malo učencev (2 iz Slovenije in 1 iz Bolgarije) je 

odgovorilo, da nikoli ne uživajo sadja. 
 

 

12. Koliko ur spiš na noč? 

     a) manj kot sedem ur              (28 učencev) 

     b) sedem do osem ur              (56 učencev) 

     c)  devet ur                             (27učencev) 

     d)  več kot devet ur                (9 učencev) 
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13. Ali doma uživaš organsko /biološko hrano? 

a) nikoli 

b) redkokdaj 

c) včasih (dvakrat mesečno) 

d) pogosto (dvakrat ali večkrat na teden) 

 

19 učencev (16%) odgovarja, da nikoli ne uživa organske 

(biološke) hrane. Kot je razvidno iz modre črte v grafu, je 

večje število učencev, ki pogosto uživajo bio-izdelke, nekateri 

celo vsak dan. 
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Iz vsake države je deset učiteljev odgovorilo na ista 

vprašanja. Njihovi odgovori so sledeči: 

 

1. Kolikokrat na teden v svojem prostem času telovadiš? 

37 učiteljev (62%) je odgovorilo, da telovadi 1 do 2-krat na 

teden. 10 učiteljev (17%) telovadi 3 do 5-krat. 

17% nikoli ne telovadi – 3 iz Bolgarije, 2 iz Portugalske, 

Romunije in Turčije, 1 iz Poljske. Učitelji iz Slovenije so 

najbolj aktivni. 
 

2. S katerimi športi ali aktivnostmi se ukvarjaš? Kje telovadiš? 

 

29 učiteljev (48%) telovadi v naravi. 

8 učiteljev (13%) telovadi v telovadnici. 

Največ slovenskih in romunskih učiteljev telovadi v naravi. 
 

3. Ali običajno zajtrkuješ? Kaj tvoj zajtrk vsebuje?  

 

78% vseh učiteljev (in 75% vseh učencev) običajno zajtrkuje. 

Vsi portugalski in 9 poljskih učiteljev običajno zajtrkuje. 

Tukaj vidimo, kaj učitelji zajtrkujejo: 
 

Bolgarija Poljska Portugalska Romunija Slovenija Turčija 

jogurt koruzni kosmiči mleko mleko žitarice in kruh sir 

kava sendviči kruh žitarice kava in sok kruh 

toast sadni sok kava jogurt sadje   

 

 

4. Kje zaužiješ glavni dnevni obrok? 

Vsi učitelji niso odgovorili na to vprašanje. 44 od 54 učiteljev 

je odgovorilo, da imajo svoj glavni dnevni obrok doma. 
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5. Koliko vode popiješ dnevno?  

 

Enako kot učenci, tudi veliko število učiteljev popije 1,2, ali 

več litrov vode. 13 učiteljev popike manj kot 1 liter vode. 

Portugalski učitelji popijejo najmanj vode. Noben učitelj in 

noben učenec ni odgovoril, da nikoli ne pije vode. 
 

6. Kako pogosto ješ obrok s hitro hrano? 

 

63,3% učiteljev (in 46,6% učencev) uživa hitro prehrano ob 

posebnih priložnostih. Med njimi je vseh 10 učiteljev iz 

Romunije. Nihče od učiteljev ne je hitre hrane vsak dan.   
 

7. Katera naslednja kombinacija predstavlja zdravo prehrano? 

 

78.3% učiteljev ve, kaj vsebuje zdrava hrana.  
 

8. Kako pogosto ješ zelenjavo? 

 

46 učiteljev (76,6%)  je odgovorilo, da uživajo zelenjavo vsak 

dan. Samo 5%  portugalskih učiteljev uživa zelenjavo vsak 

dan. 
 

9. Ali ješ riž in druge žitarice trikrat tedensko? 

 

2/3 vseh učiteljev je odgovorilo, da uživa žitarice trikrat 

tedensko. 
 

10. Sprostitev je pomembna za zdravo življenje. Ali najdeš čas 

za sproščanje vsak dan? 

 

Ker je učiteljski poklic zelo intenziven in so učitelji pogosto 

napeti, je zanimivo primerjati, koliko časa imajo učitelji v 

različnih državah za sprostitev. Tu so njihovi odgovori: 
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Nekaj učiteljev iz Bolgarije, Portugalske in Turčije nimajo 

časa za vsakodnevno sproščanje. Le nekaj od vseh 

anketiranih učiteljev vedno najde čas za sprostitev. 

Portugalci najmanj počivajo, sledijo jim bolgarski in turški 

učitelji. Največ časa za sprostitev imajo učitelj iz Poljske, 

Romunije in Slovenije. 

 

11. Kako pogosto ješ sadje? 

 

V vseh državah, z izjemo Bolgarije, je najpogostejši odgovor 

„včasih“ – 68,3%. Drugi najpogostejši odgovor je “vedno” – 

26,6%. Samo en učitelj je odgovoril, da nikoli ne uživa sadja. 

 

12.  Koliko ur spiš na noč? 

 

Dober spanec je zelo pomemben za človekovo zdravje, ravno 

tako kot zdrava prehrana in gibanje. 

Graf prikazuje, da 41,6% vseh učiteljev spi manj kot 7 ur. 

45% jih spi 7 do 8 ur. 7 od 10 anketiranih turških učiteljev 

spi več kot 9 ur. 
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13. Ali doma uživaš organsko /biološko hrano? 

 

Tu sta dva najpogostejša odgovora: 45 učiteljev (75%) je 

odgovorilo, da uživa organsko hrano včasih ali vsak dan. 

12 učiteljev redko uživa organsko hrano. Samo 3 osebe so 

odgovorile, da te hrane nikoli ne uživajo.  
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Zahvala 

 

Za nastanek te publikacije se najtopleje zahvaljujem učiteljem 

in učencem partnerskih šol: 

 

 Fernandu Moreira iz šole Colégio Nossa Senhora de 

Lourdes, Porto, Portugalska, 

 Galini Netovi iz šole Osnovno uchilishte "Lyuben 

Karavelov", Vidin, Bolgarija, 

 Selmi Timurlenk iz šole Hırkai Şerif Secondary 

School, Istanbul, Turčija, 

 Bernardi Kovač in Mateji Žepič iz Gimnazije Kranj, 

Kranj, Slovenija, 

 Mariani Gabrieli Anghel in Adriani Olaru iz šole 

Colegiul National "Emil Racovita", Bukarešta, 

Romunija. 

 

 

Barbara Maciejewska-N'sir, Szkoła Podstawowa nr 2 z 

Oddziałami Dwujęzycznymi, Poljska, koordinatorica projekta 

Erasmus+ »National Games and Sports Bring Us Together« 
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