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Spoštovani dijaki in profesorji Prve. 

V sredo, 20. 1. 2021, bomo izvedli 2. športni dan v letošnjem šolskem letu, ki bo prvič potekal na daljavo. Ta dan 

smo poimenovali PRVA HODI. Namen in cilj športnega dne sta, da vsak razred zbere čim več prehojenih 

kilometrov. K temu pripomore vsak dijak in razrednik ter spremljevalec, ki je dodeljen posameznemu razredu z 

2-urnim pohodom v okolici svojega doma. 

V primeru slabega vremena (močan dež) se športni dan prestavi za teden dni in se izvaja pouk po urniku. V tem 

primeru bo obvestilo na spletni strani šole. 

 

ČASOVNICA 

• Ob 9. uri se dijaki z razrednikom in spremljevalci dobite na ZOOM-u. Razrednik naredi povezavo do 

srečanja in vam jo posreduje. 

• Sledijo še zadnja kratka navodila pred pričetkom pohoda. Ob 9. uri ste, glede na vremenske razmere, 

že pripravljeni za izvedbo športnega dne.  

• Pohod izvedete v domačem kraju/okolju (v radiju 5 kilometrov). 

• Pohod izvajate 2 uri, od 9.30 do 11.30. 

• Po končanem pohodu se ob 12. uri, ponovno zberete vsi skupaj v e-učilnici in z razredniki/spremljevalci 

zabeležite rezultat (prehojeno razdaljo v kilometrih) vseh sodelujočih vašega razreda, v že pripravljeno 

tabelo (Drive).  

• Pohod beleži vsak dijak z aplikacijo RUNKEEPER.  

• Aplikacijo si pravočasno naložite na svoj telefon in po navodilih preverite, ali vse deluje in ali jo znate 

uporabljati. 

• Navodila, kako naložiti in uporabljati aplikacijo, prejmete od vašega profesorja športne vzgoje oz. 

razrednika na razredni uri. Navodila najdete tudi na naslednji strani tega dokumenta. 

 

Priporočila in navodila za izvedbo pohoda: 

1. Primerna oblačila in obutev (glede na vreme). 

2. Naložena aplikacija RUNKEEPER na pametnem telefonu. 

3. Polna baterija mobilne naprave.  

4. Vključeni mobilni podatki. 

5. Plastenka z vodo. 

6. Upoštevanje vseh priporočil in navodil NIJZ. 
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APLIKACIJA RUNKEEPER – navodila pred pričetkom vadbe 

Na svoj mobilni telefon si naložite aplikacijo. V NASTAVITVAH (zgoraj ikona kolesa) uredite svoj profil z imenom 

in priimkom. 

V spodnjem delu ekrana imate ponujene možnosti ME, TRAINING, START … 

Preden z aktivnostjo pričnete v ikoni START (Slika 1) izberete vrsto vadbe (Activity) Walking/hoja, (Slika 2). 

Ko boste končali z aktivnostjo, le-to OBVEZNO SHRANITE (Slike 3–5)! 

 

Prikaz po korakih:  

 

Slika 1: Začetek aktivnosti                                              Slika 2: Beleženje aktivnosti (čas, razdalja, pot, fotografija…)  

           

Slika 3: Ko z aktivnostjo končam       Slika 4: Potrdim                                                   Slika 5: Shranim 
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V mapi ME se vam vaše aktivnosti shranijo. Sliko 7 bo potrebno pokazati v kamero (oddati) po koncu športnega 

dne razredniku kot dokaz. Na sliki so vidni datum, ura, čas aktivnosti, razdalja in prehojena pot. 

POZOR! V nastavitvah si obvezno menjajte milje v kilometre.   

Tukaj lahko pogledate vse shranjene aktivnosti. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                              Slika 7: Pot, ki je bila opravljena 

 

 

 

   Slika 6: Pregled aktivnosti 

 

V kolikor boste imeli težave ali vprašanja, smo vam na voljo po e-pošti na naslovu:  

grega.mirt@prva-gimnazija.org 

Kratek posnetek vodiča po aplikaciji: 

https://www.youtube.com/watch?v=1kFNw8ux8Yk 

 

Veliko športnih užitkov.        
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