
PREDMET: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (NIP) 

RAZRED: 5. razred 

TEDEN: 16. do 19. 3. 2020 

TEMA: TEORETIČNE VSEBINE – FAIR PLAY 

 

UVOD: 

Drage učenke, učenci.  

Najprej, lepo pozdravljeni. Zaradi nastalih razmer v državi in posledično prilagoditvijo pouka, 

bomo naš predmet obravnavali takole na daljavo.  

Pomembno je, da navkljub nastali situaciji (ali prav zaradi nje) ne pozabimo na vse pozitivne 

učinke gibanja o katerih smo se pogovarjali, ter da skrbimo in ohranjamo svojo psihofizično 

kondicijo, seveda ob upoštevanju vseh varnostih priporočil glede preprečevanja širjenja 

okužbe. S tem ogromno pripomoremo h krepitvi našega imunskega sistema (smo bolj odporni 

proti boleznim) in našega vsesplošnega boljšega počutja. Vadimo lahko v okviru lastnega 

doma, kjer lahko uporabimo različne rekvizite, športne pripomočke in naprave. Pomagamo si 

lahko tudi z različnimi animacijami na računalniku (YouTube) ali pa uporabimo kar 

stanovanjsko stopnišče, stol, ... Priporočamo tudi vadbo zunaj, v naravi, vendarle pod pogoji  

upoštevanja navodil glede (ne)druženja. Tako greste lahko skupaj s starši na sprehod, pohod, 

kolo, rolerje, itd. Vse smernice, napotke in različne ideje glede vadbe doma pa lahko najdete 

tudi pri predmetu šport.  

Priporočila SZO (Svetovne zdravstvene organizacije), da naj bi se otroci in mladostniki za svoj 

zdrav in celostni razvoj gibali vsaj 60 minut dnevno, še vedno ostajajo.  

 

NAVODILA ZA DELO: 

Ker nas do konca šolskega leta čakajo še teoretične vsebine, si bomo v tem tednu pogledali 

eno izmed najpomembnejših tem v športu, to je Fair play oziroma športno obnašanje. V 

nadaljevanju so vam posredovane teoretične vsebine, ki si jih preberite. V naslednjem tednu 

pa vam pripravimo vprašanja za utrjevanje snovi ali kakšen kviz na to temo.  



 ŠPORTNO OBNAŠANJE (FAIR PLAY) 

Fair play sta angleški besedi in dobesedno pomenita "poštena igra". Pri nas se je izraz udomačil 
oz. uporabljamo izraz športno obnašanje. Športno obnašanje danes pomeni zelo veliko: 
poštenost pri igri; spoštovanje dogovorjenih pravil in nasprotnika; dostojno prenašanje 
porazov in zmag; spoštljiv odnos do gledalcev in sotekmovalcev; zahvalo za sodelovanje 
sotekmovalcu - svojemu navideznemu nasprotniku v igri; varstvo narave ter varovanje 
lastnega in skupnega premoženja; izogibanje nikotinu, alkoholu in nedovoljenim snovem 
(dopingu). Zato šport ni vojna. Nasprotnik ni sovražnik. Spoštuj nasprotnika, šport je igra! 

10 ZLATIH PRAVIL ŠPORTNEGA OBNAŠANJA 
1.   Igraj na zmago. 
2.   Igraj pošteno. 
3.   Spoštuj pravila igre. 
4.   Spoštuj nasprotnike, soigralce, sodnike, uradne osebe in gledalce. 
5.   Sprejmi poraz z dostojanstvom. 
6.   Zavzemaj se za interese športa. 
7.   Zavrni podkupovanje, mamila, rasizem, nasilje in druge nevarnosti športa. 
8.   Pomagaj pri razkrivanju podkupovanja. 
9.   Razkrij tiste, ki skušajo osramotiti šport. 
10. Spoštuj vse, ki si prizadevajo za dober sloves športa. 
 

Šport naj bi širil vrednote, ki so na lestvici človeških vrednot med ljudmi zelo visoko: to je 

poštenost, spoštljivost, sprejemanje drugačnosti, doslednost, vztrajnost, delovne navade in 

še bi lahko naštevali. Razvoj družbe v smeri storilnosti pa je s komercializacijo tekmovalnega 

športa spodbudil, da so nekateri akterji v športu pozabili na tako vlogo športa. Šport vidijo le 

kot sredstvo za dosego materialnega blagostanja in kot sredstvo za doseganje brezpogojne 

zmage in slave za zmagovalce. 

Šport nam ob upoštevanju načela fair playa lahko v življenju koristi pri vsestranskem razvoju 

naše osebnosti in pri doseganju zadovoljstva v življenju. Lahko nam nudi vrsto kvalitet, ki 

nam bodo v življenju pomagale premagovati življenjske težave in nam omogočile, da bomo 

uspešni pri doseganju svojih zastavljenih ciljev. 

V športu lahko sodelujemo v različnih vlogah: kot športnik, trener, sodnik, organizator in tudi 

kot gledalec. Ne glede na našo vlogo se nas šport dotakne in v tistem trenutku nas tudi 

spremeni. Tako oblikuje našo osebnost in bogati naše čustveno življenje. Učinek in doživetje 

športa nista nikoli nevtralna. Prek športa se učimo spoštovanja in poštenosti: lahko nam 

pokaže pomembnost zavzetosti, trdega dela, discipline in odkritega truda. Če se športa 

lotimo pravilno, prinaša veselje in užitek. Telo nam je hvaležno, srce nam zaigra, misli so čiste 

in prijazne, s prijatelji doživimo lepe trenutke. Šport je lahko lep. 

V zavodu za fair play so športnika, ki spoštuje fair play načela poimenovali SPORTIKUS. 

Besedo so sestavili iz načel: 

http://www.sportikus.org/


Sodelujem z veseljem 

Pošteno igram 

Obnašam se dostojanstveno 

Rad imam šport 

Tekmujem s ponosom 

Izobražujem se vsestransko 

Kulturno navijam 

Uživam v gibanju 

Spoštujem drugačnost 

Pravi športnik je SPORTIKUS 

Sportikus ima občutek za lepo igro. Obvlada športne veščine, se zna boriti in zna tudi 
popustiti. 

Sportikus ima občutek za poštenost. Zna druge preigravati in jih s sodelovanjem tudi 
razigravati. 

Sportikus ima občutek za odgovornost. Zaveda se, da je družbeni akter in z dejanji krepi svoj 
karakter. 

Sportikus ima občutek za solidarnost. Ne pozablja na svet, tudi ko je v svetu športa. 

Sportikus ni samo 

 športnik, ki lepo igra, temveč tudi 
 gledalec, ki kulturno navija, 
 sodnik, ki pravično sodi, 
 ter trener in funkcionar, ki spoštljivo vodi. 

 

LEP ŠPORTNI POZDRAV PREDVSEM PA OHRANITE ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU! 

 

Učitelji športa 

 

 

  



 


