
NPŠ PROGRAM ZA 9. TEDEN (18.5. – 22.5.) 
 
V naslednjem tednu se boste pri NPŠ ukvarjali z nogometom. Za vas sem pripravil nekaj vaj s 
katerimi boste izboljšali svoje nogometne spretnosti. Kar morate narediti je to, da si en dan v 
tednu vzamete nekaj časa in poskusite izvesti spodaj opisane vaje. Za izvedbo lahko uporabite 
katerokoli vrsto žoge. Ko boste vaje izvajali, naredite kakšno sliko ali kratek video in mi ga 
oddajte v spletno učilnico ali zasebno, v kolikor bo imel kdo težave z oddajanjem v spletni 
učilnici. To bo služilo kot potrdilo za opravljeno nalogo v tem tednu. 
 
VAJE ZA IZBOLJŠANJE NOGOMETNIH SPRETNOSTI Z ŽOGO  
 

S pomočjo vaj za upravljanja žoge na mestu lahko izboljšate kinestetični občutek za žogo in 
koordinacijo nog. Hkrati so vaje lahko zelo koristne predvaje za kasnejše učenje nekaterih 
varanj z žogo. Pri vsaki vaji naredite po 10 ponovitev. Poudarek je na pravilni in sproščeni 
izvedbi. Ko vajo obvladaš v počasnem tempu, jo poskusi izvajati v hitrejšem tempu. 
 
1. V posnetku si oglejte spodaj opisane vaje, ki jih potem tudi izvajate na mestu. 
https://www.nzs.si/novica/Sklop_vaj_za_mlade_igralce_-
_Upravljanje_zoge_na_mestu?id=50533&id_objekta=1&fbclid=IwAR17E_mZO5GwT1oCC5Ve
b8k0IvNln3bRsR9PerwDrcNZA6M2wABez6WklSE 
 
Vaja 1: kombinacija povleka žoge s podplatom k sebi in potiska z nartom naprej, izmenično z 
menjavo nog; 
Vaja 2: kombinacija povleka žoge s podplatom k sebi in potiska žoge v stran z zunanjim 
delom stopala; 
Vaja 3: kombinacija povleka žoge s podplatom k sebi in potiska žoge z notranjim delom 
stopala v drugo stran, izmenično z menjavo nog; 
Vaja 4: kombinacija povleka žoge s podplatom k sebi in potiska žoge z zunanjim delom 
stopala v drugo stran, izmenično z menjavo nog; 
Vaja 5: trikratna povleka s podplatom in sicer navznoter-navzven-navznoter, izmenično z 
menjavo nog. 

2. V spodnjem posnetku si oglejte drugi sklop vaj, ki so opisane spodaj. Vaje izvajajte na mestu 
z eno in drugo nogo. Pri vsaki vaji naredite po 10 ponovitev. Poudarek je na pravilni in 
sproščeni izvedbi. Ko vajo obvladaš v počasnem tempu, jo poskusi izvajati v hitrejšem tempu.  

https://www.youtube.com/watch?v=Faz1fuCJZdY 

Vaja 1: tapkanje žoge z podplatom;                   
Vaja 2: rolanje žoge s podplatom navznoter; 
Vaja 3: rolanje žoge z podplatom navzven;          
Vaja 4: povlek žoge z podplatom nazaj in udarec z nartom naprej; 
Vaja 5: povlek žoge z podplatom na drugo nogo po namišljeni podaji naprej; 
Vaja 6: kolo okrog žoge in poteg žoge z notranjim delom stopala na drugo nogo, ena in druga 
noga; 
Vaja 7: poteg žoge za stojno nogo in nazaj na izhodiščno mesto, ena in druga noga. 

https://www.nzs.si/novica/Sklop_vaj_za_mlade_igralce_-_Upravljanje_zoge_na_mestu?id=50533&id_objekta=1&fbclid=IwAR17E_mZO5GwT1oCC5Veb8k0IvNln3bRsR9PerwDrcNZA6M2wABez6WklSE
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3. Za zaključek pa se preizkusite še v nogometnem žongliranju: 

- Začnite z metom žoge iz rok v zrak, pustite da žoga pade na tla in jo pri ponovnem padanju 

odbijte z iztegnjenim in čvrstim stopalom v zrak. Nato žogo preden pade na tla ulovite. Obe 

nogi. 

- Nadaljujete z metom žoge iz rok v zrak in odbojem žoge z iztegnjenim in čvrstim stopalom v 

zrak. Nato žogo preden pade na tla ulovite. Obe nogi. 

- Nato poskusite žogo odbijati v zrak z vmesnim odbojem žoge ob tla. Obe nogi. 

- Nato poskusite žogo po 2x ali večkrat zaporedoma odbiti v zrak brez vmesnega odboja od 

tal in nato po odboju od tal nadaljujete. Obe nogi. 

- Tisti, ki vam je nogomet bliže na koncu poskusite žonglirati brez vmesnih odbojev in mi 

konec tedna sporočite, koliko zaporednih odbojev vam je uspelo narediti. 

 


