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1. Podajanje žoge v dvojicah po dolžini igrišča. Različne oblike podaj 

Igralci si po dolžini igrišča kot prikazuje slika podajajo žogo. Žogo si podajajo z različnimi 

deli stopala po tleh, kot po zraku.  

 

 
 

2. Lahkoten tek v krogu v dvojicah (3 kroge) 

Igralci so zbrani v koloni in tako odtečejo tri lahkotne kroge. Ravno tako so pri tem ogrevanju 

zraven vključeni vsi trije vratarji. 
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3. Skupinsko ogrevanje po dolžini igrišča (vodi ga trener) 

Igralci naredijo še nekaj atletskih vaj s trenerjem po dolžini igrišča kot kaže slika.  

 

 
 

4. Raztezne dimamične in statične vaje v krogu (vodi jih trener) 

Igralci stojijo v krogu, znotraj kroga stoji trener, ki demonstrira vaje, ki jih izvajajo igralci. 

Vaje so sestavljene iz dinamičnih vaj (raztezanje v gibanju) in statičnih vaj (stetching). 

Zraven pa naredijo še vajo za stabilizacijo. 

 

 
 

5. Skupinsko ogrevanje po dolžini igrišča (vodi ga trener).  

Igralci se še enkrat na kratko gibljejo z različnimi načini atletske abecede. Vsa gibanja so v 

hitrejšem ritmu kot na začetku.  
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6. Podajanje žoge v dvojicah po širini igrišča  

Igralci si žogo podajajo na daljši razdalji. Uporabljajo različne oblike podaj (nart, zunanji del, 

»balonček«). 

 

 
 

7. Vodenje in podajanje žoge v trojkah 

a)  Delo v trojkah po širini igrišča. Igralec vodi žogo in preigrava po celotni širini igrišča. Ko 

pride igralec z vodenjem oz. preigravanjem do konca žogo prepusti naslednjemu soigralcu. 

Tako se med seboj menjujejo trije igralci.  

Vratarji so trije in se ves čas ogrevajo z dinamičnimi vajami za sebe ob trenerju vratarjev. 

Podajajo si žogo z roko (leva, desna izmenično, soročno, različne oblike podaj  - aut podaja, 

podaja izpred prs po zraku in z odbojem od tal) in z nogo, kjer uporabljajo izmenično obe 

nogi in raznovrstnost podaj kot tudi zaustavljanj ( nart, zunanji del, notranji del, podplat). 
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b) Delo v trojkah po širini igrišča se nadaljuje, le, da sedaj igralci sodelujejo z podajanjem 

žoge v trojkah na, ki je postavljena na določeni razdalji. Zunanji igralec št. 1 ima žogo, srednji 

igralec št. 2 se giblje proti njemu, igralec št.1 mu poda žogo, sledi povratna podaja, ko igralec 

št. 2 žogo poda nazaj na igralca št. 1. Nato igralec št. 1 poda dolgo podajo na igralca št. 3 in 

teče v lahkotnem gibanju proti njemu. Igralec št. 2 pa steče na mesto igralca št.1. Ko je igralec 

št. 3 sprejel žogo sledi kratka podaja na igralca št. 1, ki se giblje proti njemu. Igralec št. 1 

odigra povratno podajo, nato pa igralec št. 3 zopet poda dolgo žogo na igralca št.2 in steče 

proti njemu. Tako se igralci ves čas menjujejo in izvajajo kratke, povratne in dolge podaje. Pri 

dolgi podaji uporabljajo različne podaje (tudi po zraku). 

 

 
 

8. ogrevanje vratarjev z udarci iz obrata 

Ogrevanje vratarjev iz obeh strani z udarci iz obrata se izvajajajo tako, da igralec št.1 steče 

lahkotno proti vratarju (3m od vratarja) in sprejema podano žogo od igralca št.2. Sledi obrat z 

žogo in udarec proti vratarju (igralci uporabljajo različne oblike podaj in udarcev (po zraku, 

po tleh). Cilj je vedno zadeti v vratarja, kar vratarju tudi olajšuje možnost podajanja žoge 

naprej v prazen prostor. Ko igralec z strelom zaključi steče v prazen prostor kamor prejme 

podano žogo od vratarja, na mesto igralca št. 1 pa že priteče igralec št.2, ki pričakuje podano 

žogo igralca št.3. Tako se gibanja nadaljujejom vse do zadnjega igralca. Po zaključku, ko se 

žoga prejme od vratarja pa igralci z vodenjem po diagonali menujejo koloni. 

 



Tadej Levstek, prof. 
 

9. udarci na gol iz dveh kolon 
Igralci so postavljeni na strani igrišča v dveh kolonah. Naloga se izvede tako, da najprej 

igralec št. 1 poda žogo z diagonalno podajo na igralca št.2, naredi lažno gibanje in steče proti 

njemu. Igralec št. 2 izvede povratno podajo za igralca št. 1. Sledi udarec proti vratom. Ko je 

udarec narejen se na mesto igralca št.2 (podajalec) pomakne igralec št.1, ki je udarec izvedel, 

igralec št.2 pa prejme žogo od rezervnega vratarja in steče v kolono na strani podajalca. Nato 

s podajo in celotno izvedbo prične nasprotna kolona. Lahko se podaje izvajajo tudi malo 

hitreje pomembno je le, da vidimo, da ne streljata proti vratom oba igralca hkrati iz ene in 

druge kolone. Vedno mora prihajati do rahlega zamika, da omogočimo tudi vratarju ustrezno 

pripravo na branjenje strela. 

 

 
 

10. udarci na gol po liniji s spremembo smeri 

 

 
 

Igralci stojijo v dveh kolonah kot kaže slika. Vsak igralec ima svojo žogo, ki jo ima lahko v 

nogah ali še bolje v roki, da ga med samo izvedbo naloge oz. podaje ne ovira. Naloga se 

izvaja tako, da igralec št.1 poda žogo igralcu št.2, steče proti žogi in z naglo spremembo smeri 

vstran od žoge po liniji navzdol kamor dobi podano žogo od igralca št. 1 (svojo žogo ima v 

roki in jo položi na tla takoj, ko je izvedel podajo igralcu št.1). Podaje so raznovrstne po tleh, 

po zraku (balonček) z sprednjim notranjim delom ali zunanjim delom stopala. Po udarcu na 
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gol steče igralec št.1 nazaj v nasprotno kolono. Nato se ista naloga izvede v obratni smeri, ko 

žogo poda igralec št.2, in ponovi isto zaporedje kot prej igralec št.1. Tako se vaja ponavlja iz 

ene in druge kolone. Udarci so raznovrstnimi po tleh po zraku, voley, pol voley, itd. Vratarji 

se po določenem času menjujejo in pomagajo pri hitremu vračanju žoge nazaj igralcu, ki čaka 

v koloni za novo izvedbo naloge. 

 

11. udarci na gol po podaji na drugo vratnico. 

 

 
 

Igralci stojijo v dveh kolonah kot kaže slika. Vajo prične modri igralec št. 1, ki žogo poda na 

modrega igralca št. 2, ki se je v teku odkril proti žogi. Sledi udarec po golu. Po udarcu se 

igralec št. 1 pomakne po zunanji liniji igrišča na mesto igralca št.2. Igralec št. 2 pa gre na 

mesto št.3 (čaka podajo na drugo vratnico). 

Nato prične s podajo rdeči igralec št. 1, ki žogo podaja na rdečega igralca št.2, ki se ravno 

tako odkrije proti žogi. Igralec št. 2 nato sproži močno diagonalno podajo na modrega igralca 

št. 3. Po podaji sledi hiter tek po diagonali (šprint) rdečega igralca št.1, rdeči igralec št. 2 pa se 

po podaji pomakne na mesto št. 3 in zopet čaka podajo (dobi jo od modrega igralca št.2). Med 

tem se tudi modri igralec št. 3, ki je žogo udaril proti vratom pomakne na mesto modrega 

igralca št. 1. Tako ta novi modri igralec na mestu št.1 zopet prične z novo ponovitvijo vaje v 

istem zaporedju.  

Če posplošimo igralec je najprej podajalec iz kota, po podaji šprinta po diagonali v drugo 

kolono, nato je podajalec na drugo vratnico in kot zadnje je sprejemalec podane žoge, ki jo 

udarja proti vratom. 
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12. Udarci iz »voleya«, »polvoleya«,« drop kick udarec« 

 
Igralci stojijo na sredini igrišča. V vsakem kotu sta po dva igralca z žogo, ki sta podajalca. 

Naloga se izvede tako, da rdeči igralce št.1 poda visoko žogo rdečemu ali modremu (čisto 

vseeno je kateri bo prej na žogi). Sledi udarec po golu iz »voleya« (udarec iz zraka na prvo), 

»polvoleya« ali »drop kick« udarec (to je ko se je žoga že odbila od tal). Po udarcu se rdeči 

igralec št.2 pomakne na mesto podajalca na pozicijo rdečega igralca št. 1. Rdeči igralec, ki je 

podajal pa steče na mesto redečega igralca št. 2 in čaka za izvedbo udarca.  

Nato sledi ista naloga iz druge strani. Pomembno je, da igralci sledijo, na katero mesto gredo 

po udarcu podajat. Vedno na tisto od koder po podajo prejeli.  

13. Igra 3:2  

 
 

Sledi igra 3:2. Obrambna igralca sta pred pričetkom vaje obrnjena proti vratarju in ga 

poskušata ovirati pri metanju žoge proti sredini. Vratar žogo meče na levo ali desno stran, kjer 

se prične igra 3:2. Obrambna igralca se obrneta in stečeta proti napadalcem, ki si poskušajo z 

hitrimi podajami in menjavami mest izdelati najboljšo možnost za zaključek napada. 

Obrambna igralca jih pri tem ovirata in se pomikata nazaj, tako, da jima v igri po možnosti 

lahko pomaga tudi vratar in tako v zaključku prihaja do igre 3:3. Tisti napadalec, ki je z 

nalogo zaključil se priključi obrambnima igralcema v napadu, ostala dva igralca pa stečeta v 

fazo obrambe, ko sta obrambna igralca pripravljena se naloga prične zopet od začetka.  

 

 

 


