
 

RED V ŠOLSKI TELOVADNICI 

 

Telovadnica je specifično okolje z veliko delovnega hrupa, zato se je v njej potrebno 

tudi primerno obnašati. Učitelji športne vzgoje in vaditelji na začetku vadbe 

predstavijo navodila in medsebojne dogovore za življenje in delo v telovadnici. 

• Na pouk športne vzgoje čakajo učenci predmetne stopnje v garderobah, kjer 

se preoblečejo v športno opremo. 

• V garderobe in v telovadnice vstopajo učenci v spremstvu učitelja oz. 

vaditelja. 

• Obutev je ločena za vadbo v telovadnici in zunaj. V telovadnico vstopamo le v 

čisti športni obutvi, ki ne pušča sledi. 

• Luči v garderobi prižge prvi (reditelj, učitelj ali vaditelj), pustimo jih prižgane do 

zadnje ure pouka oz. zadnje rekreativne skupine. Luči v telovadnici ugašamo, 

ko je primerno svetlo. Pogosto ugašanje in prižiganje neonskih  luči ni 

priporočljivo. 

• Preoblačenje opravimo v garderobah,  obleko in obutev uredimo. 

• Učenci prihajajo v telovadnico v primerni športni opremi,  primerno urejeni 

(speti lasje, brez nakita, ur). 

• Prinašanje in uporaba mobilnih telefonov učencem ni dovoljena. 

• Prinašanje hrane in pijače v telovadnico ni dovoljeno. Žvečilni gumi sodi v 

koš za odpadke! 

• V umivalnici se ne polivamo in ne škropimo. 

• Skrbimo za red in čistočo stranišč (zlasti dečki!). 

• Večina  orodja in rekvizitov je pospravljenega v shrambi, badminton loparji, 

obroči,.. so v kabinetu učiteljev športne vzgoje. 

• V prostor za shranjevanje orodja smejo učenci le z učiteljevim 

dovoljenjem. Prepovedano je uporabljanje rekvizitov in skakanje po 

telovadnici, dokler ne pride učitelj.  

• Učitelji in vaditelji  pregledajo, kako so vadeči uporabljeno pospravili. Blazine 

nosite, ne vlečite! 

• Odnašanje žog in ostalih športnih rekvizitov iz telovadnice brez prisotnosti 

ali vednosti učitelja ni dovoljeno. 

• S športnimi rekviziti ravnamo tako, da jih (namerno) ne poškodujemo ali 

uničimo. Namerno uničevanje šolske opreme se kaznuje po pravilih vzgojnega 

načrta šole. 

• Prenos oz. prevoz težkega gimnastičnega orodja opravimo s pomočjo 

starejših, močnejših učencev.  Orodje nosimo ali vozimo s pomočjo vozička 

(bradlje), da ne poškodujemo parketa (črte)! 

Vadeči se spoštljivo obnašajo do učiteljev, vaditeljev, sošolcev, sotekmovalcev in 

nasprotnikov. Upoštevajo pravila iger in pravila poštene igre (fair play). 



Učenci ne smejo zapuščati telovadnice brez dovoljenja učitelja, vaditelja. 

Po zaključku vadbe mirno zapustimo telovadnico. 

Vse učence in ostale uporabnike telovadnice prosimo, da spoštujejo red in tako 

vsem omogočijo prijetno in varno vadbo. 

Pomembni nasveti: 

Za svojo lastnino odgovarja vsak sam! V garderobi se ne  pušča vrednih predmetov 

ali denarja! 

Pazimo na lastno varnost in varnost vseh prisotnih v dvorani. 
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