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1. OSNOVNI POJMI

IZRAZOSLOVJE
V RITMIČNI GIMNASTIKI
TINA ČAS
L j u b l ja n a , o k t ob e r 2021

GIMNASTIKA – oblika telesnih vaj, katerih glavna značilnost je natančno

izpolnjevanje časovnih in prostorskih elementov gibanja.

SSKJ:
• GIMNASTIKA: telesne vaje za razvoj in krepitev organizma, telovadba
• ŠPORT: 1/ po ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost, za krepitev telesne
zmogljivosti, tekmovanje, razvedrilo; 2/zabava, razvedrilo
• ŠPORTNIK: kdor goji šport

OSNOVNI POJMI

OSNOVNI POJMI

GIMNASTIKA ima danes dvojni pomen:

RITMIČNA GIMNASTIKA je športna panoga, kjer
tekmovalke izvajajo vaje brez orodja in z različnimi
drobnimi orodji: kolebnico, obročem, žogo, kiji in
trakom.

1. poimenovanje športnih panog, ki jih združuje Mednarodna gimnastična
zveza (FIG): moška in ženska športna gimnastika, ritmična gimnastika,
aerobika, gimnastika za vse, akrobatika, skoki na prožni ponjavi, parkour.

Tekmovalke tekmujejo posamezno, ekipno in skupinsko.
Tekmovalka, ki tekmuje v ritmični gimnastiki je

2. sistem izbranih gimnastičnih vaj.

ritmičarka.

OSNOVNI POJMI

Človeško telo

GIMNASTIČNE VAJE
• GIMNASTIČNA VAJA – izbrana vaja, ki ima ob ustrezni tehnični izvedbi in
primernem številu ponovitev vpliv na razvoj posameznega natančno
določenega dela sistema človeka

Glavni deli telesa so:
- glava,
- trup,

• GIMNASTIČNE VAJE – sistem izbranih vaj

- roke,

• PRVINA ALI ELEMENT – najmanjša enota v sistemizaciji vseh gibanj ali položajev

- noge.

• SESTAVA – časovno smiselno in zaključeno zaporedje prvin
• KOMPOZICIJA – je sopomenka sestavi
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Osi, ravnine in smeri

Osi, ravnine in smeri

OSI:
- čelna (frontalna) os – os X,
- dolžinska (vertikalna) os – os Y,
- globinska (sagitalna) os – os Z.

RAVNINE:
- čelna (frontalna): poteka skozi čelno in dolžinsko os (x,y)
- vodoravna (horizontalna): poteka skozi čelno in globinsko os (x,z)
- bočna (sagitalna): poteka skozi globinsko in dolžinsko os (z,y)

Osi, ravnine in smeri

Osi, ravnine in smeri

1. Gibanja okoli čelne osi se izvajajo v bočni
ravnini.

1. Preme smeri –
potekajo vzporedno
s koordinatnimi
osmi.

2. Gibanja okoli dolžinske osi se izvajajo v
vodoravni ravnini.
3. Gibanja okoli globinske osi se izvajajo v
čelni ravnini.

2. Prečne smeri –
potekajo pod kotom
45° na osnovne
koordinatne osi.

GIMNASTIČNE VAJE – osnovni pojmi

GIMNASTIČNE VAJE – osnovni pojmi

1. Osnovni oporni položaji telesa

2. Osnovni gibi, ne glede na del telesa in gibanje celega telesa

stoja

leža

skrčiti

zasukati

poklekniti

čep, polčep

drža

upogniti

odsukati

vzravnati

izpad

razovka

uločiti

zibati

obrat

klek

opora

ulekniti

krožiti

korak

stegniti

spustiti

skok

suniti

počepniti

spad

sed
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GIMNASTIČNE VAJE – osnovni pojmi

GIMNASTIČNE VAJE – osnovni pojmi

3. Osnovni načini in smeri izvedbe gibanja ali položaja

Načini izvedbe položaja ali gibanja trupa in glave

čisto

uločeno

desno

razovno

mešano

stegnjeno

not

sklonjeno

prekrižano

skrčeno

ven

uločeno

strižno

spojeno

gor

uleknjeno

skrčno

raznosmerno

dol

kloniti

upognjeno

levo

→ predkloniti, odkloniti, zakloniti

vzkloniti

GIMNASTIČNE VAJE – osnovni pojmi

GIMNASTIČNE VAJE – osnovni pojmi

Načini izvedbe položaja ali gibanja rok

Načini izvedbe položaja ali gibanja nog

ročiti

nožiti

raznožno

spon

uločeno

→ gib cele roke, stegnjene ali skrčene

koračno

raznonožno

prisun

sklek, polsklek

nožno

snožiti

vznosno

soročno

noženje

enonožno

prednos

raznoročno

snožno

mirno

enoročno

sonožno

vzpon

GIMNASTIČNE VAJE
osnovni položaji in gibanja
1. POLOŽAJI – OPORE:
 čiste opore (stoje, sedi, leže, opore na rokah)
 mešane opore (stojno, čepno, klečno, sedno, ležno, stoje na
lopaticah, stoje na glavi)
 položaji (drže)
2. GIBANJA:
 gibi posameznih delov telesa (glave in trupa, rok, nog)
 gibi celega telesa (koraki, skoki, obrati, spadi)
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Čiste opore:
stoje na nogah
pregled

STOJE NA NOGAH
Stoje na stegnjenih nogah

STOJA SNOŽNO je položaj,
kamor lahko uvrstimo tudi
baletne pozicije.

STOJE NA NOGAH
Stoje na stegnjenih nogah
STOJA SNOŽNO je položaj, kjer
je telesna teža enakomerno
razdeljena na stopala, ki se v
celoti (po vsej dolžini) ali
delno (s peto ali prsti)
dotikajo. Te stoje so običajno
začetni ali končni položaji pri
različnih vajah.

1 – spetno, 2- spojno, 3 – merno, 4 – ravno,
5 – razpetno, 6 – prekrižano

STOJE NA NOGAH
Stoje na stegnjenih nogah
VZPON je položaj, ko stojimo na prstih
nog, pete pa so privzdignjene. Ločimo:
- vzpon spojno in
- vzpon spetno.
Prehod iz vzpona na celo stopalo
imenujemo spon.

STOJE NA NOGAH
Stoje na stegnjenih nogah

GIMNASTIČNE VAJE
osnovni položaji in gibanja

STOJE NA NOGAH
Stoje na stegnjenih nogah

Vzpon spojno

STOJA KORAČNO

STOJA KORAČNO je položaj, kjer je telesna teža
enakomerno na dveh nogah, stopala pa se ne
dotikajo.
Ločimo:
- stoje predkoračno in zakoračno,
- stoje razkoračno.

PREME IN PREČNE STOJE KORAČNO
1 – predkoračno z desno,
2a – predkoračno z desno not,
2b – predkoračno z desno ven,
3 – zakoračno z desno,
4a – zakoračno z desno not,
4b – zakoračno z desno ven

STOJA RAZKORAČNO je koračna
stoja, kjer so noge razmaknjene v
čelni ravnini. Ločimo ozke in
široke razkoračne stoje.
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STOJE NA NOGAH
Stoje na stegnjenih nogah

STOJE NA NOGAH
Stoje na stegnjenih nogah

STOJA NOŽNO je položaj, v katerem je telo oprto
na tla z eno nogo, druga pa se dotika tal le s prsti.
Ločimo:
 preme stoje nožno
(stoja prednožno, zanožno, odnožno z desno ali levo),

 prečne stoje nožno
(stoja prednožno in zanožno z desno ali levo, ven ali
not ali prekrižano).

STOJE NA NOGAH
Stoje na skrčenih nogah

GIMNASTIČNE VAJE
osnovni položaji in gibanja

STOJO NOŽNO pogosto
uporabljamo kot
pripravo za obrate.
Primer: iz stoje prednožno
prekrižano z desno izvedemo
¼ obrata na desno v stojo
petno (2a).

STOJE NOŽNO:
1 – prednožno z desno,
2a – prednožno, prekrižano z desno,
2b – prednožno z desno not,
2c – prednožno z desno ven
3 – odnožno z desno,

4 – zanožno z desno,
5a – zanožno, prekrižano z desno
5b – zanožno z desno not
5c – zanožno z desno ven

STOJE NA NOGAH
Stoje na skrčenih nogah – Čepi in polčepi

Stoje na skrčenih nogah so položaji, kjer so noge skrčene, pri tem
se na tla opiramo s stopali (čepi, polčepi) ali s stopalom in
kolenom hkrati (spadi) ali samo s koleni (kleki). Trup je običajno
pokončen.

Čepi so položaji telesa, kjer so noge skrčene v kolku, kolenu in
skočnem sklepu (kot v sklepih je manjši od 90°).

Prehode iz stoj na skrčenih ali polskrčenih nogah v katerokoli stojo
na stegnjenih nogah imenujemo vzravnava.

Trup je pri čepih in polčepih običajno nekoliko nagnjen naprej.

Stoje na skrčenih nogah – Čepi in polčepi
ČEPI IN POLČEPI SNOŽNO:
1 – polčep snožno,
2 – polčep na celih stopalih,
3 – čep spetno, kolena narazen,
4 – čep na celih stopalih, predročenje dol
ČEPI IN POLČEPI KORAČNO:
1 – polčep predkoračno z levo, roke v bok,
2 – polčep razkoračno, roke v bok,
3 – čep razkoračno, široko, roke v bok,
4 – čep razkoračno, ozko, kolena narazen, roke v bok,
5 - čep predkoračno z desno, roke v bok
ČEPI IN POLČEPI NOŽNO:
1 – čep prednožno z levo, roke v bok,
2 – čep odnožno z desno, roke v bok,
3 – čep prednožno, skrčeno z desno, roke v bok,
4 – polčep zanožno desno, roke v bok

Polčepi so položaji telesa, kjer so noge skrčene v kolku in kolenu
(kot v sklepih je večji od 90°).
Prehod iz stoje na stegnjenih nogah v čep ali polčep imenujemo
počep.

STOJE NA NOGAH
Stoje na skrčenih nogah – Kleki
Kleki so položaji telesa, kjer se vadeči opira na tla s koleni ali hkrati
z enim kolenom in stopalom druge noge. Trup je običajno
pokončen. Stopalo v kleku je stegnjeno (če ni, je treba pri opisu
položaja to posebej navesti).
Gibanje iz stoje na stegnjenih nogah v klek imenujemo poklek.
Prehod iz kleka v stojo na nogah imenujemo vzravnava.
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Stoje na skrčenih nogah – Kleki

Stoje na skrčenih nogah – Kleki
KLEKI NA ENI NOGI:
Klek na levi, predkoračno z desno, roke v bok

1 – klek na levi, prednožno z desno, roke v bok,
2 – klek na levi, odnožno z desno, roke v bok,
3 – klek na levi, prednožno z desno ven, rahlo
skrčeno, roke v bok,
4 – klek na desni, prednožno z levo, zaklon,
vzročenje
5 – klek na desni, prednoženje visoko z levo,
predročenje ven,
6 – klek na levi, zanožno z desno, uleknjeno,
odročenje nazaj
7 – klek na levi, razovno, zanožno z desno,
odročenje

KLEKI NA OBEH NOGAH:
1 – klek, roke v bok,
2 – klek sedno, roke v bok,
3 – klek razkoračno, roke v bok,
4 – klek predkoračno z desno, roke v bok,
5 – klek razkoračno, sedno, roke v bok,
6 – klek razkoračno, zaklon, roke gor

STOJE NA NOGAH
Stoje na skrčenih nogah – Izpadi
Izpad je položaj telesa, kjer sta približno dve
tretjini telesne teže na izpadni in ena tretjina
na stojni nogi. Noge so na celih stopalih.
Stojna noga ostane na mestu in je stegnjena,
izstopna noga je polskrčena, tako da je koleno
navpično nad prsti izstopne noge. Stopala so
med seboj običajno vzporedno. Trup je
pokončen in obrnjen naprej. Ločimo izpad
naprej, nazaj in vstran.

STOJE NA ENI NOGI
Stoje na eni nogi so položaji, kjer je
telo oprto na eno stopalo ali eno
koleno. Običajno je trup pokončno.
Ločimo:
1 – izpad naprej z levo, roke v bok
2 – izpad nazaj z levo, roke v bok
3 – izpad vstran z levo, roke v bok

- stoje na stegnjeni nogi:
s prednoženjem, zanoženjem, odnoženjem,

- stoje na skrčeni nogi:
čepi in kleki s prednoženjem, zanoženjem, odnoženjem

1 – stoja na levi nogi, zanoženje z desno,
roke v bok,
2 – čep na levi nogi, prednoženje z
desno, roke v bok,
3 – klek na levi nogi, odnoženje z desno,
odročenje

SEDI

LEŽE

Sed je položaj telesa, pri katerem se
telo opira na podlago z zadnjico ali
zadnjim delom noge.

Leže so položaji telesa, pri katerih se telo vadečega opira na tla s
trupom in običajno z delom nog in/ali rok.

Ločimo:
- sede s stegnjenimi nogami,
- sede s skrčenimi nogami.

To je mešana opora – opora samo s trupom je redka.
Ločimo:
- leže na hrbtu: snožno, skrčno, raznožno …,
- leže na trebuhu: snožno, skrčno, raznožno …,
- leže na boku: snožno, skrčno, raznožno …,
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OPORE NA ROKAH
Opore na rokah so položaji, pri katerih je telo oprto na dlani in/ali
posamezen del roke.
Ločimo:
- opore na stegnjenih rokah,
- opore na skrčenih rokah (skleki).

Mešane opore

Mešane
opore
Mešane opore so
položaji, kjer se
opiramo na tla z več
deli telesa hkrati,
predvsem z rokami in
nogami, lahko pa
tudi še z glavo in/ali
trupom.

Mešane opore

1 – opora stojno spredaj,
2 – opora čepno spredaj,
3 – opora klečno spredaj,
4 – opora sedno zadaj,
5 – opora ležno spredaj,
6 – stoja na lopaticah,
7 – stoja na glavi

opora ležno spredaj
snožno, zaklonjeno
(most)

Drže
Če vztrajamo v nekem položaju dalj časa, tako da telo ali deli
telesa mirujejo (vsaj 1 sekundo), je to drža.

Razovka stojno čelno na levi,
zanožno z desno, odročenje ven,
dlani dol - drža

opora klečno
spredaj, uločeno

opora sedno zadaj
na podlahteh,
snožno

opora na podlahteh
ležno spredaj
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Osnovna gibanja

GIBI GLAVE IN TRUPA

GIBI so najbogatejša in najraznovrstnejša skupina gimnastičnih vaj!
skrčiti

zasukati

vzkloniti

upogniti

odsukati

ročiti

uločiti

zibati

nožiti

ulekniti

krožiti

snožiti

stegniti

spustiti

vzpon, spon

suniti

kloniti

prisun

GIBI GLAVE IN TRUPA
Kloni so upogibi trupa ali glave v smeri naprej, nazaj ali vstran.
Ločimo predklon, zaklon in odklon.
Če povežemo več klonov enega za drugim: npr. iz predklona
naredimo odklon v levo, potem zaklon, odklon v desno in ponovno
predklon, smo izvedli kroženje. Če krog ni cel, govorimo o loku.
Suki so gibi trupa ali glave okoli vzdolžne osi. Ločimo zasuk in
odsuk.
Zib je gib iz začetnega klona v nek položaj in takojšen povratek v
začetni klon.

GIBI ROK
Glede na to, v katerem sklepu izvajamo gibanje in na položaj
podlahti in nadlahti oziroma dlani delimo gibe rok na:
A) ročenja, krčenja,
B) kroge, suke, zibe,
C) gibanja dlani.
Gibe lahko izvajamo z obema rokama hkrati ali z eno roko.

Glede na os gibanja glave in trupa te gibe delimo
v dve skupini:
A) kloni,
B) krogi, suki, zibi.
Gibe lahko izvajamo le z glavo ali hkrati z glavo in
trupom.

Gibi glave in trupa
1 – zasuk v levo
2 – zasuk trupa v desno - odsuk
3 – kroženje trupa v levo
4 – zib v desno
5 – kroženje z boki v levo

GIBI ROK
Osnovna gibanja z rokami so ROČENJA!
Najbolj tipična so:
1. predročiti,
2. odročiti,
3. zaročiti,
4. vzročiti,
5. priročiti.
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GIBI ROK

GIBI ROK

Odstopanja od osnovnega
položaja opišemo z izrazi:
1. gor,
2. dol,
3. not,
4. ven,
5. v desno,
6. v levo.

KRČENJE je gib, izveden hkrati v ramenskem in komolčnem sklepu.
Če je kot manjši kot 90°, smo roko skrčili, če je večji pa polskrčili.

GIBI ROK

Nasprotna smer giba je stegniti.
Najbolj tipični gibi so:
1. skrčiti predročno,
2. skrčiti zaročno,
3. skrčiti odročno,
4. skrčiti vzročno,
5. skrčiti priročno.

GIBI ROK - KROGI, SUKI, ZIBI

UPOGIBI so gibi, ki jih
izvajamo v komolčnem
sklepu, podlaht se približuje
nadlahti.

KROG je krožno gibanje, pri katerem z rokami
ali delom rok opišemo cel krog ali elipso. LOK je
gibanje manjše od kroga. OSMICA je gibanje,
pri katerem z roko opišemo številko osem.

Roka je ULOČENA takrat, ko
je upognjena v vseh sklepih
(ramenu, komolcu,
zapestju, prstih) in tvori lok.

ZIB z roko je neznaten gib, pri katerem se roka
takoj vrne v začetni položaj, pri zibanju pa
ponovimo oz. povežemo več zibov
zaporedoma.

GIBI ROK - GIBANJE DLANI
Položaj, pri katerem je dlan bliže podlahti, imenujemo upognjena dlan
navzdol, kjer pa je hrbet dlani bližje podlahti pa je upognjena dlan
navzgor ali dvignjena dlan.
Položaj, kjer so prsti skrčeni in se dotikajo dlani = pest.

SUKANJE imenujemo vrtenje rok okoli vzdolžne
osi (zasuk, odsuk).

GIBI NOG
Glede na to, v katerem
sklepu izvajamo gibanje,
ločimo:
A) noženja, krčenja,
B) kroge, suke, zibe.
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GIBI NOG – NOŽENJA, KRČENJA

GIBI NOG – NOŽENJA, primeri

Osnovna gibanja z nogami so NOŽENJA!
Pri noženjih se noga ne dotika tal.
Najbolj tipična so:
1. prednožiti,
2. odnožiti,
3. zanožiti,
4. prinožiti.

GIBI NOG

GIBI NOG - KROGI, SUKI, ZIBI

KRČENJE je gib, izveden hkrati v
kolčnem in kolenskem sklepu. Če je
kot manjši kot 90°, smo nogo skrčili,
če je večji pa polskrčili.

KROG je krožno gibanje, pri katerem z nogami opišemo cel
krog ali elipso. LOK je gibanje manjše od kroga. OSMICA je
gibanje, pri katerem z noko opišemo številko osem.

UPOGIB je gib, ki ga izvajamo samo v
kolenskem sklepu – golen se
približuje stegnu.
Nasprotna smer giba je stegniti.

GIBANJE CELEGA TELESA
V to skupino sodijo:
A) koraki,
B) skoki,
C) obrati,
D) spadi.

SUKANJE imenujemo vrtenje nog okoli vzdolžne osi (zasuk,
odsuk).
ZIB z nogo je neznaten gib, pri katerem se noga takoj vrne v
začetni položaj, pri zibanju pa ponovimo oz. povežemo več
zibov zaporedoma.

GIBANJE CELEGA TELESA
KORAK je gibanje v prostoru.
Osnovni korak izvedemo iz stoje snožno prek stoje predkoračno in s
prisunom druge noge zopet nazaj v stojo snožno.
Glede na način izvedbe in povezovanja korakov razlikujemo korake
prisunsko in izmensko.
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GIBANJE CELEGA TELESA

GIBANJE CELEGA TELESA

HOJA je pomikanje v prostoru s povezovanjem korakov.
Glede na ritem, tempo in način korakov razlikujemo več vrst hoje: npr.
navadna vsakdanja hoja, hitra hoja, gimnastična hoja, vojaško korakanje
itd.
Glede na povezovanje korakov ločimo prisunsko in izmenično hojo.
Hodimo lahko naprej, nazaj, vstran, poševno, v čepu, z izpadom, s
prednoženjem, s klonom, v vzponu, po petah itd.

GIBANJE CELEGA TELESA
SKOK je gibanje, ki ga sestavljajo odriv, let in doskok.
Odrinemo se lahko z nogami, rokami ali nogami in
rokami hkrati.
Ločimo:
• skok,
• vskok,
• poskok.
Skoke lahko izvajamo s sonožnim in enonožnim
odrivom.

GIBANJE CELEGA TELESA
SPADI so prehodi celega telesa iz labilnih višjih položajev v nižje stabilnejše
položaje z ustreznim blaženjem padca.
Končni položaji pri spadih so lahko leže, sedi, kleki, opore ipd.

TEK je premikanje v prostoru s tekalnimi koraki.
Tekalni koraki so podobni izmenskim, le da se med postavitvijo ene in
druge noge na tla telo za krajši čas v brezoporni fazi.
Po hitrosti ločimo zmeren in hiter tek.
Tečemo lahko naprej, nazaj, vstran, poševno, v čepu itd.

GIBANJE CELEGA TELESA
OBRATI so gibanje telesa okoli vzdolžne
osi. Izvajamo jih lahko v oporni ali
brezoporni fazi. V oporni fazi lahko obrate
izvajamo s pomočjo nog ali s pomočjo nog
in rok hkrati.
45°- osmina obrata
90°- četrtina obrata
180°- pol obrata
360 °- cel obrat
720°- dva obrata
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