
 

Da bi treniral kot astronavt upoštevaj ta navodila.

          

YOUR MISSION:  

NALOGA NA MISIJI:  Trening kolesarjenja  

VAŠA MISIJA:  POJDI NA VESOLJSKO KOLO!
Vadbena naprava, ki jo astronavti uporabljajo na Mednarodni vesoljski 
postaji, vse odkar so prišli nanjo, pred desetimi leti, je ciklični ergometer. 
Tako kot astronavti, boste tudi vi trenirali s kolesom za izboljšanje mišic nog, 
kardiovaskularne pripravljenosti in vzdržljivosti in tako kot astronavti skrbijo 
za Zemljo, boste tudi vi prispevali k ohranjanju našega planeta tako, da ne 
uporabljate motoriziranih prevoznih sredstev. V Dnevnik misije si boste 
beležili opazovanja o svojih izboljšavah pri kolesarjenju. 

Kolesarjenje pripomore h krepitvi vzdržljivosti srca, ožilja in pljuč, 
kakor tudi mišic na nogah. Kolesarjenje vam bo pomagalo, da se 
privadite na daljše kolesarske razdalje, kar vam bo omogočilo 
preživljanje prostega časa tako,  da boste s svojimi prijatelji in druži-
no obiskovali nove kraje, brez da bi potrebovali avto.  Prav tako 
boste izboljšali svojo kondicijo, ravnovesje in osredotočenost na 
okolje okrog vas. Močnejše srce in več mišične vzdržljivosti vam bo 
omogočilo, da se dalj časa igrate in tekate. 

VPRAŠANJE ZA MISIJO: Kako bi lahko izvajali fizično aktivnost, 
ki bi krepila mišice nog, kardiovaskularni sistem in bi hkrati z 
aktivnostjo prispevali k manj onesnaženemu okolju?

Kolesarjenje izboljšu-
je telesno pripravl-
jenost, vzdržljivost in 
telesno koordinacijo, 
ki podpira telesno 
držo in ravnovesje. Te 
stvari vam pomagajo 
pri dobri telesni drži in 
stabilnosti ter izboljšu-
jejo gibanje v dobrem 
ravnovesju v vseh 
situacijah. Prav tako 
vam pomaga, da 
izvajate večino špor-
tov. Prispevalo bo tudi 
k boljši cirkulaciji in 
krepitvi mišic na 
nogah (tako, da lahko 
bolje tečete in se 
igrate).  Zadnje, 
vendar ne najmanj 
pomembno: z upora-
bo kolesa boste 
prispevali k okolju 
prijaznemu transpor-
tu.

Za izvajanje te vaje potrebujete kolo
Ta vaja je aktivnost za domačo nalogo
 Za izvajanje te vaje morate en dan kolesariti od doma v  
 šolo in nazaj ter to aktivnost sporočiti svojemu učitelju. 
 Če vas družina ne more spremljati pri vožnji s kolesom v  
 šolo ali pa živite preveč daleč od šole, lahko kolesarite v  
 svojem prostem času, in sicer prekolesarite razdaljo 3  
 km in to aktivnost sporočite svojemu učitelju (kam ste   
 kolesarili, kako dolgo ste kolesarili in kdaj).

V svoj Dnevnik misije si beleži svoja opažanja pred in po �zični izkušnji.

www.trainlikeanastronaut.org

MISIJA X: DELOVNI LIST MISIJA
Misija X - Delovni list za misijo Treniraj kot astronavt



To je dejstvo vesolja:

Razširitev misije:

Pospeševanje telesne pripravljenosti

Kontrola statusa: Ali si v svoj Dnevnik misije vnesel nove podatke?

Koordinacija - 
skupna uporaba 
mišic za premikanje 
telesa na želen 
način. 

Moč mišic - 
sposobnost upora-
be mišic za premi-
kanje ali dvigovanje 
stvari in lastnega 
telesa.

Vzdržljivost - 
sposobnost 
premagati fizično 
utrujenost v času 
daljše fizične aktiv-
nosti, kot je na 
primer kolesarjenje 
ali hitro tekanje na 
daljši razdalji.

Kardiovaskularni 
sistem - del telesa, 
kjer se pretaka kri, 
torej srce in ožilje. 
To je sistem telesa 
za prenos in upora-
bo kisika pri 
zagotavljanju 
"goriva" za mišice in 
organe.

Fizična vadba je del dnevne rutine astronavtov na Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Mišice in 
kosti nosijo manj teže v breztežnostnem okolju in postanejo bolj šibke; 2 uri dnevne vadbe 
pomaga pri zniževanju izgube mišic in kosti. ISS ima vadbeno kolo za izvajanje vaj za krepitev 
kosti in mišic na nogah. Ko velike mišice delajo potrebujejo več krvi. Delovne mišice pospešujejo 
srce, da črpa več krvi in tudi dihanje se pospeši, da oskrbi telo z zadostno količino kisika. Tren-
ing kolesarjenja na ISS prav tako ohranja vzdržljivost in kardiovaskularno pripravljenost 
astronavta. ISS ima vadbeno kolo, ki se uporablja za trening vzdržljivosti.  Vadbeno kolo, ki ga 
uporabljajo evropski astronavti na vesoljski postaji se imenuje ciklični ergometer z izolacijo in 
stabilizacijo vibracij ali Cycle Ergometer with Vibration Isolation and Stabilization ali CEVIS. 
Kozmonavti, ruski astronavti, imajo prav takšno kolo, imenovano VELO.  
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Raziskovalci in specialisti za vadbo, ki delajo skupaj z astronavti, se 
morajo prepričati, da imajo za vadbo varno okolje, kjer se astronavti ne 
morejo poškodovati.  Zaradi tega, se prepričajte, da:

uporabljate primerno obleko za kolesarjenje v vseh 
vremenskih razmerah
ste pozorni na cestne oznake in spoštujete prometna pravila na 
cesti

poslušate navodila odraslih oseb, ki kolesarijo z vami.

2 dni kolesari do šoleInvolve you family , pick two different days to • 
Kolesari v šolo z dvema članoma svoje družine (ob različnih 
priložnostih): 
V šolo kolesari 4 dni: 

Med vikendom raziskuj svojo sosesko s kolesom.
Čim več uporabljaj kolo na poti v šolo ali pri obiskovanju svojih 
prijateljev.
Izberi lokacijo v bližini svojega doma in načrtuj dnevni izlet s kolesom in 
družino.

POJDI NA VESOLJSKO KOLO!


