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POVZETEK 

V diplomskem delu sem ugotavljala, kako otroci doživljajo športno vzgojo. Zanimalo me je, 

ali imajo učenci radi športno vzgojo, katere športe in dejavnosti imajo pri športni vzgoji radi 

in katerih ne marajo, kaj bi pri športni vzgoji želeli početi, česa jih je strah, kako so pri športni 

vzgoji ocenjeni in kako doživljajo ocenjevanje. Ugotavljala sem tudi, ali se učenci radi 

vključujejo v minuto za zdravje in aktivni odmor oziroma ali so te dejavnosti na šolah 

učencem sploh ponujene. Pri vsem tem pa so me zanimale tudi razlike med učenci in 

učenkami na posameznem področju.  

Vse to sem poskušala raziskati v empiričnem delu, v okviru katerega sem izvedla raziskavo 

med učenci in učenkami drugega triletja. V raziskavi je sodelovalo 978 učencev 15-ih 

osnovnih šol s področja Notranjske. Potrebne podatke sem od učencev pridobila s pomočjo 

vprašalnika, ki so ga učenci samostojno izpolnili. 

Rezultati so pokazali, da je športna vzgoja priljubljen šolski predmet tako pri učencih kot 

učenkah. Tudi po pomembnosti tega predmeta za nadaljnje življenje ga učenci in učenke 

uvrščajo zelo visoko, kar pomeni, da se že zavedajo pomembnosti ukvarjanja s športom. 

Večje razlike med učenci in učenkami se pojavljajo pri priljubljenosti posameznih športov. 

Tako imajo na primer dečki radi košarko, nogomet, rokomet, deklice pa rade plešejo, igrajo 

odbojko in se ukvarjajo z gimnastiko. Med obema spoloma je priljubljena igra med dvema 

ognjema, ki jo zelo visoko uvrščajo v vseh razredih 2. triletja. Po drugi strani učenci ne 

marajo plesa, gimnastike in atletike, učenke pa teka, tehtanja, ki poteka v okviru testiranja za 

športnovzgojni karton, in nogometa. Pri urah športne vzgoje imajo učenci in učenke radi, da si 

lahko sami izbirajo, kaj bodo delali. Večinoma se veselijo tudi športnih dni in šole v naravi. 

Tako učenci kot učenke pri urah športne vzgoje ne marajo, da se učitelj jezi na njih ali da so 

kaznovani, učenke ne marajo tudi vpitja, učenci pa odpadanja ur športne vzgoje. 

Kljub temu da je športna vzgoja zelo priljubljena, je to tudi predmet, ki marsikateremu učencu 

povzroča različne strahove. Šport, ki tako pri učencih kot pri učenkah povzroča strah, je 

gimnastika. Strah jih je tudi ocenjevanja in poškodb.  

Na žalost so rezultati prikazali, da na šolah v večini ne izvajajo minute za zdravje, ki si jo 

želijo tako učenci kot učenke v razmeroma velikem odstotku, in aktivnega odmora, ki si ga 

učenci želijo bolj kot učenke. 



 
 

II 
 

Pri predmetu športna vzgoja so učenci in učenke ocenjeni nadpovprečno, z visokimi ocenami, 

prav zato so s svojimi ocenami večinoma zadovoljni in si ne želijo športne vzgoje brez ocene. 

 

KLJUČNE BESEDE: 2. triletje, notranjska regija, gibanje, športna vzgoja, doživljanje 

športne vzgoje, strah 
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ABSTRACT 

 
HOW FOURTH TO SIXTH GRADE PUPILS FROM 

NOTRANJSKA REGION EXPERIENCE PHYSICAL 

EDUCATION 
 
The thesis is about children’s experiences of physical education (PE). I was interested in 

finding out if children like physical education, what sports and activities they like and dislike, 

what they like doing at PE lessons, what they are afraid of and how grading affects them. 

Children's interest in participating in the “minute for health” project and the “active break” 

project and the availability of both in different schools were also discussed. The differences in 

experience between boys and girls were also the subject of my research. 

The questions written above were explored in the empirical part of the thesis, which included 

research amongst fourth, fifth and sixth graders, both boys and girls. The research included 

978 pupils from 15 elementary Notranjska region schools. The information was obtained 

through a questionnaire, which children completed independently.  

The results showed high levels of popularity of PE among pupils regardless of gender, 

probably as children are aware of the importance of PE for their future health and regard it 

highly. 

The popularity of different kinds of sports differs between genders. Boys prefer basketball, 

football, handball while girls are more likely to do dancing, volleyball and gymnastics. Dodge 

ball was found to be very popular in the fourth, fifth and sixth grade, regardless of gender. On 

the other hand great dislike of dancing, gymnastics and athletics was found amongst boys 

whereas amongst girls running, football and weighing, which is a part of testing for the PE 

assessment report, were found to be least popular. Boys and girls like being included in the 

selection process of PE activities. They are also fond of sports days and nature retreats. Boys 

and girls dislike to be disciplined by the teacher, girls don’t like being yelled at and boys are 

upset when the PE lesson is cancelled for some reason.  

Despite PE’s high popularity, it also represents some source of fears for the pupils. The sport 

that pupils fear most is gymnastics. They are also afraid of assessment and injuries. 



 
 

IV 
 

 Sadly, the results have shown that most schools don’t carry out the “minute for health” and 

“active break” projects into their routine, the first being popular amongst a high percentage of 

pupils, both boys and girls, and the second more popular amongst boys. 

Physical education is generally assessed above average with high levels of satisfaction with 

the grades amongst boys and girls and they do not wish PE to be ungraded.  

 

KEY WORDS: 4th, 5th and 6th grade, Notranjska Region, physical activity, physical 

education (PE), experience of physical education, fear 
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1 UVOD 
 

Sodobna družba je v svojem hitrem in vztrajnem razvoju predvsem informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij z željo, da bi posamezniku olajšala napore, tehnično res zmanjšala 

razdalje in naredila življenje prijaznejše. Ob tem pa je, sicer s ciljem izboljšati kakovost 

življenja, morda nehote in nevede, človeku odtujila življenjsko pomembno vsebino – gibanje 

(Videmšek, & Pišot, 2007).  

Današnji način življenja žal postaja vse bolj pasiven. Informacijska podpora, ki človeka v 

zadnjih letih spremlja tako rekoč na vsakem koraku, nam je pri številnih opravilih in 

dejavnostih sicer olajšala življenje, a nas hkrati tudi odtujuje od različnih, predvsem socialnih 

dejavnosti, v prvi vrsti od gibalne dejavnosti. Raziskave dokazujejo, da pomeni aktivni 

življenjski slog, ki je prepleten s športno aktivnostjo, pomemben varovalni dejavnik zdravja, 

poleg tega pa pomembno pripomore tudi k splošni kakovosti življenja (Videmšek, & Pišot, 

2007). 

Zgoraj napisana dejstva so še kako resnična. O takšnih in podobnih stvareh se piše in govori 

vsak dan. Ljudje v tem hitrem življenjskem tempu smo se primorani čim bolj posvečati 

zdravemu načinu življenja. Zdrav način življenja pa je poleg zdravega načina prehranjevanja 

tudi gibanje, ukvarjanje s športom.  

Živimo v času, za katerega je značilen vse bolj sedeč življenjski slog. Gibalna aktivnost 

postaja nesporno ena najpomembnejših razsežnosti, ki nam zagotavlja kakovostno življenje. 

Številne sodobne raziskave dokazujejo, da predstavlja redna gibalna aktivnost v otroštvu 

izjemno pomembno razvojno spodbudo, hkrati pa je koristna za krepitev in varovanje zdravja 

ter ohranjanje primerne ravni telesne pripravljenosti. Ker je obdobje otroštva ključno pri 

oblikovanju navad za vseživljenjsko gibalno aktivnost, je potrebno pravočasno poskrbeti, da 

se bodo otroci navajali na aktiven in zdrav življenjski slog (Videmšek, & Pišot, 2007). 

Sedanje življenje, kot ga živi večina ljudi, je precej drugačno od življenja še ne dolgo nazaj. 

Zaradi napredka znanosti in pridobitve raznolike tehnologije, ki nam mnogokrat lajša 

življenje, se je življenje precej spremenilo. Še nekaj desetletij nazaj so se naši starši in stari 

starši v šolo in službo vozili s kolesom ali hodili kar peš. Prav vsak je zato vsak dan, morda 

nevede, naredil nekaj zase, za svoje telo, saj ni bilo dneva, da se človek ne bi tako ali drugače 
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gibal. Danes, ko se naokoli prevažamo z avtomobili ali avtobusi, pa si moramo zavestno vzeti 

vsaj nekaj minut dnevno za gibalne dejavnosti. 

V udobju sodobne civilizacije je športni način življenja eden od smiselnih načinov bivanja. 

Pomeni ne samo redno športno aktivnost, ampak tudi skrb za zdravje in telo. Pomeni tudi 

zmernost v hrani in pijači, negativen odnos do nezdravih ter škodljivih navad. Pomeni pa tudi 

moralne, kulturne in duhovne vrednote, ki se povezujejo s terminom »športnost«: poštena, 

plemenita igra ter ravnanje v vsakodnevnem življenju, stik z naravo ter njeno spoštovanje, 

skrb za zdrav duh ter pozitivne vrednote bivanja (Zalar, 2000). 

Redno in sistematično športnorekreativno udejstvovanje prebivalstva je zelo pomembno, še 

zlasti, če ga povežemo z zdravjem. Prav zdravje pa postaja v vseh družbah vse bolj cenjena 

vrednota. Zagotovo ima zdravje visoko vrednost za vse skupine prebivalstva (Berčič, 2005). 

Izsledki številnih študij potrjujejo pomembno pozitivno povezanost rednega in sistematičnega 

športnorekreativnega udejstvovanja ter zdravstvenega stanja prebivalstva. To velja za vse 

sloje in različne skupine ljudi in posameznike. Prav posamezniki bomo morali v prihodnje 

prevzeti večjo skrb in odgovornost za svoje zdravje. Pri tem bodri spoznanje, da je z redno 

športnorekreativno vadbo mogoče veliko storiti in delovati preventivno (Berčič, 2005). 

Življenjski slog vsakega posameznika se razvija vse življenje. Na začetku se ta slog oblikuje v 

ožjem družinskem krogu, kasneje predvsem v okolju, v katerem otrok odrašča. Pri otrocih in 

mladostnikih imajo najpomembnejšo vlogo vsekakor starši, ki otroka vzgajajo in učijo. Pri 

oblikovanju zdravega življenjskega sloga otroka, mladostnika in kasneje odraslega je 

najpomembnejša gibalna dejavnost (Videmšek, & Pišot, 2007). 

Starši morajo otroku nuditi čim več pozitivnih spodbud, kar bo zagotavljalo izkušenjsko 

bogato okolje. Več izkušenj bo imel kot odraščajoča oseba, lažje se mu bo odločati, kaj je zanj 

dobro in kaj ne, lažje bo razvijal in oblikoval lastno identiteto (Videmšek, & Pišot, 2007).  

Starši so prvi, ki naj bi otroku prikazali raznolike gibalne dejavnosti in ga vpeljali v svet 

športa. Pri tem je pomembno, da so oni sami prvi in najboljši zgled svojemu otroku. Le tako 

bo otrok spoznal pomembnost telesne aktivnosti in si pridobival potrebne izkušnje za 

ukvarjanje s športom za nadaljnje življenje. Ko otrok prestopi šolski prag, pa so učitelji tisti, 

ki otroka še naprej spodbujajo v športnih aktivnostih, ga učijo različnih športnih disciplin in 

mu vedno znova in znova dokazujejo pomembnost ukvarjanja s športom na način, ki je 

otrokom blizu. Naloga športnega pedagoga je ta, da pri učencih ohranja pozitivni odnos do 
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športa, če je le-ta že razvit, ali pa ga vzpostavi, če šport pri učencih ni priljubljen. Učitelj mora 

poskrbeti, da z vsebinami, oblikami in metodami dela pri urah športne vzgoje vzpostavi 

učencem kar najbolj prijetno vzdušje, ki bo pozitivno vplivalo na njihovo doživljanje športne 

vzgoje. 

Prav o tem, kako šport spremlja življenja naših otrok v času šolanja in o njihovem doživljanju 

športa oziroma športne vzgoje, sem pisala v tem diplomskem delu. Gotovo bo ta tema 

zanimala marsikaterega športnega pedagoga. Rezultati narejene raziskave prikazujejo trenutno 

stanje zaznavanja športnovzgojnega procesa na področju Notranjske. Prav ti podatki pa lahko 

usmerjajo nadaljnje delo učiteljev pri športni vzgoji. 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšno je doživljanje športnovzgojnega procesa 

učencev 2. triletja na območju notranjske regije. Ugotoviti želim, kdo poučuje učence pri tem 

predmetu, kakšna je priljubljenost predmeta in pomembnost le-tega za življenje, katere 

športne vsebine, oblike dela, športi in nekateri drugi dejavniki so učencem všeč in kateri ne, 

ali je učence pri urah športne vzgoje česa strah, ali šole izvajajo aktivni odmor in minuto za 

zdravje, so le-te dejavnosti učencem všeč ali ne, s kakšnimi ocenami so učenci ocenjeni pri 

tem predmetu, so z njimi zadovoljni, jih je ocenjevanja strah in bi si želeli športno vzgojo brez 

ocen … 

Rezultati raziskave nam bodo odgovorili na to, kako učenci zaznavajo športnovzgojni proces 

in posredno tudi na to, kaj je potrebno pri izvajanju športnih dejavnosti na šolah še spremeniti, 

da bo šport čim bolj privlačen za učence. Tiste, ki bodo šport vzljubili, bo le-ta gotovo 

spremljal vse življenje, kar pa je gotovo izrednega pomena. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 
 

Predmet preučevanja diplomskega dela je doživljanje športne vzgoje v drugem triletju 

osnovne šole. O tem, kako učenci doživljajo športno vzgojo, še ni veliko napisanega. Prav 

zato bodo ugotovitve, ki jih bom prikazala v empiričnem delu, za marsikoga zanimive. 

Gotovo pa je, da prav vsak otrok športno vzgojo doživlja na drugačen način. Noben otrok ni 

namreč drugemu popolnoma podoben. Najprej bom opredelila pojem gibalne oz. telesne 

aktivnosti. 

Nesporna je trditev, da je v sodobnem svetu, ko je človekovo gibanje precej omejeno, 

ukvarjanje s športom ena od najpomembnejših razsežnosti kakovosti življenja. Vendar dobi 

pravo veljavo šele takrat, kadar športna dejavnost temelji na znanem latinskem izreku Sit 

menssana in corporesano– naj bo v zdravem telesu tudi zdrav duh (Kristan, 1999). 

Pojem šport (lat. desportare – uživati) opredeljuje tri osnovne pojavne oblike človekove 

dejavnosti. Te so: 

 športna vzgoja (predšolska, šolska ipd.), 

 športna rekreacija (športno razvedrilo, sprostitev) in 

 tekmovalni šport (Pistotnik, 2003). 

 

2.1 GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST 

 

Človek mora delovati v ravnovesju. To ravnovesje, ki strogo medicinsko in statistično 

gledano predstavlja področje znotraj normalnih vrednosti za dobo in spol, pa pomeni tudi 

edino zagotovilo za človekovo normalno in nemoteno delovanje. Ravnovesje, ki ga skušamo 

zagotavljati znotraj vseh dejavnikov razvoja, nam omogoča dober imunski sistem in zdravo 

psiho. Dober imunski sistem pomeni manj obolenj, zdrava psiha pa manj psihosocialnih 

motenj in deviacij (Završnik, & Pišot, 2005). 

Šele do pred dobrima dvema desetletjema se je samo ugotavljajo, da je za skladen razvoj 

otroka gibalna/športna aktivnost pač potrebna. V zadnjih letih pa smo priča velikemu 

preobratu. Znanstveniki množično raziskujejo vplive gibalne/športne aktivnosti in športnega 
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treninga tako na rast in razvoj ter funkcionalne sposobnosti kakor tudi na zgodnjo prevenco 

številnih kroničnih bolezni, ki se v odrasli dobi povezujejo s stopnjo telesne aktivnosti 

(Završnik, & Pišot, 2005).  

Dejstvo je, da je mladost odločilna za oblikovanje podobe zrele osebnosti. Obstaja del, ki ga 

je mogoče oblikovati samo s specifičnimi gibalnimi aktivnostmi. Premajhne prisotnosti ali 

popolne odsotnosti gibalne aktivnosti v vzgoji odraščajoče mladine v kasnejšem obdobju ni 

mogoče v celoti nadomestiti, saj je vpliv gibalnih/športnih stimulusov na psihosomatski 

sistem z napredovanjem otrokove rasti in zrelosti vse manjši. Pomanjkanje izkušenj in 

možnosti sodelovanja pri gibalni športni aktivnosti lahko upočasni tako motorični kot 

intelektualni razvoj otroka. Gibalna/športna aktivnost vpliva tudi na psihosocialni razvoj 

otroka in mladostnika. Z gibanjem spoznava sebe in svojo okolico, ustvarja, se vključuje med 

vrstnike ter rešuje številne probleme. Otrokova oziroma mladostnikova podredna vloga v 

odnosu z odraslimi, njegova neizkušenost in neznanje pogojujejo izredno dojemljivost za 

informacije, ki jih posreduje socialno okolje. Prav zato odrasli s svojim vzorcem obnašanja 

pomembno vpliva na oblikovanje njegove samopodobe in vedenjskega sloga (Završnik, & 

Pišot, 2005).  

Gibalna/športna aktivnost je torej nujno potrebna za skladen celostni razvoj otroka in 

mladostnika in smo jo dolžni zagotavljati v primerni količini in z ustrezno kakovostjo. 

Telesna aktivnost poleg prehranjevanja pomembno vpliva na zdravje. Pomembno je razmerje 

med energijskim vnosom (prehranjevanje) in porabo (telesna aktivnost). Gibalna/športna 

aktivnost pa pozitivno vpliva na zdravje tudi neodvisno od prehrane. Za zdravje ni potrebna 

intenzivna vadba, pomembno pa je, da smo aktivni skozi vse življenjsko obdobje (Završnik, 

& Pišot, 2005). 

Različne raziskave so dokazale, da je gibalna/športna aktivnost ključnega pomena za 

vzpostavljanje in ohranjanje človekovega zdravja. Nezadostna telesna dejavnost in sedeči 

življenjski slog sta vedenjska dejavnika tveganja, ki ju tesno povezujemo z različnimi 

motnjami in kroničnimi boleznimi (Završnik, & Pišot, 2005). 

Gibalna/športna aktivnost je individualna ali kolektivna športna aktivnost, v katere okvir 

sodijo tako aktivnosti v prostem času, v šoli, pri delu kot tudi aktivnosti z namenom 

približevanja ciljem vsakodnevnih nujnih in načrtovanih dejavnosti posameznika. Gre za 

namensko gibalno/športno aktivnost, ki je običajno strukturirana in služi krepitvi oziroma 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Tjaša Ponikvar; diplomsko delo 

 

- 6 - 
 

izboljševanju posameznikove učinkovitosti, njegovega zdravja ter splošnega počutja in 

pripravljenosti (Završnik, & Pišot, 2005). 

Gibalna dejavnost je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Z ustreznimi 

gibalnimi dejavnostmi si otrok poleg gibalnih in funkcionalnih sposobnosti razvija tudi 

spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti ter lastnosti. Z različnimi dejavnostmi pridobiva 

zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, si s tem gradi ustrezno predstavo o sebi, se 

potrjuje in si ustvarja čustveno vez z okoljem. Potreba po gibanju je otrokova primarna 

potreba in ko obvladuje svoje telo, občuti veselje, ugodje, varnost, pridobi občutek 

samozaupanja in samozavesti (Videmšek, & Visinski, 2001). 

Z gibanjem, s telesnim in športno-rekreativnim udejstvovanjem, si utrjujemo zdravje in 

podaljšujemo življenje. O tem ni nobenega dvoma več, saj to v raziskavah potrjujejo številni 

strokovnjaki z različnih strokovnih področij, še bolj pa življenje samo. Gibanje bogati 

življenje, iz njega izhaja in se vanj spet zliva. To je vir moči, ostrine uma in duha, 

medsebojnih povezovanj in prijateljskih vezi in vsega, kar si na tem svetu vsi tako želimo. Z 

gibanjem lahko živimo bolj polno in zadovoljno. Z različnimi telesnimi dejavnostmi in 

športno-rekreativnim udejstvovanjem je mogoče iz drobnih vsakdanjih doživetij, ki jih 

gibanje nudi in sestavlja, drobna zadovoljstva postopno oblikovati v vse večja; in z drugimi 

dejavnostmi; nazadnje v veliko in trajno zadovoljstvo (Sluga, 1981). 

Gibanje, ki je v jedru vsake telesne oziroma športno-rekreativne dejavnosti, je pomemben 

sopotnik človekovega sodobnega življenja. Lahko bi rekli, da je sestavni del kakovosti 

življenja sodobnega človeka. Ta jasno izražena povezanost je bila že velikokrat teoretično in 

strokovno podprta. Telesne dejavnosti in rekreativni šport namreč pomembno vplivajo na 

celovito ravnovesje človeka in ustvarjajo harmonijo med njegovo večrazsežnostno naravo ter 

vsakdanjimi napori in delovnimi obveznostmi. Pri gibanju in rekreativnem športu gre tudi za 

sproščajoče doživljajske izkušnje, ki jih ponuja in daje igrivost pri tovrstnem udejstvovanju. 

Mnogi pa v tem vidijo še več; potrjevanje in izražanje osebnosti in izživetje v neposrednem 

športnem dvoboju ali tekmovanju. Če gre za pravi športni boj, ta lahko plemeniti telo in duha, 

veliko daje in bogati. Športno-rekreativno udejstvovanje je človeku lahko vsakdanji izziv tudi 

zato, ker se prek tega lahko udeležuje različnih športno-rekreativnih tekmovanj, zlasti kadar 

želi meriti sile, znanje in sposobnosti z drugimi ali s seboj in pri tem doseči pomembnejše 

rezultate. Izziv pa je tudi zato, ker je v športu, tudi rekreativnem, mogoče doživeti še kaj več 

kot pri nekaterih drugih dejavnostih v življenju in uresničiti cilje, ki so v različnih starostnih 
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obdobjih različni. Velikokrat takšnih ciljev ni mogoče doseči z nobenimi drugimi sredstvi 

(Strel, 2002).  

Zdrav življenjski slog je širok pojem, ki zajema človeka kot celoto. Gre torej za celosten 

razvoj, ne samo gibalni ali telesni, temveč tudi intelektualni, čustveni in socialni. Gibalna 

dejavnost v razvojnem obdobju ni pomembna le s stališča telesnega zdravstvenega stanja, 

ampak odločilno vpliva tudi na razvoj duševnih in socialnih sposobnosti posameznika. 

Primerna gibalna aktivnost omogoča sprostitev, obvladovanje stresa, tesnobe in potrtosti, 

spodbuja gradnjo samospoštovanja in pozitivne samopodobe ter pomaga pri socializaciji in 

oblikovanju dejavnega odnosa do samega sebe in sveta (Videmšek, & Pišot, 2007). 

Telesno aktivni življenjski slog pomeni tudi neposredne in posredne koristi za zdravje mladih 

ljudi, še zlasti pri: 

 preprečevanju prekomerne telesne teže in debelosti, 

 omogočanju pogojev za oblikovanje močnejših kosti, zdravih sklepov in 

učinkovitejšega delovanja srca, 

 vzdrževanju in krepitvi primernega duševnega zdravja, pozitivne samopodobe in 

 vzpostavljanju trdnih temeljev zdravega življenjskega sloga, ki ga je mogoče 

nadaljevati oziroma obdržati v odraslem življenjskem obdobju (Završnik, & Pišot, 

2005). 

Redno ukvarjanje s športom in različne gibalne dejavnosti izzovejo v življenju ljudi še 

številna ugodja in mnoge pozitivne čustvene odzive, med drugim veselje in zadovoljstvo. 

Raznolikost gibalnih dejavnosti, ki izzovejo različna psihična, telesna in socialna ugodja, je 

velika. Mnogim prinašajo veselje že hoja in krajši sprehodi, drugim pomeni enako 

zadovoljstvo hitra hoja ali tek v naravi, nekateri ne morejo brez kolesarjenja na večje razdalje, 

tretji pa se bolj navdušujejo za gorsko kolesarjenje in bolj zahtevne kolesarske poti. Številnim 

veliko pomeni spuščanje po rekah z različnimi plovili, veliko pa jih prisega na dejavnosti v 

vodi, na vodi, ob vodi in pod vodo. Zimske dejavnosti in gibanje v zasneženi pokrajini, na 

smučiščih ali po gorskih brezpotjih zapolnjujejo življenje mnogim rekreativcem in 

rekreativkam v Sloveniji. Kdor ima zares rad gibanje v gorah, zahaja v gorski svet v vseh 

letnih časih. Telesnih in športnih dejavnosti je še veliko. Vsak si torej sam izbira poti in oblike 

udejstvovanja, kje, kdaj, koliko in kako bo dejaven (Masten, 2002). 
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Možnosti ukvarjanja s športom je zares veliko. Prav vsak si lahko poišče nekaj, kar ustreza 

njegovi starosti, spolu, počutju, telesni zmogljivosti, fizični pripravljenosti … Praktično ni 

razloga, da se posameznik ne bi ukvarjal s športom, sploh če se zaveda koristi, ki jih ima šport 

na vsa področja razvoja.  

Šport vsak posameznik doživlja po svoje. Morda nekaterim v začetku predstavlja neko muko, 

zgolj obveznost, vendar se z gibanjem človek lahko hitro zasvoji. Gibanje marsikomu 

predstavlja sproščenost, veselje, lepoto. Če šport dojemamo na tak način in to energijo 

prenašamo tudi na druge, potem smo že samo s tem naredili veliko. In prav mi smo tisti, ki 

bomo to energijo, ljubezen in navdušenje do gibanja prenašali na svoje otroke in morda tudi 

na učencev v šoli. 

 

2.2 ŠPORTNA VZGOJA 

 

Osnovnošolski otroci se s svojimi starši in prijatelji gotovo ukvarjajo z različnimi gibalnimi 

aktivnostmi doma, na morju ali v hribih. S športom pa se srečajo tudi v šoli, in sicer v večji 

meri pri predmetu športna vzgoja. Športne vzgoje se morajo udeleževati vsi učenci, saj je 

obvezen učni predmet. Za mnoge učence pa k sreči to ni edini vir športne aktivnosti v šoli. 

Na šolah so učencem ponujene različne interesne dejavnosti. Med njimi so najpogostejše prav 

športne dejavnosti. Redna športna vzgoja in interesne športne dejavnosti so v šoli nadgrajene 

tudi s šolskimi športnimi tekmovanji (Kovač, & Jurak, 2010). 

Učenci lahko sodelujejo tudi v športnih programih, med odmori so vključeni v organiziran 

aktivni odmor, med učnimi urami drugih šolskih predmetov pa so bolj ali manj deležni tudi 

minute za zdravje.  

Joca Zurc (2001) je v svoji raziskavi ugotavljala, kako pogosto se učenci in učenke v 

starostnem obdobju od 9 do 13 let (četrtošolci in četrtošolke) ukvarjajo s športom izven 

pouka. Rezultati te raziskave so pokazali, da se največ učencev in učenk ukvarja s športom 

izven pouka dvakrat do trikrat na teden. Takoj pa jim sledijo tisti, ki so športno aktivni vsak 

dan, torej vsaj petkrat na teden.  

Dobljeni rezultati kažejo, da so učenci športno aktivni tudi doma, v svojem prostem času, in 

ne samo pri rednih urah športne vzgoje, ko je to za učence obvezno. 
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Zaradi našega življenja in dela pripisujemo športni vzgoji in športu vedno večji pomen. 

Postala sta nenadomestljiva. Zaradi sprememb v načinu življenja, ki so z razvojem znanosti in 

tehnike postale vse večje, sta postala športna vzgoja in šport nepogrešljiva potreba človeka. 

Družba je prenesla skrb za športno vzgojo mladine na družino in šolo, saj lahko starši in 

učitelji na tem področju dosežejo največ.  

 

2.2.1 OPREDELITEV PREDMETA 

 

Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti 

ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in 

kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega 

človeka, sprostitvi in kompenzaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih 

navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih 

življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim načinom življenja bo tako 

lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem (Kovač et al., 2011). 

Učenje športne vzgoje je posebna oblika dela v šoli, pri katerem želimo učence naučiti, kako 

naj uporabljajo različne športne zvrsti. Pri športni vzgoji pa ni pomembno samo pridobivanje 

znanja in razvijanje sposobnosti, pomembna je sama vzgoja (kultura odnosa do svojega telesa, 

odnosov med ljudmi, kultura igre, bogatenje prvin dogovarjanja, razvijanje in ohranjanje 

etičnih, estetskih, moralnih, antropoloških in družbenih vrednot). To je socialna vloga športne 

vzgoje (Pirc, 1991). 

Šolsko športno vzgojo je mogoče razdeliti na dva dela: 

 na vsebinsko bolj zavezujoči del, ki ga v osnovnošolskem programu sestavljajo 

atletika, gimnastika z elementi ritmične izraznosti, ples, igre z žogo, plavanje, 

pohodništvo in smučanje.  

 na izbirni vzgojno-izobraževalni tematski del, ki temelji na učiteljevi in učenčevi 

skupni avtonomni izbiri ostalih raznovrstnih vsebin, upošteva pa tudi interes in 

možnosti okolja (Cankar, Kovač, Horvat, Zupančič, & Strel, 1994). 
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2.2.2 NAMEN ŠPORTNE VZGOJE 

 

Vpliv športa na psihosomatski sistem se z otrokovo rastjo in zrelostjo manjša. Zato se je 

potrebno zavedati, da odsotnosti ali premajhne prisotnosti gibalne aktivnosti ni mogoče 

nadoknaditi. Športna vzgoja ima močan vpliv na motorični in intelektualni razvoj otroka ter 

psihosocialni razvoj. Z gibalnimi izkušnjami otrok spoznava samega sebe, svet, ki ga obdaja, 

se vključuje med sovrstnike, rešuje probleme. Športna vzgoja je tako nujno potrebna za 

skladen celostni razvoj in smo jo otroku dolžni ponuditi v primerni količini in kakovosti 

(Pišot, Juriševič, & Završnik, 2002). 

Šolska športna vzgoja ima dva osrednja in enakovredna splošna vzgojno-izobraževalna 

namena: 

 kratkoročen namen, ki je opredeljen s sklopom pozitivnih učinkov na skladen 

biopsihosocialni razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka. 

 dolgoročen namen, ki ga lahko opredelimo kot vzgojo in ustvarjalno življenje, vzgojo 

za prosti čas, vzgojo za večjo kakovost življenja v dobi zrelosti in starosti (Cankar et 

al., 1994). 

Oba namena pa poskušamo doseči z naslednjimi vzgojno-izobraževalnimi smotri šolske 

športne vzgoje: 

 optimalni razvoj gibalnih sposobnosti, 

 usvajanje številnih športnih znanj, 

 posredovanje določenih teoretičnih informacij, 

 pozitivno doživljanje športa, 

 razvoj ustvarjalnosti in poudarjanje samoizraznosti, 

 spodbujanje k skupinskemu delu in medsebojnemu sodelovanju, 

 sprejemanje odgovornosti za zdrav način življenja, 

 oblikovanje in razvijanje stališč, navad, vzorcev vedenja in načinov ravnanja, 

 potrjevanje in samoaktualizacija s športom (Cankar et al., 1994). 
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Namen šolske športne vzgoje je torej, da s svojimi smotri in cilji, vsebinami in metodami 

prispeva k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka (Cankar et al., 1994). 

Športna vzgoja mora pripraviti učence na bogatenje prostega časa s športnimi vsebinami v 

vseh življenjskih obdobjih. Zato mora poleg razvijanja gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

učence kar najbolj naučiti različne športne zvrsti in jih s tem »oborožiti« za življenje (Kristan, 

2009). 

Športna vzgoja mora v okviru svojih možnosti (število tedenskih ur) zmanjševati negativne 

učinke sodobnega sedečega načina življenja in pomanjkanja gibanja. Zato mora biti dovolj 

pogosta, ure pa ustrezno intenzivne. To nalogo športne vzgoje morajo razumeti tudi učenci. 

Zato je ustrezna teoretična podkrepitev različnih didaktičnih postopkov in pedagoških 

prijemov nujna (Kristan, 2009). 

 

2.2.3 SMOTRI PRI POSAMEZNIH ŠPORTNIH ZVRSTEH 

 

Smotri temeljnih športnih zvrsti opredeljujejo: 

 katere sposobnosti naj bi otrok oziroma mladostnik s posameznimi vsebinami razvil, 

 kaj naj bi znal, 

 kaj naj bi spoznal v procesu športne vzgoje, 

 katera stališča, navade in načine ravnanja naj si oblikuje (Cankar et al., 1994). 

Pri tem je enakomerno poudarjen razvoj motoričnih sposobnosti, športnih (gibalnih) znanj in 

psihosocialnih razsežnosti na posamezni razvojni stopnji otrok. Vedno vplivamo na celovito 

biopsihosocialno podobo otroka in mladostnika. Z različnimi vsebinami in didaktičnimi 

pristopi enkrat poudarjamo razvoj motoričnih sposobnosti, drugič usvajanje športnih znanj, 

spet tretjič socialne vidike (Cankar et al., 1994). 

Športna vzgoja mora biti zanimiva, prijetna in prilagojena otroku in mladostniku, hkrati pa je 

o športu treba tudi nekaj vedeti in ga razumeti (Cankar et al., 1994). 
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2.2.4 ŠPORTNA VZGOJA KOT UČNI PREDMET 

 

Program športne vzgoje se izvaja v vseh razredih osnovne šole. V vsakem triletju šola ponuja 

tri vrste programov. Ker so moja ciljna skupina učenci 4., 5. in 6. razreda, bom predstavila le 

programe drugega triletja: 

 Program, obvezen za vse učence, 

 drugo triletje: 105 ur rednega pouka (3 ure tedensko); 5 športnih dni 

 programe, ki jih šola mora ponuditi; vključevanje učencev je prostovoljno, 

 drugo triletje: šola v naravi s poudarkom na plavanju in zimskih 

dejavnostih; športne interesne dejavnosti; dopolnilni pouk (program za 

učence s posebnimi potrebami) 

 dodatne programe, ki jih šola lahko ponudi; vključevanje učencev je prostovoljno.  

 drugo triletje: nastopi, prireditve in šolska športna tekmovanja; tečaji, šole 

v naravi, športni tabori oz. druge oblike pouka; dodatni športni program 

(Krpan, Mladi planinec …); minuta za zdravje; rekreativni odmor; oddelki 

z dodatno športno ponudbo (Kovač et al., 2011). 

 

2.2.5 SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

 

S športno vzgojo, usmerjeno v: 

 zadovoljitev otrokove prvinske potrebe po gibanju in igri, 

 posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 

 pridobivanje številnih in raznovrstnih športnih znanj ter 

 čustveno in razumsko dojemanje športa, 

uresničujemo splošne cilje športne vzgoje v osnovnošolskem programu: 

 ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga: 

 skladna telesna in gibalna razvitost, pravilna telesna drža, 

 zavesten nadzor telesa pri izvedbi položajev in gibanj, 

 zdrav način življenja (ustrezna kondicijska pripravljenost; telesna nega; 

zdrava prehrana; razbremenitev in sprostitev; ravnovesje med učenjem, 
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športno dejavnostjo, počitkom in spanjem; odpornost proti boleznim; 

sposobnost prenašanja naporov; nevtralizacija negativnih učinkov 

sodobnega življenja), 

 usvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih 

dejavnostih: 

 seznanjanje z varnim in odgovornim športnim udejstvovanjem, 

 spodbujanje gibalne ustvarjalnosti, 

 razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem 

preživljanju prostega časa, 

 pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika, 

 zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih 

ciljev, 

 krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase, 

 oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do 

narave ter okolja kot posebne vrednote, 

 oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, 

strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje 

športnega obnašanja – »fairplaya«) (Kovač et al., 2011). 

Vse te cilje, ki so učitelju v pomoč, mora učitelj spoštovati in jih pri svojem pedagoškem delu 

tudi upoštevati. Nikakor pa učitelj ne sme pozabiti na cilje in standarde, ki so prav tako 

zapisani v učnem načrtu in ga nekako vodijo skozi poučevanje oziroma so osnova za njegovo 

načrtovanje učnih ur. 

 

2.2.6 NAČRTOVANJE ŠPORTNE VZGOJE 

 

Ura športne vzgoje ni ura sprostitve, pri kateri bi lahko vsak učenec delal, kar bi želel. Športna 

vzgoja je kot vsak drug šolski predmet strokovno načrtovana dejavnost. Ure športne vzgoje 

načrtuje razredni učitelj ali športni pedagog. Načrtovanje športne vzgoje pogosto od učitelja 

zahteva še več razmisleka in priprave kot pri drugih učnih predmetih, saj je pri vsaki učni uri 

poleg vsebinske, metodične, količinske in organizacijske priprave potrebno poskrbeti tudi za 

varnost učencev. 
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Osnova za pripravo učiteljevega letnega delovnega načrta in njegove letne priprave je učni 

načrt. Učitelj pri letnem načrtovanju upošteva posebnosti šole (materialne, kadrovske, 

geografske in podnebne razmere ter tradicija) in učencev, ki jih poučuje (biološki razvoj, 

interesi). Skladno z navodili učnega načrta se učitelj odloči, kolikšen del celotnega časa bo 

posvetil predstavljenim dejavnostim in vsebinam (Kovač et al., 2011). 

Vsebina športnovzgojnih programov naj izhaja iz otroka – prilagaja naj se njegovim 

sposobnostim, lastnostim, potrebam in interesom (Videmšek, & Visinski, 2001).  

Cilji so razdeljeni v štiri skupine, ki usmerjajo učitelja k:  

 izboljšanju gibalne učinkovitosti učencev in zavestnemu nadzoru telesa v različnih 

položajih in gibanjih, 

 usvajanju športnih znanj, ki omogočajo učenčevo vključevanje v različne športne 

dejavnosti, 

 razumevanju pomena športne vadbe kot dejavnika zdravega življenjskega sloga in 

poznavanju varnih ravnanj, 

 spodbujanju k rednemu in varnemu ukvarjanju s športom v prostem času, športnemu 

obnašanju med vadbo in na tekmovanjih ter medsebojnemu sodelovanju (Kovač et al., 

2011). 

Odprtost ciljev prinaša učitelju precejšnjo avtonomijo, hkrati pa odgovornost za lastno 

načrtovanje (Kovač et al., 2011). 

Poleg vsebinske in metodične priprave sta organizacijska in količinska priprava nujni del 

načrtovanja vsake vadbene ure. Vsaka učna ura mora biti sestavljena iz treh logično 

povezanih delov: pripravljalnega, glavnega in sklepnega. V vseh treh delih učitelj uporablja 

čim bolj pestre in učinkovite oblike ter metode dela. Izbira le-teh pa je odvisna od ciljev, 

vsebine, skupine in njenih posebnosti (število učencev, spol, starost, sposobnosti, znanje) in 

pogojev dela. Pri tem je učiteljeva naloga tudi, da poskrbi za varnost, motivacijo in 

učinkovitost vseh učencev. Uporablja naj čim več različnih orodij in pripomočkov, 

prilagojenih starosti učencev. Večjo nazornost, preglednost, zanimivost in učinkovitost pouka 

lahko doseže tudi s smiselno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (Kovač et 

al., 2011). 
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2.2.7 PRAKTIČNE VSEBINE ŠPORTNE VZGOJE V 2. TRILETJU 

 

V vprašalniku o doživljanju športne vzgoje so učenci izbirali med posameznimi športnimi 

dejavnostmi, s katerimi se srečujejo v razredih drugega triletja. V tem poglavju bom 

opredelila vse vsebine, ki jih učenci spoznajo in obnavljajo v omenjenih razredih. Vsebin je 

veliko, učitelj športne vzgoje pa je tisti, ki mora poskrbeti, da se v treh letih učenci s temi 

vsebinami resnično srečajo.  

V drugem triletju so športni vzgoji namenjene tri ure tedensko, pet športnih dni v vsakem 

razredu in šola v naravi: ena s poudarkom na plavanju ter druga z zimskimi dejavnostmi. 

Znanje posameznih športov lahko učenci poglabljajo tudi pri interesnih dejavnostih in drugih 

oblikah razširjenega programa osnovne šole (Kovač et al., 2011). 

Učenci se v 2. triletju osnovne šole pri urah športne vzgoje srečujejo z naslednjimi vsebinami: 

 naravne oblike gibanja, igre in splošna kondicijska priprava: naravne oblike gibanja, 

naloge in igre za razvoj skladnosti gibanja, moči, hitrosti, ravnotežja, gibljivosti ter 

vzdržljivosti, igre z različnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji (razvoj gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti, ogrevanje in umirjanje, izpopolnjevanje gibalnih znanj, 

razvijanje ustvarjalnosti, medsebojna pomoč, socializacija, razvedrilo) … 

 atletika: štafetni teki, štarti iz različnih položajev, hiter tek z visokega in nizkega 

štarta, daljši tek v naravi v pogovornem tempu, vaje za izpopolnjevanje tehnike teka, 

skakalni poligoni in štafete, skok v daljino s krajšim zaletom iz odrivne cone, 

mnogoskoki, skok v višino s krajšim zaletom s prekoračno tehniko čez elastično 

vrvico, met žogice ali žvižgača z mesta in s kratkim zaletom, met težke žoge na 

različne načine, suvanje težke žoge …  

 gimnastika z ritmično izraznostjo: sklopi gimnastičnih vaj, premagovanje orodij kot 

ovir, poligoni, štafete, prevali naprej in nazaj, preval naprej z zaletom na debelejšo 

blazino, odrivanje v opori na rokah, pripravljalne vaje za premet v stran, prevali naprej 

in nazaj v kombinacijah, preval naprej letno na mehke blazine, premet v stran, stoja na 

rokah s pomočjo, prevali v različnih kombinacijah, prevali na kup mehkih blazin, 

premet v stran, stoja na rokah z varovanjem ali ob letveniku, naskoki na skrinjo v 

različne opore, raznožka čez kozo s pomočjo ali varovanjem, različni naskoki z 

višjega na nižje, pripravljalne vaje za skoke z male prožne ponjave, skok stegnjeno in 

skrčno, plezanje po različnih plezalih, vzmik s pomočjo, kolebi v vesi in opori, seskok 
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iz opore, premah odnožno z varovanjem, klopi in nizka gred: hoja z različnimi 

nalogami, obrati sonožno, drže, različni skoki z enonožnim in sonožnim odrivom, 

različni seskoki, povezovanje hoje, skokov, obratov, drž, seskoka, preskakovanje 

kolebnice na mestu in v gibanju na različne načine, različni skoki, obrati na eni nogi, 

drže, vaje z obroči, vaje s trakovi … 

 ples: gibanja posameznih delov telesa v različnih smereh, na različnih ravneh in z 

uporabo različne sile, plesne igre, povezovanje ljudskih plesov posameznih pokrajin v 

sklop, preprosti družabni plesi svetovnega plesnega programa, vaje pravilnega dihanja 

in sproščanja, gibalno ustvarjanje na določeno temo, gibalne strukture aerobike in 

njihovo povezovanje ob glasbeni spremljavi v preproste koreografije, elementi joge in 

drugih tehnik sproščanja … 

 mala košarka: vodenje, podaje, lovljenje, meti, pokrivanje napadalca, prodor, 

preigravanje, košarkarske štafetne igre, elementarne igre, male moštvene igre s 

prirejenimi pravili, igre na en koš … 

 mala odbojka: elementarne igre za razvoj hitrosti, orientacije v prostoru in 

sodelovanja, žoganja, štafetne igre, zgornji in spodnji odboj, servis, sprejem servisa, 

igre »žoga čez vrv« … 

 mali rokomet: elementarne igre, igre s prirejenimi pravili, štafete, lovljenje, vodenje, 

komolčna podaja, podaja z dolgim zamahom iznad glave, prodor z žogo, strel z 

dolgim zamahom iznad glave, odkrivanje igralca brez žoge, kritje napadalca brez 

žoge, igra malega rokometa … 

 mali nogomet: elementarne igre za razvoj hitrosti, orientacije v prostoru in 

sodelovanja, poigravanje, vodenje, podajanje, sprejemanje, udarjanje, obrambna preža, 

pokrivanje napadalcev, enostavne igralne različice … 

 plavanje in nekatere vodne dejavnosti: ena ali dve tehniki plavanja, šolski štartni skok, 

šolski obrat, potop s prelomom, elementi samoreševanja … 

 smučanje in nekatere zimske dejavnosti: igre na snegu, sankanje, drsanje, hoja in 

drsenje na tekaških smučeh, smučanje, uporaba smučarskih naprav … 

 pohodništvo: pohodi na višje razgledno vzpetine, orientacijski pohod po označeni poti, 

zahtevnejši pohod po označeni poti … 

 ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti: izvedba 

različnih testnih nalog za ugotavljanje gibalne učinkovitosti … 
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 dodatne vsebine: rolanje, kolesarjenje, namizni tenis, mali tenis, elementi borilnih 

športov, badminton, deskanje, športni programi (Krpan, Mladi planinec …) (Kovač et 

al., 2011). 

 

2.2.7.1 ŠPORTNI DNEVI 

 

Športni dnevi so obvezni za vse učence. Vsebinsko in doživljajsko morajo biti bogati, vedri 

ter povezani z drugimi predmetnimi področji in smiselno razporejeni skozi vse leto. V  

vsakem razredu imajo učenci po pet športnih dni na leto. Športni dan praviloma traja pet ur. 

Športni dnevi naj bi potekali večinoma v naravi (Kovač et al., 2011).   

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju sta dva športna dneva namenjena pohodništvu. 

Eden od športnih dni naj poteka v zimskem času (smučanje, deskanje, drsanje, sankanje, igre 

na snegu, zimski pohod ipd.), na enem pa se učenci seznanijo z različnimi aerobnimi 

dejavnostmi v naravi (orientacija, kolesarjenje, kajakaštvo, veslanje, nordijska hoja ipd.) ali 

spoznavajo nove športe (različne plesne zvrsti, jahanje, lokostrelstvo, hokej na travi, tenis, 

skvoš, borilni športi ipd.). Športni dan spomladi naj bo namenjen medrazrednim tekmovanjem 

v različnih športnih igrah ali atletskemu mnogoboju. Tekmovanja naj imajo prilagojena 

pravila, ki omogočajo dejavnost vsem učencem glede na njihove sposobnosti. V drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju imajo še vedno prednost tekmovanja skupin, pri čemer je 

poudarjen dosežek skupine in ne posameznika (Kovač et al., 2011). 

Na vsakem športnem dnevu je mogoče ponuditi tudi več različnih dejavnosti glede na interese 

in sposobnosti učencev, možnosti okolja in vreme. Pomembno je, da so na športnih dnevih 

aktivni vsi učenci in da jim športni dan pomeni prijetno doživetje. To pa zahteva od učiteljev 

v šoli premišljeno pripravo in brezhibno izpeljavo (Kovač et al., 2011). 

Če šport nasploh delimo na selekcijski tekmovalni šport, rekreativni šport in športno vzgojo, 

potem športni dan ni ne oblika selekcijskega tekmovalnega športa ne oblika rekreacije, ampak 

vzgojno-izobraževalni proces s konkretnimi nameni. Športni dan ni namenjen le nekaterim 

učencem, ampak vsem. Zato je izključevanje nekaterih učencev v nasprotju s temeljno 

strokovno opredelitvijo te vzgojno-izobraževalne oblike (Kristan, 2009). 

Športni dan je namenjen programu, ki ga ni mogoče udejanjiti pri rednih urah po urniku. Na 

športnih dnevih naj učenci doživijo telesni napor, ki je večji od vsakodnevnega telesnega 
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napora, hkrati pa naj spoznajo in po možnosti preskusijo »nove« športne zvrsti, ki jih iz 

različnih razlogov prav tako ni mogoče predstaviti v rednih urah. Športni dnevi pa so 

namenjeni tudi šolskim tekmovanjem, vendar je pri tem potrebno poskrbeti za takšno 

organizacijo programa, da bo za vse učence poskrbljeno tako glede trajanja dejavnosti kot 

intenzivnosti. Športni dan je torej pedagoški proces, ki naj bi imel optimalne učinke na vse 

učence (Kristan, 2009). 

Športni dnevi naj bodo izpolnjeni z dejavnostmi v naravi, ne v zaprtih prostorih. V okviru 

športnih dni lahko oblikujemo pristnejši stik z naravo in s tem tudi naravovarstveno 

ozaveščenost, kar je pomembna naloga športne vzgoje. Sodelovanje učiteljev naravoslovnih 

predmetov lahko ta prizadevanja še bistveno obogati (Kristan, 2009). 

Dober športni dan mora imeti kar se le da uravnovešene naslednje razsežnosti: 

 športnostorilnostni del, 

 spoznavni del in 

 emocionalni del (Kristan, 2009). 

Vsaka od teh razsežnosti ima seveda svoje vzgojno-izobraževalne cilje in smotre. Športni dan 

mora biti fiziološko učinkovit, poučen ter zabaven in prijeten (Kristan, 2009). 

 

2.2.7.2 ŠOLA V NARAVI 

 

Nonschole, sed vitaediscimus. – Ne za šolo, ampak za življenje se učimo. Na življenje je 

potrebno pripraviti učence v šoli. Življenje namreč ni samo poklicno delo, ampak tudi prosti 

čas. Kakovost življenja se ne kaže le v poklicni karieri, ampak veliko bolj v tistem, kar človek 

počne v prostem času. V prostem času se človek sprosti, bogati ter dokončno izrazi svojo bit 

in ustvarjalnost, hkrati pa se v tem času napolnijo akumulatorji za poklicno delo. Sodobna 

šola mora tako mladega človeka pripraviti za delo in za prosti čas (Kristan, 1998). 

Šola v naravi poteka zunaj kraja stalnega bivanja, pri čemer se v pedagoškem procesu 

prepletajo vsebine športa, naravoslovja, družboslovja, glasbenega in likovnega izražanja. Šola 

v naravi je tudi izjemna priložnost za spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov med 

učenci, saj nudi možnost poglobljenega spoznavanja in drugačnega skupnega sodelovanja 

učiteljev in učencev. Šola v naravi z vsebinami plavanja poteka v 4. razredu, namenjena je 
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predvsem plavalnemu opismenjevanju in izpopolnjevanju plavanja. V 5. ali 6. razredu  poteka 

šola v naravi s smučanjem, tekom na smučeh in drugimi zimskimi športi. Priporočljivo je, da 

šole ponudijo tudi druge oblike večdnevnega bivanja v naravi (vsebine pohodništva, 

orientacije, preživetja v naravi, naravne in kulturne dediščine, prve pomoči …) (Kovač et al., 

2011). 

Šola v naravi je opredeljena kot posebna vzgojno-izobraževalna oblika, katere bistvo je v tem, 

da cel razred ali več vzporednic odide za nekaj časa v neko naravno, čim manj urbano okolje 

zunaj kraja stalnega bivanja (k morju, reki, jezeru, v gozd, gore, zasneženo naravo in 

podobno), kjer se v posebnih okoliščinah in po posebnem vzgojno-izobraževalnem programu 

nadaljuje smotrno pedagoško delo (Kristan, 1998). 

Zaradi vrste okoliščin, kot so sproščeno vzdušje, spodbudni učinki skupine, večja 

motiviranost, bolj zgoščeno delo, več vadbe …, je mogoče zanesljivo trditi, da so v šoli v 

naravi tako splošni pedagoški kot izobraževalni učinki veliko večji kot na tako imenovanih 

tečajih. Tudi socializacijski učinki večdnevnega skupnega bivanja otrok zunaj domačega 

okolja so povsem nekaj drugega kot nekajurno zbiranje na domačem griču, v domačem 

bazenu ali vsakodnevni utrudljivi avtobusni prevozi. Razlika med tečaji in šolo v naravi je 

torej očitna. Šola v naravi je veliko več kot tečaj smučanja ali plavanja. Tečaji, ki potekajo v 

domačem okolju, zato ne morejo nadomestiti šole v naravi (Kristan, 1998). 

Šola v naravi je vsebinsko večrazsežnostna. To večrazsežnost razumemo tako glede razmerja 

med vzgajanjem in izobraževanjem kot na prisotnost različnih učnih področij oziroma 

predmetov. Včasih prevladujejo ene vsebine, drugič druge. Šola v naravi je tako poleg športne 

vzgoje in športnega pedagoga tudi stvar naravoslovcev in vseh drugih pedagoških delavcev 

šole (Kristan, 1998).  

Šola v naravi je ena redkih vzgojno-izobraževalnih oblik, pri kateri se precej enakovredno 

prepletajo spoznavne, gibalne, čustvene, socialne, moralne in estetske razsežnosti vzgoje. Te 

doživete izkušnje pomagajo pri zorenju učencev veliko bolj, kot je to mogoče pričakovati od 

navadnega šolskega pouka. Šola v naravi je ne le izsek šolske športne vzgoje , ampak je del 

celostnega oblikovanja učenčeve osebnosti (Kristan, 1998). 

Cilji šole v naravi so naslednji: 

 Pri učencih poglabljamo stik z naravo in z doživljanjem le-te oblikujemo čustven, 

kulturen in spoštljiv odnos do nje ter zavest o njeni estetski, kulturni in bivanjski 
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vrednosti. Oblikujemo zavest, da je narava nenadomestljiva in nezamenljiva vrednota. 

Oblikujemo naravovarstveno ozaveščenost in s tem tudi čut odgovornosti za naravo. 

Učence navajamo na takšno življenje in vedenje v naravi, ki sta okolju prijazna.  

 Spodbujamo morebitna nagnjenja za poklice, povezane z naravo. 

 Učence seznanimo z različnimi prostočasnimi dejavnostmi v naravi ter jih tako 

usmerjamo v zdravo, koristno in kulturno preživljanje prostega časa v različnih 

starostnih obdobjih. 

 Šola v naravi pomembno prispeva k socializaciji, vzpostavljanju pozitivnih družbenih 

stikov in odnosov ter vraščanju v kulturno ravnanje neke družbene skupine, pa tudi k 

osamosvajanju otrok. 

 Uresničujemo vrsto vzgojnih smotrov (navajanje na red, različna osebna higienska 

opravila, pospravljanje ležišč, navajanje na raznovrstno prehrano, izgubljanje 

predsodkov, navajanje na kulturno obnašanje, spoštovanje tuje lastnine …). 

 Načrtno spoznavamo učence, hkrati pa med učiteljem in učencem oblikujemo 

medsebojno zaupanje in spoštovanje, kar lahko koristno uporabimo pozneje pri 

pedagoškem procesu v šoli. 

 Učenci pridobivajo nekatera znanja in spretnosti, ki so pomembne sestavine osebne in 

družbene samozaščite. 

 Prispevamo k veselejšemu in srečnejšemu otroštvu učencev, kar je pomemben vzgib 

uspešnega zorenja (Kristan, 1998). 

Vsebinsko bogata šola v naravi mora biti: 

 poučna in vzgojna, 

 gibalno in fiziološko učinkovita, 

 doživljajsko bogata, 

 ustvarjalna ter 

 prijetna in zabavna (Kristan, 1998). 

Vzgojno-izobraževalni program šole v naravi sestavljajo različni vsebinski sklopi: 

 športni vzgojno-izobraževalni program s prvinami osebne in družbene samozaščite, 

 redni pouk po izbranem naravoslovnem in naravovarstvenem programu s prvinami 

zemljepisa, zgodovine ter vseh drugih posebnosti in značilnosti kraja, kjer bivamo; 

seznanjanje s prvinami raziskovalnega dela, 
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 kulturno-umetniško izražanje, 

 zabavno in družbeno življenje ter 

 dopolnilni pouk za manj uspešne učence (Kristan, 1998). 

Šola v naravi je predvsem dolgoročna naložba. Z vsebinami, ki jih pri pouku na šoli ni 

mogoče posredovati, širi učenčevo obzorje. Približa jim naravo in jih seznanja z različnimi 

vsebinami zdravega načina življenja v prostem času. Kdor naravo vzljubi, se bo zagotovo še 

vračal k njej. Kdor naravo sprejme kot nezamenljivo vrednoto, je ne bo onesnaževal. Kogar 

smučanje, plavanje, taborjenje ali hoja po hribih enkrat zasvoji, ta bo v vseh starostnih 

obdobjih vedno znova iskal priložnost, da to počne (Kristan, 1998). 

 

2.2.8 KAKOVOSTNA ŠPORTNA VZGOJA 

 

Ni pomembno le izvajanje ur športne vzgoje in s tem različnih športnih disciplin. Vsekakor je 

pomembno tudi to, da je športna vzgoja kakovostna. Obstaja kar nekaj dejavnikov, ki 

kakovostno športno vzgojo omogočajo ali jo v nasprotnem primeru celo izključujejo, eden 

najpomembnejših pa je zagotovo učitelj. 

Učitelj športne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je 

končal: 

 univerzitetni študijski program razrednega pouka ali 

 magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni 

stopnji) ali razredni pouk. 

Učitelj športne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni 

študijski program športne vzgoje. 

Učitelj športne vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko, kdor je končal 

univerzitetni študijski program športne vzgoje (Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, 2011). 

 

Za dober vzgojno-izobraževalni učinek je potrebna vrsta dejavnikov. Najpomembnejši so prav 

gotovo ustrezni objekti in učila, dognana didaktična tehnologija, dober učni načrt in seveda 

strokovno podkovan, iznajdljiv in ustvarjalen učitelj. Seveda pa sta ustrezna filozofija športne 
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vzgoje in na njej utemeljen ustrezen učni načrt najpomembnejši podlagi učinkovitega 

vzgojno-izobraževalnega dela (Kristan, 2009). 

Prvi pogoj za dobro športno vzgojo je primerno usposobljen učitelj. Učitelj športne vzgoje 

postaja na šoli pomembna pedagoška osebnost, njegove vzgojne metode pa pomembno 

pripomorejo k oblikovanju nekaterih človeških vrednot (Pirc, 1991). 

Če ima poleg tega učitelj svoj poklic tudi rad, ima razvit čut odgovornosti in v sebi nekaj 

pedagoškega erosa, lahko pričakujemo najboljše vzgojno-izobraževalne učinke (Kristan, 

2009). 

Športni pedagog  mora, če seveda želi izvajati kakovosten učni proces, slediti naslednjim 

izhodiščem: 

 Športna vzgoja je sredstvo celostnega razvoja otroka in mladostnika. 

 Spoštovati mora načelo enakih možnosti za vse učence in upoštevati njihovo različnost 

in drugačnost. 

 Pedagoški proces vodi tako, da bo vsak učenec uspešen in motiviran. 

 Učnociljna naravnanost učnega načrta dopušča določeno stopnjo avtonomije šole in 

učitelja ter sočasno zahteva prevzem strokovne odgovornosti za ustrezno izbiro 

vsebin, učnih metod in oblik ter organizacijskih pristopov. 

 Načrtno mora  spremljati in vrednotiti učenčev razvoj in dosežke ter ga spodbujati k 

redni športni dejavnosti. 

 Igra kot vir sprostitve in sredstvo vzgoje mora biti vključena v vsako uro športne 

vzgoje. 

 Učence mora spodbujati k humanim medsebojnim odnosom in športnemu obnašanju. 

 Posebno skrb mora nameniti nadarjenim za šport in učencem s posebnimi potrebami. 

 Povezuje športno dejavnost z drugimi predmetnimi področji. 

 Pri delu uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

 Spoštovati mora predpisane standarde in normativna izhodišča ter poskrbeti za varnost 

pri vadbi (Kovač et al., 2011). 

Primerno izbrane vsebine, ustrezne učne metode in oblike ter individualno postavljanje 

doseganja ciljev naj omogočajo, da se učenci ob športnem udejstvovanju počutijo prijetno, se 

psihično sprostijo, hkrati pa osmislijo in bolje razumejo šport. Učenci si oblikujejo stališča in 
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vrednostni odnos do športa kot kulturne sestavine človekovega življenja in enega 

najpomembnejših dejavnikov zdravega življenjskega sloga (Kovač et al., 2011). 

Vsi učiteljevi ukrepi morajo biti naravnani k oblikovanju pozitivnih stališč do športa, 

podpirati morajo oblikovanje pozitivne samopodobe in prijateljskega odnosa do sošolcev 

(Kovač et al., 2011). 

Hkrati ko s teoretičnim gradivom oblikujemo intelektualni odnos do športnega gibanja, ne gre 

zanemarjati oblikovanja čustvenega odnosa do športa. Športni pedagogi naj ravnajo tako, da 

bodo učenci vzljubili šport. Kdor ima šport rad, bo pozneje v življenju zagotovo našel 

priložnost, da se bo z njim ukvarjal (Kristan, 2009). 

Če je mladostnik deležen zgleda trenerja oz. učitelja z značajem, humanega ravnanja z njim, 

vsebinsko in organizacijsko dobro izpeljanih programov, potem je dobil vse najboljše, kar 

lahko šport ponudi. Delavnost, samostojnost, samodisciplina, osebna urejenost, želja po 

napredovanju, različne izkušnje in ljubezen do športa so vrline, ki bodo takega mladostnika 

spremljale celo življenje in so hkrati tudi cilj šolske športne vzgoje. Predvsem pa mora športni 

pedagog delovati tako, da vzbudi v učencih notranjo motivacijo, saj ta izvira iz dejavnikov, 

kot sta interes in radovednost. Kadar smo notranje motivirani, ne potrebujemo zunanjih 

spodbud, saj je dejavnost že sama po sebi nagrada (Bačanac, 2007). 

Dober učitelj mora imeti razvito sposobnost empatije, saj je le-ta potrebna tako za razvoj 

globljih, humanih medsebojnih odnosov, kot tudi za nudenje pomoči nekomu, ki je v stiski 

(Trobec, 1994). 

Empatičen učitelj je tisti, ki se čustveno vživi v učenca, se postavi v njegov položaj in doživi 

učenčeva čustva kot svoja lastna, vendar jih ne sprejme za svoja. Razumeti mora učenčev 

način gledanja in mišljenja, ne da bi pri tem spremenil svoje mišljenje in svoja stališča 

(Trobec, 1994). 

Značilnosti empatičnega učitelja: 

 Učenca ne ocenjuje le na videz, ampak se poskuša vživeti vanj. 

 Upošteva učenčeve občutke in s svojim obnašanjem poskuša izzvati željeno obnašanje 

učenca.  

 Posveča pozornost tudi temu, kako se učenec počuti. 
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 Sprejme učenca takega, kot je, in se z ustreznimi vzgojnimi metodami trudi pomagati 

učencu, da bi se razvijal v želeno smer. 

 Razvite empatične sposobnosti pomagajo učitelju odkriti skrite motive učenčevega 

obnašanja, ki so pogosto izven učenčeve zavesti (še sam ne ve, zakaj se tako obnaša). 

 Prilagodi svojo komunikacijo sposobnostim in možnostim razumevanja učencev.  

 Deluje na razvijanje empatije pri učencih, saj s tem ustvarja podlago za vzpostavitev 

dialoga (Trobec, 1994). 

Učitelj je tudi tisti, ki mora otroke motivirati, jih navdušiti za posamezne dejavnosti in športne 

vsebine, ki jih učenci spoznavajo in jih usvajajo. Marsikateremu otroku primanjkuje lastne 

motivacije, zato potrebuje zunanjo, učiteljevo. 

Večina otrok uživa v gibanju in se z veseljem vključuje v spontane in vodene športne 

dejavnosti. K motivaciji za njihovo izvajanje odločilno vpliva prijetno in zaupno ozračje 

(Videmšek, Strah, & Stančevič, 2001). 

Eno osnovnih izhodišč dobrega poučevanja je zagotoviti uspešnost in motiviranost vseh 

učencev. Skladno s tem mora učitelj upoštevati različnost učencev. Zahteve prilagodi 

vsakemu posamezniku. Učitelj upošteva načelo, da ob posamezniku primerni vadbi 

napredujejo vsi učenci. Motivacijo gradi z ustrezno izbiro vsebin in postopkov, še posebno pa 

s spodbujanjem in vrednotenjem posameznikovega napredka. Pri zagotavljanju uspešnosti in 

motivacije se učitelj posebej posveti učencem z nižjo stopnjo prirojenih gibalnih sposobnosti, 

učencem, ki zaostajajo v biološkem razvoju in učencem s posebnimi potrebami. Šibke gibalne 

sposobnosti in s tem povezana slabša gibalna učinkovitost je večkrat povezana s telesno 

zgradbo s povečano maso telesa in odvečno količino podkožnega maščevja. Takšni otroci še 

posebej potrebujejo gibanje in igro, pozitivne spodbude ter prilagojene obremenitve (Kovač et 

al., 2011). 

Ena mogoče težjih nalog športnega pedagoga pa je spremljanje, vrednotenje in ocenjevanje 

učenčevega razvoja, znanja in dosežkov. Predmet športna vzgoja se v 2. triletju ocenjuje s 

številčnimi ocenami.  

Učitelj vse leto in v vseh fazah učnega procesa načrtno spremlja učenčev telesni, gibalni in 

funkcionalni razvoj, stopnjo usvojenosti različnih športnih znanj, osebne športne dosežke pri 

športni vzgoji, na razrednih, šolskih in drugih tekmovanjih, odsotnost, opravičevanje zaradi 
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zdravstvenih problemov ter vključevanje v zunajšolske športne dejavnosti (Kovač et al., 

2011). 

Spremljava in vrednotenje sta podlaga za ocenjevanje športne vzgoje. Pri ocenjevanju učitelj 

upošteva naslednja izhodišča: 

 Ocenjuje predvsem učenčevo gibalno znanje ob upoštevanju individualnih sprememb 

v telesnem in gibalnem razvoju. 

 Osnova za ocenjevanje je učenčevo doseganje standardov znanja in sposobnosti po 

vzgojno-izobraževalnih obdobjih, ki so opredeljeni v učnem načrtu. 

 Ocenjuje se takrat, ko je določena praktična in teoretična vsebina obravnavana in 

utrjena ter jo obvlada večina učencev.  

 Kriteriji ocenjevanja morajo biti na začetku šolskega leta jasno predstavljeni vsem 

učencem. 

 Uporablja naj različne načine ocenjevanja in ocenjuje različna področja. 

 V prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj ocenjuje predvsem izbrana 

temeljna znanja, v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa predvsem uporabo 

znanj v različnih avtentičnih situacijah. 

 Pri ocenjevanju je treba upoštevati veljavno zakonodajo (Kovač et al., 2011). 

Vsak učenec je osebnost zase, zato ga je potrebno individualno obravnavati in usmerjati tako, 

da bo uspešen in se bo počutil cenjenega. Tega se moramo držati tudi pri ocenjevanju 

učencev. 

Ocena pomeni povratno informacijo o opravljenem šolskem delu. Za otroka pa ima še večji 

pomen, ker je tudi povratna informacija o njegovi osebnostni vrednosti. Otrok vse doživlja 

celostno. Tudi oceno, ki jo je dobil, doživi s kognitivnega, socialnega, telesnega, gibalnega in 

čustvenega vidika. Učenec, ki je prejel dobro oceno, višje vrednoti sebe in bo pripravljen še 

naprej vztrajno delati, ker ima dokaz, da zmore. To bo zopet prineslo dobre rezultate v šoli in 

s tem pozitivno vplivalo na njegovo samopodobo. Na drugi strani pa otrok, ki dobi slabo 

oceno, doživlja prav nasprotno, za nadaljnje delo pa bo večinoma nemotiviran. Ne bo se mu 

več zdelo vredno vlagati truda v delo, pri katerem je neuspešen. Nedejavnosti bo nato sledil 

naslednji slab rezultat, ki bo prinesel še večji dvom o lastnih sposobnostih in začarani krog 

neuspeha bo sklenjen (Zurc, 2008). 
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Na kakovost športne vzgoje pomembno vpliva tudi učno okolje. Primernost učnega okolja 

označujejo številni dejavniki: izbor športnih naprav in orodja, njihova razporeditev v 

telovadnici, shranjevanje ter funkcionalnost z vidika pogostosti njihove uporabe, športni pod, 

osvetljenost, odmevni čas v telovadnici, prezračevanje, število in kakovost športnih 

pripomočkov ter njihova primernost razvojni stopnji. Slabši pogoji pa zahtevajo 

improvizacijo učitelja pri poučevanju, večkrat pa tudi negativno vplivajo na zdravje učencev 

in učitelja. Dolžnost učitelja športne vzgoje je, da poskrbi za varne vadbene razmere, v katerih 

bo možnost nesreč in z njimi povezanih poškodb čim manjša, sebi pa zagotovi ustrezno 

zdravo delovno okolje. Med te pogoje v prvi vrsti sodi telovadnica z vsemi svojimi 

značilnostmi (Kovač, & Jurak, 2010). 

 

2.3 ŠPORTNE DEJAVNOSTI IZVEN UR ŠPORTNE VZGOJE 

 

Šola  učencem na športnem področju ponuja veliko več kot samo redne ure športne vzgoje. Tu 

so še dodatni programi, športne interesne dejavnosti, športna tekmovanja, športni programi. 

Prav v času pouka, kar pomeni med urami ostalih šolskih predmetov, na šolah lahko poteka 

minuta za zdravje, v času odmorov pa aktivni odmor. 

Da bi gibalna aktivnost imela pozitiven vpliv na otrokov razvoj, je potrebno redno športno 

udejstvovanje, ki naj bi obsegalo vadbo vsaj petkrat tedensko po eno uro. Samo tri ure športne 

vzgoje tedensko, ki jih je deležen slovenski osnovnošolski otrok, ne zadostujejo za pozitiven 

vpliv na njegov razvoj. Za zadovoljitev svojih gibalnih potreb je nujno, da se otrok vključi še 

v dodatno prostočasno gibalno/športno aktivnost (Zurc, 2008). 

Otrokovo dodatno ukvarjanje s športom v prostem času bo pri njem razvijalo določene 

razvojne značilnosti, ki so bistvenega pomena za uspešnost v šoli. Te značilnosti so: raven 

telesne energije in kondicije, ki vpliva na vzdržljivost pri umskem delu, kognitivne 

sposobnosti, ustvarjalnost, samoizražanje, pozitivno vrednotenje samega sebe, skrbnost, 

obvladovanje čustev, sodelovanje z drugimi in delovne navade. Pričakovano je, da so otroci, 

ki se več gibajo in športno udejstvujejo, v šoli uspešnejši (Zurc, 2008).  

Šolsko športno vzgojo lahko torej razdelimo na dva izseka: na obvezno šolsko športno vzgojo 

in na neobvezno, interesno šolsko športno vzgojo, ki poteka v športnih krožkih, v okviru 

šolskega športnega društva in v drugih organizacijskih oblikah (Kristan, 2009). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Tjaša Ponikvar; diplomsko delo 

 

- 27 - 
 

Vsaka šola del vsebin izpelje v obliki športnih dni in šole v naravi, redni program pa obogati 

tudi z dodatnimi programi, športnimi interesnimi dejavnostmi, nastopi, prireditvami in 

tekmovanji (Kovač et al., 2011). 

 

2.3.1 ŠPORTNE INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

Med interesnimi dejavnostmi, ki jih ponuja šola, so najpogostejše prav športne dejavnosti, s 

katerimi poskušamo zagotoviti vsakodnevno športno vadbo otrok, nadgrajujemo obvezno 

šolsko športno vzgojo ali pa otroke seznanimo z drugimi športi, ki so del prostočasne športne 

ponudbe. Delo šole pri tem se vedno prepleta in povezuje z drugimi partnerji: s starši, z 

zunanjimi sodelavci in institucijami zunaj šole. Vključevanje učencev v interesne programe 

temelji na načelu izbirnosti in prostovoljnosti (Kovač, & Jurak, 2010). 

Temeljni namen športnih interesnih dejavnosti je navajanje učencev na dejaven življenjski 

slog. S ponudbo različnih športov pa poskušamo uresničiti naslednja dva cilja: 

 Celostno vplivati na učenčev razvoj, tako da zagotovimo vsakodnevno športno vadbo, 

ki je zaradi spremenjenih življenjskih pogojev za odraščajoče otroke in mladino vedno 

bolj nujna. 

 Spodbujati interese učencev, da bodo lažje našli tisto športno dejavnost, s katero bodo 

lahko  bogatili svoj prosti čas v vseh življenjskih obdobjih (Kovač, & Jurak, 2010). 

 

2.3.2 ŠPORTNA TEKMOVANJA 

 

Šolska športna tekmovanja so pomembna vez med šolsko športno vzgojo in učenčevim 

ukvarjanjem s športom v prostem času. Predstavljajo možnost predstavitve šolskega dela na 

športnem področju in učenčevih sposobnosti ter znanj (Kovač, & Jurak, 2010).  

Za otrokovo življenje je pomembno, da mu predstavimo premagovanje ovir kot izziv (kar je 

tudi tekmovanje), hkrati pa je za njegov zdrav osebnosti razvoj nujno potrebna ustrezna 

količina zahtev in omejitev. Otroci potrebujejo različne realne izkušnje, spoznati morajo svoje 

sposobnosti, navaditi se morajo zmagovati in biti poraženi, naučiti jih moramo spoštovati 
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rezultat, ki je posledica vloženega truda, ceniti svoje dosežke in dosežke drugih (Kovač, & 

Jurak, 2010). 

Temeljni namen šolskih tekmovanj je sodelovanje in medsebojno druženje ter primerjanje 

znanja. S spodbujanjem primerne borbenosti in sodelovanja, zdravo tekmovalnostjo, 

spoštovanjem športnega obnašanja, strpnostjo in sprejemanjem drugačnosti oblikujemo pri 

učencih pozitivne vedenjske vzorce. Udeležba na tekmovanjih pa vpliva tudi na učinkovitejši 

samonadzor otroka, samospoštovanje, zavedanje pomena vloženega truda in ustreznejše 

presojanje lastnih zmožnosti (Kovač, & Jurak, 2010).  

Pogoj za udeležbo na kakršnem koli tekmovanju je ustrezno tehnično znanje učencev ter 

primerna razvitost gibalnih sposobnosti. Učenec naj najprej preizkuša svoje sposobnosti in 

preverja znanje v tekmovanju s samim seboj. Šele nato naj tekmuje z vrstniki v oddelku ali 

med posameznimi oddelki (Kovač, & Jurak, 2010). 

 

2.3.3 ŠPORTNI PROGRAMI 

 

Športni program Krpan je del nacionalnega programa športa. Namenjen je učencem drugega 

triletja osnovne šole, torej 4., 5. in 6. razredu. Je smiselno nadaljevanje programa Zlati 

sonček, namenjenega otrokom zadnjega predšolskega leta in učencem prvega triletja osnovne 

šole (Kristan, 1999). 

Športni program Krpan ni usmerjen v selekcijski tekmovalni šport, ampak k oblikovanju tiste 

športne kulture, ki v sodobnem času vedno bolj postaja kulturna samoumevnost. Zato pri 

športnem programu ni najpomembnejša storilnost, ampak predvsem proces, sodelovanje, igra 

in spodbudni učinki na celosten razvoj učenca (Kristan, 1999). 

Njegov osrednji namen se ne razlikuje od splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev športne 

vzgoje, zapisanih v učnem načrtu. Program bogati šolsko športno vzgojo z dodatnimi 

motivacijskimi prijemi, hkrati pa odpira prostor za tiste športne vsebine, ki se navadno na 

rednih urah ne morejo udejanjati. Pri športnem programu Krpan gre torej le za nekoliko 

drugačen prijem z naslednjimi nameni: 

 šolsko športno vzgojo obogatiti z dodatnimi motivacijskimi prijemi tako za učence kot 

za učitelje; 
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 poskušati je treba zajeti kar največ tistih učencev, ki se navadno ne vključujejo 

dejavno v dodatne športne programe, bodisi ker so v gibalnih spretnostih manj uspešni 

ali ker iz drugih razlogov niso motivirani za dejavnejše sodelovanje; 

 izrabiti množičen odziv na program Zlati sonček in ta zagon podaljšati še v drugo 

triletje osnovne šole; 

 ni dopustno poudarjati razlik v spretnostih in zmogljivostih med učenci – vsak je sam 

sebi merilo; cilj je preseči samega sebe (Kristan, 1999).  

Namen športnega programa Krpan ni tekmovalna športna dejavnost, medsebojno merjenje 

sposobnosti učencev ali celo odkrivanje nadarjenih športnikov, ampak spodbujanje veselja in 

želje po športni igrivosti kot zasnovi poznejšega zdravega športnega sloga življenja. 

Pozornost je potrebno posvečati tistim učencem in učenkam, ki so v športnih spretnostih manj 

uspešni ali navadno stojijo bolj ob strani (Kristan, 1999). 

Namen programa je obogatiti redno športno vzgojo ter navdušiti čim več otrok za ukvarjanje s 

športom v vseh starostnih obdobjih. V program so vključene vsebine različnih športnih zvrsti 

prvega in drugega triletja. Vsebine so povezane tudi z načrtnim učenjem plavanja, programom 

Planinske zveze Slovenije Mladi planinec ter s kolesarskim izpitom za osnovnošolce (Kovač 

et al., 2011). 

Sestavljen je na podlagi temeljnih strokovnih izhodišč, ki so zasnovana na načelu 

vsestranskosti. Vsestranskost, ki jo program udejanja v slehernem razredu, lahko razumemo 

glede na: 

 več športnih zvrsti, 

 informacijsko in energijsko razsežnost gibanja, 

 glede na gibalne sposobnosti (skladnost gibanja, natančnost, ravnotežje, moč, hitrost), 

 glede na topološko merilo (roke in ramenski obroč, noge, trup), 

 glede na prizorišče dejavnosti (zaprt prostor, zunanja vadišča, narava, vsi letni časi) 

(Kristan, 1999). 

 

Program Krpan v razredih 2. triletja  vključuje naslednje športne vsebine: 

 

 4. razred: 

 dva izleta, 

 naskok v oporo čepno na gimnastično orodje, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Tjaša Ponikvar; diplomsko delo 

 

- 30 - 
 

 dve gimnastični prvini (odrivanje v stojo na lahteh in premet v stran), 

 dve spretnostni nalogi z žogo (osnovna podaja z zamahom nad ramo, met na 

koš z mesta), 

 tek 6 minut zdržema v pogovornem tempu, 

 teorija. 

 5. razred: 

 dva izleta, 

 preskakovanje kratke kolebnice, 

 plezanje po žrdi, 

 dve spretnostni nalogi z žogo (zgornji odboj, udarec žoge z nogo), 

 plavanje (35 metrov), 

 teorija. 

 6. razred: 

 dva izleta, 

 dve gimnastični prvini (raznožka čez kozo, vzmik na doramenskem drogu), 

 poskočna polka, 

 tek 10 minut zdržema v pogovornem tempu, 

 plavanje (50 metrov), 

 teorija. 

 dopolnilne naloge: 

 drsanje ali rolanje ali kotalkanje, 

 smučanje, 

 spretnostna naloga s kolesom, 

 igra z žogo (Kristan, 1999). 

 

Športni program udejanjamo na rednih urah športne vzgoje, na športnih dnevih, v šoli v 

naravi, pri interesni šolski športni dejavnosti, na množičnih športnih prireditvah (Kristan, 

1999). 

Vsak učenec ima svojo vpisno knjižico, v katero odgovorna oseba (razredni učitelj ali športni 

pedagog) vpisuje opravljene naloge (Kristan, 1999).  

Športni program Krpan poleg osnovnega programa vsebuje tudi dopolnilne ali nadomestne 

naloge. Te so namenjene učencem, ki kljub vadbi ne bi zmogli uspešno opraviti katere od 
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nalog osnovnega programa. Ni pa dopustno že vnaprej zamenjavati nalog iz osnovnega 

programa z dopolnilnimi ali celo opuščati vadbe osnovnih nalog in jih zamenjati z 

dopolnilnimi (Kristan, 1999).  

Dopolnilne dejavnosti je potrebno organizirati za vse učence. Navadno za to uporabimo 

športni dan, šolo v naravi ali preizkus plavanja. Vsem učencem zabeležimo uspešno 

opravljeno dopolnilno nalogo, podatke pa uporabimo, če kateri od učencev kljub vadbi ne 

more opraviti kakšne naloge iz osnovnega programa (Kristan, 1999).  

Za sodelovanje pri športnem programu Krpan in uspešno opravljanje predpisanih nalog učenci 

in učenke prejmejo priznanja in medalje (Kristan, 1999). 

 

2.3.4 AKTIVNI ODMOR 

 

Gibanje je otrokova biološka potreba. Z njim vplivamo na njegov zdrav telesni, duševni in 

socialni razvoj. Sodoben način življenja pa otrokom otežuje zadovoljevanje te potrebe, k temu 

pa veliko pripomore tudi šola, v kateri otroci veliko časa presedijo. Ta nepotešena potreba po 

gibanju se pri otrocih kaže v obliki funkcionalnih motenj, psihične obremenjenosti in 

živčnosti. Otrokom se poveča srčni utrip, krvni pritisk je pretirano visok ali nizek. Zmanjša se 

prekrvavljenost možganskih celic in notranjih organov, dihanje je površno, čutilni organi se 

odzivajo počasi, zato postajajo otroci vedno bolj nemirni, nezbrani, pretirano napadalni ali 

apatični. Te negativne vplive pa lahko v veliki meri odpravimo s sproščeno gibalno 

dejavnostjo (Dežman, 1988). 

Gibanje je odlično sredstvo za učenje, sproščanje in ustvarjanje ugodne klime, v kateri poteka 

pouk bolj učinkovito. Z gibanjem lahko pomagamo otrokom, da »predelajo« težka doživetja, 

neugodne izkušnje in razne duševne obremenitve in tako pridejo do notranjega ravnotežja in 

ga ohranijo (Uranjek, 1995). 

Obremenjenost in utrujenost sta dva poglavitna vzroka, ki sta pripeljala do razmišljanja, da 

učenci potrebujejo nekaj, kar bo pripomoglo k boljšemu in bolj kvalitetnemu nadaljevanju 

dela v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Učenci večino časa pri pouku sedijo, sicer so manjše 

prekinitve, ampak teh je tako malo, da so lahko skoraj zanemarljive. Takšna statična 
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obremenitev negativno vpliva na vrsto fizioloških procesov, ki pogojujejo motnje, tako v 

motoričnem kot v širšem biološkem razvoju (Novak, 1995). 

Utrujen učenec je neskoncentriran in nezbran. Pojavi se monotonost, pride do konfliktnih 

situacij in nervoze. Odgovornost do dela in sproščeno vzdušje v razredu zamenjata 

monotonost in malodušje. Nastopi strah pred spraševanjem in pisnim preverjanjem znanja. 

Tako učenci kot učitelji preživljajo stresne situacije (Novak, 1995). 

Aktivni odmor je potešitev otrokovih potreb po gibanju in igri. Je sprostitev med napornim 

šolskim delom, ki hkrati krepi njihovo zdravje, povečuje odpornost in storilnost. 

Zelo je priporočljivo, da v urnik šolskega dela vnesemo aktivni odmor kot sestavni del pouka, 

pri katerem se učenci lahko sprostijo. S tem se izognemo nepotrebni utrujenosti, ki se pojavi 

zaradi statičnega mišičnega dela. Po počitku se namreč kontraktilnost mišice obnovi 

(Pisanski, 1992). 

Cilji aktivnega odmora so: 

 zadovoljiti primarne biološke potrebe otroka po igri, gibanju, sreči, veselju in 

zadovoljstvu; 

 vplivati na humanizacijo dela v šoli; 

 zmanjšati stresne situacije v šoli in krepiti odpornost proti stresu; 

 sprostilno in razvedrilno vplivati na učenca; 

 dvigovati psihofizične sposobnosti; 

 povečati učinkovitost dela; 

 ohranjati in izboljšati zdravstveno stanje; 

 obnoviti energijo, vplivati na boljšo motivacijo za delo; 

 ustvariti sproščeno vzdušje; 

 zmanjšati negativne posledice sedenja in slabega zraka; 

 pospešiti prekrvavitve celotnega organizma in s tem obogatiti živčne celice z energijo 

in kisikom; 

 pospešiti procese socializacije; 

 pripraviti učenca, da bo znal pozneje v življenju uporabiti koristne vplive aktivnega 

odmora (Stergar et al., 1996). 
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V praksi je najbolj uspešna tista teorija aktivnega odmora, ki daje prednost »kontrastnosti«. 

To pomeni, da obremenimo tiste dele telesa ali organske funkcije, ki pri šolskem sedenju niso 

sodelovale. Pomembno je, da menjamo okolje, v katerem ni negativnih povzročiteljev, ki so 

pri pouku vplivali na slabo počutje (smrad, vročina, prepih, omejitev stikov med učenci, 

nesproščeni negativni vplivi dolgotrajnega sedenja na organizem, psihična napetost) 

(Rozman, 1984). 

Aktivni odmor poteka med poukom. Pri tem je potrebno timsko sodelovanje učiteljev, 

strokovne službe in športnih pedagogov. Opredeliti morajo čas, trajanje in kraj izvajanja, 

nosilce nalog, njihovo izobraževanje in dolžnosti, predvideti različne možnosti v primeru 

slabega vremena, zagotoviti potrebne rekvizite … (Krpač, 1996).  

Pouk in učenje naj potekata v času največje delovne sposobnosti učencev. V prvih dveh 

razredih se otroci lahko popolnoma skoncentrirajo približno 15 do 20 minut. Pri ostalih 

otrocih se znaki utrujenosti pokažejo nekako po 2. ali 3. uri pouka. Aktivni odmor je potrebno 

pričeti izvajati, še preden pričnejo delovne sposobnosti učencev upadati. Izvajamo ga v vseh 

letnih časih. Aktivni odmor in malica ne moreta in ne smeta biti istočasno (Rozman, 1984). 

Če se pojavi prevelika utrujenost, smo čas za aktivni odmor že zamudili. V takem primeru je 

nujno potreben pasivni počitek, šele nato pa aktivni odmor, ki omogoča dejansko obnovo 

energije. Zato moramo biti zelo pozorni na prve znake utrujenosti pri učencih. Če izhajamo iz 

sposobnosti otrok in upoštevamo njihovo starost, potem velja: čim mlajši so otroci, prej in 

pogosteje potrebujejo odmor. Na podlagi tega praktično ne moremo imeti aktivnega odmora 

istočasno na celi šoli. Za razredno stopnjo je priporočljivo, da ga načrtujemo po drugi šolski 

uri, za predmetno stopnjo pa po tretji. Odmor naj tudi ne bo krajši od 20 minut, saj psihična 

utrujenost zahteva daljšo obnovo (Škof, 1982). 

Eden najpomembnejših dejavnikov za izvajanje aktivnega odmora je prostor. Izbira le-tega je 

odvisna od vremenskih in klimatskih pogojev ter prostorskih zmogljivosti šole. Sama izbira 

prostora daje nadaljnje možnosti za razdelitev skupin oziroma oddelkov (Krpač, 1983). 

Najboljše je, da se dejavnosti izvajajo na prostem. Vendar pogosto slabo vreme prisili učence 

in učitelje, da ostanejo v zaprtih prostorih. Učiteljem na izbiro ostanejo učilnice, hodniki, 

stopnišča, telovadnica, garderobe. Te prostore razdelimo po oddelkih. Določimo ustrezne 

vsebine in rekvizite glede na zmožnost razpoložljivega prostora (Dežman, 1988). 
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Poleg načrtovanja časovnega in prostorskega razporeda dejavnosti je pomembna tudi vsebina 

aktivnega odmora. Pravilno izbrane vsebine namreč doprinesejo k večjemu učinku odmora. 

Vsebine se lahko prilagajajo in ne smejo biti omejene na prostor in čas. V program morajo 

biti vključena športna sredstva, ki omogočajo angažiranje funkcionalnih sposobnosti in 

zagotavljajo pospešeno delovanje srčno-žilnega sistema in hkrati psihično sproščajo učence. 

Vendar te aktivnosti ne smejo pretirano povečati porabo energije. Pomembno je, da aktivne in 

neaktivne mišične skupine delujejo vzajemno, saj le tako dosežemo učinek na zdravje in nivo 

delovne sposobnosti. Pri načrtovanju vsebine moramo upoštevati tudi želje in zmožnosti 

otrok. Vsebine jim morajo biti  poznane, prilagajati jih moramo starosti, spolu, znanju, stopnji 

utrujenosti, materialnim možnostim, interesu učencev, vremenskim pogojem, biti morajo  

raznolike, potrebno jih je večkrat spreminjati, da učencem ne postanejo monotone in 

dolgočasne (Jošt, 1985). 

Vsebine so odvisne tudi od vremenskih pogojev. Ob lepem vremenu izvajamo aktivni odmor 

na zunajšolskih površinah in v okolici šole. Na izbiro imamo različne možnosti: rokometno 

igrišče (rokomet, mali nogomet, različni streli na vrata …), košarkarsko igrišče (košarka na en 

ali dva koša, meti na koš, štafetna tekmovanja, elementarne igre), igrala (plezanje, lazenje, 

guganje, vrtenje …), gozd ali bližnja okolica šole, parkirišča in neposredna bližina šole. V 

primeru slabega vremena pa smo prisiljeni uporabiti notranje prostore, kar nam zmanjša 

možnost uporabe različnih aktivnosti. Vendar moramo aktivni odmor v vsakem primeru 

izvesti. Za to pa je potrebna učiteljeva iznajdljivost (Jošt, 1985). 

Učinkovitost aktivnega odmora pa je zelo odvisna tudi od materialnih pogojev, ki so na voljo. 

Le-te je potrebno neprestano obnavljati, dopolnjevati, izboljševati. Monotonost preprečimo z 

uporabo različnih rekvizitov, ti so: loparji, žoge, vrvice, kolebnice, kiji, keglji, obroči, dolge 

vrvi … Aktivni odmori tako postanejo še bolj učinkoviti in zanimivejši za učence (Jošt, 

1985). 

Pri izbiri vsebin aktivnega odmora imejmo v mislih naslednje: 

 aktivnosti naj bodo dovolj dinamične, da bo prišlo do aktiviranja gibalnega aparata in 

povečanega delovanja srčnega in dihalnega sistema, 

 aktivnosti morajo imeti zmerno intenziteto, da ne izzovejo prevelike fizične in 

čustvene obremenitve, ker je drugače potrebno precej časa, da učence umirimo in 

pripravimo za nadaljnje delo, 
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 vsebine aktivnega odmora naj bodo čim bolj raznovrstne, odvijajo pa naj se svobodno, 

spontano, zabavno – ne smemo zahtevati stroge discipline, 

 izbrati je potrebno enostavne in učencem že poznane vsebine, da jih ne utrujamo z 

učenjem novih, 

 vsebine aktivnega odmora je potrebno pogosto menjati, 

 učenci naj sami določajo in predlagajo, kaj bi v času aktivnega odmora radi delali, saj 

na tak način v še večji meri zadovoljimo njihove interese in želje, 

 prednost je treba dati vsebinam, ki ne določajo točnega števila sodelujočih, saj morajo 

izbrane aktivnosti omogočati udeležbo vsem otrokom, 

 aktivnosti naj bodo enostavne za organizacijo in izvedbo, brez prevelikega števila 

rekvizitov in pripomočkov, 

 za izvajanje vsebin aktivnega odmora naj ne bi bila potrebna športna oprema (Jošt, 

1985). 

Rezultati raziskav kažejo, da učne sposobnosti učencev upadejo bistveno manj, če izvajamo 

aktivni odmor, v primerjavi s sposobnostmi v začetku pouka. Človek se tudi hitreje odpočije, 

če po delu, ki je privedlo do utrujenosti, opravlja aktivnosti, ki se po vsebini razlikujejo od 

tistih, zaradi katerih je utrujenost sploh nastopila. Zato je potreba za uvajanje, organiziranje in 

izvajanje aktivnega odmora v naših šolah še toliko večja (Findak, & Stella, 1985). 

 

2.3.5 MINUTA ZA ZDRAVJE 

 

Kadar pa v natrpanem šolskem urniku ni časa za izvajanje aktivnega odmora, lahko učitelj 

poskrbi za nekoliko drugačno, predvsem krajšo obliko sprostitve, ki pa ima na učence in 

njihovo delo pa tudi na učitelja pozitivne učinke. 

Priporočeno je, da učitelj zlasti v prvem in drugem triletju prekine pouk za nekaj trenutkov. V 

tem času se prezrači učilnica, učenci pa se sprostijo s krajšimi gibalnimi vsebinami (Kovač et 

al., 2011).  

Šolsko delo je v določenih trenutkih tako utrujajoče za učence, da moramo poskrbeti, da 

utrujajoči, oziroma upočasnjeni del telesa uskladimo v normalen ritem. Pomembno je, da to 

naredimo takrat, ko učenci niso sposobni slediti pouku, ko jim pade ritem spremljanja, ko se 

jim preusmeri pozornost drugam. Takrat učitelj prekine pouk. Učitelj izbira vaje, ki so tisti 
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trenutek najbolj primerne, predvsem vaje za sprostitev mišične napetosti rok in nog; se 

osredotoči na dihanje, ki je sinhronizirano z gibanjem; osredotoči se na raztezanje v rokah in 

ramenih ter na širjenje pljuč. Učenčevo telo ponovno deluje sveže in je pripravljeno za 

nadaljnje sledenje pouku (Dežman, 1988). 

Minuta za zdravje je sestavni del vsake šolske ure v učilnici. Traja od 3 do 5 minut. Učitelju 

sicer vzame nekaj minut, v resnici pa je telesna aktivnost prav tako resno vzgojno in učno 

delo kot ostale aktivnosti in njen učinek odtehta izgubljeni čas. V pedagoški proces jo 

vpletemo takrat, ko opazimo, da so postali otroci nemirni in nezbrani. Učilnico prezračimo, z 

učenci pa izvedemo dve do štiri gibalne naloge, s katerimi jih telesno razgibamo in psihično 

sprostimo. Minute za zdravje ne izvajamo vedno ob istem času, ampak mora učitelj sam 

presoditi, kdaj jo učenci potrebujejo – to je lahko v začetku, na sredini ali na koncu šolske ure. 

Dobra organizacija učne ure ni odvisna od materialnih pogojev, zato jo moramo dosledno 

vnašati v program dela z učenci (Dežman, 1988). 

Rezultati kvalitetno izvedene minute za zdravje so: 

 boljše zdravje posameznikov v razredu, 

 sproščeni odnosi med učiteljem in učenci, 

 boljši učni uspeh (Dežman, 1988). 

 

2.4 ZNAČILNOSTI OTROKA V 2. TRILETJU 

 

Otrok se rodi z določeno dovzetnostjo, sprejemljivostjo, ki mu je prirojena v okolju, ki mu je, 

vsaj v njegovem zgodnjem razvojnem obdobju,  že v naprej določeno. V kolikšni meri se 

bodo njegove dispozicije razvile, je odvisno od otrokove lastne aktivnosti in od okolja, ki nanj 

vpliva. Slednje je lahko glede izkušenj, ki mu jih ponuja, zelo bogato ali revno. Prav prve 

vzpodbude, ki jih je otrok deležen, so za njegov nadaljnji razvoj izjemno pomembne. 

Spodbudno okolje bo otroka motiviralo k razvoju, medtem ko lahko revno okolje z vidika 

izkušenj njegov razvoj celo zavira. Vsa področja razvoja (spoznavno, čustveno, socialno in 

gibalno) so med seboj tesno povezana ter se skozi otrokov razvoj prepletajo in dopolnjujejo. 

Spremembe in napredek na enem področju vplivajo na spremembe in napredek na vseh 

ostalih področjih otrokovega razvoja (Pišot, & Planinšec, 2005). 
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Značilnosti sodobnih razvojnih teorij kažejo, da poteka razvoj na motoričnem, telesnem, 

kognitivnem, čustvenem in socialnem področju usklajeno in celostno, da razvoj ni vedno le 

kontinuiran, temveč občasno tudi diskontinuiran ter da poteka v značilnih stopnjah, ki se 

pojavijo v približno enakih starostnih obdobjih, za katera je značilno tipično vedenje otrok 

(Pišot, & Planinšec, 2005).  

Razvoj predstavlja spremembo različnih človekovih sposobnosti, spretnosti in značilnosti, ki 

so trajne v odnosu na nižjo razvojno stopnjo in so odvisne od dednostnih dejavnikov, okolja 

in otrokove lastne aktivnosti. Med vsemi temi dejavniki pa obstaja tesna povezanost in 

soodvisnost. V otrokovem razvoju se vedno odražajo vplivi navedenih dejavnikov, v različnih 

razvojnih obdobjih se spreminja le njihova pomembnost (Pišot, & Planinšec, 2005). 

Osnovne značilnosti biološkega razvoja otrok v tem obdobju so predvsem upočasnjena 

telesna rast, začetek intenzivne rasti mišic, velika stopnja razvitosti koordinacije gibanja, 

določena stopnja intelektualne razvitosti za sprejemanje skupinskih navodil, socialna razvitost 

za sodelovalne odnose s sovrstniki in zaradi obremenitev v šoli višek telesne energije, ki se 

lahko uspešno sprošča v gibalni dejavnosti. To obdobje je najprimernejši čas za učenje 

dejavnosti, ki zahtevajo veliko naučenih gibalnih vzorcev in so podlaga za razvoj osnovnih 

struktur gibalne inteligentnosti posameznika (Kovač et al., 2011). 

 

2.4.1 TELESNI RAZVOJ 

 

Telesna rast predstavlja spremembe v različnih razsežnostih vsega telesa in posameznih delov 

ter razmerij med njimi. Telesne razsežnosti običajno obravnavamo v štirih skupinah, to so 

dolžinske mere, prečne mere, obsegi in kožne gube. Rast posameznih delov telesa ne poteka 

vedno usklajeno in enako hitro, prav tako se tudi ne konča v enakem starostnem obdobju. 

Hitrost telesne rasti se v različnih razvojnih obdobjih spreminja (Pišot, & Planinšec, 2005).  

Na telesno rast vplivajo genski in okoljski dejavniki. Odločilen je vpliv genskih dejavnikov. 

Genotip ima najpomembnejši vpliv na velikost in sestavo telesa ter čas in hitrost razvoja. 

Kljub temu, da genski dejavniki določajo meje rasti, igrajo okoljski dejavniki pomembno 

vlogo pri tem, v kolikšni meri bodo te meje dejansko dosežene. Med najpomembnejše 

okoljske dejavnike, ki vplivajo na telesno rast, sodijo prehrana, gibalna dejavnost, poškodbe, 

bolezni in podnebne razmere. Posebej je treba izpostaviti pozitivni vpliv gibalne dejavnosti na 
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telesno rast, pri čemer imajo gibalno dejavnejši otroci v povprečju večji delež mišičevja in 

manjši delež telesnih maščob. Primerna gibalna dejavnost ima vpliv na mineralizacijo kosti in 

njihovo širino, kosti postanejo trdnejše in manj krhke. Gibalna neaktivnost, ki traja daljše 

obdobje, lahko škodljivo vpliva na rast kosti in zaostajanje v celotni rasti (Pišot, & Planinšec, 

2005). 

Za to starostno obdobje je značilno, da pride do relativne umiritve telesne rasti. V obdobju 

med 7. in 11. letom je letni prirastek pri višini samo še približno 5 cm. Zanimiva pa je 

primerjava med dečki in deklicami. Dečki so tisti, ki so navadno večji od deklic. Vendar jih 

le-te med 8. in 10. letom povsem dohitijo ter začenjajo s pričetkom pubertete tudi prehitevati 

(Horvat, & Magajna, 1988). 

Tudi pri telesni teži v tem času ugotavljamo relativen zastoj. V tem starostnem obdobju 

pridobijo otroci približno polovico teže, ki jo imajo pri sedmih letih, kar znaša v povprečju 

okrog 10 kg. Tudi pri telesni teži deklice dohitijo dečke okrog 10. leta starosti in jih s 

pojavom pubertete pričnejo tudi prehitevati. Ta razmerja med dečki in deklicami niso trajna in 

se kasneje v obdobju adolescence (mladostništva) spet spremenijo, tako da dobimo razmerja, 

ki so značilna za odrasle. Dokončno se v tem obdobju oblikuje tudi okostje, še posebej 

ukrivljenost hrbtenice, ki dobi skoraj končno obliko (Horvat, & Magajna, 1988). 

V tem obdobju se močno spreminjajo telesna razmerja. Pojavijo se že izrazite razlike med 

dečki in deklicami. Pri dečkih so prsi močnejše, mišice so že izrazitejše in noge vitkejše, 

medtem ko so pri deklicah vse oblike še mehkejše, boki, stegna in meča dobivajo bolj okroglo 

in polno obliko. Razvoj mišičevja poteka predvsem na področju rasti drobne muskulature. 

Spreminja se tudi sestava mišičevja, v katerem je vse manj vode, posledica česar je vse večja 

moč. Prav v telesni moči so med otroki v tem obdobju velike razlike. Te razlike so med dečki 

in deklicami vse bolj sistematične (Horvat, & Magajna, 1988). 

Okrog 10. leta se začne pospeševati razvoj žlez z notranjim izločanjem. V krvi je že več 

hormonov, ki pomembno vplivajo tudi na otrokovo vedenje do okolja. Med 9. in 11. letom se 

začne pospešena rast spolnih organov in rodil. Pri mnogih otrocih pa se prične tudi rast tako 

imenovanih sekundarnih spolnih znakov (Horvat, & Magajna, 1988). 

V adolescenci pa bistvo telesnega razvoja predstavljajo pubertetne spremembe, ki pa ne 

zajemajo le spolnega, temveč celotni telesni razvoj. V tem obdobju doživi telo izredno 

pomembne spremembe, saj doseže telesni razvoj svojo zrelost. Razvoj se prične tudi pri 
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dečkih, ki tako kmalu dohitijo deklice. Dečki dohitijo deklice tudi v telesni teži. Teža se v 

obdobju adolescence poveča izraziteje kot pa telesna višina (Horvat, & Magajna, 1988).  

Rast kosti je hitra. Kosti se ne spreminjajo le po velikosti, temveč tudi po obliki in 

sorazmerjih. Skeletni razvoj se konča s procesom okostenitve kosti v obdobju pozne 

adolescence med 17. in 19. letom (Horvat, & Magajna, 1988).  

Mladostnikovo mišičevje se močno krepi in podaljša. Razvoj okostja in mišičja poteka 

praviloma usklajeno. Mišičevje se pri dečkih razvije bolj kot pri deklicah. Njihova razvitost 

spada med sekundarne spolne znake, po katerih se spola med seboj prav tako temeljito 

razlikujeta. Pri deklicah je vse izrazitejše kopičenje maščobnega tkiva, ki daje njihovim 

postavam izrazitejše ženstvene poteze (Horvat, & Magajna, 1988). 

 

2.4.2 GIBALNI RAZVOJ 

 

Motorični razvoj predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v motoričnem 

vedenju, ki se kažejo v razvoju motoričnih sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, 

gibljivost, natančnost, vzdržljivost) in gibalnih spretnosti (lokomotorne, manipulativne in 

stabilnostne). Gre za proces, s pomočjo katerega otrok pridobiva gibalne spretnosti in vzorce, 

kar je rezultat interakcije med genskimi in okoljskimi vplivi. Genski dejavniki so odločilni za 

živčno-mišično zorenje, morfološke značilnosti, predvsem v smislu velikosti, razmerij in 

kompozicije telesa, fizioloških značilnosti ter tempa rasti in zorenja. Med okoljskimi 

dejavniki pa imajo najpomembnejši vpliv predhodne motorične izkušnje, tudi iz prenatalnega 

obdobja, in pridobivanje novih motoričnih izkušenj (Pišot, & Planinšec, 2005).  

Razvoj je povezan s kronološko starostjo, ni pa od nje odvisen. Motorični razvoj poteka skozi 

različna obdobja, ki jih imenujemo razvojne stopnje, v katerih lahko opazimo določeno vrsto 

značilnega vedenja, ki velja za večino otrok. Vsaka razvojna stopnja je na nek način rezultat 

predhodne in pogoj za vzpostavitev naslednje, višje stopnje. Zaporedje razvojnih stopenj je 

torej pričakovano, saj je odvisno od dozorevanja funkcij, ki je gensko pogojeno. Zaradi 

individualnih razlik pa se lahko posamezne razvojne stopnje pojavijo tudi v različnih 

starostnih obdobjih, čeprav je vrstni red njihovega pojavljanja praviloma enak (Pišot, & 

Planinšec, 2005). 
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Motorični razvoj poteka v več fazah, znotraj katerih obstajajo različne stopnje. Razvojne faze 

in stopnje si sledijo v naslednjem zaporedju: 

 refleksna gibalna stopnja: 

 obdobje vkodiranja informacij (traja od prenatalnega obdobja do 4. meseca) 

 obdobje dekodiranja informacij (traja od 4. meseca do 1. leta) 

 začetna/rudimentarna gibalna stopnja: 

 obdobje inhibicije refleksov (traja od rojstva do 1. leta) 

 prekontrolno obdobje (traja od 1. do 2. leta) 

 temeljna gibalna stopnja: 

 začetno obdobje (traja od 2. do 3. leta) 

 osnovno obdobje (traja od 4. do 5. leta) 

 obdobje zrelosti (traja od 6. do 7. leta) 

 specializirana/»športna« gibalna stopnja: 

 prehodno obdobje (traja od 7. do 10. leta) 

 obdobje prilagoditve (traja od 11. do 13. leta) 

 obdobje trajne uporabnosti (traja od 14. leta naprej) (Pišot, & Planinšec, 2005) 

Otroci 2. triletja so v motoričnem razvoju že na zadnji stopnji – specializirana gibalna stopnja. 

Predhodno obdobje, ki traja približno do desetega leta, je prvo na tej stopnji motoričnega 

razvoja. V tem obdobju začne otrok povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti za 

izvajanje specializiranih športnih spretnosti. Izvajanje gibalnih spretnosti je vse bolj 

nadzirano, izpopolnjeno in hitro. Lokomotorne, stabilnostne in manipulativne spretnosti 

postanejo bolj natančne, sestavljene, dovršene in se smiselno uporabljajo v vse 

kompleksnejših športnih in drugih gibalnih aktivnostih v vsakodnevnem življenju. Osnova za 

razvoj gibalnih spretnosti pa je intenziven razvoj nekaterih motoričnih sposobnosti, predvsem 

reakcijskega časa, koordinacije in hitrosti gibanja. To obdobje je za otroke zelo pomembno in 

zanimivo. Otroci so aktivni v odkrivanju in kombiniranju različnih gibalnih vzorcev, 

navdušeni so zaradi vse večjih gibalnih zmogljivosti. Otrokom naj bi v tem obdobju 

zagotovili predvsem pestro izbiro različnih gibalnih dejavnosti, kar bo izdatno izboljšalo 

nadzor gibanja in gibalno učinkovitost v celoti. Preozka omejenost pri izbiri in premajhna 

pogostost gibalnih dejavnosti ima lahko nezaželene učinke v naslednjih obdobjih otrokovega 

motoričnega razvoja (Pišot, & Planinšec, 2005). 
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Tancigova (1987) tako opredeljuje športno gibalno fazo (specializirana gibalna stopnja): 

V tej fazi ni več poudarka na učenju osnovnih gibanj, ampak postane gibanje sredstvo v 

individualni ali skupinski športni aktivnosti. Osnovna lokomotorna, stabilnostna in 

manipulativna gibanja se izpolnjujejo in kombinirajo v zahtevnejše oblike. 

Obseg in stopnja razvoja gibanja v tej fazi sta odvisna od mnogih dejavnikov, in sicer: 

 psihomotoričnih (moč, hitrost, koordinacija, višina …), 

 kognitivnih (zaznavanje prostora …), 

 čustveno-socialnih (vrstniški odnosi, čustva, vzdušje …) (Tancig, 1987). 

Znotraj športno-gibalne faze so običajno 3 stopnje razvoja: 

1. splošna ali prehodna stopnja (prehodno obdobje) 

Na tej stopnji sta očitni večja natančnost in kontrola gibanja. Otroci na tej stopnji so zelo 

aktivni v odkrivanju in kombiniranju številnih gibalnih vzorcev in spretnosti, ki so osnova 

vseh športnih panog. Pogosto se samostojno navdušeno udeležujejo raznih športnih 

dejavnosti. Cilj športnih pedagogov mora biti pomagati razviti otrokom motoriko v najširšem 

smislu. Zato je tu še prezgodaj za specializacijo (čeprav je mogoča), ker s tem otroku 

škodujemo v razvoju sposobnosti na vseh drugih področjih. 

2. specifična gibalna stopnja (obdobje prilagoditve) 

Tu je še večji poudarek na obliki, natančnosti, ritmičnosti in hitrosti izvajanja pri istih 

gibanjih kot na prejšnji stopnji. Otroci na tej stopnji začnejo zavestno iskati ali pa se izogibati 

določenih športnih aktivnosti, kar jim omogoča odločanje na podlagi široke baze raznovrstnih 

gibalnih izkušenj ter višja razvitost kognitivnih sposobnosti. Tu je čas za specializacijo v 

športu. 

3. specializirana gibalna stopnja (obdobje trajne uporabnosti) 

Ta stopnja predstavlja višek gibalnega razvoja. Resnično je uspešna samo, če smo upoštevali 

progresivni razvoj in strukturirali tiste gibalne izkušnje, ki so ustrezale otrokovi ravni, ter tako 

prispevali k celovitemu otrokovem razvoju. Pri posamezniku se pojavi želja udeleževati se 

manjšega števila športnih aktivnosti (bodisi v vrhunsko-profesionalnem ali športno-

rekreativnem smislu), vendar v daljšem obdobju. Na stopnjo aktivnosti pa vplivajo tako 
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individualni dejavniki (sposobnost, motivacija …) kot tudi socialno-ekonomski (dostopnost 

športnih objektov, prosti čas, finančne zmožnosti …). 

Gibalni razvoj poteka razmeroma skladno s telesnim razvojem. Izpopolnjuje  se zlasti v moči, 

hitrosti, natančnosti in prefinjenosti gibov. Pojavljajo se tudi vse zapletenejše gibalne 

aktivnosti, ki zahtevajo veliko stopnjo koordinacije različnih mišičnih struktur. K temu 

pripomore tudi razvitost gibalnih živčnih centrov v velikih možganih. Ti centri so do približno 

11. leta že skorajda v celoti razviti. Otrok, starejši od 7 let, se uči novih gibalnih tehnik 

izredno hitro in brez večjih naporov. Tako pri tej starosti že vsi vozijo kolo, če so imeli 

možnost naučiti se te dejavnosti (Horvat, & Magajna, 1988). 

Pri tej starosti ima otrok povečan psihomotorični tempo in vse dela hitro. V tej svoji stalni 

naglici pa postaja nestrpen, nezbran in pogosto po nepotrebnem agresiven. Tako skuša izločati 

nakopičeno energijo. Obdobje po 7. letu je idealen čas za sistematično ukvarjanje s 

posameznimi športnimi zvrstmi in za pričetek rednega treninga (Horvat, & Magajna, 1988). 

V razvoju se otrok neprestano srečuje z učenjem in izvajanjem novih, vse zahtevnejših 

gibalnih spretnosti, kar je v precejšnji meri pogojeno z ravnjo motoričnih sposobnosti. Višja 

ko je raven motoričnih sposobnosti, uspešnejše bo učenje in izvajanje različnih gibalnih 

spretnosti, čeprav ne smemo pozabiti, da so pri tem pomembne tudi druge človekove 

sposobnosti in značilnosti. Prenizka raven motoričnih sposobnosti pogosto zmanjšuje 

možnosti uspešnega učenja na motoričnem področju, nasprotno pa visoka raven motoričnih 

sposobnosti omogoča usvajanje in uporabljanje vse zahtevnejših gibalnih spretnosti. Razvoj 

na motoričnem področju zagotavlja otroku pridobivanje motorične kompetence, ki jo otroci  v 

otroštvu visoko vrednotijo in pomembno vplivajo tudi na druga razvojna področja. Zato je 

spodbujanje motoričnega razvoja ena od temeljnih razvojnih nalog v otroštvu (Pišot, & 

Planinšec, 2005). 

 

2.4.3 KOGNITIVNI RAZVOJ 

 

Kognitivni razvoj vključuje intelektualne procese, kot so zaznavanje, predstavljanje, 

presojanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, 

odločanje in učenje. Otrok jih uporablja pri pridobivanju znanja, hkrati pa mu omogočajo, da 
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se zaveda okolja, ki ga obdaja. Znanih je več teorij kognitivnega razvoja, ki proučujejo 

strukturo in razvoj miselnih procesov (Pišot, & Planinšec, 2005). 

Po Piagetu poteka kognitivni razvoj skozi štiri stopnje: 

 senzomotorična stopnja (traja do 2. leta) 

 predoperativna stopnja (traja od 2. do 7. leta) 

 obdobje simboličnega mišljenja 

 obdobje intuitivnega mišljenja 

 konkretnooperativna stopnja (traja od 7. do 12. leta) 

 formalnooperativna stopnja (traja od 12. do 15. leta) (Pišot, & Planinšec, 2005) 

Vsaka stopnja je celota, ki ima svoje posebnosti. Razvojne stopnje si sledijo v določenem 

zaporedju in jih ni mogoče preskočiti (Pišot, & Planinšec, 2005).  

Otroci 2. triletja so na kognitivnem področju na tretji konkretnooperativni stopnji. Za to 

obdobje je značilno, da je otrok že sposoben logično misliti, vendar le na konkretni ravni, pri 

tem se konkretne operacije nanašajo na neposredne objekte in subjekte v okolju (Pišot, & 

Planinšec, 2005).  

Podobno kot na ostalih razvojnih področjih tudi kognitivni razvoj ne poteka neodvisno, 

temveč je povezan z motoričnim in čustveno-socialnim razvojem. Razvoj kognitivnih 

sposobnosti otroka je nujen za razvoj motoričnih potencialov. Določena stopnja razvoja 

kognitivnih struktur pogojuje pripravljenost otroka za usvajanje gibalnih spretnosti, po drugi 

strani pa gibalna dejavnost aktivira tudi kognitivne funkcije (Pišot, & Planinšec, 2005). 

 

2.4.4 ČUSTVENO-SOCIALNI RAZVOJ 

 

Čustveni in socialni razvoj sta tesno povezana, hkrati pa se tesno povezujeta tudi z drugimi 

razvojnimi področji (Pišot, & Planinšec, 2005).  

Na otrokov čustveni razvoj vplivajo različni dejavniki, predvsem zorenje, učenje in 

pridobivanje izkušenj, spoznavni procesi ter otrokova samodejavnost. V otroštvu otroci 

doživljajo in izražajo različna čustva, ki postajajo v razvoju vse bolj diferencirana, hkrati pa 

narašča sposobnost čustvenega izražanja in obvladovanja ter prepoznavanja čustev pri drugih. 

Z razvojem se spreminja moč doživljanja in izražanja čustev, predvsem pa se izpopolnjuje 
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nadzor nad izražanjem čustev, ki postopno postaja vse bolj uravnovešeno in socialno 

sprejemljivo (Pišot, & Planinšec, 2005).  

Z rastjo in razvojem se spreminjajo tudi nekatere oblike socialnega obnašanja, veča se 

sposobnost vživljanja v druge, iskanje stikov in sodelovanja, nudenje pomoči, interes za 

druženje z vrstniki – pa tudi tekmovalnost. Manjšata se navezanost in odvisnost otroka od 

odraslih, hkrati pa se povečujejo usmerjenost, navezanost in odvisnost od vrstnikov (Horvat, 

& Magajna, 1988). 

V šolskem obdobju si večina otrok ustvari določene skupine, ki so dokaj zaprte. Od 10. leta 

naprej je taka neformalna skupina glavna oblika socialne interakcije in socialnega življenja 

med vrstniki. Značilnost teh skupin je, da so oblikovane iz članov istega spola. Dečki imajo 

svoje skupine in v okviru teh svoje aktivnosti, deklice pa tvorijo svoje skupine. Seveda pa 

otroci v tem obdobju ustvarjajo tudi individualna prijateljstva, ki so lahko zelo močna in 

dolgotrajna (Horvat, & Magajna, 1988). 

Otroci v tem obdobju preživijo veliko časa s svojimi vrstniki. Otroci v srednjem in poznem 

otroštvu vrstniške skupine oblikujejo načrtno in na osnovi razvojno bolj celovitih kriterijev, 

kot so na primer osebnostni oziroma psihološki kriteriji, skupne namere in cilji. Vrstniške 

skupine vključujejo od tri do devet otrok enakega spola, po enajstem letu pa je praviloma vsak 

otrok član ene od skupin (Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004). 

Pri otrocih, ki so prešli obdobje egocentričnega gledanja na svet, se pojavi zmožnost empatije 

in altruizem (želja pomagati drugim). Učenje reševanja problemov in razvijanje socialnih 

veščin predstavljata pomembno sestavino posameznikove sposobnosti prilagajanja na 

družbeno okolje (Horvat, & Magajna, 1988). 

V tem obdobju se poveča želja po uspešnosti, ambicioznost, želja po doseganju najvišjih mest 

med vrstniki na storilnostnem področju. To pa povzroči tudi povečano tekmovalnost. 

Pomembno je, da pri vsakem otroku najdemo področje, kjer lahko tekmuje z drugimi, kjer je 

med najboljšimi (Horvat, & Magajna, 1988). 

V obdobju mladostništva postanejo vrstniki mnogo pomembnejši, saj začenjajo zadovoljevati 

vrsto potreb, za katere je v prejšnjih obdobjih pretežno skrbela otrokova družina. Mladostnik 

vse bolj in bolj potrebuje družbo svojih vrstnikov, ki mu nudijo potrebno oporo, stališča in 

načela, postanejo vir novih motivov in interesov pa tudi pomoč pri skupnem osamosvajanju. 
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Svojo pripadnost skupini vrstnikov skuša pri tem izraziti s podrejanjem stališčem, normam in 

načinom vedenja, ki veljajo v določeni skupini (Horvat, & Magajna, 1988).  

Življenje mladostnika med vrstniki je za pridobivanje številnih spretnosti zelo pomembno, 

tako na področju čustvenosocialnega vedenja kot tudi miselnega ravnanja in reševanja 

številnih problemov. V zgodnjem adolescentnem obdobju potrebujejo fantje za oblikovanje 

zdrave spolne identitete skupino približno enako starih fantov, med katerimi vladajo dokaj 

površne čustvene vezi. Nasprotno pa dekleta v tem obdobju potrebujejo predvsem izkušnjo 

zaupnega in tesnega prijateljstva z drugim dekletom (Horvat, & Magajna, 1988). 

Veliko avtorjev opozarja, da je mladost odločilna za podobo odrasle osebe in da tistega, kar 

zamudimo v rani mladosti, velikokrat ne moremo nadomestiti kasneje. To velja tudi za 

področje športne vzgoje in športa nasploh (Videmšek, & Visinski, 2001). 

Prav zato, ker je starost učencev v tem obdobju najprimernejša za učenje najrazličnejših 

gibalnih dejavnosti, učenja le-teh v šoli ne smemo izpustiti. Učencem moramo ponuditi čim 

več vsebin, dejavnosti. Sami se bodo kasneje odločili, s katerimi od teh se bodo ukvarjali tudi 

v nadaljnjem življenju.  

 

2.5 NEKATERE RAZLIKE MED SPOLOMA 

 

Deklice so ob rojstvu telesno in nevrološko bolj razvite kot dečki, prej tudi shodijo in vstopijo 

v puberteto. Dečki imajo ob rojstvu bolj razvite mišice, večji pljučni krili in srce ter nižjo 

občutljivost za bolečino. Dečki so tudi gibalno dejavnejši in dlje časa budni. Z leti so dečki v 

primerjavi z deklicami bolj spretni pri dejavnostih, ki vključujejo moč in velike gibe 

(Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004). 

Različnost živih bitij je naravni pojav. Zato se učenci med seboj razlikujejo. In te individualne 

razlike so normalne in samoumevne, če niso patološke (Kristan, 2009). 

Med dečki in deklicami je več podobnosti kot razlik, razlike pa se ne pojavljajo le med 

skupinama, temveč tudi znotraj skupin deklic oziroma dečkov. Dečki in deklice se med seboj 

razlikujejo že ob rojstvu (Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004). 

V obdobju srednjega in poznega otroštva je spol pomembna socialna kategorija. Otroci v tem 

obdobju označujejo značilnosti svojega spola kot pozitivne, značilnosti nasprotnega spola pa 
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kot negativne. V starostnem obdobju od petih do enajstih let se povečuje povezanost med 

osebnimi značilnostmi in spolom. Za obdobje srednjega in poznega otroštva so značilni vedno 

bolj oblikovani spolni stereotipi, ki jih je tudi vedno več (Marjanovič Umek, & Zupančič, 

2004).  

Na čustvenem področju so deklice tiste, ki imajo širši niz čustev kot dečki, in to tako 

pozitivnih kot negativnih. Mladostnice pogosteje poročajo o čustvih, kot so žalost, skrb in 

krivda, in čustva doživljajo močneje kot mladostniki, ki pogosteje zanikajo čustvene izkušnje. 

Dečki so v povprečju bolj agresivni, asertivni in dejavni zlasti pri telesnih dejavnostih in sebe 

vrednotijo višje kot deklice. Dečki imajo tudi nekoliko višje samospoštovanje kot deklice, le-

te pa so bolj ekstravertne, anksiozne, odgovorne, nežne in skrbne (Marjanovič Umek, & 

Zupančič, 2004). 

Na področju motoričnega razvoja so razlike med spoloma v obdobju zgodnjega otroštva v 

povprečju majhne, izrazitejše so v poznejših obdobjih. V določenih pogledih dosegajo 

nekoliko višjo raven motorične učinkovitosti deklice (npr. koordinacija gibanja rok, 

ravnotežje), v drugih pa dečki (npr. koordinacija gibanja vsega telesa, agilnost, moč), sicer pa 

so razlike nepomembne. Dečki so zato nekoliko uspešnejši pri izvajanju gibalnih spretnosti, ki 

zahtevajo moč in hitrost, kot so skoki, meti in teki, deklice pa uspešnejše izvajajo spretnosti, 

ki zahtevajo natančnejše gibanje z rokami, ravnotežje in ritem, kot so na primer plesi (Pišot, 

& Planinšec, 2005). 

Tuje in domače študije o individualnih razlikah ugotavljajo, da se lahko učenci enake starosti 

razlikujejo v posameznih sposobnosti tudi od štirih do šestih let. Ugotovitev velja tudi za 

telesne oziroma gibalne sposobnosti. Vsak otrok ima svoj individualni tempo razvoja, ki je 

lasten le njemu in ni nujno, da se sklada s splošnimi smernicami (Kristan, 2009). 

Telesna in fiziološka različnost med spoloma, tradicija, vzgoja in navade ter različen čas 

spolnega dozorevanja pogojujejo razlike v zmožnostih in interesih med učenci in učenkami. 

Učitelj mora prilagoditi svoja ravnanja in izbiro vsebin posebnostim mladostnikovega razvoja 

tako, da pozitivno vpliva na posameznikovo samopodobo in njegov osebnostni razvoj (Kovač 

et al., 2011). 

Zaradi vse večjih razlik v biološkem razvoju in interesih med učenci in učenkami jih je pri 

urah športne vzgoje smiselno razvrščati v fantovske in dekliške skupine. Priporočeno je, da v 

obdobju pubertete ženske poučujejo učenke, moški pa učence. Učitelji pa naj učni proces 
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organizirajo tako, da pri nekaterih dejavnostih in organizacijskih oblikah spodbujajo hkratno 

sodelovanje učencev in učenk (Kovač et al., 2011). 

 

2.6 DOŽIVLJANJE ŠPORTNE VZGOJE 

 

Vsak učenec športno vzgojo doživlja drugače, po svoje. Kljub temu da prav športna vzgoja 

velja za predmet, ki ga imajo učenci najrajši in se ga najbolj veselijo, pa je prav športna 

vzgoja tista, pri kateri učenci doživljajo različne strahove, tudi takšne, ki jih pri drugih šolskih 

predmetih ne srečajo. Nekateri se bojijo višine, padcev, poškodb, drugi učitelja, kaznovanja, 

posmehovanja sošolcev ali slabih ocen.  

V obdobju srednjega in poznega otroštva otroci doživljajo in izražajo vsa čustva kot v 

predhodnih razvojnih obdobjih, torej veselje, jezo, naklonjenost, anksioznost, strah, 

radovednost, ljubosumje in druga (Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004). 

Nadaljnji čustveni razvoj v tem obdobju skupaj z razvojem socialnih in spoznavnih 

sposobnosti otrokom omogoča vse boljše zavedanje, razumevanje in razlaganje lastnih čustev 

in čustev drugih ter vse učinkovitejše nadzorovanje doživljanja in izražanja čustev 

(Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004). 

 

2.6.1 STRAH 

 

Strah je preprosto, enostavno in nesestavljeno čustvo, eno izmed najpomembnejših in 

najmočnejših. Gre za negativno oziroma neugodno čustvo, saj ga po navadi spremlja 

intenzivna napetost. Strah je lahko kratkotrajen ali dolgotrajen, intenziven ali šibak. Vpliva na 

naše delo, počutje organizma in na našo duševno sposobnost ter zavira zbranost. Doživljanje 

strahu je odvisno od posameznika in položaja (Hederih, 1995; Mirtić, 1993). 

Strah je čustvo, povezano z nevarnostjo. Ljudje ga doživljajo tudi takrat, kadar menijo, da 

niso dovolj sposobni, da bi se spoprijeli z nastalo situacijo, ki naj bi presegala njihove 

sposobnosti. Več pomena pripisuje oseba določeni stvari, večja je intenzivnost strahu 

(Smrtnik Vitulić, 2004).  
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Na drugi strani lahko strah deluje kot zavora, ki posameznika po nepotrebnem sili v 

izogibanje določenim situacijam (strah pred sovrstniki, temo, domačimi živalmi, delanjem 

napak) in mu s tem preprečuje pridobivanje novih izkušenj in spretnosti (Horvat, & Magajna, 

1987).  

Strah pa lahko deluje tudi spodbujevalno, aktivnostno (Musek, & Pečjak, 2001). Učenec, ki 

ga je strah slabe ocene, bo v svoje delo vložil več truda. 

Po drugi strani pa je strah tudi koristno čustvo, saj nas spodbudi k previdnosti, ko zaznamo 

potencialno nevarnost (Smrtnik Vitulić, 2006).  

 

2.6.1.1 RAZVOJ IN NASTANEK STRAHU 

 

Nekateri strahovi so priučeni, z nekaterimi pa tako rekoč »prijokamo na svet«. O naučenih 

strahovih govorimo takrat, ko otrok s posnemanjem prevzame strahove od okolice, zlasti od 

odraslih (Horvat, & Magajna, 1987). 

Otrok se strahu priuči ali pa ga posnema. Boji se tistih strahov, ki se jih bojijo njegovi bližnji. 

Strahovi so posledica posnemanja vedenja oseb v otrokovi bližini (Marjanovič Umek, & 

Zupančič, 2004). 

Nekateri drugi strahovi se izkažejo kot do neke mere prirojeni, saj se nekateri otroci že v 

določeni starosti začnejo tipično bati nekaterih živali (kače, pajki, podgane …), s katerimi do 

takrat niso imeli nobenih negativnih izkušenj (Horvat, & Magajna, 1987).  

Vsak od nas ima v sebi določeno količino prirojenih strahov, ki jih najpogosteje zavestno zelo 

slabo doživljamo ali jih sploh ne doživljamo. Med te strahove spadata na primer strah pred 

višino in strah pred temnimi prostori (Savić, 1988).  

Strah lahko pridobimo zaradi doživete neprijetne oziroma negativne izkušnje. Če otrok ali 

odrasel doživi neko neprijetno izkušnjo, bo dobil odpor do le-te. Če je otrok padel pri skoku 

čez kozo, si naslednjič ne bo upal več skočiti. Pomembno je, da ob taki situaciji takoj skoči še 

enkrat, le tako bi namreč lahko premagal strah. Človek pa lahko ta strah prenese še na druge 

situacije, predmete, ki ga le malo spominjajo na negativno izkušnjo, npr. poleg skoka čez 

kozo se boji še drugih podobnih orodij (konj, skrinja) (Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004). 
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Možen izvor strahu je lahko tudi bujna domišljija ali pa so izvir strahu posamezni predmeti in 

pojavi, ki jih ljudje uporabljajo za strašenje otrok z namenom, da bi bili pridni (Marjanovič 

Umek, & Zupančič, 2004). 

 

2.6.1.2 IZVOR STRAHOV 

 

Šrotova (2002) pravi, da na nastanek strahu vpliva več dejavnikov. Da bi odrasli pojav 

pretiranega strahu prepoznali in razumeli, se moramo osredotočiti na izvor dejavnikov, ki 

strah povzročajo. Izvirajo lahko iz: 

 Otrokove osebnosti, kamor prištevamo temperament, razvojne dejavnike, učne težave, 

prevelike zahteve do samega sebe, izkušnje, čustvene motnje, telesna obolenja, 

gibalno nespretnost, telesno drugačnost in težave v odnosih z vrstniki. 

 Lastnosti družine. Družina je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na otrokovo duševno 

zdravje in psihosocialni razvoj, zadovoljuje otrokove potrebe po ljubezni, varnosti, 

doživljanju, samostojnosti, socialnem priznanju in uveljavljanju. Strah lahko izvira iz 

družinskih razmer v primeru, da starši otroka pretirano ustrahujejo in kaznujejo. V 

nekaterih družinah tudi odnos med otrokom in starši vsebuje neko mero strahu, ta 

strah pred starši otrok prenese na strogega učitelja ali drugo osebo, ki je navzoča v 

njegovem življenju. Starši pogosto kaznujejo otroke in pritiskajo nanje. Otroci se 

pogosto bojijo nevzgojnih kazni, to so telesne kazni, prepovedi, ponižanja, žalitve, 

ignoriranje, kakor tudi omejitve pri športnih dejavnostih oziroma krožkih itd.  

 Značilnosti šole, ki jo otrok obiskuje. Šola lahko deluje kot varovalni ali kot dodatno 

ogrožajoči dejavnik otrokovega duševnega zdravja. Psihosocialno ozračje šole, 

učiteljeva osebnost, prevelike zahteve šole, neugodni odnosi med vrstniki, strah pred 

ravnanjem šolskega osebja in pojavi, ki ogrožajo otroka na poti v šolo, so 

najpomembnejši dejavniki, ki ogrožajo otrokovo duševno zdravje (Šrot, 2002; povzeto 

po: Mikuš Kos, 1990). 
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2.6.1.3 IZRAŽANJE STRAHOV 

 

Strah ni samo nekaj »psihičnega«, zaznamo ga tudi v telesnih spremembah, v drži in v 

mimiki, spremembe pa povzroči tudi v avtonomnem živčevju in v hormonskem delovanju. 

Mlajši otroci doživljanje svojih strahov pogosto izražajo preko telesnih simptomov, kot so 

slabost, bolečine v trebuhu. Ob strahu se pogosto pojavijo tudi bledica, povišan krvni pritisk, 

pospešeno in neenakomerno dihanje, povišan pulz, zardevanje, znojenje, pospešeno bitje srca 

in drugo. Pri nekaterih ljudeh se posledice strahu kažejo tudi v obliki simptomov, kot so 

izguba apetita, nespečnost, glavobol, bruhanje, pogosto uriniranje, ježenje kože, širjenje zenic, 

krčenje mišic in pesti ter suho grlo (Petrovič, & Čuk, 1983). 

Čeprav se v določenih obdobjih pojavljajo predvsem tipični strahovi, pa so med otroki opazne 

precejšnje individualne razlike v stopnji doživljanja strahu in tudi glede situacij in specifičnih 

predmetov, ki zbujajo strah. Isti predmet ali situacija lahko nekega otroka povsem preplaši, 

medtem ko lahko drugi ostane povsem neprizadet. Isti otrok se lahko tudi različno odziva v 

različnih situacijah (Horvat, & Magajna, 1987).  

Razlike so opazne tudi med spoloma. Ugotavljajo, da deklice pogosteje doživljajo strahove 

kot dečki, vendar pri tem ostaja nerešeno vprašanje, ali dečki resnično v manjši meri 

doživljajo strah ali le manj odkrito izražajo to čustvo (Horvat, & Magajna, 1987).  

 

2.6.1.4 STRAH V ŠOLI 

 

Le malo je otrok, ki jih ni bilo kdaj strah v šoli, pred spraševanjem, pred uro športne vzgoje, 

pred učiteljem, pred sošolcem ali skupino sošolcev, ki morda otroka odklanjajo (Mikuš Kos, 

1990).  

Strah je normalen varovalni pojav, ki je do neke meje koristen, tudi v zvezi s šolo. Bojazen, 

strah pred neuspehom marsikaterega otroka spodbudi, da se loti dela. Majhna količina strahu 

je celo potrebna, da lahko otrok pokaže svoje znanje (Mikuš Kos, 1990).  

Več strahu pa, posebno če se le-ta pojavlja pogosto, škoduje. Otrok zaradi strahu pri 

dokazovanju znanja lahko otrpne, se zmede, iz sebe ne spravi ničesar. Zaradi strahu je otrok 

napet, negotov, obupan, nesrečen in prežet z občutkom ogroženosti (Mikuš Kos, 1990). 
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2.6.1.5 STRAH PRI ŠPORTNI VZGOJI 

 

Spremembe osebne situacije, nerazumevanje v skupini, večja obremenitev med urami športne 

vzgoje, nepričakovan poraz, vse to ali le nekaj od tega lahko povzroči, da posameznikov 

organizem reagira s povečanjem števila reakcij strahu, z večjo intenzivnostjo strahu, kar 

posledično pomeni manjšo športno uspešnost (Horga, 1993). 

Slobodnik s sodelavci (1999) je vpliv strahu na športnikovo dejavnost predstavil takole: 
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Nekaj zelo verjetnih razlogov za razvoj strahov v športu: 

 športnik se spominja neke lastne negativne izkušnje ali izkušenj svojih kolegov; 

 športnik je prepričan, da so zahteve in pričakovanja trenerja, tekmovanja ali javnosti 

večje, kot pa so njegove sposobnosti; 

 so posledica navodil, kot so: »Pazi, da se ne poškoduješ ali še kaj hujšega.« (Schubert, 

1988)  

Ti strahovi so pogosto nezavedni in je prav zato nanje še težje vplivati (Schubert, 1988). 

To opredelitev pa enostavno lahko prenesemo tudi na povsem običajno uro športne vzgoje, 

kjer se učenci znajdejo v podobnih situacijah in se spopadajo s podobnimi strahovi.  

Pred stresnimi situacijami v športu se lahko branimo na različne načine. Tušak in Tušak ločita 

med nekonstruktivno in konstruktivno obrambo. Pri nekonstruktivni obrambi gre za 

vnaprejšnje opravičevanje za neuspešno izvedeno nalogo, za izmikanje zaradi preutrujenosti, 

poškodbe, bolečine, za verbalne in agresivne napade na trenerja ali učitelja. Zelo pogosta 

obrambna reakcija je tudi beg (izostanek od ure športne vzgoje). Pri konstruktivni obrambi pa 

s pomočjo relaksacije eliminiramo negativne vplive, analiziramo možne situacije in se vnaprej 

pripravimo nanje ter zmanjšamo pomembnost samega dogodka (Tušak, & Tušak, 2001). 

 

2.6.1.6 POMOČ OTROKU, KI GA JE STRAH 

 

Mirtičeva (1993) opozarja, da otrok, ki doživljajo strahove, ne smemo nikoli podcenjevati. 

Treba jim je pomagati, da lažje premagajo svoje težave in jih zavarovati pred posmehovanjem 

drugih. To pa je naloga staršev, učiteljev in celotne družbe.  

Da bi učitelj ublažil strah, lahko spremeni način preverjanja znanja, prilagodi način 

spraševanja, zmanjša tekmovalnost med učenci, spremeni svoj odnos do učencev in prilagodi 

zahtevnost sposobnostim posameznika. Posebno pozornost mora učitelj posvetiti tistim 

otrokom, ki so boječi, plašni, nesamostojni, manj sposobni ali otrokom s specifičnimi učnimi 

težavami, osamljenim, nepriljubljenim v razredu in učencem z zahtevnimi in ambicioznimi 

starši. Tudi spodbude in pohvale pogosto pripomorejo k zmanjšanju strahu. Učitelj naj bi v 

razredu vzpostavil prijetno klimo, saj bi učencem, ki jih je strah, zmanjšal napetost pri pouku. 

Tudi sošolec lahko nudi pomoč učencu, ki ga je strah (Umek Plankar, 2002). 
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2.6.1.7 PREMAGOVANJE STRAHOV 

 

Strah lahko premagamo na različne načine: 

 Eden od najpomembnejših načinov je tveganje. Če nismo pripravljeni tvegati in se 

izpostaviti tistemu, česar nas je strah, potem imamo malo možnosti, da se tega strahu 

otresemo. Strah premagamo, ker naredimo tisto, česar se bojimo. 

 Bolj je pomembna aktivnost kot uspešnost. Nič ni narobe, če nam neka stvar v začetku 

povzroča težave. Če nečesa ne obvladamo, pomeni, da moramo to še vaditi. Da bomo 

neko stvar obvladali, moramo vaditi, analizirati svoje početje, da ugotovimo, kaj nam 

še manjka in tako dalje. Z vajo in s kritičnim pristopom bomo napredovali in bomo 

vedno boljši.  

 Spremeniti moramo napačna prepričanja. Največkrat nas je strah, ker sami sebe 

prepričamo, da je nekaj nevarno ali strašno. Če ne bi verjeli temu nesmislu, nas ne bi 

bilo strah. 

 Strah lahko premagamo tudi z raznimi načini sproščanja. Če se duševno sprostimo, 

premagamo tudi telesno napetost.  

 Strah moramo premagovati postopoma. V nasprotnem primeru se lahko še poveča.  

 Pomemben dejavnik pri premagovanju strahov sta nagrada in kazen. Dobro je, da 

imamo nekoga, ki nas pohvali, ko naredimo nekaj pozitivnega pri odpravljanju strahu, 

ali pa se nagradimo kar sami. Določimo pa si tudi kazen v primeru, ko zadane naloge 

ne opravimo (Hauch, 1987). 
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3 CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na predmet in problem raziskave sem si postavila naslednje cilje: 

 Raziskati, ali obstajajo razlike med učenci in učenkami v priljubljenosti športne 

vzgoje. 

 Raziskati, ali obstajajo razlike med učenci in učenkami v priljubljenosti posameznih 

športov. 

 Raziskati, ali učenci in učenke pri športni vzgoji doživljajo strahove. 

 Raziskati, ali imajo učenci športno vzgojo (minuto za zdravje, aktivni odmor) tudi med 

odmori ali pri drugih šolskih predmetih. 

 Raziskati, ali obstajajo razlike med učenci in učenkami v priljubljenosti športne vzgoje 

(minuta za zdravje, aktivni odmor) med odmori in pri drugih šolskih predmetih. 

 Raziskati, ali obstajajo razlike med učenci in učenkami v ocenjevanju in doživljanju 

strahov pri ocenjevanju športne vzgoje. 

 

4 HIPOTEZE 
 

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze: 

 H1: Med učenci in učenkami ni razlik v priljubljenosti športne vzgoje. 

 H2: Med učenci in učenkami obstajajo razlike v priljubljenosti posameznih športov. 

 H3: Večina učencev in učenk pri športni vzgoji ne doživlja strahov. 

 H4: Večina učencev in učenk pri drugih šolskih predmetih nima športne vzgoje 

(minuta za zdravje). 

 H5: Med učenci in učenkami obstajajo razlike v priljubljenosti minute za zdravje. 

 H6: Večina učencev in učenk med odmori nima športne vzgoje (aktivni odmor). 

 H7: Med učenci in učenkami obstajajo razlike v priljubljenosti aktivnega odmora. 

 H8: Med učenci in učenkami ni razlik v ocenah iz športne vzgoje. 

 H9: Med učenci in učenkami obstajajo razlike v doživljanju strahov pri ocenjevanju 

športne vzgoje. 
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5 METODE DELA 
 

5.1 VZOREC MERJENCEV 

 

V vzorec merjencev so bili vključeni učenci 2. triletja osnovnih šol z območja Notranjske, ki 

so se s pridobitvijo soglasja staršev lahko odzvali na vprašalnik o športni vzgoji. 

PREGLEDNICA 1: Število prejetih vprašalnikov 

ŠOLA ŠTEVILO 

PREJETIH  

VPRAŠALNIKOV 

PREJETI 

VPRAŠALNIKI  

% 

OŠ 8 talcev Logatec 193 19,7 

OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri 

Ložu 

123 12,6 

OŠ Antona Globočnika Postojna 118 12,1 

OŠ Pivka 112 11,5 

OŠ Notranjski odred Cerknica 108 11,0 

OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica 87 8,9 

OŠ Jožeta Krajca Rakek 65 6,6 

OŠ Miroslava Vilharja Postojna 41 4,2 

OŠ Notranjski odred Cerknica, 

podružnica 11. maja Grahovo 

35 3,6 

OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas 32 3,3 

OŠ Notranjski odred Cerknica, 

podružnica Maksim Gaspari Begunje pri 

Cerknici 

24 2,5 

OŠ Jožeta Krajca Rakek, podružnica 

Rudolfa Maistra Unec 

18 1,8 

OŠ Antona Globočnika Postojna, 

podružnica Planina 

17 1,7 

OŠ Antona Globočnika Postojna, 

podružnica Bukovje 

3 0,3 

OŠ Antona Globočnika Postojna, 

podružnica Studeno 

2 0,2 

 

PREGLEDNICA 2: Sodelujoči učenci po spolu in razredih 

        SPOL 

 

RAZRED     

ŠTEVILO 

DEČKOV 

DEČKI 

% 

ŠTEVILO 

DEKLIC 

DEKLICE 

% 

SKUPAJ SKUPAJ 

% 

4. 137 14,0 140 14,3 277 28,3 

5. 188 19,2 156 16,0 344 35,2 

6. 181 18,5 176 18,0 357 36,5 

SKUPAJ 506 51,7 472 48,3 978 100,0 
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5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

 

Za pridobitev podatkov v raziskavi sem uporabila že sestavljen vprašalnik (priloga 1). 

Vprašalnik je nastal za potrebe diplomskih del, ki obravnavajo področje zaznavanje procesa 

športne vzgoje. Sestavila ga je dr. Vesna Štemberger, doc. 

Vprašalnik je anonimen. Vsebuje 28 vprašanj, in sicer 21 vprašanj zaprtega tipa, kjer 

anketiranci obkrožijo želen odgovor, in 7 vprašanj odprtega tipa, kjer lahko anketiranci 

odgovarjajo s prostimi odgovori. Tehnika zbiranja podatkov je torej kvantitativna pri 

vprašanjih zaprtega tipa in kvalitativna pri vprašanjih odprtega tipa.  

Prvi sklop vprašanj se nanaša na pridobitev osnovnih podatkov o učencih (spol, šola in 

razred). Ker so ta vprašanja bolj informativnega značaja, sem jih predstavila že v tem 

poglavju (Metode dela). 

Vprašalnik v nadaljnjih vprašanjih zajema še sledeče spremenljivke: 

 kdo poučuje športno vzgojo, 

 priljubljenost in pomembnost šolskih predmetov, 

 priljubljenost športne vzgoje, 

 priljubljenost športov pri športni vzgoji, 

 doživljanje športne vzgoje, 

 kakovost športne vzgoje, 

 športna vzgoja izven ur športne vzgoje, 

 ocenjevanje športne vzgoje. 

 

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 

 

Anketiranje sem izpeljala v mesecih od januarja do aprila  v šolskem letu 2011/2012. Podatke 

sem zbrala s pomočjo vprašalnika o športni vzgoji, ki so ga reševali učenci in učenke 2. 

triletja, torej 4., 5. in 6. razreda osnovne šole. Na podlagi predhodnega telefonskega pogovora 

z ravnateljicami osnovnih šol s področja Notranjske sem vprašalnike s priloženim dopisom 

poslala na šole, na katerih sem dobila potrditev njihovega sodelovanja. Na šolah so učitelji od 

učencev pridobili soglasja staršev, nato pa sami izvedli anketiranje. Večinoma so učenci 
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vprašalnike izpolnjevali v šoli, v času pouka, na nekaterih šolah pa so morali učenci to storiti 

doma. Šole so mi nato izpolnjene vprašalnike vrnile. 

 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke, ki sem jih pridobila z vprašalnikom, sem najprej vnesla v osebni računalnik v 

Microsoftovih programih Word in Excel. Nato so bili obdelani z računalniškim statističnim 

programom SPSS. Izraženi so s frekvencami in relativnimi frekvencami. Pri določenih 

spremenljivkah smo podatke razvrstili glede na njihovo pomembnost pojavljanja. S 

kontingenčnimi tabelami smo ugotavljali statistično pomembne povezave med doživljanjem 

športne vzgoje in spolom. Odvisnost med spremenljivkama je bila preverjena s Hi-kvadrat 

testom. Za statistično pomembne smo upoštevali razlike med spremenljivkama z vrednostjo 

Pearsonovega koeficienta 0,05 in manj. 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Tjaša Ponikvar; diplomsko delo 

 

- 58 - 
 

6 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

V tem poglavju prikazujem rezultate in zaključke, ki sem jih dobila na podlagi vprašalnika o 

doživljanju športne vzgoje. Rezultate vprašanj sem predstavila v tabelah. Pod njimi pa sem 

dodala tudi komentarje.  

 

6.1 KDO POUČUJE ŠPORTNO VZGOJO? 

 

PREGLEDNICA 1: Kdo poučuje športno vzgojo? 

UČITELJ DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % 

razrednik/razredničarka 22,1 22,9 22,5 

učitelj/učiteljica športa 75,1 75,0 75,1 

razrednik/razredničarka in 

učitelj/učiteljica športa skupaj 

2,8 2,1 2,5 

 

Večino, in sicer 75,1 % učencev, športno vzgojo poučuje učitelj oziroma učiteljica športa. Le 

2,5 % učencev pa športno vzgojo poučujeta razrednik oziroma razredničarka in učitelj 

oziroma učiteljica športa skupaj. Rezultati so me nekoliko presenetili, saj sem pričakovala, da 

bo odstotek učencev, ki jih športno vzgojo poučuje razrednik oziroma razredničarka, nekoliko 

višji. Šolska zakonodaja namreč pravi, da je v četrtem in petem razredu učitelj športne vzgoje 

lahko tisti, ki je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka ali magistrski 

študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni 

pouk. Torej ni nujno, da športno vzgojo v omenjenih razredih uči tisti, ki je končal 

univerzitetni študijski program športne vzgoje.  

Ena izmed možnosti, ki bi lahko nekoliko razložila dobljene ugotovitve, da športno vzgojo v 

4. in 5. razredu učijo predvsem učitelji športa, je ta, da se razredni učitelji izogibajo 

poučevanju športne vzgoje in ure prepuščajo učiteljem športa, morda zaradi prevelikega 

števila ur ali zaradi občutka nesposobnosti, druga pa je ta, da učiteljem športa primanjkuje ur 

v višjih razredih in zato poučujejo tudi v nižjih.  
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6.2 PRILJUBLJENOST IN POMEMBNOST ŠOLSKIH PREDMETOV 

 

PREGLEDNICA 2: Katere predmete imaš v šoli najraje? 

ODGOVOR DEČKI 

% 

DEKLICE 

% 

SKUPAJ 

% 

Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

1. MESTO    0,000 

športna vzgoja 64,5 41,0 53,0  

matematika 14,3 10,3 12,3  

likovna vzgoja 4,7 18,9 11,6  

slovenščina  3,7 8,2 5,9  

angleščina 4,5 6,0 5,2  

glasbena vzgoja 1,0 4,1 2,5  

naravoslovje/naravoslovje in 

tehnika 

2,7 2,4 2,5  

tehnika in tehnologija 1,8 1,9 1,9  

geografija 0,4 2,8 1,6  

gospodinjstvo 1,0 2,1 1,6  

zgodovina 0,8 1,1 0,9  

družba 0,6 1,3 0,9  

2. MESTO    0,000 

likovna vzgoja 20,2 21,0 20,6  

matematika 22,7 14,8 18,8  

športna vzgoja 11,8 18,0 14,9  

glasbena vzgoja 7,3 12,9 10,0  

angleščina 9,8 9,0 9,4  

slovenščina 6,9 9,4 8,2  

naravoslovje/naravoslovje in 

tehnika 

7,3 3,4 5,4  

tehnika in tehnologija 4,9 2,6 3,8  

gospodinjstvo 2,2 4,3 3,2  

geografija 3,1 2,1 2,6  

družba 2,2 1,7 2,0  

zgodovina 1,4 0,6 1,0  

3. MESTO    0,000 

likovna vzgoja 15,3 12,0 13,7  

matematika 14,3 12,4 13,4  

športna vzgoja 9,6 15,9 12,7  

slovenščina 10,6 12,0 11,3  

glasbena vzgoja 8,2 14,2 11,1  

angleščina 9,0 10,9 9,9  

naravoslovje/naravoslovje in 

tehnika 

12,2 4,9 8,7  

družba 6,5 4,1 5,3  

gospodinjstvo 3,5 6,0 4,7  

tehnika in tehnologija 5,5 2,8 4,2  

geografija 2,7 3,0 2,8  

zgodovina 2,7 1,7 2,2  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Tjaša Ponikvar; diplomsko delo 

 

- 60 - 
 

Rezultati ankete so pokazali, da učenci na najvišja mesta po priljubljenosti uvrščajo športno 

vzgojo, likovno vzgojo in matematiko. Ti trije šolski predmeti so na vseh treh mestih 

največkrat izbrani. Najbolj priljubljen šolski predmet pa je za učence športna vzgoja. Ta je po 

priljubljenosti daleč pred vsemi drugimi šolskimi predmeti. Rezultati so bili nekako 

pričakovani, saj že v splošnem velja, da je športna vzgoja med učenci zelo priljubljena. 

Na to vprašanje so iskali odgovore tudi Jurak, Kovač in Strel. V šolskem letu 2000/2001 so 

namreč naredili raziskavo o priljubljenosti predmeta športna vzgoja. V raziskavo je bilo 

vključenih kar 5240 učencev razredne stopnje in 2104 učencev predmetne stopnje. Rezultati 

so pokazali, da je športna vzgoja najbolj priljubljen predmet med učenci. Na razredni stopnji 

je za najljubši predmet izbralo športno vzgojo 50 % dečkov in 27,5 % deklic. Na predmetni 

stopnji pa je športno vzgojo izbralo za najljubši predmet 47,6 % dečkov in 28,3 % deklic 

(Jurak, Kovač, & Strel, 2002). 

V moji raziskavi je športno vzgojo kot najbolj priljubljen predmet izbralo kar 64,5 % dečkov 

in 41 % deklic. Rezultati obeh raziskav so si torej podobni oz. si ne nasprotujejo. Športna 

vzgoja ja daleč najbolj priljubljen predmet v primerjavi z ostalimi šolskimi predmeti. Tudi v 

moji raziskavi so dečki tisti, med katerimi je športna vzgoja očitno še nekoliko bolj 

priljubljena.  

 

PREGLEDNICA 3: Kateri predmeti so po tvojem mnenju najbolj pomembni za 

življenje? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

1. MESTO    0,590 

matematika 35,0 38,3 36,6  

slovenščina  21,7 22,9 22,3  

športna vzgoja 20,1 15,0 17,6  

angleščina 11,6 12,9 12,2  

naravoslovje/naravoslovje 

in tehnika 

6,2 5,2 5,7  

družba 1,9 2,8 2,3  

gospodinjstvo 1,7 1,3 1,5  

geografija 0,4 0,4 0,4  

glasbena vzgoja 0,2 0,7 0,4  

likovna vzgoja 0,6 0,2 0,4  

zgodovina 0,4 0,2 0,3  

tehnika in tehnologija 0,2 0,0 0,1  
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2. MESTO    0,057 

slovenščina 32.3 35,3 33,8  

matematika 28,8 25,3 27,1  

angleščina 13,7 13,5 13,6  

družba 7,2 5,4 6,4  

športna vzgoja 5,2 7,4 6,3  

naravoslovje/naravoslovje 

in tehnika 

5,8 6,1 5,9  

gospodinjstvo 1,9 4,1 3,0  

likovna vzgoja 1,4 0,9 1,2  

geografija 0,8 1,5 1,2  

tehnika in tehnologija 1,4 0,2 0,8  

glasbena vzgoja 0,8 0,2 0,5  

zgodovina 0,6 0,0 0,3  

3. MESTO    0,359 

angleščina 25,1 30,1 27,5  

matematika 14,7 18,3 16,5  

slovenščina 17,4 14,4 15,9  

športna vzgoja 13,7 9,8 11,8  

naravoslovje/naravoslovje 

in tehnika 

9,5 8,5 9,0  

družba 6,2 7,6 6,9  

gospodinjstvo 4,6 3,7 4,1  

geografija 2,5 2,6 2,6  

tehnika in tehnologija 2,3 1,5 1,9  

glasbena vzgoja 2,1 1,1 1,6  

likovna vzgoja 1,2 1,5 1,4  

zgodovina 0,8 0,7 0,7  

 

Učence sem v vprašalniku vprašala tudi o tem, kateri predmeti se jim zdijo najpomembnejši 

za življenje. Najpomembnejši se jim zdijo matematika, slovenščina, angleščina in športna 

vzgoja. Vsekakor se mi zdi zelo pomembno dejstvo, da učenci športno vzgojo uvrstijo takoj 

za glavnimi šolskimi predmeti. Kar nekaj učencev se že zaveda tega, kako pomemben je šport 

za njihovo življenje. S takim zavedanjem pa športa zagotovo tudi kasneje, po končanem 

izobraževanju, ne bodo opustili.  

Kljub temu da po pomembnosti športna vzgoja med učenci ni bila tako visoko uvrščena, me je 

ta podatek pozitivno presenetil, saj sem bila prepričana, da učencem športna vzgoja pomeni le 

uro sprostitve in se učenci še ne zavedajo, da učitelji s športno vzgojo hočejo doseči veliko 

več. In prav to so očitno nekateri učitelji s svojimi učenci že dosegli – da učence prepričajo v 

pomembnost športa za vse življenje. Ukvarjanje s športom mora namreč postati način 
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življenja. Šole, učitelji, pa tudi starši in celotna družba, v kateri posamezen otrok živi, morajo 

otroka čim bolj vzgajati in učiti v tej miselnosti – kako pomemben je šport. 

 

6.3 PRILJUBLJENOST ŠPORTNE VZGOJE 

 

PREGLEDNICA 4: Ali imaš športno vzgojo rad-a? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov Hi-

kvadrat test 

DA 95,8 93,4 94,7 0,094 

NE 4,2 6,6 5,3  

 

Dečki in deklice imajo športno vzgojo zelo radi. Le 4,2 % dečkov in 6,6 % deklic ne mara 

športne vzgoje. Odgovor je bil popolnoma pričakovan. Na splošno je športna vzgoja za 

učence najbolj priljubljen predmet, saj jim omogoča sprostitev, sodelovanje v različnih 

aktivnostih, spoznavanje raznovrstnih športnih vsebin. Seveda pa obstaja tudi majhen delež 

učencev, ki jim športna vzgoja ni priljubljena. V tem deležu je nekaj več deklic. Razlogi za 

nepriljubljenost športne vzgoje pa so lahko različni. Od tega, da nekdo za šport pač ni 

nadarjen in se mu drugi smejijo, ker ne uspe opraviti nekaterih dejavnosti, do tega, da učitelj 

ni pripravljen pravilno se spoprijeti s takimi situacijami, se jezi na učence in jih ne spodbuja.  

Za to vprašanje sem si zastavila hipotezo: Med učenci in učenkami ni razlik v 

priljubljenosti športne vzgoje. Glede na dobljene podatke hipotezo lahko potrdim, saj 

med učenci in učenkami ni razlik v priljubljenosti športne vzgoje.  

 

6.4 PRILJUBLJENOST ŠPORTOV PRI ŠPORTNI VZGOJI 

 

PREGLEDNICA 5: Katere športe imaš pri športni vzgoji najraje? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE 

% 

SKUPAJ % Pearsonov Hi-

kvadrat test 

med dvema ognjema 58,1 66,9 62,4 0,004 

košarka 59,1 30,7 45,4 0,000 

nogomet 68,0 13,1 41,5 0,000 

odbojka 23,5 36,2 29,7 0,000 

rokomet 31,6 17,8 24,9 0,000 
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atletika 21,5 22,7 22,1 0,671 

gimnastika 8,7 34,7 21,3 0,000 

ples 3,0 40,3 21,0 0,000 

testiranje za športnovzgojni 

karton 

10,9 15,5 13,1 0,033 

testiranje za značko Krpan 10,3 12,3 11,2 0,320 

 

Med obema spoloma je zelo priljubljena igra med dvema ognjema, tako dečki kot deklice to 

igro namreč uvrščajo na prvo mesto. Pri večini športov se med dečki in deklicami pojavljajo 

statistično pomembne razlike, in sicer imajo dečki raje nogomet, košarko, rokomet, deklice pa 

ples, odbojko, gimnastiko in testiranje za športnovzgojni karton.  

Pri tem vprašanju sem si postavila hipotezo: Med učenci in učenkami obstajajo razlike v 

priljubljenosti posameznih športov. Skoraj pri vseh športih so se pojavile večje razlike 

med odgovori učencev in učenk, razen pri atletiki in testiranju za značko Krpan. 

Hipotezo lahko potrdim. Med učenkami in učenci torej obstajajo statistično pomembne 

razlike v priljubljenosti posameznih športov.  

Rezultate lahko primerjam s podobno raziskavo z moravskega področja. Frömel (1992) je 

raziskoval športne interese osnovnošolskih otrok od 5. do 8. razreda. Najbolj priljubljene 

športne zvrsti anketirancev so plavanje, drsanje, pri dečkih tek na smučeh, pri deklicah pa tudi 

ples, ter nato pri obeh spolih športne igre. Od športnih iger je pri deklicah priljubljen tenis, 

sledijo mu rokomet, badminton in odbojka, pri dečkih pa nogomet in hokej. 

Kljub temu da je vprašanje podobno zastavljeno, so odgovori obeh raziskav drugačni. V moji 

raziskavi so učenci odgovore izbirali le med že podanimi. Nihče tako ni izbral na primer 

plavanja ali drsanja kot priljubljenega športa. Če te odgovore izvzamemo, pa le lahko vidimo 

nekaj podobnosti med odgovori obeh raziskav.  

V obeh raziskavah je med dečki nogomet zelo priljubljena igra. Prav tako so deklice v obeh 

raziskavah visoko uvrstile ples in odbojko. Zelo velik odstotek dečkov in deklic je v moji 

raziskavi izbralo igro med dvema ognjema kot najbolj priljubljeno, kar pa ne velja v raziskavi 

Frömela. 

Deklice se bolj navdušujejo nad estetskimi športi, usmerijo se v lepoto, koordinacijo gibanja 

(ples, aerobika, gimnastika), dečki pa imajo raje kondicijsko naravnanost ter usmerjenost v 

dosežke, kjer dokazujejo svojo moč (Zalar, 2000). 
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PREGLEDNICA 6: Katerih športov pri športni vzgoji ne maraš? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE 

% 

SKUPAJ 

% 

Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

ples 79,6 17,2 49,5 0,000 

tek 30,8 50,6 40,4 0,000 

tehtanje 31,4 44,3 37,6 0,000 

merjenje kožne gube 34,2 39,0 36,5 0,120 

štafetne igre 34,2 36,2 35,2 0,505 

gimnastika 45,7 22,9 34,7 0,000 

atletika 38,3 28,0 33,3 0,001 

testiranje za športnovzgojni 

karton 

24,7 37,5 30,9 0,000 

nogomet 12,1 48,9 29,9 0,000 

rokomet 20,6 35,4 27,7 0,000 

košarka 17,0 36,2 26,3 0,000 

poligon 22,5 23,5 23,0 0,714 

odbojka 23,3 16,7 20,1 0,010 

med dvema ognjema 9,7 5,7 7,8 0,021 

drugo 4,3 8,3 6,2 0,011 

 

PREGLEDNICA 6.1: Odgovori učencev in učenk pri vprašanju »drugo« pri prejšnjem 

vprašanju 

ODGOVOR ŠTEVILO 

DEČKOV 

ODGOVOR ŠTEVILO DEKLIC 

ogrevanje 4 ogrevanje 10 

stoja 4 tekmovanje 4 

preval 3 hokej 3 

kolo 2 testiranje za značko 

Krpan 

3 

hokej 2 plezanje po gredi 2 

igre 2 plezanje po žrdi 2 

atletska abeceda 2 koza 2 

tek na 600 m 1 poligon 2 

ocenjevanje 1 igre z žogo 2 

kolebnica 1 kolebnica 1 

tekmovanje 1 kazenski tek 1 

šprint 1 ŠVZ po izbiri 1 

trebušnjaki 1 skok v višino 1 

plezanje po žrdi 1 skok v daljino 1 

košarka 1 ocenjevanje 1 

pohodi 1 tek vzvratno 1 

  lovljenje 1 

  tenis 1 

  tek na 600 m 1 

  Cooperjev tek 1 
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V večini športov se kažejo večje in manjše razlike v nepriljubljenosti posameznih športov. 

Dečki ne marajo plesa, gimnastike in atletike, deklice pa teka, nogometa in tehtanja. 

Dobljeni rezultati so nekako logično povezani z rezultati pri vprašanju, katere športe imajo 

učenci in učenke radi. Ples, gimnastika in atletika veljajo pri deklicah za razmeroma 

priljubljene športe, dečki pa so jih izbrali za nepriljubljene. Ravno tako velja nogomet med 

dečki za najbolj priljubljen šport, med tem ko je bil med deklicami pri tem vprašanju izbran za 

nepriljubljenega. 

Tudi pri tem vprašanju velja naslednja hipoteza: Med učenci in učenkami obstajajo 

razlike v priljubljenosti posameznih športov. Približno enak delež učencev in učenk se 

pojavi le pri merjenju kožne gube, štafetnih igrah in poligonu, pri drugih športih se 

pojavljajo statistično pomembne razlike, ki znova potrdijo zastavljeno hipotezo. 

 

6.5 DOŽIVLJANJE ŠPORTNE VZGOJE 

 

PREGLEDNICA 7: Kaj imaš pri športni vzgoji rad-a? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE 

% 

SKUPAJ 

% 

Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

lahko sami izbiramo, kaj 

bomo delali 

67,8 66,9 67,4 0,780 

šola v naravi 53,2 67,4 60,0 0,000 

športni dan 56,3 44,3 50,5 0,000 

poligon 38,7 40,5 39,6 0,580 

velika telovadnica 37,7 29,9 33,9 0,009 

tekmovanja 38,1 28,6 33,5 0,002 

štafetne igre 25,9 32,6 29,1 0,020 

veliko blazin 25,5 24,6 25,1 0,741 

veliko različnih rekvizitov 17,8 24,2 20,9 0,014 

veliko žog 25,9 14,2 20,2 0,000 

 

Dečki in deklice imajo pri športni vzgoji radi, da lahko sami izberejo, kaj bodo delali. To so 

uvrstili na prvo mesto. Radi imajo tudi šolo v naravi in športne dneve. Tudi pri tem vprašanju 

se med dečki in deklicami pojavljajo statistično pomembne razlike. Kar nekaj odstotkov več 

dečkov kot deklic ima rado športne dneve in tekmovanja. Bolj kot deklicam jim je pomembna 

velika telovadnica. Radi pa se igrajo z žogami. Deklice gredo raje v šolo v naravi kot dečki, 

raje se tudi igrajo štafetne igre in imajo različne rekvizite.  
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Rezultati se nekako skladajo z naravo oziroma značilnostmi obeh spolov. Dečki so večinoma 

bolj tekmovalni, bojeviti, se hočejo dokazati pred drugimi in so zato tekmovanja izbrali za 

priljubljena. Seveda imajo radi igre z žogami, kot so nogomet, rokomet, košarka.  

Pri športni vzgoji imajo torej učenci najraje, da si sami izberejo, kaj bodo delali. Podatek je 

pričakovan, a hkrati zaskrbljujoč. Kako bi učitelj sploh lahko poučeval, če bi vedno ustrezal 

učencem? Najverjetneje bi učenci cele ure športne vzgoje igrali igro med dvema ognjema. Bi 

učitelj sploh imel možnost učencem predstaviti še ostale športne vsebine? 

Kristan (2009) pravi, da je praksa,  ki temelji na otrokovih interesih, pedocentrizem. Sodobna 

pedagogika pedocentrizem odklanja, ker zmanjšuje vpliv in pomen stroke in znanosti v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. Ta mora biti namreč strokovno in znanstveno utemeljen. 

Otroci ne poznajo vzgojno-izobraževalnih smotrov in ciljev posameznih učnih vsebin, vedo 

pa, kaj jim je všeč in kaj ne. Šolska športna vzgoja je resen in odgovoren vzgojno-

izobraževalni proces, ki mora biti smiselno in strokovno voden v skladu z ustrezno vzgojno-

izobraževalno doktrino in strategijo. Učenci namreč lahko izberejo le tisto, kar že poznajo in 

znajo, ne morejo pa izbrati nečesa, kar jim je tuje. Učenci morajo biti seznanjeni z novimi 

vsebinami, drugače stagnirajo. Šola mora ponuditi učencem širok in raznovrsten program, da 

bo vsak učenec lahko spoznal svoje individualne posebnosti, nagnjenja in si tako izoblikoval 

lasten športni interes tudi za kasneje. 

V času pouka torej ni priporočljivo ustrezati željam otrok in delati po njihovih željah. Na željo 

učencev lahko le občasno spremenimo del učne ure ali učencem ponudimo, da sami izbirajo 

med dejavnostmi, ki jih pripravimo (se na primer odločijo za eno od treh iger). Sicer pa so 

njihovim željam namenjene športne interesne dejavnosti, ki jih šole nudijo učencem.  

To, da so šola v naravi in športni dnevi med učenci zelo priljubljeni, me ni presenetilo. Učenci 

jih namreč doživljajo kot pouka proste dni, čeprav le ni tako. Tudi športni dan in šola v naravi 

sta ali pa bi vsaj morala biti skrbno načrtovani vzgojno-izobraževalni obliki, ki sta obvezni za 

vse učence. Na športnih dnevih, še bolj pa v šoli v naravi, se učenci srečujejo z dejavnostmi, 

ki so v razredu oziroma v telovadnici težje izvedljive ali celo neizvedljive. Poleg novih 

doživetij, pridobljenih izkušenj pa učenci izboljšujejo tudi socialne stike. 
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PREDGLEDNICA 8: Česa pri športni vzgoji ne maraš? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE 

% 

SKUPAJ 

% 

Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

učitelj se jezi na nas 57,3 60,4 58,8 0,330 

učitelj nas kaznuje, če nismo 

pridni 

49,8 46,8 48,4 0,351 

sošolci vpijejo 36,2 46,4 41,1 0,001 

športna vzgoja nam odpade, 

če nismo pridni 

42,5 37,5 40,1 0,112 

k športni vzgoji zamujamo 37,5 29,9 33,8 0,011 

da imamo športno vzgojo v 

razredu 

37,7 28,6 33,3 0,002 

drugi se mi smejijo 28,9 30,5 29,7 0,571 

štafetne igre 28,9 27,5 28,2 0,649 

delamo vedno iste stvari 32,6 22,5 27,7 0,000 

da nimamo telovadnice 28,5 18,0 23,4 0,000 

nisem dober pri športni 

vzgoji 

21,5 24,2 22,8 0,331 

tekmovanja 18,0 27,1 22,4 0,001 

učitelj/učiteljica nikoli ne 

telovadi z nami 

20,0 21,4 20,7 0,579 

kadar imamo športno vzgojo 

zunaj 

13,4 24,8 18,9 0,000 

umažem se, potim se 16,4 20,3 18,3 0,112 

poligon 16,0 19,1 17,5 0,208 

vedno se utrudim 15,0 16,7 15,8 0,462 

učitelj/učiteljica nam nikoli 

nič ne pokaže 

14,2 13,8 14,0 0,837 

športnih dni 8,3 14,6 11,3 0,002 

šole v naravi 9,9 7,6 8,8 0,214 

 

Tako dečki kot deklice pri urah športne vzgoje ne marajo učiteljeve jeze, njegovega 

kaznovanja, vpitja sošolcev in odpadanja športne vzgoje. Pri tem vprašanju so se pri nekaterih 

odgovorih pojavile statistično pomembne razlike med dečki in deklicami. Deklice bolj kot 

fantje ne marajo vpitja sošolcev, tekmovanj, športnih dni in tega, da športna vzgoja poteka 

zunaj. Dečki pa ne marajo zamujanja, športne vzgoje v razredu, tega, da se pri urah športne 

vzgoje počnejo vedno iste stvari in da so brez telovadnice.  
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PREGLEDNICA 9: Kaj bi pri športni vzgoji najraje delal-a? 

ODGOVOR ŠTEVILO 

DEČKOV 

ODGOVOR ŠTEVILO DEKLIC 

nogomet 182 igre 219 

igre 150 gimnastika  111 

košarka 123 košarka  59 

gimnastika 67 ples 53 

rokomet 60 odbojka  44 

atletika 39 atletika 41 

hokej 28 rokomet 33 

poligon 22 nogomet 22 

odbojka 20 štafeta 16 

ples 4 poligon 16 

tenis 3 badminton 11 

namizni tenis 3 tekmovanje 5 

štafeta 3 hokej 4 

ŠVZ po želji 3 namizni tenis 3 

športni dan 3 ogrevanje 3 

tekmovanje 2 športni dan 2 

plavanje 2 akrobatika 2 

badminton 1 kolesarjenje 1 

kolesarjenje 1 drsanje 1 

  rolanje 1 

  tek na smučeh 1 

  tenis 1 

  plavanje 1 

  smučanje 1 

  šola v naravi 1 

  ŠVK 1 

 

Zaradi velikega števila različnih odgovorov sem posamezne odgovore med seboj združevala. 

Pod pojmom igre sta bila najpogostejša odgovora igra med 2 ognjema oz. med 4 ognji (282) 

in lovljenje (13). Pod pojmom atletika sem združila tudi odgovore tek (29), skakanje (6), skok 

v daljino (5), skok v višino (4) in met vortexa (1). K gimnastiki sem vključila še trampolin 

(37), plezanje (22), stojo (21), salto (11), kozo (10), preval (9), kolo (4), premet (4), kolebnico 

(1), obroč (1) in kanvas (1). 

Pričakovano dečki na prvo mesto uvrščajo nogomet, deklice na prvo mesto uvrščajo igre. 

Razlike v priljubljenosti posameznih predmetov med dečki in deklicami so skoraj pri vseh 

predmetih, pri nekaterih predmetih pa so razlike še bolj vidne. Dečki bi pri urah športne 

vzgoje tako najraje igrali nogomet, košarko, rokomet in hokej. Deklice bi se veliko raje kot 

fantje igrale razne igre, se ukvarjale z gimnastiko, odbojko in plesom. Pri teh predmetih se 
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pojavijo med dečki in deklicami velike razlike. Lahko bi rekli, da so omenjeni predmeti 

tipično moški in tipično ženski. Seveda pa se gotovo najdejo tudi dekleta, ki si želijo igrati 

nogomet, ali pa dečki, ki uživajo v plesu.  

Odgovori pri tem vprašanju so bili pričakovani, saj smo približen odgovor na to vprašanje 

dobili že pri prejšnjih vprašanjih, ki so učence spraševala, kateri športi so med njimi 

priljubljeni in kateri ne. Pa vendar se je pri tem vprašanju pojavilo še veliko drugih 

odgovorov, ki pri prejšnjih vprašanjih zaprtega tipa učencem niso bili na voljo.  

Seveda bi učenci pri urah športne vzgoje najraje imeli vsebine, ki jih imajo radi. Ker je 

športna vzgoja popolnoma enakovreden učni predmet ostalim učnim predmetom, izbiranje 

vsebin učencem ne sme biti omogočeno. Učne ure športne vzgoje morajo potekati načrtovano, 

skladno z učnim načrtom. Učiteljeva naloga in dolžnost pa je, da to upošteva. 

 

PREGLEDNICA 10: Kaj bi spremenil-a pri športni vzgoji, če bi lahko? 

ODGOVOR ŠTEVILO 

DEČKOV 

ODGOVOR ŠTEVILO DEKLIC 

NIČ 150 NIČ 113 

večja telovadnica 37 manj teka 69 

manj teka 33 manj ogrevanja 33 

manj ogrevanja 24 ŠVZ po želji 31 

manj plesa 23 več iger 23 

ŠVZ po želji 23 večja telovadnica 21 

več nogometa 22 več ŠVZ 19 

več ŠVZ 18 manj košarke 12 

manj gimnastike 17 manj štafet 10 

več iger 16 brez ocenjevanja 8 

2 uri skupaj 11 drug učitelj 8 

brez kričanja 8 manj gimnastike 8 

drug učitelj 8 ŠVZ ločeno  7 

manj atletike  8 manj poligona 7 

brez učiteljeve jeze 8 več gimnastike 6 

raznolike dejavnosti 7 manj atletike 5 

več košarke 6 brez kričanja 4 

več rokometa 6 več plesa 4 

več med 2 ognjema 6 2 uri skupaj 4 

manj štafet 4 manj nogometa 4 

manj košarke 4 brez kaznovanja 4 

brez učiteljevega 

govorjenja 

4 brez učitelja 4 

brez učitelja 3 brez učiteljevega 

govorjenja 

3 

več plezanja 3 učitelj demonstrira 3 
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brez ŠVZ 3 manj strogo 

ocenjevanje 

3 

ŠVZ v telovadnici 3 manj tekmovanj 3 

brez zamujanja 3 ŠVZ zunaj 3 

brez ocenjevanja 3 nestrog učitelj 3 

plezalna stena 2 manj med 2 

ognjema 

3 

več poligona 2 ŠVZ v telovadnici 2 

ŠVZ zunaj 2 brez drugih 

razredov 

2 

manj prevalov 2 brez tehtanja 2 

novi rekviziti 2 brez nagajanja 2 

več discipline 2 več med 2 ognjema 2 

več gimnastike 2 brez posmehovanja 2 

brez drugih 

razredov 

1 brez ŠVK 2 

vsi se morajo ogreti 1 brez učiteljeve jeze 2 

raznoliko ogrevanje 1 brez odpadanja 

ŠVZ 

2 

brez pretepanja 1 učitelj pomaga 2 

brez stoje 1 manj plesa 2 

več hokeja 1 brez salt 2 

brez skokov v 

daljino 

1 manj rokometa 2 

trampolin 1 brez zamujanja 2 

več štafet 1 manj ŠVZ 2 

nestrog učitelj 1 brez učiteljevega 

kričanja 

2 

pravilno ogrevanje 1 manj odbojke 2 

brez tekmovanj 1 samostojna delitev v 

skupine 

1 

brez kreganja 1 samostojno 

ogrevanje 

1 

več odbojke 1 trampolin 1 

fairplay 1 brez plesa 1 

brez odpadanja 

ŠVZ 

1 več poligona 1 

več tenisa 1 več tekmovanj 1 

več športnih dni 1 več košarke 1 

prijazen učitelj 1 učiteljica namesto 

učitelja 

1 

brez »afnanja« 1 manj hokeja 1 

manj hokeja 1 več vaje 1 

manj nogometa 1 brez Krpana 1 

brez kaznovanja 1 raznolike dejavnosti 1 

manj odbojke 1 počitek 1 

učitelj demonstrira 1 brez stoje 1 

manj poligona 1 več šole v naravi 1 

  novi rekviziti 1 
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  več časa za 

preoblačenje 

1 

  ocenjevanje truda 1 

  manj nogometa 1 

  brez težkih stvari 1 

  brez teorije 1 

  več atletike 1 

  prijazen učitelj 1 

  nivojsko delo 1 

  brez merjenja 

kožne gube 

1 

 

Pri tem vprašanju se je pojavilo ogromno odgovorov učencev. Nekateri od teh so si zelo 

podobni, drugi zelo različni. Seveda je bilo pričakovati toliko odgovorov od toliko različnih 

učencev. Vsak učencev ima svojo osebnost, svoje želje, zamisli, vendar nikoli, pa naj bodo 

ure športne vzgoje še tako dobre, zanimive, pestre, sproščene, ne bomo mogli uresničiti vseh 

želja učencev.  

Približno četrtina učencev pri športni vzgoji ne bi ničesar spremenila. Ostali odgovori pa so 

bili spet zelo različni. Dečki si želijo več nogometa, manj plesa, deklice si želijo manj košarke 

in več igre. Vsem pa je skupna želja po večji telovadnici, želijo si tudi manj ogrevanja, manj 

teka. Kar nekaj jih je omenilo, da si želijo več ur športne vzgoji in da bi le-ta potekala po želji 

učencev.  

Razveseljivo je dejstvo, da si učenci želijo športne vzgoje. Tri ure tedensko so že tako malo, 

poleg tega pa prav ure športne vzgoje velikokrat odpadajo v korist drugih predmetov. Žal so 

še vedno pogosto opredeljene kot manj pomembne, a v resnici je prav nasprotno. Po drugi 

strani pa, če si učenci želijo športa, naj popoldan vzamejo žogo in gredo z njo na travnik, naj 

vzamejo kolo in z njim obiščejo prijatelja, naj na dvorišču skačejo s kolebnico …  

 

PREGLEDNICA 11: Ali te je pri športni vzgoji česa strah? Česa? 

ODGOVOR ŠTEVILO 

DEČKOV 

ODGOVOR ŠTEVILO DEKLIC 

NE 403 NE 251 

gimnastika 36 gimnastika 78 

poškodba 16 ocenjevanje 27 

ocenjevanje 15 poškodba 24 

neznanje 6 padec 18 

slaba ocena 6 slaba ocena 16 
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višina 5 žoga 9 

padec 4 neznanje 9 

kričanje učitelja 3 posmeh 8 

jeza učitelja 3 neuspeh 6 

neuspeh 2 višina 6 

skok 2 učitelj 5 

žoga 2 atletika 2 

atletika 2 ŠVK 2 

kazenske vaje 2 kaznovanje 2 

ples 1 poraz 2 

kričanje sošolcev 1 skok 2 

učitelj 1 tekmovanje 1 

nasilne igre 1 norčevanje 1 

posmeh 1 kričanje sošolcev 1 

nagajanje sošolcev 1 prisila učitelja 1 

plezanje 1 poligon 1 

  zamujanje 1 

 

Zaradi večjega števila različnih odgovorov pod pojmoma atletika in gimnastika sem odgovore 

združila. Pod pojmom atletike sem vključila tudi tek (3), pod pojmom gimnastike pa stojo (18), kozo 

(15), plezanje (4), bradljo (10), salto (8), kolo (7), preval (6), preval čez drog (4), drog (3), premet (3), 

preval nazaj (2), vzmik (2), kolebnico (1) in veso (1). 

Večina dečkov in večina deklic se pri športni vzgoji ničesar ne boji, vendar zato strahu ne 

smemo kar spregledati. Strah se vseeno pri urah športne vzgoje pogosto pojavlja, in sicer pri 

različnih športnih dejavnostih, v različnih situacijah. Šport, ki tako dečkom kot deklicam 

povzroča največ strahov, je gimnastika. Učenci se pogosto bojijo tudi ocenjevanja oz. slabih 

ocen, strah jih je padcev in poškodb. Nekateri strahovi so normalni in se jim težje izognemo. 

To so strahovi pred poškodbami, padci, višino, žogo. Temu, da se učenci bojijo kričanja, 

nagajanja in norčevanja sošolcev, prisile učitelja, kaznovanja, nasilne igre, pa bi se pri pouku 

športne vzgoje nekako lahko izognili.  

Pri tem vprašanju sem postavila hipotezo: Večina učencev in učenk pri športni vzgoji ne 

doživlja strahov. Glede na dobljene rezultate lahko hipotezo potrdim, saj se večina 

učencev in učenk pri športni vzgoji ničesar ne boji. V doživljanju strahov pri športni 

vzgoji med učenci in učenkami obstajajo razlike, saj strahove doživljajo večinoma 

učenke.  
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6.6 KAKOVOST ŠPORTNE VZGOJE 

 

PREGLEDNICA 12: Ali imate športno vzgojo vedno, ko je na urniku? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

DA 60,3 68,0 64,0 0,012 

NE 39,7 32,0 36,0  

 

Kar 36 % učencev pravi, da športne vzgoje ni vedno, ko je le-ta na urniku, torej to pomeni, da 

ure športne vzgoje velikokrat odpadajo. Mene sicer ta delež ni presenetil, ker sem nekako 

pričakovala, da športna vzgoja učencem odpada, saj se marsikateremu učitelju še vedno ne zdi 

tako pomembna, kot v resnici je. Menim, da so tri ure športne vzgoje na teden že tako ali tako 

premalo za učence, zato športna vzgoja vsekakor ne bi smela odpadati, sploh ne v korist 

večjega števila ur drugih predmetov. 

 

PREGLEDNICA 13: Ali imate športno vzgojo kdaj zunaj? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov Hi-

kvadrat test 

DA 91,5 94,4 92,9 0,071 

NE 8,5 5,6 7,1  

 

Velika večina učencev zatrjuje, da pouk športne vzgoje poteka tudi zunaj. Rezultat je 

pričakovan. Zelo zaskrbljujoče bi namreč bilo, če bi bil rezultat drugačen. Poleg samega 

gibanja, ki ga ponuja športna vzgoja, je zagotovo najpomembneje, da gibanje poteka na 

prostem, na svežem zraku. Vsaka šola ima omogočeno izvajanje športne vzgoje na prostem, v 

bližnji okolici šole, od športnega pedagoga pa je seveda odvisno, če to možnost tudi izrabi. 
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PREGLEDNICA 14: Katere vsebine imate zunaj? 

ODGOVOR ŠTEVILO 

DEČKOV 

ODGOVOR ŠTEVILO DEKLIC 

atletika 421 atletika 441 

nogomet 185 igre 138 

igre 102 nogomet 99 

košarka 42 odbojka 46 

štafeta 30 štafeta 44 

odbojka 25 košarka 30 

rokomet 21 ogrevanje 27 

ogrevanje 13 rokomet 18 

tek na smučeh 11 hoja 15 

hoja 5 tek na smučeh 11 

gimnastika 4 atletska abeceda 11 

poligon 2 poligon 4 

atletska abeceda 2 gimnastika 3 

hokej 1 hokej 1 

rolanje 1 badminton 1 

kolesarjenje 1 rolanje 1 

  sankanje 1 

  smučanje 1 

 

Tudi pri tem vprašanju sem posamezne odgovore združila. Pod pojmom igre so bili najpogostejši 

odgovori igra med 2 ognjema oz. med 4 ognji (120) in lovljenje (15). Učenci se zunaj ukvarjajo z 

naslednjimi atletskimi vsebinami: tek (604), met vortexa (91), skok v daljino (82), met težke žoge (9), 

met žogice (3), skok v višino (1). Odgovor, ki sem ga vključila h gimnastiki, pa je še vadba s kolebnico 

(1). 

Velika večina dečkov in deklic je odgovorila, da je najpogostejša vsebina, ki jo izvajajo zunaj, 

atletika. Učenci pa zunaj igrajo tudi nogomet, košarko, odbojko, igrajo se različne igre. 

Izvajajo se lahko praktično vse dejavnosti, ki jih pozimi učenci izvajajo v telovadnici. So pa 

nekatere športne vsebine, ki jih učenci morajo izvajati zunaj, to so smučanje, sankanje, 

kolesarjenje, rolanje, tek na smučeh …  

 

PREGLEDNICA 15: Ali imaš raje, da športna vzgoja poteka zunaj ali v telovadnici? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov Hi-

kvadrat test 

ZUNAJ 41,2 28,1 34,9 0,000 

V TELOVADNICI 58,8 71,9 65,1  
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Na splošno imajo učenci raje, da športna vzgoja poteka v telovadnici, predvsem pa so to 

deklice.  

Sklepam, da so ti odgovori povezani s tem, kateri športi so priljubljeni med dečki in kateri 

med deklicami. Dečki imajo za razliko od deklic radi nogomet, košarko, rokomet. Te vsebine 

v toplejših mesecih potekajo zunaj na travnatih ali asfaltiranih igriščih. Deklicam priljubljene 

vsebine pa so ples, odbojka in gimnastika. Te vsebine pa se večinoma odvijajo v telovadnici. 

Najverjetneje imajo deklice prav zaradi vsebin, ki potekajo zunaj, raje športno vzgojo v 

telovadnici.  

Glede na to, da je tek disciplina, ki večinoma poteka zunaj in hkrati tako med dečki kot tudi 

med deklicami ni preveč priljubljena, je morda tudi zaradi tega dečkom in deklicam športna 

vzgoja bolj všeč takrat, ko le-ta poteka v telovadnici.  

 

6.7 ŠPORTNA VZGOJA IZVEN UR ŠPORTNE VZGOJE 

 

PREGLEDNICA 16: Ali imate med poukom kdaj športno vzgojo (minuta za zdravje)? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

DA 24,1 24,5 24,3 0,895 

NE 75,9 75,5 75,5  

 

Skoraj enak odstotek dečkov in deklic, skupaj 75,5 %, je odgovorilo, da med samim poukom 

nimajo športne vzgoje, torej minute za zdravje. Med prebiranjem literature sem ugotovila, da 

minuta za zdravje ni v šolstvu nikakršna novost, saj se o njej piše že vrsto let, kljub temu pa 

se po šolah očitno še vedno ne prakticira. Zanima me, kje je razlog za to. Je razlog v 

prenatrpanih učnih načrtih, ki zapolnijo vsako šolsko uro in si zato učitelji ne morejo odtrgati 

nekaj minut časa za kratko sprostitev ali v tem, da nekateri, sploh starejši učitelji, same 

dejavnosti minute za zdravje še ne poznajo dovolj dobro ali pa se ji izognejo namenoma, ker 

jim to predstavlja še dodatno delo? Sama se popolnoma strinjam, da so ure pogosto prekratke 

za snov, ki jo moramo obdelati. Vendar se zavedam dejstva, da je gotovo dobro  nameniti 3 

minute, da si učenci malo oddahnejo, si zbistrijo misli, se pretegnejo, ker bodo kasneje 
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dejavnosti potekale hitreje, učenci bodo lahko hitreje pisali, si bolje zapomnili vsebino, ne 

bodo toliko moteči … 

Pri tem vprašanju sem si zastavila sledečo hipotezo: Večina učencev in učenk pri drugih 

šolskih predmetih nima športne vzgoje (minuta za zdravje). Iz rezultatov je razvidno, da 

res kar 75,5 % učencev in učenk 2. triletja ni deležnih minute za zdravje v času pouka. 

Hipotezo lahko potrdimo. 

 

PREGLEDNICA 17: Ali ti je všeč, če imate med poukom športno vzgojo? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

DA 51,3 47,4 49,4 0,290 

NE 48,7 52,6 50,6  

 

Na vprašanje, ali je učencem všeč, če imajo med poukom športno vzgojo, je približno 

polovica učencev odgovorila pritrdilno, ostali so na to vprašanje odgovorili nikalno. Sama 

sem pričakovala drugačne rezultate. Menila sem namreč, da učenci najverjetneje komaj 

čakajo na kakšen kratek oddih med poukom.  

Postavila sem si naslednjo hipotezo: Med učenci in učenkami obstajajo razlike v 

priljubljenosti minute za zdravje. Pearsonov Hi-kvadrat test nam kaže, da med učenci in 

učenkami ni razlik v priljubljenosti minute za zdravje. Hipotezo ovržemo.  

 

PREGLEDNICA 18: Če športne vzgoje med poukom nimate, ali bi jo želel-a imeti? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

DA 64,3 62,3 63,4 0,526 

NE 35,7 37,7 36,6  

 

Učenci, ki športne vzgoje med poukom nimajo, bi si jo želeli. Tako je odgovorilo 63,4 % vseh 

učencev. Zgleda, da si tisti učenci, ki minute za zdravje med poukom niso deležni,  tega v 

večini želijo. Menim, da morajo učitelji dati učencem vsaj možnost, da jo spoznajo in potem 

vsak učitelj znotraj razreda vidi, ali učencem ta oblika sproščanja odgovarja ali ne.   
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PREGLEDNICA 19: Ali imate športno vzgojo med odmori (aktivni odmor)? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

DA 12,2 5,2 8,8 0,000 

NE 87,8 94,8 91,2  

 

Kar 91,2 % učencev je odgovorilo, da med odmori nimajo organiziranega aktivnega odmora. 

Čudi me, da v vseh spremembah, ki jih pogosto delajo na področju šolstva, niso še uzakonili 

obveznega aktivnega odmora. Učni načrt športne vzgoje sicer predpisuje, da naj posamezne 

šole organizirajo daljši odmor, ki je namenjen gibanju in športnim dejavnostim. Učenci imajo 

v tem času v telovadnici ali na zunanjih površinah možnost vključitve v različne gibalne in 

športne dejavnosti. Zdi se mi, da ima aktivni odmor toliko dobrih lastnosti, prednosti za 

učence, da bi ga na šolah morali izvajati. Za neizvajanje aktivnega odmora je spet lahko kriva 

nezadostna izobraženost oz. poučenost nekaterih učiteljev o aktivnem odmoru, časovna stiska, 

velika obremenjenost, neustrezni pogoji za izvajanje aktivnega odmora … Moje mnenje je, da 

bi morala vsaka šola težiti k temu, da se izvaja aktivni odmor. Če šola učencem nudi toliko 

raznolikih dejavnosti, naj ponudi še dodatne minute, namenjene športu in sprostitvi. Tako bo 

namreč celoten pouk potekal lažje tako za učence kot za učitelje. 

Za to vprašanje sem zastavila hipotezo: Večina učenk in učencev med odmori nima 

športne vzgoje (aktivni odmor). Hipotezo lahko potrdim. Kar 91,2 % učencev in učenk 

je na to vprašanje odgovorilo negativno, se pravi, da v šoli nimajo aktivnega odmora.  

 

PREGLEDNICA 20: Ali ti je všeč, če imate med odmori športno vzgojo? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

DA 41,4 28,6 35,5 0,001 

NE 58,6 71,4 64,5  

 

Ob teh rezultatih sem prišla do še ene možnosti, zakaj mogoče na šolah ne izvajajo aktivnega 

odmora. Mogoče je razlog v tem, da učenci aktivnega odmora ne marajo, ga ne sprejemajo. 

Učitelji najbrž potem nimajo veselja učencem vsiljevati nekaj, česar si učenci ne želijo. Je pa 

aktivni odmor bolj všeč dečkom kot deklicam. Dečki so namreč tisti, ki po uri slovenščine ali 

družbe komaj čakajo odigrati igro nogometa ali vreči na koš. 
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Postavila sem naslednjo hipotezo: Med učenci in učenkami obstajajo razlike v 

priljubljenosti aktivnega odmora. Vrednost Pearsonovega koeficienta nam pove, da med 

učenci in učenkami resnično obstajajo statistično pomembne razlike v priljubljenosti 

aktivnega odmora. Postavljeno hipotezo torej lahko potrdim. 

 

PREGLEDNICA 21: Če športne vzgoje med odmori nimate, ali bi jo želel-a imeti? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

DA 52,9 41,9 47,5 0,001 

NE 47,1 58,1 52,5  

 

Nekaj manj kot polovica, torej 47,5 % učencev, si želi aktivnih odmorov, od tega je spet nekaj 

odstotkov več dečkov kot deklic. 

 

6.8 OCENJEVANJE ŠPORTNE VZGOJE 

 

PREGLEDNICA 22: Kakšno oceno si imel-a lansko leto pri športni vzgoji? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

6 (opisna ocena) 26,3 29,5 27,9 0,294 

5 44,0 40,6 42,3  

4 25,3 23,4 24,4  

3 4,0 6,4 5,1  

2 0,4 0,2 0,3  
 

Z opisno oceno so bili ocenjeni vsi tisti, ki obiskujejo 4. razred. 42,3 % učencev je ocenjenih 

z oceno odlično, 24,4 % učencev pa je ocenjenih z oceno prav dobro. Z ocenama 3 in 2  je 

ocenjen zelo majhen odstotek učencev. Športna vzgoja je torej zelo dobro ocenjen predmet za 

večino učencev.  

Pri vprašanju sem postavila sledečo hipotezo: Med učenci in učenkami ni razlik v 

ocenah iz športne vzgoje. Hipotezo potrdimo, saj po naših rezultatih ni vidnih velikih 

razlik med ocenami učencev in učenk. Pearsonov koeficient je večji od 0,05. 
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PREGLEDNICA 23: Ali si bil-a z oceno pri športni vzgoji zadovoljen/zadovoljna? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

DA 95,8 94,7 95,3 0,409 

NE 4,2 5,3 4,7  

 

Dobljeni rezultat je vsekakor pričakovan. Če so učenci pri športni vzgoji tako visoko ocenjeni, 

so seveda s svojimi ocenami tudi zadovoljni. Med 4,7 % učencev, ki z oceno niso zadovoljni, 

spadajo najbrž tisti učenci, ki so ocenjeni z ocenama 2 in 3 ali pa so ocenjeni z oceno 4 in 

imajo visoke lastne kriterije. 

 

PREGLEDNICA 24: Ali bi imel-a raje športno vzgojo brez ocene? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov Hi-

kvadrat test 

DA 38,2 36,2 37,2 0,503 

NE 61,8 63,8 62,8  
 

37,2 % učencev bi imelo raje športno vzgojo brez ocene. To pomeni, da je večina učencev 

rada ocenjena pri športni vzgoji. Če rezultate te preglednice povežemo z rezultati preglednice 

21, so rezultati pričakovani, saj učenci pri tem predmetu dosegajo visoke ocene, ki 

marsikateremu izboljšajo splošni učni uspeh.  

Učenci, ki so na to vprašanje odgovorili pritrdilno in si torej želijo neocenjene športne vzgoje, 

mogoče s svojo oceno pri športni vzgoji niso zadovoljni ali pa jih je mogoče strah samega 

ocenjevanja kljub končni dobri oceni.  

 

PREGLEDNICA 25: Ali te je ocenjevanja pri športni vzgoji strah? 

ODGOVOR DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Pearsonov 

Hi-kvadrat 

test 

DA 15,7 34,8 24,9 0,000 

NE 84,3 65,2 75,1  

 

Tri četrtine učencev ocenjevanja pri športni vzgoji ni strah, ostalih 24,9 % pa pri ocenjevanju 

športne vzgoje doživlja strah, kar smo lahko razbrali že iz preglednice 13. Pri tem vprašanju 
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so se pojavile statistično pomembne razlike v doživljanju strahu pri ocenjevanju športne 

vzgoje med dečki in deklicami. Ocenjevanja je strah več deklic kot dečkov, kar je popolnoma 

pričakovan rezultat. Deklice so v splošnem bolj boječe, hkrati pa šolo in ocene večinoma tudi 

bolj resno jemljejo in jih je strah zato, ker jim ni vseeno, kako bodo pri športni vzgoji 

ocenjene.  

Za to vprašanje sem postavila hipotezo: Med učenci in učenkami obstajajo razlike v 

doživljanju strahov pri ocenjevanju športne vzgoje. Pearsonov koeficient je manjši od 

0,05, kar nam pove, da med učenci in učenkami obstajajo razlike v doživljanju strahov 

pri ocenjevanju športne vzgoje.  
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7 SKLEP 
 

Z izvedeno raziskavo sem želela raziskati, kako učenci in učenke doživljajo športno vzgojo in 

ugotoviti, ali med njimi obstajajo pomembnejše razlike v doživljanju posameznih športov in 

športne vzgoje na sploh. Moj cilj je bil ugotoviti, kako učenci in učenke športno vzgojo 

vrednotijo, kam jo uvrščajo po priljubljenosti in pomembnosti. Ugotavljala sem, kateri športi 

zanimajo učence in kateri učenke, česa  bi si pri urah športne vzgoje želeli, česa jih je strah, 

kaj bi spremenili. Zanimalo me je, ali se na šolah izvajajo tudi druge športne dejavnosti, kot 

sta minuta za zdravje in aktivni odmor, ali so le-te med učenci in učenkami priljubljene ali ne.  

V množico merjencev je bilo vključenih 506 učencev in 472 učenk, torej skupaj 978 učencev 

in učenk 2. triletja osnovnih šol s področja Notranjske, ki so se odzvale na vprašalnik o 

športni vzgoji. 

Na podlagi analize rezultatov sem prišla do ugotovitev, s pomočjo katerih sem lahko potrdila 

ali ovrgla postavljene hipoteze. 

Pričakovano je športna vzgoja med učenci zelo priljubljena. Tako učenci kot učenke jo po 

priljubljenosti med posameznimi predmeti uvrščajo na prvo mesto. Priljubljena predmeta sta 

še matematika in likovna vzgoja. Med učenci in učenkami ni statistično pomembnih razlik v 

priljubljenosti športne vzgoje. Na podlagi tega rezultata lahko potrdim prvo hipotezo. 

Razveseljivo je tudi dejstvo, da učenci in učenke športno vzgojo uvrščajo zelo visoko tudi 

glede pomembnosti tega predmeta za življenje. Med pomembnimi predmeti so slovenščina, 

matematika, angleščina in športna vzgoja.                  

Razlike med spoloma se kažejo že od zgodnjega otroštva, pa do starosti, in sicer pri več 

dejavnostih. Tako se razlike med spoloma kažejo tudi pri športni vzgoji. Skoraj pri vseh 

športih so se med učenci in učenkami pojavile večje ali manjše razlike v priljubljenosti le-teh. 

Učenci imajo radi nogomet, košarko, rokomet, učenke pa ples, odbojko in gimnastiko. 

Rezultati ne presenečajo, saj ravno ti športi nekako veljajo za tipično moške oziroma ženske. 

Oba spola imata rada igro med dvema ognjema, ki je zelo priljubljena v vseh razredih 2. 

triletja. Učenkam je ta igra nekoliko bolj priljubljena kot učencem. Enako velja tudi za 

testiranje za športnovzgojni karton, ki ga učenke raje opravljajo. Drugo hipotezo na podlagi 

teh rezultatov lahko potrdim. Prav tako sem do statistično pomembnih razlik med učenci in 
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učenkami prišla tudi pri izbiranju med nepriljubljenimi športi. Tu so bili odgovori nasprotni. 

Učenci ne marajo plesa, gimnastike in atletike, učenke pa nogometa, teka in tehtanja. Razlike 

med odgovori učencev in učenk se pojavijo tudi pri testiranju za športnovzgojni karton, 

rokometu, košarki, odbojki in pri igri med dvema ognjema. Ti podatki ponovno potrjujejo 

prejšnjo hipotezo. Učenci in učenke se pri športni vzgoji radi sami odločajo o tem, kaj bodo 

delali, radi imajo tudi športne dni, za katere so se pogosteje odločevali učenci, in šolo v 

naravi, ki je bolj ljuba učenkam. Obema spoloma je skupno, da ne marajo jeze učitelja in 

kaznovanja pri urah športne vzgoje. Učenke ne marajo vpitja sošolcev, učenci pa odpadanja ur 

športne vzgoje. Na vprašanje, kaj bi pri športni vzgoji spremenili, je kar velik delež učencev 

odgovoril, da si želi večjo telovadnico, obema spoloma pa je skupna želja po manjši količini 

teka in ogrevanja. 

Tretjo hipotezo, ki pravi, da se večina učencev in učenk pri športni vzgoji ničesar ne 

boji, lahko potrdim. Večino učencev in učenk pri športni vzgoji ni ničesar strah, se pa kljub 

temu pri športni vzgoji pojavljajo najrazličnejši strahovi. Učenci in učenke se bojijo predvsem 

gimnastike, ocenjevanja in poškodb. Pri vprašanju so se med učenci in učenkami pojavile 

razlike, saj strahove v večji meri doživljajo učenke. 

Večina učencev in učenk med poukom ne telovadi, torej nima minute za zdravje, ki bi jo 

lahko izvajali v okviru drugih učnih predmetov, predvsem takrat, ko začne primanjkovati 

energije in učencem upada zbranost. Četrto hipotezo tako potrjujem. Zanimalo me je tudi, 

kako priljubljena je med učenci minuta za zdravje. Hipotezo, ki sem jo postavila, lahko 

ovržem. Med učenci in učenkami namreč ne obstajajo razlike v priljubljenosti minute za 

zdravje. Približno polovici učencev in učenk je to všeč oziroma približno polovici učenk in 

učencev minuta za zdravje ni všeč. Kljub temu je razveseljivo dejstvo, da si razmeroma velik 

odstotek učencev in učenk minute za zdravje želi. 

Le zelo majhen delež učencev in učenk 2. triletja na opazovanem območju ima aktivni odmor. 

Postavljeno hipotezo potrjujem. V priljubljenosti aktivnega odmora med učenci in 

učenkami obstajajo razlike. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko potrdim sedmo 

hipotezo. Aktivni odmor je bolj všeč moškemu spolu, prav tako so tudi učenci tisti, ki si 

aktivnega odmora bolj želijo. 

Ocene učenk in učencev so pri športni vzgoji zelo dobre. Velika večina je ocenjena z oceno 5 

ali 4. Nižje ocene se pojavljajo precej redko. V ocenah učencev in učenk pri športni vzgoji ni 

statistično pomembnih razlik. To potrjuje osmo hipotezo. Ker so učenci in učenke pri tem 
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učnem predmetu tako visoko ocenjeni, so posledično s svojimi ocenami tudi zadovoljni, 

večina pa si še naprej želi ocenjene športne vzgoje. Mojo zadnjo hipotezo lahko prav tako 

potrdim. Rezultati namreč kažejo, da med učenci in učenkami obstajajo razlike v doživljanju 

strahov pri športni vzgoji. Učenke so tiste, ki se ocenjevanja bolj bojijo.  

Z uporabljenim vprašalnikom sem med drugim ugotovila tudi, da športna vzgoja velikokrat 

odpada. Športna vzgoja se poučuje tudi izven telovadnice, zunaj, na svežem zraku, čeprav to 

predvsem med učenkami ni priljubljeno. Učenci se zunaj ukvarjajo večinoma z atletiko, igrajo 

nogomet in razne igre. 

 

Z raziskavo sem do neke mere ugotovila, kakšno je doživljanje športne vzgoje s strani učenk 

in učencev ter kakšne so razlike v tem doživljanju med njimi. Razlike so v večji meri 

pričakovane, saj se športi že sami po sebi delijo na tiste, ki so nekako bolj moški, in tiste, ki 

so bližje ženskemu spolu. Ker pa je vsak posameznik edinstven in originalen, so razlike 

prisotne tudi znotraj skupine učencev in skupine učenk. 

Razveseljujoče je dejstvo, da imajo učenci športno vzgojo radi, še bolj pa to, da se že pri tako 

nizki starosti zavedajo njene pomembnosti. To zavedanje bo namreč učencem pomagalo, da 

bo šport njihov stalni spremljevalec, kar bo zagotovo pripomoglo h kakovostnejšemu 

življenju.  
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9 PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik o športni vzgoji 

Pozdravljen-a! 
Sem Tjaša Ponikvar, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti.  
Pri predmetu teorija športa z didaktiko športne vzgoje pišem diplomsko delo z naslovom 
Kako športno vzgojo doživljajo otroci. 
Prosim te, da samostojno izpolniš spodnji anonimni vprašalnik, ki mi bo pomagal pridobiti 
potrebne podatke za raziskavo. 

Spol (obkroži)      DEČEK          DEKLICA 

Šola (vpiši ime in kraj 
šole) 

______________________________________________________ 

Razred (obkroži)      4.          5.          6. 

Kdo te uči športno 
vzgojo? (obkroži) 

a) razrednik/razredničarka 
b) učitelj/učiteljica športa 
c) razrednik/razredničarka IN učitelj/učiteljica športa SKUPAJ 

Napiši, katere tri 
predmete imaš v šoli 
najraje. 

1. mesto: ______________________________________ 
2. mesto: ______________________________________ 
3. mesto: ______________________________________ 

Napiši, kateri trije 
predmeti so po tvojem 
mnenju za življenje 
najbolj pomembni. 

 
1. mesto: ______________________________________ 
2. mesto: ______________________________________ 
3. mesto: ______________________________________ 

Katere športe imaš pri 
športni vzgoji najraje? 
(obkroži največ tri) 

a) atletika 
b) gimnastika 
c) košarka 
d) rokomet 
e) nogomet 
f) odbojka 
g) ples 
h) med dvema ognjema 
i) testiranje za športnovzgojni karton 
j) testiranje za značko Krpan 

Kaj imaš pri športni 
vzgoji rad-a? (obkrožiš 
lahko več odgovorov, a 
samo tisto, kar imaš 
rad-a, ti je všeč) 

a) štafetne igre 
b) tekmovanja 
c) poligon 
d) da lahko sami izbiramo, kaj bomo delali 
e) da imamo veliko žog 
f) da imamo veliko blazin 
g) da imamo veliko različnih rekvizitov 
h) da imamo veliko telovadnico 
i) športni dan 
j) šolo v naravi 

Ali imaš športno vzgojo 
rad-a? 

     DA          NE 
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Katerih športov pri športni vzgoji ne 
maraš? (Obkroživse, česar ne maraš. 
Lahko pa tudi sam-a še kaj dopišeš.) 

a) med dvema ognjema 
b) košarka 
c) rokomet 
d) nogomet 
e) odbojka 
f) atletika 
g) gimnastika 
h) ples 
i) štafetne igre 
j) poligon 
k) testiranje za športnovzgojni karton 
l) tehtanje 
m) merjenje kožne gube 
n) tek 
o) dopiši: 

_________________________________ 

Česa pri športni vzgoji ne maraš? 
(Obkroživse, česar ne maraš.) 

a) učitelj se jezi na nas 
b) učitelj nas kaznuje, če nismo pridni 
c) športna vzgoja nam odpade, če nismo 

pridni 
d) k športni vzgoji zamujamo 
e) nisem dober pri športni vzgoji 
f) drugi se mi smejijo 
g) učitelj/učiteljica nikoli ne telovadi z nami 
h) učitelj/učiteljica nam nikoli nič ne pokaže 
i) delamo vedno iste stvari 
j) sošolci vpijejo 
k) vedno se utrudim 
l) umažem se, potim se 
m) štafetne igre 
n) poligon 
o) tekmovanja 
p) da nimamo telovadnice 
q) da imamo športno vzgojo v razredu 
r) kadar imamo športno vzgojo zunaj 
s) športnih dni 
t) šole v naravi 

Napiši, kaj bi ti pri športni vzgoji najraje 
delal-a 

 

Napiši, kaj bi spremenil-a pri športni 
vzgoji, če bi lahko. 

 

Te je pri športni vzgoji kdaj strah? Če te je, 
prosim napiši, česa se pri športni vzgoji 
bojiš. 
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Ali imate športno vzgojo 
vedno, ko je na urniku? 
(obkroži) 

     DA          NE 

Ali imate športno vzgojo 
kdaj zunaj? (npr. na 
igrišču, na travniku …) 

     DA          NE 

Če imate športno vzgojo 
zunaj, katere vsebine 
imate takrat? 

 

Ali imaš raje, da športna 
vzgoja poteka zunaj ali v 
telovadnici? 

     ZUNAJ          V TELOVADNICI 

Ali med poukom (npr. 
med matematiko, 
slovenščino …) kdaj 
telovadite? 

     DA          NE 

Če med poukom 
telovadite, napiši, ali ti je 
to všeč. 

    DA          NE 

Če telovadbe med 
poukom nimate, ali bi jo 
želel-a imeti? 

     DA          NE 

Ali imate med odmori 
telovadbo? 

     DA          NE 

Če imate med odmori 
telovadbo, ali ti je to 
všeč? 

     DA          NE 

Če telovadbe med 
odmori nimate, ali bi jo 
želel-a imeti? 

     DA          NE 

Obkroži oceno, ki si jo 
imel-a lansko leto pri 
športni vzgoji. 

     1    2     3     4     5     OPISNA OCENA 

Ali si bil-a z oceno pri 
športni  vzgoji 
zadovoljen/zadovoljna? 

     DA          NE 

Ali bi imel-a raje športno 
vzgojo brez ocene? 

     DA          NE 

Ali te je ocenjevanja pri 
športni vzgoji strah? 

     DA          NE 

Zahvaljujem se ti za odgovore in ti želim še veliko lepih in uspešnih šolskih dni,  
Tjaša Ponikvar 

 


