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POVZETEK 

 

Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti, kako učenci drugega triletja osnovnih šol v 

ljubljanski regiji doživljajo športno vzgojo. Zanimalo nas je, kdo jih poučuje, ali imajo 

športno vzgojo radi, kateri šolski predmeti se jim zdijo pomembni za življenje, česa se 

bojijo in kateri športi so pri športni vzgoji najbolj priljubljeni. Želeli smo izvedeti, ali 

osnovne šole v ljubljanski regiji izvajajo minuto za zdravje in aktivni odmor in ali 

športno vzgojo izvajajo tudi zunaj. V raziskavo je bilo vključenih 363 učencev drugega 

triletja iz ljubljanskih osnovnih šol, ki so samostojno reševali vnaprej sestavljen 

vprašalnik. 

 

Ugotovili smo, da športno vzgojo v drugem triletju poučuje razredni učitelj, in sicer je 

tako pri kar 54,9 % učencev, 43,2 % učencev poučuje športni pedagog. Učenci imajo 

športno vzgojo radi, tako jih je namreč odgovorilo kar 95,5 %. Rezultati so pokazali, da 

je športna vzgoja eden izmed najbolj priljubljenih učnih predmetov. Na prvo mesto po 

priljubljenosti je jo je uvrstilo 46,9 % učencev, na drugo mesto 22,4 % in na tretje 14,0 

% učencev. Po pomembnosti učnega predmeta za življenje so najvišje uvrstili 

matematiko in slovenščino, športno vzgojo pa je na prvo mesto po pomembnosti 

uvrstilo le 13,9 % učencev. Pri 45,5 % strah pri športni vzgoji ni prisoten, 6,6 % pa se 

jih ocenjevanja pri športni vzgoji boji. 

 

Najbolj priljubljen šport pri športni vzgoji je za 70,0 % vprašanih med dvema ognjema, 

za 45,5 % je to nogomet in za 41,9 % učencev košarka. 

  

V osnovnih šolah ima aktivni odmor le 14,6 % učencev, minuto za zdravje 17,3 %. 

Kljub temu, da se ti dve dejavnosti izvajata razmeroma malo, bi si ju učenci želeli imeti. 

Pozitivno za učence in tudi učitelja pa je, da športno vzgojo izvajajo tudi zunaj, in sicer 

je tako pri 86,0 % učencev. 

 

 

Ključne besede: športna vzgoja, strah, drugo triletje, gibanje, ljubljanska regija, 

priljubljenost športne vzgoje 
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ABSTRACT 

 

How pupils of the second triad of the primary school in Ljubljana region 

experience physical education 

 

With this diploma thesis I wanted to research how students in second triad of primary 

schools in Ljubljana region experience physical education. In the first part I was trying 

to find out who is teaching this school subject and if pupils love it. Questions were also 

about which school subject is considered as the most important for their lives. In the 

second part I was trying to research what are pupils afraid of and what are the most 

popular sports in physical education. The last part included questions about 

implementation of minute for health and active break and if physical education is 

performed outside. 363 pupils were involved in the study; all of them were from second 

triad of primary schools located in Ljubljana region. Questionnaire were prepared in 

advance and then solved independently. 

 

54,9 % of pupils are taught physical education by class teacher, and 43,2 % by gym 

teacher. 95,5 % of  pupils involved in the study answered that they like physical 

education. Results show that physical education is the most popular school object 

among them, 46,9 % of pupils ranked  this school subject on the first place, 22,4 % on 

the second place and 14 % on the third place. Math and Slovene are ranked on the first 

place as the most important school subjects for their future lives, physical education was 

ranked on the first place only by 13,9 % of pupils. 45,5 % of pupils answered that they 

are not afraid of anything at physical education on the other side 6,6 % of pupils 

answered that they are afraid of  grades in physical education. 

 

70 % of pupils choose dodgeball as the most popular sport, 45,5 % of them choose 

football and 41,9 % of them chose basketball. 

 

The questionnaires showed that only 14,6 % of pupils have an active break during their 

school time. Minute for health is performed only by 17,3 % of asked pupils. Even 

though that above mentioned activities are performed in low percentage, pupils would 

like to participate in both of them.  
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One of the most positive result of my thesis is that physical education is also performed 

outside by 86,0 % of pupils. 

 
Keywords: physical education, fear, second triad, exercise, Ljubljana region, popularity 

of physical education 
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1 UVOD 

 

Športne dejavnosti se dandanes veliko omenjajo ne le pri odraslih, temveč tudi že pri 

otrocih. Na ukvarjanje s športnimi aktivnostmi nas vse bolj opozarjajo tudi mediji. 

Zaradi vse večjega hitenja v našem življenju in vseh obveznosti, ki smo si jih zadali, vse 

bolj pozabljamo na ukvarjanje s športom in preživljanje prostega časa v naravi. Ker 

odrasli več časa namenjamo svojim obveznostim, nam sledijo tudi naši otroci, kar 

pomeni, da se tudi oni vse manj ukvarjajo s športom. Šele ko se začnejo pojavljati 

zdravstvene težave, ki nam otežujejo opravljanje vsakdanjih obveznosti, se zamislimo, 

kaj počnemo napačno. Razlogi, da se odrasli in tudi otroci ne ukvarjajo s športom, so 

različni in se razlikujejo tudi glede na osebnostni značaj osebe.  

 

Na zanimanje za šport moramo vplivati že v otroštvu, kjer je zgled v prvi vrsti družina. 

Športne dejavnosti pa ne vplivajo pozitivno le na telesno kondicijo, temveč »učinki 

športne motorične dejavnosti vplivajo tudi na mišljenje, čustvovanje in odnose v 

družini« (Doupona Topič, Petrović, 2007, str. 72). Z gibanjem lahko dosežemo 

sprostitev in pozabimo na vsakdanje težave, s katerimi se srečujemo. Zaradi tega tudi 

drugače in bolj sproščeno komuniciramo s svojimi bližnjimi. Zato pa je potrebno že v 

domačem okolju otroke spodbujati k športnim dejavnostim, h katerim jih kasneje 

spodbujajo tudi učitelji s svojimi metodami in različnimi oblikami motivacije.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

Veliko je slišati o pomenu športne dejavnosti v našem življenju in vplivu le-te na naše 

zdravje in počutje. Na to nas opozarjajo skoraj na vsakem koraku, vendar se o pomenu 

športne aktivnosti ne govori le v zadnjem času, saj je o tem govoril že Aristotel (po 

Škof, 2010, str. 19): »Nič ne uničuje človeka bolj, kot njegova telesna nedejavnost.« 

  

Vsi se moramo zavedati, kako pomembne so športne aktivnosti za naše življenje in tega 

se mora v veliki meri zavedati tudi učitelj, ki vpliva na svoje učence in jih uči o vplivu 

športa na naše zdravje. Učencem je potrebno predstaviti, zakaj je šport pomemben za 

nas in naše življenje ter jih spodbuditi k temu, da se bodo z različnimi športnimi 

dejavnostmi ukvarjali tudi kot odrasle osebe.   

 

Vsak učitelj stremi k temu, da bi svojo uro športne vzgoje izpeljal čim bolje, ter da bi s 

primernimi učnimi metodami dosegel učne cilje, ki si jih je zadal pri načrtovanju 

posamezne učne ure. Le redko pa se vprašajo, kako bodo njegovi učenci doživljali 

posamezno učno uro športne vzgoje in kako celoten učni predmet. S tem, ko učence to 

vprašamo, lahko kot učitelji učno uro načrtujemo drugače – na takšen način, da je 

učencem čim  bolj zanimiv, pester in čim manj stresen.  

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako učenci v osnovnih šolah doživljajo športno 

vzgojo. Z vprašalniki bomo poskušali ugotoviti, kdo poučuje športno vzgojo, kaj učenci 

največkrat počnejo pri urah, kaj jim je všeč, kaj jih moti, kaj bi sami najraje počeli in 

česa se pri urah športne vzgoje bojijo. Ugotoviti smo želeli tudi, ali je športna vzgoja 

eden izmed priljubljenih predmetov in ali se jim zdi pomemben učni predmet za 

življenje.  

 

V raziskavi (Jurak, Kovač, Strel, 2002) je bilo namreč ugotovljeno, da je športna vzgoja 

eden izmed najbolj priljubljenih učnih predmetov. Glede pomembnosti učnega 

predmeta za življenje pa so otroci, vključeni v raziskavo (Strel, Jurak, Kovač, 2003), 

športno vzgojo uvrstili na tretje mesto. 
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2.1 ŠPORTNA VZGOJA IN PEDAGOGI 
 

38. člen Zakona o osnovni šoli iz leta 2011 določa, da športno vzgojo lahko poučuje 

razredni učitelj, športni pedagog ali pa oba hkrati. Za razrednega učitelja je zelo 

spodbudno, da poučuje svoj razred tudi pri športni vzgoji, saj učence spozna še na 

nekoliko drugačen način. Učenci se pri športni vzgoji sprostijo in nevede pokažejo tudi 

tisto, kar pri pouku v razredu poskušajo skriti.  

 

Razredni učitelj pozna zmožnosti in posebnosti učencev, kar mu omogoča, da lahko 

učno uro športne vzgoje lažje individualizira. Hkrati pa se tudi lažje približa mlajšim 

učencem, s katerimi ima več izkušenj v primerjavi s športnim pedagogom. Slednji pa 

ima veliko znanja na področju športa, kar mu omogoča organizacijo kakovostne vadbe. 

Bolje pozna tudi telesni razvoj otrok in spremlja spremembe v športu, zato lahko 

pripravi različne igre, ki so aktualne in zanimive za otroke določene starosti. Pravilno 

demonstrira posamezne elemente pri športni vadbi in poskrbi za varnost s primernim 

varovanjem otrok (Štemberger, Lipovac, 2005). Na podlagi tega lahko sklepamo, da 

najboljšo športno vzgojo dosežemo s kombinacijo obeh učiteljev. 

 

Rezultati raziskave (Štemberger, Lipovac, 2005) so pokazali, da je sodelovanje 

razrednega učitelja in športnega pedagoga pozitivno. Učenci so uspešnejši na športnem 

področju, ni jim potrebno čakati v vrsti za izvajanje določenih dejavnosti, učitelj lahko 

težje elemente demonstrira in naredi ure pestrejše. Učenci lahko pri takšnih urah, kjer ni 

obremenjen le en učenec, izrazijo svoje želje, ki jih lahko učitelja upoštevata. Poleg 

pozitivnih strani sodelovanja, ki dobro vplivajo na potek učnih ur športne vzgoje in na 

celostni razvoj učencev, pa se pojavljajo tudi negativne strani. Težave se pojavljajo 

predvsem pri organizaciji učnih ur, saj učiteljem primanjkuje časa za timsko 

načrtovanje.  
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2.1.1 Športna vzgoja 
 

Športna vzgoja je eden izmed učnih predmetov v devetletni osnovni šoli. Predmet 

poteka v vseh devetih razredih in je sestavljen iz obveznega dela, ki se ga morajo 

udeležiti vsi učenci, in dodatnega, ki se ga učenci lahko udeležijo prostovoljno. Pri 

predmetu učenci pridobijo tako znanje na gibalnem kot tudi na zdravstveno higienskem 

področju, naučijo se tudi pravilne drže in spoznajo pravila posameznih športov ter 

osnove le-teh. Športne dejavnosti, ki jih učenci spoznajo pri urah športne vzgoje, so 

pomembne tudi v nadaljevanju njihovega življenja, ne le v času šolanja. Učitelji morajo 

učence pri športni vzgoji spodbujati k temu, da se bodo lahko samostojno odločili za 

ukvarjanje s športom in s tem vplivali na boljše zdravje.  

 

Tudi v učnem načrtu za športno vzgojo je zapisano, da morajo učitelji učence vzgajati in 

poučevati v tej smeri, da se bodo tudi v prihodnje ukvarjali s športom. Poleg tega pa jih 

morajo poučiti tudi o higienskih navadah, med katere spada umivanje rok po vsaki uri 

športne vzgoje. S tem, ko s športom skrbimo za naše zdravje in boljše počutje, vplivamo 

tudi na našo pozitivno samopodobo.  

 

Kot pri vsakem predmetu se tudi tukaj pokažejo individualne razlike med učenci. 

Nekateri imajo bolj razvite gibalne sposobnosti, kar jim pomaga pri športnih 

dejavnostih, pri nekaterih pa so te sposobnosti manj razvite, zato se morajo za uspeh še 

dodatno potruditi (Škof, 2010). 

  

Razlike se ne pokažejo le v sposobnostih, temveč tudi v zanimanju in veselju do športa. 

Nekateri se v športne dejavnosti vključijo brez zunanjih spodbud, saj jih to veseli in 

zanima, drugi pa potrebujejo veliko zunanje spodbude. Pri tem lahko veliko naredi tudi 

učitelj – ne glede na to, ali je to športni pedagog ali razredni učitelj. S tem, ko naredi ure 

zanimive in pestre, lahko pritegne tudi tiste učence, ki se ne zanimajo toliko za šport ali 

pa imajo slabše razvite gibalne sposobnosti (Škof, 2010). 
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2.1.2 Kako učitelji vplivajo na športne dejavnosti 
 

Učitelj lahko na športne dejavnosti vpliva z izbiro le-teh in tudi z načinom izvajanja. Še 

posebej pa je pomemben njegov odnos do športa, saj učenci hitro opazijo, ali je učitelju 

šport všeč ali ne, ter ali to počne le zato, ker mora. Ko učenci opazijo, da ima učitelj 

negativen odnos do športa, lahko tudi sami prevzamejo takšen način vedenja.  

 

Učitelj z odnosom do učencev ravno tako vpliva na njihove aktivnosti, posamezne 

naloge mora prilagoditi njim, za to pa jih mora zelo dobro poznati, da ve, kakšen način 

dela uporabiti v določeni situaciji. S tem, ko prilagodi aktivnosti posameznim učencem, 

jim tudi omogoči, da so lahko uspešni vsi. Pri prilagajanju športnih aktivnosti pa ne sme 

znižati učnih ciljev, saj morajo cilje doseči vsi učenci, ne glede na to, kakšne so njihove 

sposobnosti. Bolj sposobne učence lahko učitelj usmerja k tekmovalnemu športu, na ta 

način lahko v še večji meri razvijejo svoje zmožnosti (Škof, 2010). 

 

Tudi otroci si morajo znati postaviti določen cilj, ki pa mora biti v skladu z njihovimi 

zmožnostmi, da nato lahko želeni uspeh dosežejo (Tancig, 1987). 

 

Učitelj mora poskušati upoštevati individualne značilnosti učencev, saj so med njimi 

velike razlike v sposobnostih, interesu, motivaciji in tudi v znanju. S tem, ko učitelj pri 

pouku upošteva posameznega učenca, tudi omogoči, da je vsak učenec lahko uspešen 

(Tancig, 1987). V raziskavi Žibertove (2005) je bilo ugotovljeno, da učenci, katerih 

želje so bile pri urah športne vzgoje upoštevane, veliko raje hodijo k športni vzgoji kot 

učenci, katerih želje niso bile upoštevane. Na priljubljenost športne vzgoje in 

zadovoljstvo učencev pri urah športne vzgoje vpliva tudi sledeče:  

• Velik vpliv imajo dodatne dejavnosti, ki jih dobijo učenci s strani učitelja, če so 

pri športni vzgoji neuspešni. Po mnenju učencev naj bi učitelj na takšen način 

pokazal, da mu ni vseeno zanje in da jim je pripravljen pomagati. S tem, ko jim 

učitelj da še dodatne naloge, se tudi učenci poskušajo potruditi, da bi bili čim 

boljši in ga ne bi razočarali. Učitelj izbere dodatne dejavnosti z namenom, da bi 

zmanjšal napake učencev, hkrati pa pri njih poveča zanimanje za športne 

dejavnosti, ker pokaže, da mu uspeh učencev veliko pomeni.  

• Učitelj učence seznani s stvarmi, ki jih bodo izvajali pri športni vzgoji skozi 

celotno šolsko leto. Na takšen način si učenci lahko že v naprej oblikujejo 
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mnenje o športni vzgoji in vedo, kaj vse bodo počeli. Hkrati pa tudi vedo, kdaj 

bodo na vrsti stvari, ki jih imajo najraje. Učitelj se z omenjenim izogne tudi 

stalnemu spraševanju, ali bodo v tem šolskem letu npr. igrali košarko. Učenci pa 

so na ta način že v naprej pripravljeni za izvajanje športnih dejavnosti in se 

lahko z njimi ukvarjajo tudi izven šolskega pouka.  

• Učitelj učence še dodatno motivira, ko jim pred začetkom vadbe pove, zakaj 

izvajajo neke gibalne dejavnosti. Učenci si lahko na podlagi učiteljevih ciljev 

oblikujejo svoje in jih poskušajo doseči (Žibert, 2005).  

• Kriterije za dosego učne ocene, ki jo dobijo učenci ob koncu učne ure ali sklopa 

učnih ur, učitelj točno določi in jih predstavi tudi njim. Tako točno vedo, kaj bo 

učitelj ocenjeval, hkrati pa lahko med seboj primerjajo svoje ocene in vedo, 

zakaj je nekdo dobil boljšo oceno in kaj bi bilo potrebno izboljšati, da bi tudi 

sami dobili takšno.  

• Demonstracije učitelja in njegova prisotnost pri športnih igrah pri učencih 

vzbuja veselje in jih še dodatno motivira za gibanje.  

• Marsikdo si ne bi mislil, a tudi učiteljeva športna oprema vpliva na učence, saj 

jim je učitelj s športno opremo za zgled in prihaja tudi do manj sporov glede 

prinašanja športne opreme učencev. Za izvajanje športne vzgoje morajo imeti 

učenci primerno športno opremo, saj npr. v hlačah iz jeansa ne morejo telovaditi.  

• Učiteljevo veselje do pedagoškega dela pa učencem pokaže, da so sprejeti in da 

jih učitelj razume. Če ima učitelj veselje do izvajanja športne vzgoje, to vpliva 

tudi na lažje reševanje sporov, ki se pojavijo med učnim procesom.  

 

Učitelj mora učencem predstaviti pozitivne učinke športa in ne le šport kot nek napor. 

Pomembno je, da spoznajo, da športne dejavnosti vplivajo na naš telesni videz, telesno 

zmogljivost ter da z njimi zmanjšujemo tudi stres in se sprostimo po naporih v svojem 

življenju.  
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2.2 POMEN GIBANJA IN OTROKOV RAZVOJ 
 

Otroci so v današnjem času vse manj telesno aktivni. Veliko manj časa namenjajo za 

aktivnosti v naravi, kot so jih njihovi predniki. Večino časa preživijo v sedečem 

položaju za računalnikom ali pred televizijo. Na to je vplival tudi vse večji in hitrejši 

razvoj držav. S tem, ko so se države vse bolj razvijale, so se ljudje vse manj ukvarjali s 

telesnimi dejavnostmi, kar pa je vplivalo tudi na njihovo zdravje. Začele so se pojavljati 

različne bolezni, ki so posledica pomanjkanja gibanja (Škof, 2010). »Pomemben 

dejavnik za manj telesne dejavnosti je tudi uporaba motoriziranih prevoznih sredstev 

itd. Manj telesne dejavnosti pomeni slabše telesne sposobnosti in posledično slabše 

zdravje mladih ljudi« (Škof, 2010, str. 15). Tehnološki razvoj nam je omogočil lažje 

življenje, vendar če pogledamo s strani gibalne aktivnosti, je ta razvoj tudi negativen, 

saj se je pojavila vse manjša aktivnost posameznika. 

 

Za otroke je gibanje zelo velikega pomena; ne le da vpliva na njihovo telesno kondicijo, 

temveč tudi na vsa področja njihovega razvoja, in sicer na telesno, gibalno, kognitivno, 

čustveno in socialno področje razvoja. Ta področja se med seboj tudi povezujejo. To 

pomeni, če gre za napredovanje na enem področju razvoja, potem pride tudi do 

napredovanja v razvoju na drugem področju in obratno. Gibanje je povezano tudi z 

ostalimi področji razvoja, saj zahteva že vsaka gibalna spretnost tudi zrelost na drugih 

področjih, in sicer na intelektualnem, socialnem in čustvenem področju (Strel, 1996). 

 

Otrok se prvič sreča z gibanjem v domačem okolju, v okviru družine. Če starši dajejo 

velik poudarek na gibanje, se bo tudi otrok želel gibati. Pomemben je vzor staršev, saj 

jih otroci v vsem posnemajo. Nato se to nadaljuje tudi v vrtcih in šolah, zato je 

pomembno, da so učitelji in vzgojitelji seznanjeni z vplivom telesnih dejavnosti na naše 

zdravje. Otroci morajo prevzeti odgovornost za svoje zdravje, in sicer poskrbeti za 

pravilno prehrano in se ukvarjati s športnimi dejavnostmi. Pri tem lahko učitelj svojim 

učencem pomaga z usmerjanjem in spodbujanjem. Bolj ko so učenci motivirani, bolj so 

pripravljeni za delo in tako so rezultati tudi boljši in opaznejši (Škof, 2010). 

Ukvarjanje s športnimi dejavnostmi vpliva tudi na učni uspeh učencev, saj imajo veliko 

energije in kondicije, kar je ravno tako pomembno pri šolskem učenju. Vendar za 
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učinkovito delo v šoli in tudi doma ni dovolj le športna vzgoja kot eden izmed učnih 

predmetov, temveč otroci potrebujejo še veliko več. To pa lahko dosežejo tudi v okviru 

različnih športnih društev, ki ponujajo ukvarjanje z različnimi športnimi dejavnostmi. 

Učenci, ki so vanje vključeni, dosegajo boljše rezultate tudi na učnem področju. 

Velikokrat se zgodi, da starši otroka kaznujejo tako, da mu prepovejo ukvarjanje s 

športnimi dejavnostmi, kar pa ni najbolj spodbudno, saj s takšnimi dejavnostmi 

spodbujamo celoten razvoj otroka in učinkovitejše učenje (Štemberger, Grilc, 2005). 

 

Poleg omenjenega pa lahko otrok z gibalnimi aktivnostmi doseže tudi sprostitev, ki je 

pomembna za boljšo uspešnost pri vsakdanjih obveznostih. Čeprav ni vedno opaziti, so 

otroci v današnjem času deležni stresa v veliki meri. Skrbijo jih stvari, ki so povezane s 

šolo, z družino, poleg tega pa se srečujejo tudi z različnimi težavami, povezanimi z 

vrstniki. Zato moramo otroka spodbujati k sprostitvi ob športnih dejavnostih, saj s tem 

dosežemo podobno kot z branjem knjig, saj z gibanjem ravno tako vplivamo na duševno 

sprostitev in pozabimo na skrbi (Škof, 2010). 

 

Šola lahko močno vpliva na ukvarjanje s športnimi dejavnostmi in s tem tudi na zdravo 

življenje otrok. Na to pa ne vpliva le učitelj razrednik, temveč vsi učitelji, ki poučujejo v 

posameznem oddelku. Potrebno je poudariti, da na zdravo življenje naših otrok ne 

vplivamo le s spodbujanjem gibanja v okviru športne vzgoje, temveč to storimo z 

različnimi interesnimi dejavnostmi ter z vključevanjem aktivnega odmora in minute za 

zdravje v pouk učencev. To pa ni dovolj, saj jim moramo tudi pokazati, kako vse to 

vpliva na naše počutje in kaj lahko s tem dosežemo. Krpač in Kruvinovičeva (2005) sta 

izvedla raziskavo pri učencih v tretjem in četrtem razredu osnovne šole na območju 

Gorenjske. Zanimalo ju je, kako aktivni odmor vpliva na aktivnosti pri učencih. 

Ugotovila sta, da aktivni odmor pozitivno vpliva na učence, saj prekine dolgočasje, 

utrujenost in stres. Večji učinek pa naj bi dosegli pod vodstvom učitelja, ki športne 

dejavnosti usmerja, saj si učenci na razredni stopnji še niso zmožni sami organizirati 

vadbe, ki bi bila varna in v nasprotju z dejavnostmi pri pouku. Raziskave so pokazale, 

da se je počutje izboljšalo pri tistih učencih, ki so imeli aktivni odmor pod vodstvom 

učitelja. Po vodenem aktivnem odmoru so učenci v manjši meri občutili utrujenost, 

zaspanost, stres in tudi dolgčas. Krpač in Kruvinovičeva sta mnenja, da je potrebno 

aktivni odmor vključiti v urnik učencev, saj v marsikateri šoli ni prisoten. Poleg tega pa 

poudarjata, da bi aktivno odmor lahko opravili z umestitvijo učne ure športne vzgoje v 
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urnik. Športna vzgoja, s katero lahko dosežemo učinek aktivnega odmora in izboljšamo 

počutje učencev, bi morala biti umeščena v urnik po 2. ali 3. šolski uri, ko učenci že 

občutijo utrujenost. Če športno vzgojo umestimo na urnik kot zadnjo uro, je ne moremo 

izvajati kot funkcijo aktivnega odmora (Krpač, Kruvinovič, 2005).  

 

Pri otrocih želimo doseči njihov celostni razvoj, to pa ni mogoče, če le-ti niso vključeni 

v gibalne aktivnosti. Potreba po gibanju je za otroka nekaj naravnega in vsakdanjega, 

zato moramo poskrbeti, da je gibanje prisotno v otrokovem vsakdanu, saj mu s tem 

omogočimo tudi nemoten razvoj (Škof, 2010). 

 

2.2.1 Gibanje in socialno čustveni razvoj 
 

Ljudje se vse življenje povezujemo v tako imenovane socialne skupine. Prva skupina, v 

katero se povežemo, je družina, nato sledi skupina vrstnikov in prijateljev, kasneje pa 

tudi skupine, ki jih oblikujemo na delovnem mestu. Z vključevanjem v različne oblike 

skupin si zadovoljimo potrebi po varnosti, ljubezni in potrebo po druženju. Vsi ljudje v 

svojem življenju potrebujemo tudi zabavo in s tem, ko se družimo s prijatelji, se tudi 

zabavamo. Za dobro komuniciranje znotraj oblikovane skupine so pomembne čustvene 

in tudi kognitivne značilnosti posameznikov. S tem, ko imajo posamezni člani skupine 

podobne značilnosti in interese, se med njimi oblikuje tudi povezanost. Med 

posameznimi člani neke skupine prijateljev se ne razvijejo enaki odnosi. Nekateri 

razvijejo prijateljski in pristni odnos le do določenih članov skupine in ne do vseh v 

enaki meri (Nastran Ule, 2000). 

  

Tudi za šolskega otroka je pomembno vključevanje v socialne skupine, to pa lahko 

poteka na različne načine. Vključevanje v skupino prijateljev lahko poteka tudi na 

podlagi gibanja, ki je pomemben del človekovega življenja. Sklepanje prijateljstev 

poteka pri skupinskih igrah in vpliva na otrokov socialno čustveni razvoj. Na takšen 

način se uči življenja v skupnosti, kjer lahko izraža svoja mnenja in čustva, hkrati pa 

mora upoštevati tudi mnenja in čustva drugih (Zurc, 2008). Zato je potrebno pri izbiri 

gibalnih dejavnosti upoštevati tudi otrokove interese in sposobnosti (Tancig, 1987). 

Otrokove gibalne sposobnosti v veliki meri vplivajo na razvoj njegove samopodobe, ki 

ne vpliva le na njegovo mnenje o samem sebi, temveč tudi na razvoj različnih strahov, 

učni uspeh in na vedenje. Kaj mislimo o sebi in kako nas ostali sprejemajo v skupino, je 
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pomembno predvsem za dečke (Tancig, 1987). S tem, ko je otrok uspešen pri športnih 

dejavnostih, se počuti sposobnega tudi pri opravljanju preostalih dejavnostih in pri teh 

verjame v uspeh. Na drugi strani pa otroci, ki niso uspešni pri gibalnih aktivnosti, 

menijo, da ne bodo kos vsakdanjim dejavnostim. Na otrokovo samopodobo v veliki 

meri vplivajo tudi starši in učitelji. Na podlagi njihovih komentarjev otrok oblikuje 

pozitivno ali negativno samopodobo (Horvat, Magajna 1989). 

  

Zaradi negativne samopodobe in pretežkih gibalnih dejavnosti glede na otrokov razvoj 

se lahko pojavi neuspešnost tudi na gibalnem področju in zato se lahko otroci gibalnim 

aktivnostim sčasoma začnejo izogibati (Tancig, 1987). 

 

Uspešnost pri gibalnih aktivnostih pa ne vpliva le na otrokovo samopodobo, temveč tudi 

na njegovo uspešnost pri učenju (Tancig, 1987). Učenci porabijo manj časa za učenje, a 

so bolj uspešni, saj imajo bolj razvito zmožnost racionalnega učenja. S tem, ko se 

ukvarjajo s športnimi dejavnostmi oziroma s katerimi koli drugimi prostočasnimi 

dejavnostmi,  potrebujejo delovne navade in usklajevanje časa. Razporediti si morajo 

čas za športne dejavnosti, učenje in tudi počitek (Petrović, Strel, Ambrožič, 1982). 
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2.2.2 Gibanje in telesno gibalni razvoj 
 

Gibalni in telesni razvoj se dopolnjujeta – s tem, ko napreduje gibalni razvoj, napreduje 

tudi telesni. »Gibalne sposobnosti so sposobnosti, ki so v osnovi odgovorne za izvedbo 

naših gibov. Določajo gibalno stanje človeka. Z njihovo pomočjo lahko opravljamo 

neko gibalno nalogo, nekaj zmoremo« (Videmšek, Pišot, 2007, str. 68). 

 

Za razvoj gibalnih spretnosti in sposobnosti so v prvi vrsti pomembne dedne zasnove, ki 

vplivajo na to, v kakšni meri se bo otrok zmožen ukvarjati s športnimi dejavnostmi. 

Velik vpliv na razvoj vpliva ima tudi okolje, iz katerega otrok prihaja. Če ima možnosti 

za gibalne dejavnosti v bližini domačega okolja, se jih bo poskušal udeležiti v večji 

meri, kot če so od domačega kraja bolj oddaljene. Še več pa se bo otrok ukvarjal s 

športom, če bo pridobil spodbude iz zunanjega okolja, in sicer od staršev, prijateljev in 

učiteljev (Petrović, Strel, Ambrožič, 1982). 

 

»Telesne značilnosti predstavljajo zunanji videz človeškega telesa. Pomembno vplivajo 

na gibalno učinkovitost, pa tudi na človekovo samopodobo, posebej še v dobi 

odraščanja« (Strel, 1996, str. 71). Pozitivno samopodobo pa ohranjamo tako, da 

ohranjamo dober zunanji videz, za kar sta potrebni telesna vadba in tudi zdrava 

prehrana.  

 

Ko otrok pride v osnovno šolo, se njegova rast počasi umiri, njegove mišice se 

izoblikujejo in telo počasi dobi svojo končno podobo. Ker se rast umiri, otroci 

pridobivajo na moči, hitrosti, natančnosti in spretnosti  (Hrovat, Magajna, 1989). 

 

Za razvoj in učenje na splošno, ne le za razvoj posameznih gibalnih spretnosti, je 

potrebno upoštevati otrokovo stopnjo razvoja. Ko je otrok pripravljen, je učenje 

smiselno, dokler pa te stopnje ne doseže, je nesmiselno ali včasih lahko tudi škodljivo 

(Tancig, 1987). 

 

Za šolskega otroka je značilno, da ima veliko energije, ki ga včasih, predvsem v 

šolskem okolju, lahko tudi ovira. Po drugi strani pa zaradi prisotnosti energije lahko tudi 

zelo hitro usvoji nove gibalne spretnosti (Hrovat, Magajna, 1989). Ravno zaradi 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta                                                       Katja Kržič: diplomsko 
delo 

  - 12 -

usvajanja novih gibalnih spretnosti ne smemo otroka poskušati umiriti, temveč ga 

spodbujamo k temu, da svojo energijo primerno izkoristi.  

 
 

2.2.3 Gibanje in kognitivni razvoj 
 

O vplivu gibalne aktivnosti na kognitivni razvoj sta govorila že Sokrat in Platon, 

raziskave o povezanosti teh dveh področij pa so se začele kasneje, in sicer pod velikim 

vplivom Piageta. S primerno obliko gibalnih dejavnosti lahko vplivamo na tri področja 

kognitivnega razvoja – na senzorični razvoj, razvoj teoretičnih pojmov in znanj ter na 

ravni intelektualnega delovanja (Tancig, 1987). 

 

Senzorični razvoj poteka v skladu z delovanjem okolja. Otrok z gibanjem raziskuje 

okolje in na ta način pridobi senzorične podatke, ki mu omogočajo gibanje. Senzorične 

sposobnosti so sestavljene iz dveh področij, in sicer iz kinetičnega področja, kamor 

spadata prostorsko in časovno zaznavanje, ter druga senzorna področja, ki jih delimo na 

vidno, tipno in slušno področje. Prostorsko zavedanje razvijamo s pomočjo gibalnih 

dejavnosti, kjer se mora otrok zavedati lastnega telesa, smeri (zgoraj, spodaj, levo, 

desno, gor in dol) in prostora. Časovno zaznavanje pa razvijamo s sinhronim gibanjem 

in gibanjem, kjer sta prisotna ritem in zaporedje. Gibanje je pomembno za otrokov 

razvoj, ker se otrok skozi gibanje tudi uči. Pri gibanju je prisotnih veliko senzoričnih 

zaznav, ki so pomembne za njegovo učenje še posebej v predšolskem obdobju.  

 

Učitelj učno snov načrtuje tako, da pri usvajanju novih teoretičnih pojmov in znanj 

vedno izhaja iz konkretnega k abstraktnemu. Gibanje otroku omogoča stik s 

konkretnimi stvarmi, zato je pri načrtovanju nove učne snovi zelo spodbudno, če k 

razlagi vključimo še gibanje, ki mu omogoča stik s konkretnimi pojavi (Tancig, 1987). 

 

Pri načrtovanju učne ure in oblikovanju učnih ciljev je učitelju v pomoč tudi Bloomova 

taksonomija ravni intelektualnega delovanja. Oblikovana je hierarhično, in sicer je 

najnižja raven znanje, nato pa sledijo še razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in 

evalvacija.  
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Veliko vlogo pri učenju ima spomin, na katerega v veliki meri vpliva tudi pozornost, ki 

pa jo lahko okrepimo s pomočjo gibalnih dejavnosti. Spomin in hkrati pozornost lahko 

izboljšamo s posnemanjem določenih gibov. Otrok sprva opazuje določene gibe, ki jih 

izvaja učitelj in jih nato z zaprtimi očmi poskuša ponoviti. Najprej posnema le preproste 

gibe, nato pa tudi serijo gibov, ki jih mora ponoviti v pravilnem vrstnem redu. Pri takšni 

vaji mora biti pozoren na to, kaj izvaja učitelj, hkrati pa si mora tudi zapomniti gibe, ki 

jih mora nato pravilno posnemati (Tancig, 1987). 

  

Z gibalnimi dejavnostmi ne izboljšamo le razumevanja neke učne snovi, tako da 

vključimo nekaj gibanja, temveč lahko s primerno uporabo gibalnih dejavnosti 

izboljšamo tudi spomin in reševanje določenih problemov. Otroci se reševanja 

problemov lahko naučijo tudi skozi posamezne gibalne igre, kjer morajo poiskati npr. 

posamezne značilnosti nasprotnikov in na ta način pridobiti eno ali več možnih rešitev, 

ki bi jim lahko omogočile zmago (Tancig, 1987). 
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2.3 IGRA PRI ŠPORTNI VZGOJI 
 

Igre so se pojavile že v daljni zgodovini, saj so se otroci od staršev na ta način naučili 

različne načine preživetja, kako se braniti pred sovražniki in tudi, kako si uloviti hrano; 

pri tem so se zabavali. Vse to se je skozi zgodovino nekoliko preoblikovalo, saj se 

otrokom ni bilo več potrebno učiti, kako preživeti v naravi in kako si loviti hrano, 

temveč kako skrbeti za svoje telesne sposobnosti in kako zadovoljiti duševne potrebe 

(potreba po sprostitvi, veselju, druženju s prijatelji)  (Pistotnik, 2004). 

 

»Najsplošneje se pojem igra nanaša na vsako aktivnost, katere se loti posameznik zaradi 

nekega zadovoljstva ne glede na končni rezultat te aktivnosti. Posameznik se loti igralne 

aktivnosti brez vsakršne zunanje prisile. Edini motiv za igro je zadovoljstvo, ki ga ob 

tem doživi« (Hrovat, Magajna, 1989, str. 86). Čeprav igra poteka brez prisile, pa pri njej 

še vseeno poteka socialni razvoj. Otroci ob igri spoznavajo in tvorijo nova prijateljstva, 

s tem pa tudi razvijajo svoj socialni položaj. Skozi spontano igro lahko dosežejo in 

izvedejo stvari, ki v realnem svetu niso mogoče. Lahko se odpravijo na daljni planet ali 

pa se spremenijo v nenavadno bitje, ki je del njihove domišljije. Otrok se je ob določeni 

starosti in razvoju zmožen igrati z različnimi igračami in na različne načine, s tem, ko 

napredujeta njegov kognitivni in gibalni razvoj, pa njegova igra postaja vse bolj 

kompleksna (Hrovat, Magajna, 1989). 

 

Otroci, ki so še pred vstopom v osnovno šolo, večino svojega časa namenijo različnim 

igram tako na prostem kot tudi v stanovanju. Zmotno pa je mišljenje, da se otrok ob 

vstopu v osnovno šolo ne sme več igrati in da mora ves svoj prosti čas nameniti učenju. 

Takrat še vedno potrebuje igro, ki pa mora imeti vzgojni in izobraževalni pomen. 

Zmanjša se le čas, ki je namenjen izključno igri, saj imajo šolski otroci vedno več 

dodatnih dejavnosti po rednem pouku. Z odraščanjem se ne zmanjšuje le čas namenjen 

igri, temveč tudi otroci postanejo vse manj spontani (Hrovat, Magajna, 1989). 

 

Igra je pomemben del učenja, še posebej pri mlajših otrocih. Medtem ko ima učitelj cilj, 

da se učenec pred začetkom učne ure športne vzgoje dobro ogreje, je cilj učenca povsem 

drugačen – zabava s sošolci. Ravno s tem namenom tudi veliko dejavnosti izpeljemo 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta                                                       Katja Kržič: diplomsko 
delo 

  - 15 -

skozi tako imenovano didaktično gibalno igro. S pomočjo primerno oblikovane igre 

dosežemo cilj, ki smo si ga zastavili.  

 

Pri urah športne vzgoje lahko vključimo različne tipe iger, ki imajo določen učni cilj. 

Takšne igre so lahko športne igre, ki imajo točno določena pravila in so lahko tudi kot 

samostojne športne panoge. Primer takšne igre je košarka. Za ogrevanje v uvodnem 

delu ure pa lahko uporabimo elementarne igre, s katerimi razvijamo gibalne 

sposobnosti, kot so moč, hitrost, koordinacija, preciznost in ravnotežje. Z njimi pa ne 

poskušamo razvijati le gibalnih sposobnosti, temveč spodbujamo tudi razvoj na 

socialnem področju in učence pripravimo na glavni del ure. V zaključnem delu ure 

lahko uporabimo igre, s katerimi učence telesno in duševno umirimo po napornem 

glavnem delu ure. V primeru različnih taborov in šol v naravi pa izberemo družabne 

igre in potegavščine. Njihov namen je, da učence po športnih aktivnostih v naravi med 

seboj povežemo, sprostimo, razvedrimo in vzbudimo zadovoljstvo in zanimanje drug za 

drugega (Pistotnik, 2004). 

 

Posamezne igre niso spodbudne le za otroke, temveč tudi za učitelja. Skoznje lahko 

najbolje spozna svoje učence, saj se takrat pokažejo njihovi pravi obrazi. To je učitelju v 

pomoč pri ostali učnih urah, saj ve, kako učenec odreagira v težkih okoliščinah, kako se 

povezuje z ostalimi učenci; na ta način lahko poišče pomoč, ko jo učenec potrebuje 

(Pistotnik, 2004). 

 

Pri izbiri iger za otroke mora biti učitelj pozoren na vse otroke, tako da jim da na 

razpolago več iger. Učence motivira tudi tako, da jih vključi v izbiro igre. S tem, ko 

upošteva njihove interese, pa jih pritegne tudi k večji aktivnosti in sodelovanju.  

 

Tekmovalnost je prisotna pri veliki večini športnih iger in učence spodbuja k 

primerjanju med seboj in tudi k sprostitvi, vendar je ne dosežemo vedno na takšen 

način, kot si želimo, zato je bolje, da tekmovalnost ni vedno prisotna (Videmšek, 

Tomazin, Grojzdek, 2007).  Za tekmovalnost je značilno, da dobimo zmagovalce in 

poražence. Otroci morajo biti na to  pripravljeni fizično ter čustveno, kar pa ne pomeni, 

da pri igrah tekmovalnosti ne sme biti; prisotna je lahko, vendar mora biti v skladu z 

otrokovimi sposobnostmi (Tancig, 1987). »Učitelji morajo otroku omogočiti spoznanje, 

da zmaga ni vse« (Tancig, 1987, str. 56). S tem, ko otrok ni obremenjen s 
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tekmovalnostjo, se lahko posveti izvedbi same gibalne aktivnosti in poskuša posamezne 

dejavnosti izvesti čim bolj natančno.  
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2.4 STRAH PRI ŠPORTNI VZGOJI 
 

Strah je čustvo, ki ga uvrščamo med tako imenovana negativna čustva. Negativno pri 

tem je, da deluje kot neke vrste zavora. Zaradi njega se posameznik lahko začne 

izogibati neki določeni stvari, namesto da bi se s tem soočil in si pridobil nove izkušnje, 

ter tako prisotnost strahu zmanjšal. Lahko se izogibamo kakšni skupini ljudi, različnim 

dejavnostim ali pa se bojimo, da bomo naredili kakšno napako (Horvat, Magajna, 

1989). Strah se lahko pojavi v povezavi z nami samimi, lahko pa se bojimo tudi za 

nekoga drugega. To je prisotno predvsem pri starših, ki se bojijo za svoje otroke; lahko 

jih je strah za otrokovo varnost, lahko pa se bojijo tudi za njihov neuspeh (Smrtnik 

Vitulić, 2007).  

 

Po drugi strani pa je strah lahko na nek način tudi pozitiven, in sicer takrat, ko nam 

pomaga, da se obvarujemo pred situacijami, ki jim nismo kos. Vsak lahko ob strahu 

odreagira na drugačen način; nekdo se bo odločil, da je dana situacija prezahtevna zanj 

in se bo umaknil, nekdo drug pa bo dano situacijo skušal rešiti na sebi najbolj primeren 

način in strah celo izkoristil sebi v prid (Horvat, Magajna, 1989). 

 

Posameznik začuti strah ob različnih situacijah, nekatere celo ovira pri izvajanju športne 

vzgoje in drugih dejavnostih v vsakdanjem življenju. Pojavlja se tudi pri učencih 

osnovne šole, tudi pri športni vzgoji, kar pa lahko ovira proces učenja in poučevanja. 

Nekateri izmed učencev so bolj boječi, drugi manj, zato je potrebno zagotoviti 

spodbudno okolje za izvajanje športnih dejavnosti. Pri športni vzgoji jih je lahko strah 

neuspeha, ocenjevanja, zasmehovanja ostalih, tekmovanja ter tudi izvajanja posameznih 

športnih dejavnosti. Razlogi za strah so lahko različni. Učenci imajo lahko strah do neke 

dejavnosti, zaradi slabe izkušnje, zaradi nepoznavanja te dejavnosti ali pa so slabe stvari 

slišali od nekoga in se bojijo, da se ne bi njim zgodilo podobno.  
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2.4.1 Kdaj se strah pojavi 
 

Strahovi pri otroku niso prisotni že ob rojstvu, temveč se začnejo pojavljati v drugi 

polovici prvega leta starosti. Takrat se otrok začne v večji meri zavedati sveta okoli 

sebe. Pokaže zanimanje in naklonjenost svojim bližnjim, hkrati pa se začne bati oseb, ki 

so mu nepoznane. Nekateri strahovi so prirojeni, drugih pa se naučimo s posnemanjem 

drugih ljudi. Starši se npr. bojijo miši, zato se jih lahko začne bati tudi otrok, čeprav z 

njimi še ni imel nobenih negativnih izkušenj, zaradi katerih bi se strah lahko pojavil. 

Prirojeni strahovi so tisti, ki se začnejo pojavljati na podlagi negativnih izkušenj otroka, 

na takšen način se otroci bojijo npr. kače. Dojenčka poskušajo starši zaščititi pred 

različnimi razlogi za strah, vendar je le-ta še vedno prisoten, npr. strah, da bi ga mama 

zapustila, ustrašijo pa se tudi glasnih zvokov. Pri predšolskem otroku se še vedno 

pojavljajo strahovi – boji se različnih živali in teme. Kasneje pa se pojavijo tudi 

strahovi, ki so nastali na podlagi bujne domišljije. Takšni strahovi so npr. čarovnice in 

različne pošasti, ki v realnem svetu ne obstajajo. Z odraščanjem pa se otroci srečujejo še 

z drugačno obliko strahu, ki pa ni povezana več z domišljijo, temveč z realnimi stvarmi. 

Šolski otroci se bojijo neuspeha in tudi nesprejetosti v skupino, zanimivo pa je, da se 

bojijo tudi ločitve od svojih staršev. Ob vstopu v šolo vse manj časa preživijo s svojimi 

starši, zato se pojavi strah, da se bodo od njih ločili, to pa se še posebej dobro pokaže po 

počitnicah ali vikendu, ko več časa preživijo s svojo družino. Šolski otroci se bojijo tudi 

poškodb, da bi jih kdo ugrabil ali pa jih je strah, da bodo naredili napako, zaradi katere 

bodo kaznovani. Strah pred nesprejetostjo v skupino vrstnikov se pojavlja tudi v 

mladostništvu, ko je za mladostnika še posebej pomembno sklepanje prijateljstev in tudi 

ohranjanje le-teh (Horvat, Magajna, 1989). 

 

Razlogi za pojavljanje strahu pa niso pri vseh enaki – na to vpliva osebnost 

posameznika. Nekateri otroci so bolj plašni kot drugi, zato se bodo nekateri hitreje 

ustrašili neke neznane stvari kot drugi. Čeprav je znano, da so deklice bolj plašne kot 

dečki, pa ni znano, ali to resnično drži, ali so le dečki bolj spretni pri prikrivanju strahu 

(Horvat, Magajna, 1989). 
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2.4.2 Kako premagati strah  
 

Otroci se bojijo različnih stvari. Ti strahovi pa so se pojavili zaradi določenih 

dejavnikov v okolju in jih lahko tudi ovirajo pri njihovih vsakodnevnih dejavnostih. 

Strah jim lahko pomagamo odpraviti, tako da bodo lažje sodelovali pri dejavnostih v 

življenju. V prvi vrsti bi bilo potrebno poudariti, da otroci potrebujejo podporo in 

pogovor. Ob sebi morajo imeti nekoga, ki mu lahko zaupajo – to so lahko starši, 

prijatelji in tudi učitelji.  

 

Pred začetkom pomoči moramo otroku zagotoviti, da je varen. To mu lahko pokažemo z 

objemom in poljubom. Nato mu razložimo, kako neko situacijo, ki je pri njem sprožila 

strah, lahko rešimo, ter ga spodbujamo, da se ponovno sooči s situacijo in si pridobi 

pozitivne izkušnje in ugotovi, da je bil strah povsem nesmiseln. Pri premagovanju 

strahu so nam lahko v veliko pomoč vrstniki, ki delujejo kot vzor (Horvat, Magajna, 

1989). 

 

Otroci se bojijo najrazličnejših stvari, kot so na primer živali (pajki, kače, psi …), imajo 

tudi strah pred temnimi in zaprtimi prostori, pred tujci, boleznimi, poškodbami, bojijo 

se višine, žog, lahko tudi neuspeha, zasmehovanja ter nesprejetosti v skupino učencev. 

Učitelj lahko takšnim učencem pri športni vzgoji pomaga v veliki meri. Pomoč pokaže 

že z dobrim zgledom. Pokaže jim, da lahko strah pred višino in žogami tudi premagajo. 

Še lažje pa jim lahko pomaga pri zasmehovanju. Učence je potrebno spodbujati, da se 

med seboj ne zasmehujejo, saj se lahko vsakemu zgodi, da npr. ne ujame žoge vsakič in 

se lahko zgodi, da se bodo naslednjič sošolci smejali nekomu drugemu, ki mu ravno 

tako ne bo prijetno. Potrebno je spodbujati vživljanje v druge, da učenci sami ugotovijo, 

zakaj zasmehovanje ni primerno. Ravno tako lahko učitelj vpliva tudi na vključevanje 

učencev v športne dejavnosti. Pri vsaki izmed njih mora učitelj poskušati vključiti vse 

učence. Učence je lahko strah tudi ocenjevanja, saj se bojijo, da bodo dobili slabo 

oceno. Tukaj jim učitelj lahko pomaga, in sicer tako, da jim zagotovi čim več možnosti 

za utrjevanje. Kot je pri vsakem predmetu potrebna vaja, je enako pri športni vzgoji. S 

tem, ko učenci utrjujejo določeno snov in jih učitelj pri tem popravlja, tudi zmanjša 

njihov strah, hkrati pa tudi poveča njihovo samozavest in zaupanje v svoje sposobnosti 

in znanje. 
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2.5 INTERES UČENCEV PRI ŠPORTNI VZGOJI 
 

Učenci se med seboj ne razlikujejo le po gibalnih sposobnostih, temveč tudi po interesih 

pri športni vzgoji. Ne zanimajo se vsi učenci npr. za skupinske športe z žogo – nekatere 

bolj zanimajo individualni športi, nekaterih pa športna vzgoja sploh ne zanima. Njihovi 

interesi so odvisni od njihovega značaja in okolja, ki ima zelo veliko vlogo pri interesih 

učencev. Učenci, ki živijo v okolju, v katerem je velika možnost npr. za ukvarjanje z 

alpskim smučanjem, pokažejo zanimanje za ta šport. V veliki meri na interes za športne 

dejavnosti vpliva tudi interes prijateljev. Otroci se veliko raje vključijo v športne 

dejavnosti, v katere so vključeni njihovi prijatelji, kot v tiste, kjer ne poznajo nikogar. 

Tukaj se tudi pokaže vpliv športnih dejavnosti na socialni razvoj. S pomočjo športa se 

razvijajo in krepijo tudi prijateljske vezi, ki so pomemben del otrokovega življenja 

(Škof, 2010). 

 

Na izbor in ukvarjanje s športnimi dejavnostmi vplivajo tudi starši, saj otroke 

spodbujajo in usmerjajo, hkrati pa skrbijo tudi za to, da se redno udeležujejo dejavnosti 

(Štemberger, Grilc, 2005). 

 

Razlike med interesi pa se pokažejo tudi glede na spol. V eni izmed raziskav je bilo 

ugotovljeno tudi, da se dečki raje udeležujejo različnih gibalnih dejavnosti pri športni 

vzgoji kot dekleta in pri tem tudi bolj uživajo. Dekleta hitro zmotijo različni dejavniki 

kot je npr. mraz v telovadnici ali da se med gibalnimi aktivnostmi prepotijo. Za dečke je 

velikega pomena, da imajo možnost izbirati, kaj bodo počeli, deklice pa temu ne 

namenjajo veliko pozornosti (Shropsire, Carroll, Yim, 1997). 

 

Štembergerjeva in Grilčeva (2005) sta izvedli raziskavo, kjer sta ugotavljali, kako se 

povezujejo učni uspeh in športne interesne dejavnosti učencev in učenk v osnovni šoli. 

V raziskavi je sodelovalo 30 ljubljanskih osnovnih šol. Ugotovili sta, da je pri deklicah 

najbolj priljubljen ples, ukvarjajo pa se tudi s košarko in z odbojko. Dečki niso omenili, 

kateri šport je najbolj priljubljen, pogosto igrajo košarko in nogomet, v večini pa se 

ukvarjajo z odbojko in borilnimi veščinami. Kot je opaziti, se razlike pri interesih pri 

športni vzgoji  pojavljajo tudi glede na spol učencev in tudi na razred.  Največ se učenci 

4., 5. in 8. razreda osemletne in učenci 4., 5. do 9. razreda devetletne osnovne šole 
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ukvarjajo s košarko, nogometom, rokometom in plesom. Pogosto se učenci odločajo 

tudi za atletiko; tako je v vseh razredih osnovno šole, le v 5. razredu devetletne osnovne 

šole ta dejavnost ne prevladuje. Avtorici sta ugotovili, da imajo učenci, ki se 

udeležujejo različnih interesnih dejavnosti, boljši učni uspeh ter da morajo v primeru 

slabih ocen opustiti te dejavnosti, kar pa z vidika otrokovega razvoja in vpliva športnih 

dejavnosti na zdravje ni najbolj spodbudno. Otroke bi morali spodbujati, da se gibljejo 

vsakodnevno in jim namesto prepovedi gibalne aktivnosti dati drugačno kazen, npr. da 

ne smejo gledati televizije. S tem, ko jim prepovemo neko gibalno aktivnost, ki jo imajo 

otroci radi, jim onemogočimo, razvoj njihovih gibalnih spretnosti in sposobnosti, hkrati 

pa se nimajo možnosti družiti s svojimi prijatelji. Vse te omenjene stvari pa so 

pomembne za otrokov razvoj in vplivajo tudi na izbor interesnih dejavnosti, ki so 

povezani tudi s športno vzgojo.  
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3 CILJI RAZISKAVE 

 
Namen diplomskega dela je pridobiti odgovore na naslednja vprašanja: 

1. Kateri šolski predmeti so najbolj priljubljeni pri učencih drugega triletja? 

2. Kateri šolski predmeti se učencem zdijo najbolj pomembni za življenje? 

3. Ali imajo učenci drugega triletja radi športno vzgojo? 

4. Ali se učenci bojijo ocenjevanja pri športni vzgoji? 

5. Ali bi imeli učenci drugega triletja raje športno vzgojo brez ocen? 

6. Ali imajo v drugem triletju učenci športno vzgojo tudi zunaj? 

7. Ali je učencem všeč, kadar imajo športno vzgojo zunaj? 

8. Kakšno oceno so dosegli učenci drugega triletja pri športni vzgoji v šolskem letu 

2011/2012? 

9. Ali so učenci zadovoljni z oceno pri športni vzgoji v šolskem letu 2011/2012? 

10. Ali osnovne šole v ljubljanski regiji izvajajo aktivni odmor? 

11. Ali bi učenci drugega triletja v ljubljanski regiji radi imeli aktivni odmor? 

12. Ali se športna vzgoja izvaja vedno, ko je na urniku? 

13. Česa učenci pri športni vzgoji ne marajo? 
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4 HIPOTEZE RAZISKAVE 

 
Hipoteza 1: Predvidevamo, da je športna vzgoja pri učencih drugega triletja med 

najbolj priljubljenimi učnimi predmeti. 

Hipoteza 2: Več kot polovica učencev drugega triletja meni, da je športna vzgoja eden 

izmed najbolj pomembnih učnih predmetov za življenje. 

Hipoteza 3: Predvidevamo, da imajo učenci radi športno vzgojo.  

Hipoteza 4 : Učenci se ne bojijo ocenjevanja pri športni vzgoji.  

Hipoteza 5: Učenci drugega triletja ne bi želeli imeti športne vzgoje brez ocenjevanja. 

Hipoteza 6: Predvidevamo, da se športna vzgoja ob primernih vremenskih razmerah 

izvaja zunaj. 

Hipoteza 7: Menimo, da imajo učenci drugega triletja športno vzgojo najraje zunaj. 

Hipoteza 8: Menimo, da je bila večina učencev v šolskem letu 2011/2012 ocenjena z 

oceno 5. 

Hipoteza 9: Predvidevamo, da so učenci zadovoljni s svojimi ocenami pri športni 

vzgoji. 

Hipoteza 10: Predvidevamo, da šole ne izvajajo aktivnega odmora. 

Hipoteza 11: Predvidevamo, da bi več kot polovica učencev drugega triletja rada imela 

aktivni odmor.  

Hipoteza 12: Predvidevamo, da imajo učenci drugega triletja športno vzgojo vedno, ko 

je le-ta na urniku.  

Hipoteza 13: Več kot polovici učencev ni všeč, kadar ura športne vzgoje odpade.  

Hipoteza 14: Več kot polovica učencev drugega triletja ne mara športno vzgojnega 

kartona pri športni vzgoji. 

Hipoteza 15: Predvidevam, da učenci pri športni vzgoji ne marajo zasmehovanja.  

Hipoteza 16: Več kot polovici učencev ni všeč, če se učitelj jezi.  
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5 METODE DELA  

 

f – število vprašalnikov 

f % – odstotek vprašalnikov 

5.1 VZOREC MERJENCEV 
 

V vzorec je bilo vključenih 363 učencev in učenk drugega triletja štirih osnovnih šol na 

območju Ljubljane. 

 
 
Tabela 5. 1: Število učencev glede na razred 
 
Razred F f % 

4. razred 123 35,2 

5. razred 141 40,4 

6. razred 85 24,4 

Skupaj 349 100,0 

 

Tabela 5. 2: Število učencev glede na spol 
 
Spol F f % 

Deček 185 52,6 

Deklica 167 47,4 

Skupaj 363 100,0 

 

 

Tabela 5. 3: Število prejetih vprašalnikov posamezne šole 
 F f % 

OŠ Danile Kumar 112 30,9 

OŠ Nove Fužine 63 17,4 

OŠ Vide Pregarc 87 24,0 

OŠ Vodmat 100 27,5 

Skupaj 363 100,0 

 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta                                                       Katja Kržič: diplomsko 
delo 

  - 25 -

 

Tabela 5. 4: Učitelji, ki poučujejo športno vzgojo 
  

 F f % 

Razredni učitelj 197 54,9 

Učitelj športa 155 43,2 

Oba  7 1,9 

Skupaj  359 100,0 

 

Učenci so v večini odgovorili, da jih športno vzgojo poučujejo razredni učitelji, in sicer 

kar 54,9 % učencev. Manj kot polovica učencev (43,2 %) je odgovorila, da jih športno 

vzgojo poučuje učitelj športa. V 38. členu Zakona o osnovnih šolah iz leta 2011 je 

zapisano, da v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole lahko športno vzgojo poučuje 

tako učitelj razrednega pouka kot tudi športni pedagog, ki je končal univerzitetni 

študijski program. Raziskava (Štemberger, Lipovac, 2005) je pokazala, da na nekaterih 

osnovnih šolah učitelj razrednega pouka in športni pedagog sodelujeta pri načrtovanju 

in vodenju učnih ur športne vzgoje. Sodelovanje obeh učiteljev je pozitivno tako za 

učence kot tudi učitelje. V našem primeru pa le 1,9 % učencev odgovorilo, da jih 

poučujeta oba učitelja hkrati. Poučevanje športne vzgoje še vedno poteka le z enim 

učiteljem hkrati. Rezultati raziskave (Štemberger, Lipovac, 2005) so pokazali, da je ob 

sodelovanju učiteljev športna vzgoja kvalitetnejša, hkrati pa se tudi učitelja strokovno 

dopolnjujeta.  

 

5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 
 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo vprašalnika, ki ga je sestavila dr. Vesna Štemberger. 

Vprašanja se nanašajo na doživljanje športne vzgoje, nanje pa so odgovarjali učenci 

drugega triletja. Večinoma so zaprtega tipa, vprašalnik pa vsebuje tudi tri vprašanja 

odprtega tipa, kjer so morali učenci sami zapisati svoje odgovore. Spremenljivke 

vprašalnika so bile:  

• poučevanje športne vzgoje (4. vprašanje),  

• priljubljenost športne vzgoje (5. in 9. vprašanje),  

• pomembnost učnih predmetov za življenje (6. vprašanje),  
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• priljubljenost posameznih športov pri športni vzgoji (7., 8., 17., 18. vprašanje),  

• ocenjevanje (13., 14., 15., 16. vprašanje),  

• strah pri športni vzgoji (21. vprašanje), 

• izvajanje športne vzgoje zunaj (23., 24., 25. vprašanje) in  

• prisotnost aktivnega odmora in minute za zdravje (10., 11., 12., 26,, 27., 28. 

vprašanje).  

 

Prva tri vprašanja se nanašajo na učence, in sicer na spol, razred in šolo, ki jo 

obiskujejo. To smo prikazali s tabelami v vzorcu merjencev. Raziskava je bila tako 

delno kvalitativna in delno kvantitativna.  

 

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 
 

Po predhodnem dogovoru smo vprašalnike odnesli na osnovne šole v Ljubljani, 

reševanje je potekalo v šolskem letu 2011/2012, in sicer od marca do junija 2012. Na 

dve šoli smo vprašalnike poslali po pošti. Učenci so vprašalnike reševali med poukom, 

med reševanjem so bile v razredu prisotne učiteljice. Za reševanje so potrebovali od 5 

do 10 minut. Ko so vprašalnike rešili, so nas obvestili in nam jih vrnili.  

 

 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 
 

Rezultate vprašalnikov smo vnesli v program Excel, podatke smo nato obdelali s 

programom SSPS in rezultate predstavili v Wordu. Odgovore učencev na vprašanja 

odprtega tipa smo vnesli v tabelo v programu Word. Za posamezna vprašanja smo 

izračunali frekvenco odgovorov in odgovore, ki so bili izraženi v odstotkih, kar nam je 

pomagalo pri razpravi o rezultatih.  
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6 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

V tem poglavju so rezultati vprašalnika prikazani s pomočjo tabel, in sicer za vsako 

posamezno vprašanje. Pod tabelo je zapisana tudi razprava glede na dobljene odgovore. 

Tabele in razprave posameznih tabel si sledijo v enakem zaporedju kot na vprašalnikih, 

ki so bili razdeljeni med učence drugega triletja.  

 

 

1. Katere tri predmete imaš v šoli najraje? 

 

Tabela 6. 1: Prvo mesto po priljubljenosti predmeta 
 

 

 

 

 

 F f % 

Športna vzgoja 166 46,9 

Matematika 64 18,1 

Likovna vzgoja 45 12,7 

Tuji jezik – angleščina 23 6,5 

Slovenščina 17 4,8 

Naravoslovje in tehnika 9 2,5 

Zgodovina 6 1,7 

Naravoslovje  6 1,7 

Glasbena vzgoja 5 1,4 

Gospodinjstvo 4 1,1 

Geografija 3 0,8 

Tehnika 3 0,8 

Družba 3 0,8 

Skupaj  354 100,0 
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Tabela 6. 2: Drugo mesto po priljubljenosti predmeta 
 

 

 

Tabela 6. 3: Tretje mesto po priljubljenosti predmeta 
 

 F f % 

Športna vzgoja 78 22,4 

Matematika 64 18,4 

Likovna vzgoja 63 18,1 

Tuji jezik angleščina 36 10,3 

Slovenščina 33 9,5 

Glasbena vzgoja 21 6,0 

Naravoslovje in tehnika 17 4,9 

Zgodovina 10 2,9 

Geografija 10 2,9 

Družba 7 2,0 

Tehnika 4 1,1 

Naravoslovje  3 0,9 

Gospodinjstvo 2 0,6 

Skupaj  348 100,0 

 F f % 

Likovna vzgoja 49 14,9 

Športna vzgoja 46 14,0 

Tuji jezik angleščina 45 13,7 

Naravoslovje in tehnika 41 12,5 

Matematika 39 11,9 

Slovenščina 32 9,7 

Glasbena vzgoja 26 7,9 

Družba 20 6,1 
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Športno vzgojo je na prvo mesto po priljubljenosti postavilo kar 46,9 %, na drugo mesto 

22,4 % in na tretje mesto 14,0 %. Presenetilo nas je, da je kar 18,1 % učencev na prvo 

mesto po priljubljenosti uvrstilo matematiko, na drugo mesto 18,4 %, na tretje mesto pa 

11,9 %. 12,7 % učencev je na prvo mesto po priljubljenosti uvrstilo likovno vzgojo, na 

drugo mesto jo je uvrstilo 18,1 % učencev, na tretje mesto pa 14,9 %.  

 

S. Žibert (2005) je ugotovila, da na priljubljenost športne vzgoje vpliva predvsem 

učitelj, in sicer s tem, ko upošteva otrokove želje. Velika večina učencev in dijakov, 

vključenih v raziskavo, je odgovorilo, da ravno zaradi upoštevanja njihovih želja z 

veseljem obiskujejo športno vzgojo. Na priljubljenost pa vplivajo tudi druge lastnosti 

učitelja in njegovega ravnanja pri pouku športne vzgoje, ki smo jih omenili že v 

poglavju, kako učitelji vplivajo na športne dejavnosti. Žibertova je v raziskavi 

ugotovila, da na zadovoljstvo pri športni vzgoji vplivajo: 

• veselje do pedagoškega dela, 

• seznanjanje učencev z učnimi vsebinami,  

• seznanjanje učencev s kriteriji preverjanja,  

• demonstriranje in sodelovanje učitelja pri športnih igrah, pri tem pa je oblečen v 

športno opremo,  

• dodatne naloge za učence, ki imajo težave pri športnih dejavnostih. 

Kot lahko razberemo, je raziskava pokazala, da v veliki meri na priljubljenost športne 

vzgoje vpliva učitelj s svojimi osebnostnimi lastnostmi in načinom dela.  

 

V raziskavi priljubljenosti športne vzgoje v primerjavi z drugimi šolskimi predmeti 

(Jurak, Kovač, Strel, 2002) so avtorji dobili podobne rezultate. Učenci so na prvo mesto 

po priljubljenosti učnega predmeta uvrščali športno vzgojo, sledila pa sta matematika in 

likovna vzgoja. Avtorji so ravno tako mnenja, da na priljubljenost športne vzgoje 

Gospodinjstvo 10 3,0 

Zgodovina 7 2,1 

Geografija 7 2,1 

Tehnika 5 1,5 

Naravoslovje  2 0,6 

Skupaj  329 100,0 
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vplivata tudi način poučevanja in izbira učnih vsebin. Poudariti pa je potrebno, da je 

individualizacija pozitivna v očeh učencev, saj se učitelj lahko posveti vsakemu učencu 

posebej in mu pomaga pri težavah. Zato je za učence in učitelja pomembno, da športna 

vzgoja poteka v manjših skupinah.  Poleg tega pa učenci lahko pri likovni in športni 

vzgoji izražajo svojo ustvarjalnost in si pridobivajo prijateljstva, ki pa so zanje velikega 

pomena.  

V hipotezi 1 smo predvidevali, da je športna vzgoja v drugem triletju med najbolj 

priljubljenimi predmeti. Dobljeni rezultati so hipotezo potrdili. 

 

2. Kateri predmeti so po tvojem mnenju za življenje najbolj pomembni? 

 

Tabela 6. 4: Prvo mesto po pomembnosti za življenje 
 

 

Tabela 6. 5: Drugo mesto po pomembnosti za življenje 
 

 F f % 

Matematika 148 42,0 

Slovenščina 81 23,0 

Športna vzgoja 49 13,9 

Tuji jezik – angleščina 35 9,9 

Naravoslovje in tehnika 17 4,8 

Družba 9 2,6 

Gospodinjstvo 6 1,7 

Naravoslovje  3 0,9 

Geografija 3 0,9 

Likovna vzgoja 1 0,3 

Skupaj  352 100,0 

 F f % 

Slovenščina 124 35,7 

Matematika 102 29,4 

Tuji jezik – angleščina 37 10,7 

Družba 24 6,9 

Športna vzgoja 21 6,1 
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Tabela 6. 6: Tretje mesto po pomembnosti za življenje 
 

 

 

Na prvo mesto po pomembnosti predmeta za življenje je 42,0 % učencev uvrstilo 

matematiko, 23,0 % slovenščino in 13,9 % športno vzgojo. Na drugo mesto po 

pomembnosti jih je največ uvrstilo slovenščino (35,7 %), sledita matematika (29,4 %) in 

tuji jezik – angleščina (10,7 %). 6,1 % učencev je na drugo mesto po pomembnosti za 

življenje uvrstilo športno vzgojo.  

Naravoslovje in tehnika 18 5,2 

Likovna vzgoja 6 1,7 

Naravoslovje 6 1,7 

Gospodinjstvo 4 1,2 

Geografija 2 0,6 

Zgodovina 2 0,6 

Tuji jezik nemščina 1 0,3 

Skupaj  347 100,0 

 F f % 

Tuji jezik – angleščina 81 23,5 

Slovenščina 69 20,1 

Družba 45 13,1 

Matematika 44 12,8 

Naravoslovje in tehnika 36 10,5 

Športna vzgoja 27 7,8 

Gospodinjstvo 18 5,2 

Geografija 9 2,6 

Naravoslovje  6 1,7 

Likovna vzgoja 5 1,5 

Glasbena vzgoja 2 0,6 

Tehnika 1 0,3 

Zgodovina 1 0,3 

Skupaj  344 100,0 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta                                                       Katja Kržič: diplomsko 
delo 

  - 32 -

 

Na tretje mesto po pomembnosti za življenje je 23,5 % učencev uvrstilo tuji jezik – 

angleščino, sledita slovenščina (20,1 %) in družba (13,1 %). Na tretje mesto po 

pomembnosti za življenje je športno vzgojo uvrstilo 7,8 % učencev.  

 

Učenci so na lestvico predmetov po pomembnosti za življenje v večini uvrščali šolske 

učne predmete, kjer lahko pridobijo teoretična znanja. Športna vzgoja pa po 

pričakovanjih ni bila povsem pri vrhu. Očitno so učenci za pomembne učne predmete za 

življenje izbirali tiste, pri katerih lahko pridobijo različna znanja, s katerimi bodo lahko 

komunicirali z ostalimi in si pridobili znanja, ki jih bodo potrebovali na delovnem 

mestu. Niso pa razmišljali o tem, da je pomembna tudi športna vzgoja, ki nas uči skrbeti 

za naše telesno in duševno zdravje, ki ga vsak izmed nas potrebuje, da lahko uspe v 

življenju na različnih področjih. Podobne rezultate je dobila tudi Andreja Janečko 

Goličič (2012) v svojem diplomskem delu. Učenci so športno vzgojo na lestvico 

pomembnosti za življenje uvrščali v manjši meri, kot je pričakovala.  

 

Pri eni izmed raziskav o pomembnosti športne vzgoje za življenje v primerjavi z 

drugimi šolskimi predmeti (Strel, Jurak, Kovač, 2003) so dobili podobne raziskave, kot 

smo jih dobili tudi v naši raziskavi. Učenci so najvišje na lestvico po pomembnosti 

učnega predmeta za življenje uvrstili matematiko, nato slovenščino, sledita še športna 

vzgoja in tuj jezik. Po mnenju avtorjev naj bi na izbor pomembnosti vplivale tudi 

pozitivne izkušnje s posameznim predmetom in položaj učnega predmeta znotraj 

šolskega sistema.  

 

Z dobljenimi rezultati smo ovrgli hipotezo 2, v kateri smo predvidevali, da več kot 

polovica učencev meni, da je športna vzgoja med najbolj pomembnimi predmeti za 

življenje.  
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3. Katere športe imaš pri športni vzgoji najraje? 

 

Tabela 6. 7: Priljubljenost posameznih športov pri športni vzgoji 
 
 F f % 

Med dvema ognjema 254 70,0 

Nogomet 165 45,5 

Košarka 152 41,9 

Odbojka  144 39,7 

Ples 79 21,8 

Testiranje za športno vzgojni karton 78 21,5 

Gimnastika 67 18,5 

Rokomet 62 17,1 

Atletika 53 14,6 

Testiranje za značko Krpan 39 10,7 

 

 

Med posameznimi športni so po priljubljenosti zasedli prva tri mesta med dvema 

ognjema (70,0 %), nogomet (45,5 %) in košarka (41,9 %). Visok odstotek je dosegel 

tudi ples, kar nas niti ni presenetilo, saj v zadnjem času radi plešejo tako dečki kot 

deklice. Podobni rezultati so bili dobljeni tudi z raziskavo Štembergerjeve in Grilčeve 

(2005); učenci se v največji meri udeležujejo naslednjih interesnih dejavnosti: košarka, 

odbojka in ples. Kar velik odstotek (21,5 %) so učenci namenili tudi testiranju za 

športno vzgojni karton. Pri izvajanju kartona se med seboj lahko primerjajo, hkrati pa 

lahko spremljajo tudi svoj napredek skozi posamezne razrede. Iz svojega športno 

vzgojnega kartona lahko razberejo, koliko so zrasli v primerjavi s prejšnjim letom, 

koliko so skočili v daljino z mesta in kako hitri so pri poligonu nazaj. Svoje sposobnosti 

lahko skozi posamezna leta tudi izboljšajo.  
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4. Kaj imaš pri športni vzgoji rad? 

 
 
Tabela 6. 8: Priljubljenost nekaterih dejavnikov pri športni vzgoji 
 
 F f % 

Da lahko sami izbiramo, kaj bomo delali 250 68,9 

Šola v naravi 222 61,2 

Športni dan  204 56,2 

Da imamo veliko žog 140 38,6 

Da imamo veliko telovadnico 131 36,1 

Tekmovanja 129 35,5 

Poligon 123 33,9 

Štafetne igre 109 30,0 

Da imamo veliko različnih rekvizitov 94 25,9 

Da imamo veliko blazin 67 18,5 

 

Učenci so odgovorili, da imajo najraje, če lahko pri urah športne vzgoje sami izbirajo, 

kaj bodo počeli, in sicer jih je tako odgovorilo 68,9 %. 61,2 % učencev ima najraje šolo 

v naravi, 61,2 % pa športni dan.  

 

Kot smo omenili že pri drugem vprašanju, ki se nanaša na priljubljenost učnih 

predmetov, na priljubljenost športne vzgoje vplivajo tudi osebnostne značilnosti 

učencev. Med drugimi tudi to, da učitelj upošteva želje svojih učencev. Glede na 

rezultate lahko sklepamo, da je učencem pri športni vzgoji najbolj všeč, da lahko sami 

izberejo, kaj bodo počeli, pri tem pa je potrebno upoštevati učni načrt. V kolikor so 

želje učencev s skladu z našim letnim učnim načrtom, jih lahko upoštevamo, ali pa jih 

poskušamo upoštevati vsaj ob zaključku učne ure. 

 

Pri športnem dnevu in šoli v naravi med učenci potekajo tesnejši stiki kot v razredu, 

hkrati pa bolje in v drugačni luči spoznajo svojega učitelja. S tem učenci izboljšajo 

odnose med seboj in se pri tem tudi zabavajo, saj pridobijo veliko raznovrstnih izkušenj, 

ki jim ostanejo v spominu. Želimo, da bi učenci šolo v naravi in športni dan ohranili v 

čim lepšem spominu, zato jim moramo dovoliti, da o tem tudi povedo svoje mnenje in 

se o dogodkih tudi pogovorimo s celotnim razredom.  
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V teoretičnem delu smo omenili, da naj bi učitelj poskrbel tudi za to, da ne bi športna 

vzgoja vsebovala preveč tekmovalnosti, vendar je 35,5 % učencev odgovorilo, da imajo 

to pri športni vzgoji radi. Kar pomeni, da mora učitelj svoje učence dobro poznati, da 

točno ve, kdaj je smiselno in spodbudno v uro športne vzgoje vključiti tekmovanje.  

 

 

5. Ali imaš športno vzgojo rad? 

 

Tabela 6. 9: Priljubljenost športne vzgoje 
 
 F f % 

Da  340 95,5 

 

Vseh odgovorov je bilo 356. 

 

95,5 % učencev je odgovorilo, da imajo radi športno vzgojo. Le 0,5 % (16 učencev) jih 

športne vzgoje ne mara. Dobljeni rezultat smo primerjali tudi z rezultati pri 2. vprašanju, 

kjer so morali učenci napisati, katere predmete imajo najraje. Glede na to, da so športno 

vzgojo uvrstili na prva tri mesta po priljubljenosti, smo tudi tukaj pričakovali visok 

odstotek učencev, ki so odgovorili, da imajo športno vzgojo radi.  

Z dobljenimi rezultati smo potrdili hipotezo3.  

 

6. Ali imate med odmori telovadbo? 

 

Termin aktivni odmor smo poimenovali telovadba med odmorom, da učencev ne bi 

zmedli. 

 

Tabela 6. 10: Prisotnost aktivnega odmora  
 
 F f % 

Imamo aktivni odmor 52 14,6 

Vseh odgovorov je bilo 357. odgovorov je 100 % 
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14,6 % učencev je odgovorilo, da med odmori imajo telovadbo, kar 85,4 % jih med 

odmori telovadbe nima. Podobni rezultati so bili dobljeni tudi v raziskavi (Krpač, 

Kruvinovič, 2005), kjer je bilo ugotovljeno, da večina osnovnih šol ne izvaja aktivnega 

odmora. Avtorja raziskave sta mnenja, da bi morali aktivni odmor vključiti v urnik 

učencev, saj to vpliva tudi na njihovo počutje med poukom. Z vpeljavo aktivnega 

odmora pri učencih lahko zmanjšamo učinke stresa, utrujenosti, strahu in dolgočasja. 

Avtorja sta tudi omenila, da z aktivnim odmorom zmanjšamo tudi bolečine v hrbtu, 

rokah in v nogah, ki nastanejo zaradi sedenja v prisiljenem položaju med poukom. V 

raziskavi je bilo poudarjeno, da naj bi bil aktivni odmor voden s strani učitelja in naj ne 

bi bil prepuščen učencem samim, saj ob prisotnosti učitelja dosežemo večji učinek 

aktivnega odmora. Z dobljenimi rezultati smo lahko potrdili hipotezo 10, kjer smo 

predvidevali, da večina osnovnih šol aktivnega odmora ne izvaja.  

 

 

7. Če »telovadbe« med odmori nimate, ali bi jo želeli imeti? 

 

Izraz telovadba med odmori smo uporabili za lažje razumevanje, izraz ni več v uporabi. 

Uporablja se izraz aktivni odmor.   

 

Tabela 6. 11: Število učencev, ki bi želeli imeti aktivni odmor 
 

 

Vseh odgovorov je bilo 341. 

 

64,2 % učencev drugega triletja je odgovorilo, da bi si želeli imeti telovadbo med 

odmorom. Rezultati prikazujejo, da je tudi učencem neprijetno monotono dogajanje v 

razredu ter bi radi imeli aktivni odmor, s katerim bi se premaknili iz sedečega položaja, 

kar pa bi pripomoglo tudi k boljši zbranosti med poukom. Hipotezo 11 lahko potrdimo. 

 F f % 

Želim si telovadbo med odmori 219 64,2 
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8.  Obkroži oceno, ki si jo imel lansko leto pri športni vzgoji. 

 

Tabela 6. 12: Ocene učencev v letu 2011/2012 
 
 F f % 

Ocena 1 2 0,6 

Ocena 2 1 0,3 

Ocena 3 5 1,4 

Ocena 4 39 11,3 

Ocena 5 235 68,1 

Opisna ocena 63 18,3 

Skupaj 345 100,0 

 

Učenci so v vprašalniku obkrožili oceno, ki so jo prejeli v šolskem letu 2011/2012. 

Učencev, ki so imeli v šolskem letu 2011/2012 oceno 5, je bilo 68,1 %, oceno 4 je imelo 

11,3 %  učencev, oceno 3 11,3 %, oceno 2 0,3 %, oceno 1 pa je imelo 0,6 % učencev. 

Opisno oceno je imelo 18,3 % učencev. Predvidevali smo, da so imeli učenci v večini 

visoke ocene, saj smo na pedagoških praksah opazili, da pri športni vzgoji v večini kar 

dobro in hitro napredujejo, če jim seveda učitelji zagotovimo možnost, da posamezno 

stvar lahko večkrat vadijo. 

 

Z dobljenimi rezultati smo potrdili hipotezo 8, ki pravi, da je imela večina učencev v 

drugem triletju v šolskem letu 2011/2012 pri športni vzgoji oceno 5.  

 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta                                                       Katja Kržič: diplomsko 
delo 

  - 38 -

9.  Ali si bil z oceno pri športni vzgoji zadovoljen? 

 
Tabela 6. 13: Št. učencev, ki so zadovoljni s svojo oceno 
 
 F f % 

Z oceno sem zadovoljen 336 96,8 

 

Vseh odgovorov je bilo 347. 

 

96,8 % učencev je bilo s svojo oceno zadovoljnih. Spodbudno je, da je bilo 

nezadovoljnih le 11 učencev. Ti pa bodo lahko v šolskem letu 2012/2013 svojo oceno 

pri športni vzgoji še izboljšali. Ob spodbudi in pomoči učitelja lahko učenci svoje ocene 

izboljšajo. To pa lahko učitelj omogoči tudi tako, da jim da čim več možnosti za 

utrjevanje posameznih elementov pri športni vzgoji. Hkrati jim mora zagotoviti tudi, da 

se pri športni vzgoji počutijo varno in jih spodbujati k ukvarjanju z različnimi športnimi 

dejavnostmi tudi izven šolskega pouka, na podlagi česar učenci razvijajo svoje gibalne 

sposobnosti in spretnosti. S tem, ko imajo dobro razvite gibalne spretnosti in 

sposobnosti, lažje izvajajo posamezne gibalne dejavnosti, kar jim omogoča, da so 

uspešnejši in na podlagi tega lahko pridobijo tudi boljše ocene pri športni vzgoji. 

Hipotezo 9 lahko potrdimo. 

 

10.  Ali bi imel raje športno vzgojo brez ocen? 

 

Tabela 6. 14: Mnenje o prisotnosti ocen pri športni vzgoji 
 

 F f % 

Športno vzgojo bi imel raje brez ocen 107 30,0 

 

Vseh odgovorov je bilo 357. 

 

30 % učencev je odgovorilo, da bi imeli športno vzgojo raje brez ocen. 70 % učencev pa 

ne moti, da je pri športni vzgoji tudi ocena. Menimo, da je športno vzgojo potrebno 

ocenjevati, saj s tem tudi ohranjamo njeno pomembnost kot učnega predmeta v osnovni 

šoli. Po našem mnenju ocena še vedno zagotavlja, da se učenci pri urah športne vzgoje 

bolj potrudijo. V primeru, da pri športni vzgoji ne bi bilo ocenjevanja, bi se lahko 
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zgodilo, da se učenci ne bi trudili in bi se tudi nehali gibati. Z ocenami pa jih še vedno 

lahko motiviramo, da so pri športnih aktivnostih vedno boljši in na ta način tudi 

vztrajajo pri gibanju. Hipotezo 5 smo na podlagi rezultatov potrdili. 

 

 

11. Ali  te je strah ocenjevanja pri športni vzgoji ? 

 

Tabela 6. 15: Prisotnost strahu pri ocenjevanju športne vzgoje 
 
 F f % 

Se bojim 68 19,3 

353 odgovorov je 100 % 

 

Le 19,3 % učencev je odgovorilo, da se boji ocenjevanja pri športni vzgoji. Kar 80,7 % 

učencev pa se ocenjevanja ne boji. Učence, ki so odgovorili, da se ocenjevanja bojijo, bi 

bilo potrebno vprašati, česa jih je pri tem najbolj strah. S tem, ko bi učenci točno 

zapisali, česa se bojijo, bi lahko tudi razmišljali o ukrepih za zmanjšanje tega strahu. 

Učencem bi lahko omogočili več utrjevanja pred preverjanjem in ocenjevanjem znanja, 

da bi se počutili bolj samozavestno in bi bolj zaupali v svoje znanje in sposobnosti. Pred 

preverjanjem in ocenjevanjem pa bi lahko poskrbeli tudi za različne načine sprostitve, 

da bi ocenjevanje potekalo z manjšo prisotnostjo strahu. Hipotezo 4 lahko potrdimo. 

 

 

12. Katerih športov pri športni vzgoji ne maraš? 

 

Tabela 6. 16: Nepriljubljenost športov pri športni vzgoji 
 
 F f % 

Ples 193 53,2 

Gimnastika 147 47,9 

Atletika 155 42,7 

Rokomet 110 30,3 

Nogomet 108 29,8 

Testiranje za športno vzgojni karton 108 29,8 
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Košarka 104 28,7 

Odbojka  81 22,3 

Med dvema ognjema 36 9,9 

 

 

Učenci so med najmanj priljubljene športne uvrstili ples (53,2 %), gimnastiko (47,9 %) 

in atletiko (42,7 %). Kar visoko pa so uvrstili tudi testiranje za športno vzgojni karton  

(29,8 %). Presenetilo nas je, da so učenci na prvo mesto po nepriljubljenosti uvrstili 

ples, saj so pri 4. vprašanju ples uvrstili kar visoko na lestvici priljubljenih športov pri 

športni vzgoji, podobno pa je bilo ugotovljeno tudi z raziskavo – ples naj bi bil eden 

izmed bolj priljubljenih interesnih dejavnosti učencev (Štemberger, Grilc, 2005). 

Podobne rezultate sta dobili v svojih raziskavah diplomskega dela tudi A. Janečko 

Goličič (2012) in T. Ponikvar (2012). V njunih raziskavah so učenci ravno tako najvišje 

na lestvici nepriljubljenih športov pri športni vzgoji uvrstili ples. V raziskavi A. Janečko 

Goličič (2012) sta plesu sledila še gimnastika in atletika, kar se ujema tudi z našimi 

rezultati. Pričakovali smo, da bo več učencev športno vzgojni karton uvrstilo med 

nepriljubljene stvari pri športni vzgoji. Pri hipotezi 14 smo predvidevali, da bo več kot 

polovica učencev odgovorila, da pri športni vzgoji ne marajo testiranja za športno 

vzgojni karton. Zaradi rezultatov smo omenjeno hipotezo ovrgli.  
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13. Česa pri športni vzgoji ne maraš? 

 

Tabela 6. 17: Stvari, ki negativno vplivajo na športno vzgojo 
 
 F f % 

Učitelj se jezi na nas 208 57,3 

Športna vzgoja nam odpade, če nismo 

pridni 

172 47,4 

Učitelj nas kaznuje, če nismo pridni 160 44,1 

K športni vzgoji zamujamo 152 41,9 

Sošolci vpijejo 147 40,5 

Da imamo športno vzgojo v razredu 128 35,3 

Drugi se mi smejijo 119 32,8 

Štafetne igre 115 31,7 

Delamo vedno iste stvari 95 26,2 

Da nimamo telovadnice 95 26,2 

Tekmovanja 88 24,2 

Umažem se, potim se 85 23,4 

Nisem dober pri športni vzgoji 80 22,0 

Poligon 74 20,4 

Učitelj nikoli ne telovadi z nami 73 20,1 

Učitelj nam nikoli nič ne pokaže 60 16,5 

Kadar imamo športno vzgojo zunaj 58 16,0 

Športni dnevi 44 12,1 

Šola v naravi 39 10,7 

 

 

Učenci so na prva tri mesta po nepriljubljenosti vključili stvari, ki se nanašajo na 

učitelja in njegove osebnostne lastnosti. Na prvo mesto so napisali, da ne marajo, če se 

učitelj jezi nanje, in sicer kar 57,3 % učencev. Ponovno je to značilnost osebnosti 

učitelja, kar je v svoji raziskavi omenila tudi Žibertova (2005). Po njenem mnenju na 

osebnostne značilnosti učitelja vplivajo tudi na priljubljenost športne vzgoje. S tem, ko 

se učitelj prehitro razjezi na svoje učence, lahko negativno vpliva na njihovo mnenje o 
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športni vzgoji. Na drugem mestu je s 47,4 % pristal odgovor, da jim ni všeč, če jim 

športna vzgoja odpade, kadar niso pridni. Discipline ne moremo uravnavati tako, da 

učencem odvzamemo uro športne vzgoje, saj je v prvi vrsti to učni predmet, ki je 

določen z učnimi cilji, po drugi strani pa je športna vzgoja pomembna tudi za zdravje 

učencev. Veliko učencev se namreč ne ukvarja s športom izven pouka, zato je zanje 

športna vzgoja nujna. 41,9 % pa jih je odgovorilo, da ne marajo, če zamujajo k športni 

vzgoji. Za učitelja je pomembno, da izpelje učno uro, ki je dolga 45 minut. Zgodi se, da 

zaradi različnih dejavnikov učenci in učitelj zamujajo k športni vzgoji, vendar se to ne 

sme zgoditi prevečkrat. Učenci so verjetno ugotovili, da s tem, ko zamujajo k športni 

vzgoji, naredijo veliko manj, kot bi lahko, če bi k uri športne vzgoje prihajali točno. 

Glede na dobljene podatke smo potrdili hipotezo 16 in ovrgli hipotezi 13 in 15..  

 

 

14. Napiši, kaj bi najraje počel pri športni vzgoji. 

 

Pri tem vprašanju so učenci drugega triletja sami zapisali, kaj bi pri športni vzgoji 

najraje počeli.  

 
Tabela 6. 18: Izbira športov in športnih vsebin, ki bi jih imeli učenci najraje pri 
športni vzgoji 
 
 F f % 

Med dvema ognjema 83 22,9 

Nogomet  81 22,3 

Košarka  46 12,7 

Ples  38 10,5 

Odbojka  36 9,9 

Igre  35 9,6 

Atletika  26 7,2 

Rokomet  19 5,2 

Gimnastika 19 5,2 

Kickball  13 3,6 

Poligon  6 1,7 

Izbiramo sami 3 0,8 
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Učenci drugega triletja bi pri športni vzgoji najraje igrali med dvema ognjema (22,9 %), 

nogomet (22,3 %) in košarko (12,7 %). Zanimivo je, da jih je veliko predlagalo, da bi 

pri športni vzgoji plesali. Pri 13. vprašanju, kjer so učenci športne aktivnosti razvrščali 

glede na nepriljubljenost športov pri športni vzgoji, pa je več kot polovica učencev 

odgovorila, da plesa ne marajo. Lahko predvidevamo, da je ples predlagala večina 

deklic. Podobne rezultate je dobila tudi A. Janečko Goličič (2012) v svojem 

diplomskem delu, kjer je večina učencev predlagala, da bi pri športni vzgoji igrali med 

dvema ognjema in nogomet. Zanimivo je, da so učenci podali športe, kjer je pomembno 

timsko sodelovanje. Pri športni vzgoji bi najraje izvajali tiste športe, kjer je potrebno 

veliko medsebojnega sodelovanja, na podlagi česar lahko dosežemo uspeh. To 

nakazuje, da se pri športni vzgoji tvorijo prijateljstva in da jih je potrebno spodbujati. 

 

Štafetne igre 2 0,6 

Športna vzgoja zunaj 2 0,6 

Vse kot sedaj 2 0,6 

Judo  2 0,6 

Tekmovanje  2 0,6 

Hokej  2 0,6 

Floorball  1 0,3 

Delo v skupini 1 0,3 

Različne stvari 1 0,3 

Badminton  1 0,3 

Pokažemo svoje vaje 1 0,3 

Plavanje  1 0,3 

Softball  1 0,3 

Kolesarjenje  1 0,3 
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15. Napiši, kaj bi pri športni vzgoji spremenil.  

 

Učenci drugega triletja so morali na vprašanje odgovoriti tako, da so v prazno polje 

zapisali svoje odgovore.  

 
Tabela 6. 19: Seznam stvari, ki bi jih učenci spremenili pri športni vzgoji 
 
 F f % 

Nič  70 19,3 

Manj teka 22 6,1 

Športna vzgoja vsak dan in dlje časa 19 5,2 

Sami izberemo, kaj bi počeli 17 4,7 

Več nogometa 16 4,4 

Več iger 10 2,8 

Manj med dvema ognjema 10 2,8 

Brez ogrevanja 8 2,2 

Manj košarke 7 1,9 

Nič plesa 7 1,9 

Manj štafetnih iger 6 1,7 

Brez gimnastičnih vaj 6 1,7 

Brez športno vzgojnega kartona 6 1,7 

Več odbojke 5 1,4 

Več športne vzgoje zunaj 5 1,4 

Nič nogometa 5 1,4 

Več raznolikosti 5 1,4 

Več teka 5 1,4 

Več med dvema ognjema 5 1,4 

Nič gimnastike 5 1,4 

Brez kričanja 4 1,1 

Brez plezanja 4 1,1 

Ne vem 3 0,8 

Zamenjal bi učiteljico 3 0,8 

Manj poligonov 3 0,8 
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Manj odbojke 1 0,3 

Pri športni vzgoji bi bili sami 1 0,3 

Skupinske igre 1 0,3 

Več iger z žogo 1 0,3 

Da nam ne bi športna vzgoja odpadala 

zaradi drugih predmetov 

1 0,3 

Brez klepetanja 1 0,3 

Nič teka, le gimnastične vaje 1 0,3 

Bolj trde žoge pri ogrevanju 1 0,3 

Le dekleta pri športni vzgoji 1 0,3 

Brez ocen 3 0,8 

Vse  3 0,8 

Več plavanja 2 0,6 

Manj rokometa 2 0,6 

Da bi bil/-a spretnejši/-a 2 0,6 

Več badmintona 2 0,6 

Več vaje 2 0,6 

Večja telovadnica 2 0,6 

Učiteljica igrala odbojko z nami 1 0,3 

Športne vzgoje ne bi imeli s 3. razredom 1 0,3 

Več košarke 1 0,3 

Manj igre »med štirimi ognji« 1 0,3 

Hitrejše ogrevanje 1 0,3 

Fantje, ki bi metali »hitre žoge«, bi imeli 

kazen 

1 0,3 

Več športne vzgoje z drugim oddelkom 

5. razreda 

1 0,3 

Pri ocenjevanju sami izbiramo vrstni red 1 0,3 

Brez tekmovanja 1 0,3 

Več atletike 1 0,3 

Judo za ocenjevanje 1 0,3 

Brez navodil učitelja 1 0,3 

Manj iger z žogo 1 0,3 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta                                                       Katja Kržič: diplomsko 
delo 

  - 46 -

Brez samostojnega vodenja 

gimnastičnih vaj 

1 0,3 

Brez igre »zombiji« 1 0,3 

Manj vročine v telovadnici 1 0,3 

Nič zasmehovanja 1 0,3 

Ne bi bil v golu 1 0,3 

Telovadnica brez letvenikov 1 0,3 

 
 

Pri tem vprašanju so učenci zapisali veliko različnih idej, s katerimi bi spremenili potek 

športne vzgoje. Ničesar ne bi spremenilo 19,3 % učencev. To je za učitelja zelo 

spodbudno, saj pomeni, da športno vzgojo izvaja tako, da je učencem zanimiva in so 

med poukom na podlagi tega tudi aktivni. Za učence je namreč bistvenega pomena, da 

je športna vzgoja zanimiva in dinamična ter da se spodbujajo pozitivni odnosi, na 

podlagi katerih lahko učenci tudi tvorijo različna prijateljstva. 6,1 % učencev je 

zapisalo, da bi si želeli, če bi bilo pri športni vzgoji manj teka. Pri tem lahko sklepamo, 

da jim tek predstavlja obremenitev, lahko pa tudi povzroča tudi monotonost, če se izvaja 

vedno v uvodnem delu ure. Zanimivo je, da so učenci zapisali tudi, da bi si želeli imeti 

športno vzgojo večkrat v tednu in da bi trajala dalj časa. Ta odgovor je spodbuden, saj 

se vedno več poudarja, da je športna vzgoja pomembna za naše življenje in da se je 

potrebno čim več gibati. S tem, ko si učenci želijo več športne vzgoje, ki bi trajala dalj 

časa, pa lahko dosežemo, da se več gibajo in se pri tem tudi sprostijo. Lahko sklepamo, 

da pri športni vzgoji pozabijo na svoje težave in se sprostijo, zato bi si tudi želeli, da bi 

jo imeli večkrat. Na podlagi njihove želje jih lahko učitelji spodbujajo k interesnim 

dejavnostim, ki so povezane s športom in potekajo po pouku. Zanimivi pa so se nam 

zdeli odgovori, ki so se nanašali na učitelje, in sicer, da bi bili bolj prijazni, da bi se tudi 

učitelj priključili igri odbojke, trije pa so celo omenili, da bi zamenjali učiteljico. Kot je 

bilo že omenjeno, osebnost učitelja vpliva na priljubljenost športne vzgoje, zato je 

pomembno, da so učitelji do učencev prijazni, jih motivirajo, poslušajo, jim pomagajo 

in se tudi pridružijo različnim dejavnostim, saj s tem pri učencih vzbudijo zanimanje. 
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16. Te je pri športni vzgoji kdaj strah? Če te je, prosim napiši, česa se pri 

športni vzgoji bojiš. 

 

Učenci so morali pri tem vprašanju sami zapisati odgovore, ki so se nanašali na njihove 

strahove pri športni vzgoji. 

 

Tabela 6. 20: Seznam stvari, ki se jih učenci bojijo pri športni vzgoji 
 
 F f % 

Ni me strah 165 45,5 

Ocenjevanje 24  6,6 

Poškodbe 10 2,8 

Skok čez kozo 10 2,8 

Zasmehovanje  5 1,4 

Plezanje 5 1,4 

Stoja 3 0,8 

Slabe ocene 3 0,8 

Ples 2 0,6 

Česar ne znam 2 0,6 

Košarka 2 0,6 

Športno vzgojni karton 2 0,6 

Gimnastika  2 0,6 

Gimnastične vaje za oceno 1 0,3 

Malo se bojim 1 0,3 

Tek 1 0,3 

Trde žoge 1 0,3 

Vsega se bojim, razen odbojke, teka in 

gimnastike 

1 0,3 

Nogomet 1 0,3 

Učiteljica 1 0,3 

Odbijanje žoge z loparjem 1 0,3 

Preval nazaj 1 0,3 

Atletika  1 0,3 
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Samostojno izvajanje vaj pred skupino 1 0,3 

Skok v višino 1 0,3 

Naskok na skrinjo 1 0,3 

Premet v stran 1 0,3 

Med dvema ognjema, zaradi jeze 

sošolcev 

1 0,3 

Učiteljica slabe volje 1 0,3 

Tekmovanje 1 0,3 

Ne vem 1 0,3 

Premočne podaje fantov 1 0,3 

 
 
 

45,5 % učencev je zapisalo, da jih pri športni vzgoji ni ničesar strah, kar je spodbudno, 

saj lahko brez ovir sodelujejo. Po drugi strani pa je še vseeno dobro, če je strah vsaj 

delno prisoten, saj nam ta omogoča, da se zavarujemo pred nevarnostjo. Če je 

prisotnega vsaj malo strahu, preprečimo prisotnost poškodbe, v primeru, ko ni 

prisotnega strahu, pa se lahko brezglavo lotimo neke dejavnosti in pri njej pretiravamo, 

kar lahko privede tudi do neželenih poškodb. Učenci so zapisali, da se bojijo tudi 

ocenjevanja, (6,6 %) in poškodb (2,8 %). Ocenjevanje je prisotno pri vsakem učnem 

predmetu in učenci tudi pri športni vzgoji dobijo ocene. V prvem triletju so ocene 

opisne, od četrtega razreda dalje pa so že številčne. Vsak izmed učencev stremi k temu, 

da bi imel čim boljše ocene, kar pa za seboj privede tudi skrb. Učitelj s svojim 

pristopom do ocenjevanja vpliva tudi na strah učencev, zato je pomembno, da se v 

primeru prevelikega strahu pred ocenjevanjem pogovori z učenci in jim poskuša 

omogočiti, da utrjujejo posamezne stvari, ki jih še ne znajo dobro. Poškodbe, ki so jih 

učenci omenili, se lahko pojavijo tudi pri urah športne vzgoje, saj se učenci sprostijo in 

pozabijo, da morajo paziti na ostale sošolce okoli sebe. Učiteljeva naloga je, da poskrbi 

za varnost. Učencem mora povedati pravila vedenja v telovadnici, da je potrebno imeti 

športno opremo, saj če npr. nimamo primernih športnih copat, nam lahko drsi in pride 

do poškodbe. Učitelj mora za varnost poskrbeti tudi pri športih, kjer so poškodbe 

pogostejše. Potrebno pa je poskrbeti, da se nevarni predmeti odmaknejo iz telovadnice, 

da ne pride do poškodb, če pa se jih ne da odmakniti, jih je potrebno zavarovati z 

blazinami. Tako poskušamo zmanjšati poškodbe pri športni vzgoji, vendar morajo 
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učenci paziti nase in na svoje prijatelje, saj se veliko poškodb dogodi zaradi 

nepozornosti učencev pri gibalnih aktivnostih. Bojijo se tudi zasmehovanja svojih 

sošolcev – to je zapisalo 1,4 % učencev. Učitelj mora to preprečiti in učencem 

omogočiti športno vzgojo v spodbudnem okolju. Učenci morajo razumeti, zakaj 

zasmehovanje ni primerno, ko npr. nekdo nečesa ne naredi pravilno, saj se lahko to 

zgodi vsakemu in ni prijetno, če se nam ob neuspehu nekdo še smeje.   

 

 

17. Ali imate športno vzgojo vedno, ko je na urniku? 

 

Tabela 6. 21: Prisotnost športne vzgoje, ko je na urniku 
 
 f f % 

Športno vzgojo imamo vedno, ko je na 

urniku 

229 67,8 

 

Vseh odgovorov  je bilo 338. 

 

67,8 % učencev je odgovorilo, da imajo športno vzgojo vedno, ko je na urniku, 32,2 % 

učencev pa je odgovorilo, da je nimajo vedno. Rezultati so nas nekoliko razočarali, saj 

smo pričakovali, da bo negativnih manj odgovorov. Bolj natančne odgovore bi lahko 

dobili, če bi učence vprašali še, kaj je razlog, da športne vzgoje nimajo. Učitelj bi moral 

upoštevati učni načrt in tudi urnik učencev in izvajati športno vzgojo, ko jo imajo na 

urniku. S tem, ko sledimo urniku, se učenci lažje osredotočijo na delo in tudi sledijo 

poteku pouka. Nikakor pa ne bi smeli izpustiti ure športne vzgoje tako, da bi s tem 

kaznovali učence. Podobna oblika kazni je bila predstavljena v raziskavi o povezanosti 

učnega uspeha in športnih interesnih dejavnosti učencev in učenk v osnovni šoli 

(Štemberger, Grilc, 2005). Avtorici sta omenili, da morajo učenci sicer opuščati 

izvenšolske športne dejavnosti zaradi slabih ocen pri šolskih predmetih. Tukaj pa se 

lahko zgodi podobno. Učenci dobijo kazen, da ne bodo imeli športne vzgoje, če ne bodo 

poslušali pri pouku ali pa če ne bodo dokončali določene naloge pri enem izmed učnih 

predmetov. Dobljeni rezultati so ovrgli hipotezo 12. 
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18. Ali imate športno vzgojo kdaj zunaj? 

 
Tabela 6. 22: Prisotnost športne vzgoje zunaj 
 
 f f % 

Športno vzgojo imamo zunaj 301 86,0 

 

Vseh odgovorov je bilo 350. 

 

86 % učencev je odgovorilo, da imajo športno vzgojo tudi zunaj, kar je precej velik 

odstotek. Izvajanje športne vzgoje na prostem je spodbudno že iz zdravstvenega vidika, 

saj učenci športne dejavnosti izvajajo na svežem in čistem zraku. Glede na rezultate smo 

lahko potrdili hipotezo 6.  

 

 

19. Če imate športno vzgojo zunaj, katere vsebine imate takrat? 

 

Učenci so pri tem vprašanju odgovore zapisali samostojno, navedli pa so jih lahko več. 

 

Tabela 6. 23: Seznam vsebin, ki jih imajo učenci pri športni vzgoji zunaj 
 
 f f % 

Tek 129 35,5 

Nogomet 128 35,3 

Med dvema ognjema 42 11,6 

Košarka  32 8,8 

Različne igre 21 5,8 

Kar želimo 19 5,2 

Odbojka 18 5,0 

Vaje za kros 16 4,4 

Kickball  16 4,4 

Skok v daljino 15 4,1 

Atletika 14 3,9 

Ogrevanje  12 3,3 
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Rokomet 10 2,8 

Štafetne igre 6 1,7 

Lovljenje 5 1,4 

Športne vzgoje nimamo zunaj 5 1,4 

Igre z žogo 4 1,1 

Met vorteksa  4 1,1 

Ne vem 3 0,8 

Poligon 3 0,8 

Prosta ura 3 0,8 

Vaja za »šprint«  2 0,6 

Igre z žogo 2 0,6 

Tek po stopnicah 2 0,6 

Igra »muhce« 2 0,6 

Vaje za nizki štart 2 0,6 

Kar določi učiteljica 1 0,3 

Met kladiva 1 0,3 

Podajanje žoge 1 0,3 

Gimnastika  1 0,3 

Tekmovanje 1 0,3 

Skok v višino 1 0,3 

Vaje za ravnotežje 1 0,3 

Met žogice 1 0,3 

Softball 1 0,3 

 
 

Največ učencev je odgovorilo, da zunaj največkrat tečejo (35,5 %) in igrajo nogomet 

(35,3 %). Stvari, ki jih učitelji ravno tako izvajajo zunaj, pa so še med dvema ognjema, 

kar je zapisalo 11,6 % učencev, košarka (8,8 %) in različne igre (5,8 %). Učitelji že v 

naprej načrtujejo, kdaj in kje bodo izvajali posamezne vsebine športne vzgoje. V kolikor 

gre za daljši tek ali pa za tek, ki je vključen v testiranje za športno vzgojni karton, 

verjetno učitelji načrtujejo, da bodo to izvajali zunaj. Tek se lahko izvaja zunaj na 

igrišču oziroma na za to namenjeni tekaški progi. Z izvajanjem teka zunaj zmanjšamo 

tudi monotonost in učencem omogočimo, da tečejo na svežem zraku. Na tekaški progi 
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morajo učenci npr. pri teku na 600 m preteči manj krogov kot v telovadnici; seveda je to 

odvisno od velikosti telovadnice in tekaške proge. Učencem se namreč zdi lažje, če 

morajo namesto 7 krogov v telovadnici zunaj preteči le 3, čeprav pretečejo isto razdaljo. 

Zapisali so, da igrajo zunaj tudi igre z žogo, v veliki večini nogomet. V kolikor imamo 

možnost za izvajanje športne vzgoje zunaj, je pomembno, da je športna vzgoja še vedno 

pestra, da ne izvajamo zunaj vedno istih stvari, še posebej takrat, ko se športna vzgoja 

pogosto izvaja zunaj.  

 

 

20. Ti je bolj všeč, da športna vzgoja poteka zunaj ali v telovadnici? 

 

Tabela 6. 24: Število učencev, ki ima športno vzgojo raje zunaj kot v telovadnici 
 
 F f % 

Športno vzgojo imam raje zunaj 191 55,4 

 

Vseh odgovorov je bilo 345. 

 

55,4 % učencev je odgovorilo, da imajo športno vzgoje raje zunaj kot notri. Z 

dobljenimi rezultati smo lahko potrdili hipotezo 7. Kljub temu pa smo pričakovali večji 

odstotek učencev, ki bi športno vzgojo raje imeli zunaj. Izvajanje športne vzgoje zunaj 

mora potekati v skladu z vremenskimi razmerami, v primeru, da je vreme lepo, lahko 

ure športne vzgoje izvedemo zunaj. Izvedba športne vzgoje na svežem zraku pa je 

pozitivno tudi za učence, saj v zadnjem času otroci veliko časa preživijo v zaprtih 

prostorih. Gibanje na svežem zraku pa pozitivno vpliva tudi na njihovo zdravje.  
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21. Ali med poukom kdaj telovadite? 

 

Namesto termina minute za zdravje smo uporabili termin telovadba med poukom, da se 

učenci med reševanjem ne bi zmedli.  

 

Tabela 6. 25: Prisotnost minute za zdravje  
 
 F f % 

Med poukom telovadimo 57 17,3 

 

Vseh odgovorov je bilo 330. 

 

17,3 % učencev je odgovorilo, da med poukom telovadijo. Ta odstotek je zelo nizek, 

kar nas je nekoliko razočaralo, saj smo pričakovali, da bo več učiteljev med poukom 

uporabilo različen načine gibanja, da bi pri učencih spremenili položaj telesa, ki je 

prisoten pri pouku. Z uporabo minute za zdravje pri učencih vzbudimo tudi zanimanje 

za potek pouka in prekinemo monotono dogajanje. Bolj natančne rezultate bi lahko 

dobili, če bi učencem lahko še razložili, kaj vse lahko štejemo kot telovadbo med 

poukom.  

 

 

22. Če telovadbe med poukom nimate, ali bi jo želeli imeti? 

 

Enako kot pri 21. vprašanju smo tudi tukaj uporabili termina minuta za zdravje 

uporabili termin telovadba med poukom. 

 

Tabela 6. 26: Število učencev, ki bi želeli imeti športno vzgojo minuto za zdravje 
 
 F f % 

Med poukom bi želela imeti telovadbo 188 57,7 

 

Vseh odgovorov je bilo 326. 
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Več kot polovica učencev je odgovorila, da bi želeli imeti športno vzgojo med poukom, 

in sicer kar 57,7 %. Z dobljenim rezultatom smo bili zadovoljni, bolj natančne odgovore 

bi lahko dobili, če bi jih še dodatno prosili, da nam svoj odgovor utemeljijo. S telovadbo 

med poukom učitelj lahko doseže, da učenci niso ves čas v prisiljenem sedečem 

položaju. Učitelj lahko oblikuje različne igre, na podlagi katerih učence spodbudi, da 

globoko zadihajo. V primeru, da se med tem odprejo še okna in vrata učilnice, 

poskrbimo, da dobimo v pljuča svež zrak, ki nam omogoča, da lažje in bolje 

razmišljamo. 
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7 SKLEP 

 

Z raziskavo smo poskušali ugotoviti, kako učenci drugega triletja v ljubljanski regiji 

doživljajo športno vzgojo, kdo jih poučuje, kateri učni predmeti so najbolj priljubljeni in 

kateri učni predmeti so po njihovem mnenju pomembni za življenje. Želeli smo izvedeti 

tudi, ali imajo radi športno vzgojo, kaj imajo pri tem učnem predmetu najraje in česa se 

bojijo. Zanimalo nas je, v kolikšni meri osnovne šole v Ljubljani izvajajo minuto za 

zdravje in aktivni odmor ter ali bi ju učenci radi imeli. V raziskavo je bilo vključenih 

363 učencev in učenk iz ljubljanskih osnovnih šol.  

 

Zastavili smo si 13 ciljev, na podlagi katerih smo nato oblikovali 16 hipotez. S pomočjo 

rezultatov, pridobljenih v raziskavi, smo hipoteze potrdili ali ovrgli. 

 

Ugotovili smo, da v ljubljanski regiji v drugem triletju športno vzgojo poučuje razredni 

učitelj, in sicer je tako pri 54,9 % učencev, pri 43,2 % učencev jo poučuje športni 

učitelj, le 1,9 % odstotka učencev pa poučujeta oba učitelja. Sodelovanje med obema 

učiteljema še ni prisotno v veliki meri. Učence poučuje razredni učitelj ali pa le športni 

pedagog.   

 

Že znane raziskave so pokazale, da je športna vzgoja eden izmed najbolj priljubljenih 

šolskih predmetov pri učencih različne starosti. 46,9 % učencev drugega triletja na 

območju Ljubljane je športno vzgojo uvrstilo na prvo mesto. Med najbolj priljubljenimi 

predmeti sta še matematika in likovna vzgoja. Priljubljenost športne vzgoje so učenci 

potrdili z odgovorom na 6. vprašanje, saj je 95,5 % učencev odgovorilo, da imajo 

športno vzgojo radi.  

 

Učence smo v raziskavi vprašali tudi, kateri izmed šolskih predmetov se jim zdijo 

najbolj pomembni za življenje. Pričakovali smo, da bo športna vzgoja zelo visoko na 

lestvici, še posebej zato, ker se v zadnjem času na vsakem koraku opozarja, kako 

pomembno je gibanje za naše življenje. Na prvo mesto po pomembnosti učnega 

predmeta za življenje je športno vzgojo uvrstilo le 13,9 % učencev. Učencem sta se bolj 

pomembni za življenje zdeli matematika in slovenščina. 
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Z raziskavo smo želeli ugotoviti, katere dejavnosti so pri športni vzgoji najbolj in katere 

najmanj priljubljene. Pri učencih drugega triletja sta najbolj priljubljena igra med dvema 

ognjema, in sicer za kar 70,0 % učencev, ter nogomet (45,5 %). Učencem je všeč, da 

lahko sami izbirajo, kaj bodo počeli med učno uro športno vzgoje, in sicer je tako pri 

kar 68,9 % učencev. Med priljubljene stvari, ki so del športne vzgoje, so učenci uvrstili 

tudi šolo v naravi (61,2 %) in športni dan (56,2 %). Ti dve dejavnosti omogočata 

učencem in tudi učiteljem, da se boje spoznajo tudi izven šolskega razreda, kar 

omogoča spoznavanje učenčeve osebnosti. Med nepriljubljene športe je 53,2 % odstotka 

učencev uvrstilo ples. Gimnastika je nepriljubljena za 47,9 % učencev in atletika za 42,7 

% učencev. Pri športni vzgoji pa učence motijo tudi nekatere lastnosti in dejanja 

učitelja, in sicer 57,3 % učencev ne mara, če se učitelj nanje jezi, 47,4 % jih moti, da 

jim športna vzgoja odpade, če niso pridni, 44,1 % učencev pa moti, če jih učitelj 

kaznuje, ko niso pridni. Učitelj mora biti pri delu z učenci previden, saj s svojim 

ravnanjem vpliva tudi na odnos učencev do športne vzgoje. Zaradi osebnostnih 

lastnostih učitelja se lahko zgodi, da se bo učencem predmet športne vzgoje zameril.  

 

Znano je, da se »telovadba« med odmorom oziroma tako imenovani aktivni odmor v 

praksi izvaja redkeje, kot se je nekoč. Rezultati naše raziskave so pokazali, da se aktivni 

odmor večinoma ne izvaja. Le 14,6 % učencev je odgovorilo, da imajo aktivni odmor. 

Čeprav se ne izvaja ravno pogosto, pa si kar 64,2 % učencev želi, da bi ga imeli. Minuto 

za zdravje ima le 17,3 % učencev, želelo pa bi jo imeti 57,7 % učencev. Z aktivnim 

odmorom in minuto za zdravje želimo prekiniti monotonost in prisiljeni položaj 

učencev med poukom. Vključevanje teh dveh dejavnosti je pozitivno tudi za učitelja, saj 

s tem učence spodbudi, da mu prisluhnejo in aktivneje sodelujejo pri pouku.  

 

Na priljubljenost učnega predmeta lahko vpliva tudi učni uspeh učencev in njihovo 

zadovoljstvo ob dobrih ocenah. V šolskem letu 2010/2011 je oceno 5 doseglo 68,1 % 

učencev, kar smo v svojih hipotezah tudi predvidevali. S svojimi ocenami pri športni 

vzgoji je bilo zadovoljnih 96,8 % učencev. Majhen delež učencev, ki zaradi različnih 

razlogov ni bil zadovoljen s svojo oceno, pa jo lahko poskuša izboljšati v naslednjem 

šolskem letu.  

 

Ocenjevanje je prisotno pri vseh učnih predmetih osnovne šole, ravno tako tudi pri 

športni vzgoji. Pomembno je za ohranjanje pomembnosti predmeta, hkrati pa se učenci 
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trudijo za izboljšanje svojega znanja, ki ga potrdijo z dobro oceno. Glede na odgovore, 

pridobljene z raziskavo, bi le 30,0  % učencev raje imelo športno vzgojo brez ocen, 

ostali pa se s tem ne strinjajo in bi ocene tudi pri tem učnem predmetu radi obdržali. Vsi 

se zavedamo, da je ocenjevanje pri vseh šolskih predmetih za učence stresno, saj morajo 

pokazati svoje znanje in zanj dobijo tudi primerno oceno. Strah pri ocenjevanju športne 

vzgoje je prisoten pri 19,3 % učencih, kar po našem mnenju ni ravno visok odstotek, 

vendar bi morali stremeti k temu, da bi učenci v čim manjši meri občutili strah in 

poskusili pokazati čim več znanja.  

 

Predvidevali smo, da imajo učenci drugega triletja športno vzgojo vedno, ko je na 

urniku, saj smo to povezovali tudi s sodelovanjem obeh učiteljev, za katera je 

pomembno, da izpeljeta toliko učnih ur, kot jih je v učnem načrtu. Rezultati raziskave 

so pokazali, da je tako pri       67,8 % učencev. Učitelji morajo stremeti k temu, da se 

športna vzgoja izvaja vedno, ko je na urniku. Učenci ne smejo biti prikrajšani za učno 

uro športne vzgoje na račun drugih šolskih predmetov, to ne sme biti oblika kazni za 

učence. 47,4 % učencem ni všeč, če jim športna vzgoja odpade, zato ker niso bili pridni. 

Obliko kazni mora učitelj izbrati na drugačen način, vsekakor ne sme učencem odvzeti 

ure športne vzgoje, saj jim to predstavlja obliko sprostitve, za nekatere pa je to celo 

edina oblika gibanja.  

 

Strahovi so del našega življenja in so prisotni tudi pri učencih osnovne šole, ravno tako 

tudi pri športni vzgoji. 45,5 % učencev je odgovorilo, da jih pri športni vzgoji ni ničesar 

strah, kar je spodbudno, saj to pomeni, da jim športna vzgoja resnično predstavlja 

obliko sprostitve, hkrati tako razvijajo tudi svoje gibalne spretnosti in sposobnosti. 

Ocenjevanja se boji 6,6 % učencev, kar bi se dalo s primernim načinom izvajanja 

ocenjevanja zmanjšati. Na preverjanje in ocenjevanje pa bi morali učence tudi 

pripraviti, da bi strah lažje premagali. 2,8 % učencev se boji poškodb, kar je razumljivo, 

saj se le-te pri športu velikokrat pojavijo, kar lahko zmanjšamo tudi s primernim 

varovanjem in opozarjanjem učencev na primerno ravnanje pri športnih aktivnostih, kjer 

morajo tudi sami paziti nase in na svoje sošolce.   

 

Izvajanje športne vzgoje ne poteka le v šolski telovadnici, temveč ob primernih 

vremenskih razmerah tudi zunaj. Za učence je to pozitivno, saj se gibajo na svežem 

zraku; 55,4 % učencev je odgovorilo, da jim je bolj všeč športna vzgoja zunaj kot v 
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telovadnici. Predvidevali smo, da se športna vzgoja izvaja tudi zunaj in 86,0 % učencev 

je to potrdilo. Zunaj pa se izvajajo različne športne dejavnosti, zato nas je zanimalo, s 

katerimi dejavnostmi učitelji največkrat zapolnijo učno uro. Zapisali so, da zunaj tečejo 

(35,5 %), igrajo nogomet (35,3 %) in med dvema ognjema (11,6 %). Učitelji potek 

športne vzgoje zunaj načrtujejo tako, da poskušajo zunaj telovadnice izvesti tiste 

dejavnosti, ki so tam lažje izvedljive, kar je odvisno tudi od razpoložljivih športnih 

površin.  

 

Rezultate lahko upoštevamo in poskušamo izboljšati potek športne vzgoje v praksi in na 

ta način vplivamo tudi na doživljanje učencev. Športna vzgoja jim je všeč, a vseeno 

lahko učitelji poskušajo izboljšati stvari, ki učencem niso najbolj všeč. Mogoče je 

izboljšati predvsem tiste stvari, ki se nanašajo na ravnanje učitelja, saj je učence športni 

vzgoji zmotilo, da se učitelj jezi na njih in za kazen nimajo športne vzgoje. Učitelji bi 

morali biti bolj pozorni pri izbiri kazni, saj ni ravno spodbudno, da učencem vzamemo 

uro športne vzgoje, ker pri drugih predmetih niso bili pridni ali pa niso končali tistega, 

kar je učitelj želel. Zgodi se, da so učitelji jezni na svoje učence, vendar morajo svojo 

jezo primerno kontrolirati, saj s pretirano jezo slabo vplivajo na učence. Rezultati so 

pokazali tudi, da bi učenci želeli večkrat izbirati, kaj bodo počeli. Lahko upoštevamo 

njihove želje, vendar v nekih primernih mejah, glede na učni načrt. V kolikor so njihove 

želje v povezavi z učnim načrtom in učnimi cilji, ki jih morajo učenci ob koncu sklopa 

učnih ur doseči, želje lahko upoštevamo. Vsekakor pa učitelj lahko poskuša pri učencih 

zmanjšati njihove strahove, ki so jih zapisali tudi na vprašalnike. Z učenci se lahko 

pogovori in jim pomaga z zgledom, v kolikor pa gre za strah pred poškodbami, učitelj 

lahko pomaga tudi s primernimi varnostnimi ukrepi. Glede na to, da učenci niso bili 

mnenja, da je športna vzgoja pomembna za življenje, bi jim lahko učitelji predstavili 

razloge, zakaj je športna vzgoja pomembna za nas tudi v odrasli dobi. S tem, ko bi 

učitelji poskušali izboljšati predvsem stvari, ki se nanašajo na njih same, bi športna 

vzgoja v očeh učencev postala še bolj priljubljena.  

 

Pri razpravi rezultatov smo zaradi nesmiselnih odgovorov učencev izpustili dve 

vprašanji. Ti dve vprašanji sta bili:  

� Če imate med odmori telovadbo, ali ti je to všeč? 

� Če med poukom telovadite, napiši, ali ti je to všeč. 
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Na podlagi rezultatov smo lahko potrdili ali ovrgli naslednje hipoteze:  

Potrjene hipoteze: 

Hipoteza 1: Predvidevamo, da je športna vzgoja pri učencih drugega triletja med 

najbolj priljubljenimi učnimi predmeti. 

Hipoteza 3: Predvidevamo, da imajo učenci radi športno vzgojo.  

Hipoteza 4 : Učenci se ne bojijo ocenjevanja pri športni vzgoji.  

Hipoteza 5: Učenci drugega triletja ne bi želeli imeti športne vzgoje brez ocenjevanja. 

Hipoteza 6: Predvidevamo, da se športna vzgoja ob primernih vremenskih razmerah 

izvaja zunaj. 

Hipoteza 7: Menimo, da imajo učenci drugega triletja športno vzgojo najraje zunaj. 

Hipoteza 8: Menimo, da je bila večina učencev v šolskem letu 2011/2012 ocenjena z 

oceno 5. 

Hipoteza 9: Predvidevamo, da so učenci zadovoljni s svojimi ocenami pri športni 

vzgoji. 

Hipoteza 10: Predvidevamo, da šole ne izvajajo aktivnega odmora. 

Hipoteza 11: Predvidevamo, da bi več kot polovica učencev drugega triletja rada imela 

aktivni odmor.  

Hipoteza 12: Predvidevamo, da imajo učenci drugega triletja športno vzgojo vedno, ko 

jo imajo na urniku.  

Hipoteza 16: Več kot polovici učencev ni všeč, če se učitelj jezi.  

 

Ovržene hipoteze: 

Hipoteza 2: Več kot polovica učencev drugega triletja meni, da je športna vzgoja eden 

izmed najbolj pomembnih  učnih predmetov za življenje. 

Hipoteza 13: Več kot polovici učencev ni všeč, da jim športna vzgoja odpade.  

Hipoteza 14: Več kot polovica učencev drugega triletja ne mara športno vzgojnega 

kartona pri športni vzgoji. 

Hipoteza 15: Predvidevamo, da učenci pri športni vzgoji ne marajo zasmehovanja. 
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9 PRILOGE 

 
 

VPRAŠALNIK 
 
Sem Katja Kržič, študentka Pedagoške fakultete. Da bom lahko končala študij, moram 
napisati diplomsko delo z naslovom Kako otroci doživljajo športno vzgojo. Del 
diplomskega dela  je tudi vprašalnik, zato bi vaši odgovori zelo pripomogli k uspešni 
izdelavi diplomskega dela. Vprašalniki so anonimni, zato ne bo nihče vedel, kako ste 
odgovarjali. 
 
 
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 

a) štafetne igre 

b) tekmovanja 
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več odgovorov, a samo 
tisto, kar imaš rad-a, ti je 
všeč) 

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 

Ali imate med odmori 
telovadbo? 

     DA          NE 

 Ali ti je všeč, če imate 
med odmori telovadbo? 

     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 

Katerih športov pri 
športni vzgoji ne maraš? 
(Obkroži vse, 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? (Obkroži vse, 
česar ne maraš. Lahko pa 
tudi sam-a še kaj dopišeš.) 

a) učitelj se jezi na nas 

b) učitelj nas kaznuje, če nismo pridni 

c) športna vzgoja nam odpade, če nismo pridni 

d) h športni vzgoji zamujamo 

e) nisem dober pri športni vzgoji 

f) drugi se mi smejijo 
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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 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. 

 

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 

 
Hvala za vaše odgovore.  ☺ 

 


