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IZVLEČEK 
 

V diplomskem delu sta podrobno predstavljena kajenje in športna aktivnost in njun vpliv na 

zdravje učiteljev in učencev. Podrobneje so preučene škodljive lastnosti kajenja na telo 

pasivnega in aktivnega kadilca. Da bi le teh bilo čim manj je potrebno poučiti vse generacije o 

negativnih lastnostih in poskrbeti za pravilen vzor najmlajšim. Najboljša zamenjava omenjene 

razvade bi bila športna aktivnost, ki ima nemalo pozitivnih učinkov na telo in duha 

posameznika. Raziskave kaţejo, da se posamezniki, ki se redno športno udejstvujejo, laţje 

spopadajo z vsakodnevnimi izzivi in imajo boljše telesno počutje.  

V empiričnem delu je predstavljena raziskava o kadilskih in športnih navadah študentov 

Oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete v Ljubljani. V njej je sodelovalo 58 študentov, 

ki so obiskovali različne letnike v študijskem letu 2010/11. Z vprašalnikom smo ugotavljali 

kolikšen deleţ anketiranih je kadilcev in kakšne so njihove kadilske navade. Drugi del 

vprašalnika se je nanašal na preţivljanje prostega časa in kako pogosto se študentje športno 

udejstvujejo.  

Rezultati raziskave so bili nadpovprečno dobri, saj se je izkazalo, da so bili v njej zajeti le 3 % 

kadilcev in 7 % bivših kadilcev. Večina vprašanih se redno ukvarja s športom, najpogosteje  

1-2 × na teden. Svoj prosti čas večina najraje preţivi v naravi, na sprehodu, veliko pa jih tudi 

bere knjigo, posluša glasbo ali preţivlja čas ob televiziji in računalniku, nekoliko manj pa se 

jih najraje ukvarja s športom. Velika večina ima pozitivno mnenje o športni vzgoji in meni, da 

je njihov ţivljenjski slog aktiven.  

 

Ključne besede:  

kajenje, športna aktivnost, vzgoja, zdravje, prosti čas, športna vzgoja 
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Smoking and physical activity of students of the Faculty of 

Education 
 

In the thesis are presented in detail smoking and physical activity and their impact on the 

health of teachers and students. Examines in detail the harmful properties of smoking on the 

body of passive and active smoker. If only these were kept to a minimum, it should be educate 

of all generations negative properties and to ensure that the correct model for the youngest. 

Best replacement of these habits would be physical  activity, which has a great deal of 

positive effects on the body and mind of the individual. Research shows that individuals who 

regularly play sports, easier to deal with everyday challenges and have better body condition. 

In the empirical part presents the study of smoking habits and sports students of the Faculty of 

Education. It was attended by 58 students in the academic year 2010/11. The questionnaire 

was used to determine what percentage of those surveyed smokers about their smoking habits. 

The second part of the questionnaire related to leisure time and how often students play 

sports.  

The survey results were exceptionally good, and it appears to have been covered only             

3 % smokers and 7 % ex-smokers. The majority of respondents are regularly involved in 

sport, often 1-2 time a week. Their free time most prefer to go on a walk, but many are also 

watching TV and playing computer, listen to music and some of them  tend to play sports. 

The vast majority is positive about physical education and believes that their active lifestyle. 

 

 

Keywords: 

smoking, physical activity, education, health, leisure, sport 
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1. 0  UVOD 

 

Učitelj ima pri učencih zelo pomembno vlogo pri oblikovanju osebnosti, saj z njimi preţivi 

veliko časa, jih vzgaja in poučuje. Zato je izjemnega pomena kakšne so njegove navade in 

prepričanja, saj predstavlja učencem vzgled. Prednost razrednega učitelja v primerjavi s 

predmetnimi učitelji je, da učence zelo dobro pozna in to mu omogoča, da naredi pouk 

zanimiv in primeren posamezniku. Prav tako je tudi pomembno, da prisluhne učencu in 

njegovim potrebam in mu s tem omogoči prijetnejše in učinkovitejše učenje.  

Mlajši učenci imajo močno ţeljo in potrebo po gibanju in vstop v šolo je za njih stresen, saj 

šola od učencev pričakuje sedentaren način preţivljanja časa v šoli. Zato je prav, da učencem 

omogočamo veliko gibanja vsak dan in ne samo med urami športne vzgoje. Veliko učnih ur 

lahko izvajamo zunaj, še posebej priporočljiva pa sta aktivni odmor in minuta za zdravje, ki 

omogočata, da učenci potešijo ţeljo po gibanju in laţje sledijo pouku.   

Učenci pa ne prevzemajo le navad učitelja temveč tudi lastnih staršev. Zato je pomembno, da 

starši ţe zelo zgodaj omogočajo otrokom veliko gibanja in aktivno preţivljanje prostega časa. 

Zaradi sluţbenih obveznosti velikokrat starši ne morejo vsakodnevno aktivno preţivljati čas z 

otroki, zato je pomembno, da se zavedajo tega in otroku omogočijo športno aktivnost v 

športnem klubu ali popoldanskem kroţku.   

Za zdravo in kvalitetno ţivljenja je pomemben zdrav način ţivljenja, ki vključuje redno 

športno aktivnost, bivanje na sveţem zraku in zdravo prehranjevanje. Razvade sodobnega 

sveta, kot so cigarete, alkohol in droge, škodujejo zdravju in imajo mnogo slabih lastnosti. V 

diplomskem delu sta področje kajenja in športne aktivnosti podrobneje raziskana in 

opredeljena, sledi raziskava o navadah bodočih učiteljev, ki obiskujejo Pedagoško fakulteto v 

Ljubljani.  
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2. 0 PREDMET IN PROBLEM 

 

Predmet preučevanje je razmerje med kajenjem in športno aktivnostjo. Ta dva termina sta si 

zelo raznolika in nezdruţljiva, so pa posamezniki, ki redno kadijo in se redno športno 

udejstvujejo. V nadaljevanju bo vsak izmed njiju podrobneje preučen. Najbolj nas bo zanimal 

učinek obeh terminov na zdravje posameznika. 

 

2. 1 KAJENJE 

 

Kajenje je uţivanje tobaka v cigareti, cigari ali pipi. Poznamo tri vrste kajenja, in sicer, 

pljučno kajenje oz. inhalacija, ustno kajenje (puhanje brez inhaliranja) in pasivno kajenje. 

Najbolj nevarno je pljučno kajenje, čeprav tudi ostala dva nista zanemarljiva.  

V članku Odnos javnosti do kajenja in ZOUTI kaţe statistika iz leta 2008, da je deleţ kadilcev 

po uvedbi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (v nadaljevanju ZOUTI) padel iz 

22,3 % na 17,5 %.  Med anketiranimi je 79,2 % podpora novemu zakonu, saj v njem vidijo 

manjšo obolevnost zaposlenih s tobačnim dimom onesnaţenim okoljem in razlog za opustitev 

kajenja. (Blaţko, 2008) 

Najstniki v dobi raziskovanja običajno priţgejo prvo cigareto med štirinajstim in osemnajstim 

letom in to običajno vodi v kadilstvo. Tretjina mladih, pa po Pečjakovi raziskavi iz leta 1994, 

prvo cigareto priţge ţe prej. Čeprav je v Sloveniji zakon, da lahko cigarete kupijo le 

polnoletni, so le te dostopne ţe prej, saj se nadzor ne izvaja dosledno.  Kajenje in pasivno 

kajenje sta v tem obdobju zaradi intenzivnega razvoja in rasti toliko bolj škodljiva za 

organizem. Svetovna raziskava odnosa mladih  do tobaka (v letih 2003 in 2007) pa kaţe, da 

mladi med 13 in 15 letom starosti kadijo manj. Deleţ mladih, ki so kadarkoli priţgalo cigareto 

se je zniţal iz 66,4 % na 61,6 %, deleţ rednih kadilcev pa iz 28,5 % na 24, 9 %. Skrb 

vzbujajoče je, da se je povečal deleţ kadilcev, ki kadijo vsak dan, in sicer, iz 7,7 % na 11,4 %. 

Med njimi pa narašča število deklet. (Juričič, 2008) 
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Med nekoliko starejšimi mladostniki, 15-16 letniki, pa so ugotovili, da je v obdobju 1995-

2003 število kadilcev naraščalo, tako redni kot občasni kadilci. V letih 2003-2007 pa se je 

zmanjšalo število rednih in občasnih kadilcev. (Stergar, 2008).  

»Na spremembe so verjetno vplivale sistemske rešitve (omejevanje kajenja na javnih mestih, 

prepoved oglaševanja tobaka in sponzoriranja prireditev s strani tobačne industrije, uvajanje 

sistematičnega izobraţevanja mladih v okviru šolskega programa (Spodbujajmo nekajenje – 

3., 4. razred osnovne šole do zaključka osnovne šole). (http://tobak-

zveza.si/default.asp?lang=sl&str=175&tip=vsebina)  

 

 

2. 1. 1  ZGODOVINA TOBAKA 

 

 

Tobak naj bi izviral iz  Juţne Amerike, od koder naj bi ga Jean Nicot prinesel kraljici Katarini 

v 16. stoletju. Od takrat se je po vsej Evropi hitro razširil in postal priljubljen. V naslednjih 

stoletjih se je uporaba tobaka večala in tako se je razvila tobačna industrija. V tridesetih letih 

19. stoletja pa so se pojavile tudi prve televizijske reklame, ki so prikazovale kajenje kot velik 

uţitek in nihče ni razmišljal o škodljivih vplivih kajenja. Šele v petdesetih letih so se pojavile 

prve raziskave na tem področju in šele po desetih letih so domnevali, da je kajenje škodljivo 

zdravju. Skoraj dvajset let po tem pa se je zdravniški konzorcij odločil, da mora biti vsak 

posameznik obveščen o škodljivih vplivih cigaret. Najbolj primerno se jim je zdelo, da to 

zapišejo v obliki kratkih opozoril kar na škatlico cigaret. Leta 1970 so v ZDA prepovedali 

oglaševanje cigaret, a je do tedaj kadil ţe precejšnji del prebivalstva (več kot polovica moških 

in več kot tretjina ţensk). Po tem ukrepu, se je deleţ kadilskega prebivalstva zmanjšal, a 

prodaja cigaret je porasla, saj je poraslo število teţjih kadilcev. To znaša za drţavno blagajno 

pomemben vir dohodkov in to je tudi razlog, zakaj je kajenje teţko ustaviti. (Pečjak, 1995) 

 

 

http://tobak-zveza.si/default.asp?lang=sl&str=175&tip=vsebina
http://tobak-zveza.si/default.asp?lang=sl&str=175&tip=vsebina
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2. 1. 2  SESTAVA CIGARETNEGA DIMA  

 

 

Zaradi nepopolnega izgorevanja tobačnih listov nastaja cigaretni dim, v katerem je okoli štiri 

tisoč kemijskih sestavin in niti ena nima pozitivnega vpliva na telo, so pa mnoge med njimi 

zelo škodljive. V večjih količinah bi lahko rekli, da gre za strupe, ki povzročajo hude bolezni. 

Med vsemi pa so najbolj znane in škodljive posledice nikotina, ogljikovega monoksida in 

cigaretnega katrana, ki bodo v nadaljevanju podrobneje predstavljene. (Kristan, 1994) 

Pri kajenju ločimo glavni in stranski dim. Prvega »zauţijejo« kadilci, saj teče vzdolţ cigarete, 

ko kadilec potegne zrak skozi cigareto. Stranski dim pa nastaja na koncu cigarete in se širi v 

okolico. Kadar so v bliţini prisotni drugi govorimo o pasivnem kajenju, ki pa je 

neprostovoljno in je prav tako škodljivo za zdravje. Daljša izpostavljenost pasivnemu kajenju 

lahko prinese z leti podobne posledice, kot samo kajenje.  (Kristan, 1994) 

 

 

2. 1. 2. 1 DELOVANJE NIKOTINA 

 

 

Nikotin je izredno močan ţivčni strup in v večji količini lahko povzroči tudi smrt. Največ 

nikotina pride v telo z vdihanim dimom v pljuča, od tod pa v kri. Nekaj nikotina pa se vpije v 

telo ţe pred pljuči (ustna sluznica, sluznica dihalnih poti) in tudi tu prehaja v kri. Običajen 

kadilec zauţije na dan toliko nikotina, da bi lahko bilo usodno, a vendar do tragičnih posledic 

ne pride, ker zastrupljanje poteka počasi in postopoma in ima telo čas, da ga izloča iz telesa. 

Jetra so pomemben človeški organ, ki nikotin razgradi in se nato večina izloči preko urina. 

Nekadilcem, ki kajenja niso vajeni, lahko ţe majhna količina omenjenega strupa povzroči 

hudo slabost in nelagodje. (Kristan, 1994) 
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V zelo majhnih količinah nikotin deluje spodbudno na moţgane, a le za kratek čas. Takrat se 

povečata ţivahnost in zbranost. Do tega pride, ker pod vplivom nikotina prične nadledvična 

ţleza izločati večjo količino hormona adrenalina. To se zgodi ţe minuto po priţgani cigareti, a 

čez pol ure ta učinek splahni in nastopi mlahavost, zato mora kadilec ponovno seči po 

cigareti. Sčasoma pa kadilec potrebuje vedno večji odmerek in takrat govorimo o 

zasvojenosti. (Kristan, 1994) 

Nikotin pa dolgoročno vpliva tudi na hromenje moţganov, zoţenje krvnih ţil, srčna obolenja, 

zaradi hitrejšega ritma bitja srca, povišan krvi tlak, bolečine v mečih, pospešuje strjevanje 

krvi in prizadene spolne ţleze. Prav tako moti potek zdravljenja nekaterih drugih obolenj, ker 

moti presnovo in spreminja učinek nekaterih naravnih hormonov. (Kristan, 1994) 

 

 

2. 1. 2. 2 DELOVANJE OGLJIKOVEGA MONOKSIDA  

 

 

Ogljikov monoksid nastaja, kadar pri izgorevanju ogljikovih spojin ni na voljo dovolj kisika. 

Le ta je brez barve in vonja, tako da ga s čutili ne moremo zaznati. Je izredno strupen plin in 

lahko povzroči zastrupitev. Ironično je, da ogljikov monoksid pravzaprav ni strupen plin, a 

zaradi kemičnih lastnosti lahko usodno posega v delo organizma. V telo pride skozi cigareto 

podobno kot nikotin.  Tudi ogljikov monoksid ima mnogo stranskih učinkov, ki pridejo do 

izraza po daljšem obdobju. Med najpogostejši so: zoţenje krvnih ţil, povečanje srčnega 

utripa, zviševanje krvnega tlaka. Vse našteto privede do srčno-ţilnih obolenj. Prav tako imajo 

kadilci v krvi premalo kisika, saj se omenjeni plin veţe na hemoglobin in izpodriva kisik. 

Prav ta osiromašenost s kisikom oteţi športnikom doseganje dobrih rezultatov, saj so 

ogromne količine kisika nujno potrebne. Omenjeni plin pa lahko povzroča trajne moţganske 

okvare, slabi imunski sistem, povzroča trombozo, prizadene vid in pljuča. (Kristan, 1994) 
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2. 1. 2. 3 DELOVANJE CIGARETNEGA KATRANA 

 

 

Tako kot prvi dve sestavini cigaretnega dima, je tudi katran sestavina cigaretnega dima. 

Katran je dejansko zmes različnih snovi in med njimi je vsaj sedem takšnih, ki so izredno 

škodljivi in povzročajo raka. Prisotnost katrana lahko preverimo na zelo preprost način. V 

usta zajamemo cigaretni dim in ga nato pihnemo v papirnati robček, ki se obarva rumeno – to 

je katran. Da ne bi zauţili preveč katrana imajo cigarete cigaretni filter. Ţal le ta ne zadrţi 

vsega in ostalo odide v pljuča. Nekaj tega kadilec izkašlja, večina pa ostane v telesu in se 

nikdar ne izloči. To se najbolje vidi na rentgenski sliki pljuč, ki so črno obarvana. To 

povzroča kronični bronhitis, emfizem in raka na pljučih ter ostalih organih. Do tega pride, ker 

se katran lepi ţe na ustno sluznico in povzroča raka na ustih, v ustni votlini, grlu in 

poţiralniku. Ker se pa nekatere sestavine katrana absorbirajo v kri, le ta lahko povzroči rak na 

ostalih organih.   (Kristan, 1994) 

 

 

2. 1. 3  ŠKODLJIVE POSLEDICE KAJENJA 

 

 

V prejšnjih točkah so bile podrobneje opisane glavne sestavine cigaretnega dima in škodljive 

posledice posamezne sestavine. Povzetek le tega je, da vplivi omenjenega dima vplivajo v 

večji ali manjši meri na posamezne organe v človeškem telesu. Bolezenski znaki, ki se 

pojavljajo pri kadilcih so običajno povezani s prizadetostjo pljuč in okvaro srca. Odvisno od 

posameznika je, ali gre za laţje poškodbe, moţen je pa tudi razvoj raka.  

Čeprav si nekateri zatiskajo oči in si bolezni ne priznajo, statistika pravi, da je umrljivost pri 

kadilcih med 35 in 55 letom dva ali trikrat večja kakor pri nekadilcih. Tridesetletni kadilec,  ki 

dnevno pokadi več kot 20 cigaret ima v povprečju za osem let krajšo ţivljenjsko dobo kot 

nekadilec. (Fortič, 1987) 
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2. 1. 4  PASIVNO KAJENJE 

 

 

V zaprtih prostorih kadilci s cigaretnim dimom izpostavljajo druge škodljivim koncentracijam 

tobakovega dima. Dokazali so celo, da nekadilec ob kadilcu, ki pokadi 2 škatlici cigaret na 

dan, inhalira isto količino tobakovega dima, kot če bi pokadil sam tri cigarete. Manjši kot je 

prostor, večja je količina vdihanega dima. Ob pogosti prisotnosti kadilca, so v urinu nekadilca 

našli zmerno količino nikotina. Najbolj ogroţena skupina so otroci, pri katerih so študije 

pokazale, da so otroci kadilcev bolj dovzetni za pljučne bolezni v prvih letih ţivljenja. Prav 

tako so močno ogroţene nosečnice in njihov plod, ki ima lahko zaradi cigaretnega dima niţjo 

porodno teţo in večjo moţnost za predporodno umrljivost. Če je noseča mati kadilka, pa so 

dokazali, da je otrok do 7 let slabše razvit od svojih sovrstnikov. (Fortič, 1987) 

Na temelju najnovejših raziskav je moč dokazati, da zaradi pasivnega kajenja, tudi nekadilci 

obolevajo za posledicami tobakovega dima. Kadar so kadilci izpostavljeni večji količini dima, 

tudi sami občutijo omotičnost. Pri pasivnih kadilcih se pojavljajo glavoboli, ščemenje v očeh 

in slabosti, prav tako pa se oslabi tudi psihomotorična dejavnost. Slednja je lahko v 

avtomobilu ali za teţjem strojem tudi usodna. Še posebej so ogroţeni astmatiki in srčni 

bolniki,  za katere je najbolje, da se ne izpostavljajo cigaretnemu dimu. Nekadilci bi morali 

biti povsod zaščiteni, zato bi moralo biti kajenje prepovedano na vseh javnih površinah. 

(Fortič, 1987) 

V Sloveniji trenutno velja zakonodaja, ki pravi, da je kajenje prepovedano v vseh zaprtih 

javnih in delovnih prostorih. Za zaprt javni ali delovni prostor se šteje prostor, ki ima streho in 

popolnoma zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten. Kajenje je prepovedano tudi v 

prostorih, ki se po tem zakonu ne štejejo za zaprte prostore, če so del pripadajočih 

funkcionalnih zemljišč prostorov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraţevanja. Izjema 

so kadilnice v določenih ustanovah, a nikakor ne smejo biti v prostorih, kjer se opravlja 

zdravstvena in vzgojno-izobraţevalna dejavnost. (Uradni list 93/2007) 
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2. 2  ŠPORTNA AKTIVNOST 

 

 

Beseda šport izhaja iz latinske besede disportable, ki pomeni raztresti se, odvrniti se od dela 

in skrbi. Športna zgodovina je dolga in bogata. Ţe v srednjem veku so poznali različne 

dejavnosti, ki so jih izvajali za razvedrilo in sprostitev. V angleškem besednjaku pa pomeni 

šport zabavo in sprostitev, ki pomaga odmisliti delo in skrbi.  Sicer je znano, da ima telovadba 

svoje izumitelje in sistematike (Jahn, Ling, Tyrš in drugi), šport pa se je pojavil sam, dalo ga 

je ţivljenje, tako kot ljudske pesmi in običaje. Človeštvo pozna borjenje, lov, ples, plavanje, 

tek, sankanje, veslanje ţe zelo dolgo. Stoletja je bil šport domena mladih in otrok, nekatere 

vrste športa pa so bile značilne za vladajoči razred (tenis, jahanje … ). S prostim časom in 

obremenitvijo pri delu je šport potreba in pravica vsakogar. Danes predvsem poznamo 

tekmovalni šport, ki ga gojijo v klubih. Razvil se je v Veliki Britaniji v 19. Stoletju, hitro pa 

so ga sprejeli tudi drugod. Na angleških univerzah so dali velik poudarek na načelo fair-play, 

danes pa prevladuje ţelja in teţnja po višjih doseţkih in poenotena pravila. (Ulaga, 1976) 

Na vprašanje kaj šport pravzaprav je Drago Ulaga navaja nekaj odgovorov: »Šport je vsaka 

telesna aktivnost, ki ima značaj igre in pri kateri gre za boj sam s seboj ali za tekmovanje z 

drugimi« ali »šport je gibalna aktivnost, ki se manifestira v častni borbi s teţnjo po višjih 

doseţkih.« Šport je razvedrilo in sprostitev, a ni vse, kar radi delamo v prostem času. (Ulaga, 

1976) 

Različni avtorji šport opredeljujejo različno: 

»Šport je prostovoljni in ustaljeni kult intenzivne mišične vadbe, zasnovan na ţelji po 

napredku, ki pa je lahko tudi tveganje.« 

 

P. de Coubertin 

»Šport je prizadevanje za čim boljše rezultate v določeni športni panogi; glavni cilj je 

obvladovanje vedno večjih ovir.« 

Sveznanje (1937) 
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»Šport je igra, šala, sprehod v naravi, še zlasti vse tiste telesne vaje, za katere je potrebna 

moč, hrabrost, vzdrţljivost.« 

Leksikon tujk, M. Vujaklija (1937) 

»Šport je udejstvovanje, ki ga človek goji v prostem času zato, da se odpočije, razvedri in 

hkrati z odvečno energijo še bolj izuri svoje sposobnosti.« 

A. Trstenjak (1951) 

»Šport je telesna dejavnost, opredeljena s sistemom konvencij; njegov namen je doseči 

merljiv rezultat; na podlagi le tega se oceni relativna nadmoč udeleţencev v boju. 

S tekmovalnim športom zadoščamo biološkim in duševnim potrebam mladega človeka po 

merjenju sil in uveljavljanju samega sebe. Tekmovalni šport je nadgradnja, ki mora sloneti na 

nepogrešljivih pridobitvah temeljne telesne vzgoje.« 

Mali športni leksikon (1963) 

 

Pregled nekaterih definicij športa kaţe, da različni avtorji različno opredeljujejo termin šport. 

Opredelitve se spreminjajo z razvojem druţbe in športa znotraj nje. Ravno zaradi tega je 

nemogoče konkretno opredeliti šport za preteklost, sedanjost in prihodnost. Šport je 

pravzaprav druţbeni pojav, ki se je in se bo spreminjal glede na druţbene potrebe in tako se 

bosta z njim spreminjala tudi njegov pomen in opredelitev. (Šugman, 1991) 
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2. 2. 1  ŠPORTNA AKTIVNOST IN ZDRAVJE 

 

 

Zdravje ima telesne, socialne in duševne dimenzije. Dobro zdravje je povezano z zmoţnostjo 

uţivanja ţivljenja in spopadanja z izzivi. Za dobro zdravje je dobra telesna pripravljenost 

ključnega pomena. K telesni pripravljenosti uvrščamo vzdrţljivost dihalnega in srčno-ţilnega 

sistema, mišično moč, telesno gibljivost in vzdrţljivost, ravnoteţje, koordinacijo, hitrost in 

spretnost. Vse to omogoča telesu izvajanje različnih dnevnih nalog in opravil  z veliko 

energije in brez utrujenosti. Izbira telesne dejavnosti je odvisna od posameznika, saj ima vsak 

svoje prednosti in omejitve. Vendar pa se mora vsaka dejavnost pričeti z ogrevanjem in 

končati z raztezanjem. Med samo vadbo pa mišice potrebujejo veliko kisika, zato je potrebno 

pravilno dihati. Aktivno ţivljenje in gibanje sta pomembna varovalna dejavnika, ki ščitita 

pred zvišanim krvnim pritiskom, moţgansko kapjo, povišanim sladkorjem v krvi, 

osteoporozo, aterosklerozo … Ugodno vpliva tudi na zmanjšanje napetosti, stresa, tesnobe in 

depresije. (Ţalek, 2004) 

Če povzamem je aktivno ţivljenje skrb za lastno zdravje in vsesplošno počutje (telesno in 

duševno). Ţalek pravi, da naj bi to dosegli  z vsaj 30 minut vadbe, vsaj 5 krat na teden. 

Intenzivnost vadbe je potrebno prilagoditi cilju, ki ga posameznik ima, vendar moramo paziti 

na srčni utrip, ki ne sme prekoračiti maksimalnega srčnega utripa (220 utripov na minuto 

minus leta). Sicer pa je potrebno prisluhniti telesu in lastnemu počutju. (Ţalek, 2004) 

Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da bi se morali otroci in mladostniki za dosego 

koristi za svoje zdravje in razvoj gibati vsaj eno uro na dan vse dni v tednu. Novejše študije 

(Završnik  & Pišot, 2007) pa priporočajo še več vadbe in sicer za deklice (z normalno teţo) 

vsaj 120 minut vadbe in za fante vsaj 150 minut vadbe na dan. 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Posel Ilijevec Anamari; diplomsko delo  

11 

 

Matija Horvat in Ţiva Melik govorita o kratkoročnih in dolgoročnih vplivih telesnega napora. 

Napor je telesna aktivnost, pri kateri mora telo delati bolj kot običajno. Kratkoročni vplivi so 

hitrejše in globoko dihanje, hitrejše in močnejše bitje srca, napetost v mišicah in povečana 

telesna presnova. Telo se na ponavljajoče se aktivnost prilagodi z različnimi spremembami, ki 

so odvisne od vrste in jakosti napora in takrat govorimo o dolgoročnih vplivih telesnega 

napora. S treningom proti uporu krepimo mišice, s tekom ali plavanjem krepimo srce in pljuča 

in s tem povečujemo vzdrţljivost telesa, anaerobni treningi pa vplivajo na mišice. Zaradi 

napora se tudi ojačijo kosti, vezi v sklepih in kite. Ko se treningi prekinejo, pa izzvenijo vsi 

učinki napora na telo. (Horvat & Melik, 2000) 

 

 

2. 2. 1. 1  DUŠEVNE KORISTI TELESNE DEJAVNOSTI 

 

 

Medicinska znanost vse bolj upošteva in zagovarja povezanost telesnih in duševnih 

dejavnosti, ki je znana ţe stoletja.  Gre za dvosmernost telesnega in duševnega zdravja, zato 

pomen rednega gibanja vpliva na mnoga področja človekove duševnosti. Zadnje raziskave, ki 

so to potrdile so vedno glasnejše tudi med ljudmi, saj je opazna ozaveščenost ljudi, ki 

vključujejo gibanje v svoj način ţivljenja, sprostitve in druţenja. (Tomori, 2000) 

Zadnja leta je vedno več govora o stresu, ki je vsem dobro znan. Vsak stres sproţa v človeku 

celosten odziv in zahteva določene prilagoditve telesa, ki lahko odpoveduje na različne 

načine. Različne motnje telesnega zdravja in psihosomatske bolezni so opozorilo, da je stres 

ţe ogrozil telesno zdravje. Pod vplivom stresa pa se tudi duševne dejavnosti močno 

spremenijo, ki se kaţejo kot čustvena napetost, tesnoba, brezvoljnost, povečana razburljivost, 

nesposobnost osredotočanja misli, nespečnost, občutek pobitosti in kronična izčrpanost. 

Boljše duševno zdravje je pogojeno z boljšim telesnim zdravjem in zadostno telesno 

prilagodljivostjo (in obratno). Zato je telesna dejavnost koristna naloţba v obvladovanje 

različnih stresov. Ugotovitve tudi kaţejo, da ljudje, ki so se navadili usmerjati svojo energijo 

v telesno obremenitev, laţje prenašajo različne duševne obremenitve in se ustrezno odzovejo. 

Sam telesni napor sicer predstavlja neke vrste stres, a vendar daje zadoščanje in zadovoljstvo, 
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da je stres obvladan. Ker je nekaj narejeno z lastnim trudom in prizadevanjem daje dober 

občutek. Takšna izkušnja je dober vir zaupanja vase pri različnih obremenitvah (tako telesnih 

kot duševnih). Ob telesni dejavnosti se človek nauči tudi telesne sprostitve, ki je pogoj za 

duševno sprostitev. Če so mišice zakrčene, se to občuti kot neugodje notranje napetosti, ki 

ovira sproščeno razmišljanje in spontano doţivljanje. (Tomori, 2000) 

Telesna aktivnost pa vpliva tudi na intelektualne zmogljivosti, saj so ob zadostni telesni 

razgibanosti moţgani bolj oskrbovani s kisikom. Bivanje na sveţem zraku pa dodatno pospeši 

oskrbo osrednjega ţivčevja s kisikom, s tem pa se poveča tudi njegova učinkovitost. Mnogi 

tekači povedo, da med samim tekom laţje razmišljajo in pridejo do različnih rešitev. Torej 

telesna aktivnost močno vpliva na duševno aktivnost. Poleg zgoraj naštetega  lajša občutek 

tesnobe, zmanjšuje depresivnost,usmerja agresivnost in močno izboljšuje odnos so sebe in na 

samospoštovanje. (Tomori, 2000) 
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2. 2. 2  DELITEV ŠPORTNE AKTIVNOSTI 

 

  

Sila (1999) deli športno aktivnost v tri osnovne skupine: 

- športna vzgoja 

- selektivni in vrhunski šport in 

- športna rekreacija. 

Športna vzgoja se prične ţe zelo zgodaj, v najmlajši dobi otroka in se nadaljuje v šolah vseh 

stopenj. Gibanje je sestavni del iger, s katerim vpliva na pravilno rast in razvoj otroka, pridobi 

pa tudi na moči, hitrosti, spretnosti, ravnoteţju in preciznosti. Iz tega izhaja, da so cilji športne 

vzgoje pravilni telesni in gibalni razvoj, učenje posameznih športnih aktivnosti in osvojitev 

navad  rednega športnega udejstvovanja v celotnem ţivljenjskem obdobju.  

Drugo področje je namenjeno doseganju vrhunskih rezultatov na različnih tekmovanjih. 

Takšna tekmovanja se odvijajo na športnih dogodkih, kjer se zbirajo gledalci, novinarji in vsi, 

ki so povezani s športom. 

Zadnje, tretje področje pa je namenjeno vsem, ne glede na starost, spol, znanje in sposobnosti. 

Gre za prijetno telesno dejavnost, ki omogoča posamezniku, da uţiva v gibanju v naravi ali za 

to namenjenih objektih. Pogosto poteka v druţbi ljudi, ki imajo podoben interes. Te aktivnosti 

pogosto postanejo sestavni del ţivljenjskega sloga in nepogrešljiva prvina kakovostnega 

ţivljenja. Sam pojem športne rekreacije pove, da gre za športno dejavnosti, ki ima rekreativen 

značaj. Beseda rekreativen izhaja iz latinščine in pomeni, na novo narediti, osveţiti in 

okrepiti. Torej rekreacija pomeni razvedrilo, osveţitev in aktivni počitek. O rekreaciji 

govorimo, kadar je bila aktivnost izbrana po ţelji in človekovi lastni opredelitvi, izven 

poklicnega dela, ko je usmerjena k bogatenju in plemenitenju človekovega bivanja in ustvarja 

pozitivna čustva.  

Prednost športne rekreacije je v tem, da gre za sproščeno gibanje in primeren telesni napor, 

beg iz zaprtih prostorov (in urbaniziranega okolja), umik od skrbi in obveznostmi, druţenje z 

ustreznimi ljudmi, sproščanje in oddajanje pozitivnih čustev in uţivanje.     
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Bizjan (1999) navaja osem različnih delitev športa, in sicer: 

1. Glede na kraj vadbe: 

 dvoranski športi (športna gimnastika, košarka), 

 športni objekti za določeno športno panogo (nogometno igrišče, atletski stadion, 

smučarska skakalnica, steza za bob, ciklodrom, bazen), 

 športi, ki se izvajajo v naravi (zmajarstvo, maratonsko plavanje, jadranje, orientacijski 

tek, morski ribolov …). 

 

 

2. Po obliki: 

 

 športna vzgoja v okviru rednega vzgojno izobraţevalnega sistema (predšolskega, 

osnovnošolskega, srednješolskega in visokošolskega), 

 posebna športna vzgoja za otroke s posebnimi potrebami in zdravstveno ogroţeno 

mladino (izvaja se v okviru rednega izobraţevalnega sistema in v okviru posebnih šol 

in zavodov), 

 športna rekreacija (šport za vse) za vsa ţivljenjska obdobja (izvajajo jo posamezniki, 

športna društva, klubi), 

 tekmovalni šport in  

 vrhunski šport. 

 

 

3. Glede na status športnika: 

 

 amaterski, 

 profesionalni. 
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4. Glede na udeleţbo na olimpijskih igrah: 

 

 olimpijski športi so vključeni v sodobne olimpijske igre (letne, zimske), 

 neolimpijski športi pa si prizadevajo, da postanejo sestavni del največjih svetovnih 

športnih dogodkov zimskih ali letnih olimpijskih iger. 

 

 

5. Glede na letni čas izvajanja: 

 

 letne (športne igre, atletika, plavanje, jadranje), 

 zimske (alpsko smučanje, smučarski teki, smučarski skoki, biatlon). 

 

* Večino športov lahko izvajamo v vseh letnih časih , obstajajo pa značilni športi za 

posamezni letni čas v naših krajih. Tipični pomladni športi v naših krajih so: turno 

smučanje, lahkoten tek v naravi, sprehodi, športne igre. Značilni jesenski športi so 

zelo podobni pomladnim. Zimski športi so vezani na sneg, letni pa na vodo.  

 

 

6. Glede na število udeleţencev: 

 

 individualni (atletika), 

 pari (plesni pari), 

 skupinski (veslaški četverec, jadranje na večjih jadrnicah), 

 ekipni (odbojka). 
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7. Glede na starostno stopnjo, kateri je šport namenjen: 

 

 predšolska doba (do 6. leta starosti), 

 osnovnošolsko obdobje (od 6. do 15. leta starosti), 

 obdobje mladinskega športa (od 15. do 20. leta starosti), 

 obdobje članskega športa (od  20. do 30. leta starosti), 

 obdobje srednjih let (od 30. do 40. leta starosti), 

 prva doba staranja (od 40. do 60. leta starosti), 

 druga doba staranja (od 60. leta starosti). 

 

 

8. Glede na strukturo gibalnih aktivnosti (po Matvejevu): 

 

 monostrukturalne športne aktivnosti (tek, plavanje, veslanje, kolesarstvo, smučarski 

teki), 

 polistrukturalne športne aktivnosti (košarka, odbojka, karate, judo), 

 kompleksne športne aktivnosti (kros, plavanje, streljanje, sabljanje, terensko jahanje, 

atletski deseteroboj in peteroboj)  ... 

 

(Bizjan, 1999) 
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2. 2. 3  VPLIV GIBALNE AKTIVNOSTI NA UČENCE 

 

 

Vpliv gibalne aktivnosti bomo razdelili na 3 področja in sicer: 

- na gibalni razvoj, 

- na razvoj kognitivnih sposobnosti in 

- čustveni razvoj. 

 

Zaradi prepletenosti telesnega in gibalnega razvoja gre za enotno področje gibalnega razvoja 

(razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti), ki ga uvrščajo na polje telesnega. Gre za dve 

ločeni področji razvoja, ki pa sta v tesnem medsebojnem sovplivanju, saj kadar je napredek na 

enem področju, ta vodi v napredek pri drugem. Oba pa sta odvisna od otrokove gibalne 

aktivnosti. Za telesni razvoj mlajšega učenca je značilna določena konstantnost v njegovem 

razvoju in rasti. Med sedmim in enajstim leto običajno zraste več kot 5 centimetrov. Med 

dečki in deklicami so v rasti določene razlike, saj razvoj poteka intenzivneje v določenih letih. 

Na telesno teţo pomembno vpliva količina podkoţnega maščevja. V tem obdobju imajo ţe 

izoblikovano okostje, predvsem ukrivljenost hrbtenice. Spremlja jih intenzivna rast kosti, 

zobovja, mišic … Sam gibalni razvoj pa se kaţe v bolj učinkovitem in nadzorovanem gibanju 

in uporabi telesa na nove načine. Poznamo dva vidika gibalnega razvoja. Prvi vključuje 

motorične sposobnosti (repetativna in eksplozivna moč, koordinacija, gibljivost, hitrost in 

ravnoteţje), drugi pa predstavlja gibalne dejavnosti, ki jih delimo v tri kategorije, in sicer, 

stabilnostna, lokomotorna (premikanje iz kraja v kraj) in manipulativne dejavnosti 

(upravljanje). Gibalne sposobnosti pa se delijo na dve komponenti, ki sta med seboj povezani. 

Prva je splošna zmogljivost (mišična moč, mišična vzdrţljivost, aerobna vzdrţljivost, 

gibljivost sklepov in telesna sestava). Druga pa je izvedbena zmogljivost (hitrost gibanja, 

agilnost, koordinacija, gibljivost, ravnoteţje in moč). (Zurc, 2008) 
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Značilnosti gibalnega razvoja lahko ocenjujemo z dveh vidikov, in sicer, razvoj velikih 

motoričnih sposobnosti (hoja, tek, poskakovanje …) ali razvoj finomotoričnih sposobnosti 

(pisanje, risanje …). V tem obdobju se učenci najuspešnejše naučijo vseh omenjenih gibalnih 

vzorcev. Učijo se jih izredno hitro in brez večjih naporov. Omejevanje na tej stopnji bi pustilo 

posledice na kasnejši gibalni razvoj. Različnost gibalnih izkušenj pa vodi v povečanje gibalne 

kapacitete, zato je pomembno, da učencu ponudimo raznolike gibalne aktivnosti. Seveda pa 

na gibalne sposobnosti vplivajo poleg okolja tudi faktor dednosti in samodejavnosti. Otroci, ki 

so usmerjeni v šport, namenijo le temu več časa, v večji meri izkoristijo svoj motorični 

potencial. (Zurc, 2008) 

O povezanosti gibalne aktivnosti in kognitivnega razvoja so pisali ţe Platon, Locke, 

Komenski, Rousseau … Vsi so verjeli, da je gibalna aktivnost osnova intelektualnemu 

razvoju. Kasnejše raziskave so potrdile, da obstajajo statistično pomembne povezave med 

njima in tudi povezavo med šolsko uspešnostjo in gibalno aktivnostjo. Ustrezna gibalna in 

športna aktivnost lahko stimulativno vplivata na razvoj kognitivnih sposobnosti oz. na tiste 

strukture centralnega ţivčnega sistema, so odgovorne za kognitivno delovanje. To je 

pomemben podatek za učitelja, saj prevečkrat poteka pouk preko sistema »papir-svinčnik« in 

premalokrat v povezavi z gibanjem, ki da bistveno boljše rezultate. Študije o povezavi gibalne 

aktivnosti in čustvenega razvoje niso tako pogoste kot študije povezav med gibalno 

aktivnostjo in kognitivnem razvojem, pa kaţejo na pozitivne učinke gibanja v 

posameznikovem čustvenem razvoju.  Pomemben vpliv ima na razvoj samopodobe, ki je za 

šolarja izrednega pomena. (Zurc, 2008) 
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2. 2. 3. 1 GIBALNA AKTIVNOST KOT NOTRANJI DEJAVNIK 

ŠOLSKE USPEŠNOSTI 

 

 

S področja šolske uspešnosti je bilo narejenih veliko raziskav, ki pa kaţejo pozitivne 

povezave z gibalno aktivnostjo. Pri dodajanju gibalne aktivnosti med ostale otrokove šolske 

obveznosti in pri zmanjševanju časa drugim predmetom ne pride do upada šolskih ocen, 

namreč nasprotno, saj so mnogi otroci izboljšali svojo šolsko uspešnost. Navedene ugotovitve 

veljajo za otroke poznega otroštva (pred puberteto). Otroci, udeleţeni v dodatni športni 

dejavnosti, so bolj mirni pri pouku in bolj energični pri učenju. Poseben vpliv ima zlasti v 

prvem razredu pri tistih otrocih, ki nimajo predznanj ali niso obiskovali organiziranih oblik 

predšolske vzgoje. Liner (2002) je na vzorcu 1447 otrok ugotovil, da imajo vsi, ki so bili 

pogosteje in dlje časa gibalno aktivni višji uspeh. Pomanjkanje gibalne aktivnosti, ne vpliva 

samo na učni uspeh, temveč vodi pri otroku do pojava debelosti. Opozoriti velja da se večina 

študij nanaša na proučevanje kognitivne sposobnosti ali inteligentnosti.  Roth (2005) 

opozarja, da gibalno udejstvovanje izboljšuje tudi tisti del šolske uspešnosti, ki je neodvisen 

od inteligentnosti. (Zurc, 2008) 

Motorično najsposobnejši učenci si z večjim  vključevanjem v športne dejavnosti (daljše 

obdobje) razvijajo kognitivne sposobnosti (inteligentnost, analitični in sintetični pristop 

reševanja problemov) in osebnostne lastnosti (koncentracija, telesna kondicija oz. časovni 

obseg zmoţnosti za učenje, delovne navade, sprejemanje omejitev, odrekanje, rednost), ki 

imajo velik vpliv na učno uspešnost. Avtorji različnih raziskav (Petrović, Strel, Ambroţič) so 

ţeleli zanikati ustaljeno predstavo, da imajo učenci, ki se v prostem času ukvarjajo s športom 

premalo časa za učenje. Na ravni osnovne šole to nima vpliva na uspešnost. Zato naj ne bi 

otrokom zmanjševali časa za ukvarjanje s športom na računa časa za učenje in pripravo na 

šolo, kajti športno udejstvovanje je priprava na šolo, saj otroke postavlja v podobne situacije, 

kot jih doţivlja v šoli. (Zurc, 2008) 

Tudi v Sloveniji je bilo narejeno mnogo raziskav (Papić – 1997, Novak – 1998, Petkovšek – 

1984, Jamnik – 1992 …), a so vsi prišli do enakega zaključka, da  je šolski uspeh boljši pri 

tistih, ki so gibalno aktivni, saj imajo ti otroci več energije in sposobnosti za koncentracijo kot 

gibalno neaktivni. (Zurc, 2008) 
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2. 2. 4  ŠPORTNA REKREACIJA V OBDOBJU ZRELOSTI 

 

 

Avtorji  knjige Psihologija športne rekreacije (Barborčič, Berčič, Jeromen, Kajtina, Pinter, 

Smrdu, Tušak; 2005) so navedli naslednja starostna obdobja človeka: predšolsko obdobje, 

šolsko obdobje, obdobje zrelosti in na koncu je obdobje starejših in starostnikov. V prvih 

dveh obdobjih se športna rekreacija izvaja preteţno v okviru pedagoškega procesa v šolah, ki 

nudi učencem različne stopnje in zahtevnosti. Temu sledi obdobje zrelosti, ki je po trajanju 

najdaljše in izredno pomembno, saj se zaključi šolanje in s tem »prisilne« ure športne vzgoje. 

Tu je na preizkušnji posameznik in njegova ţelja po redni športni aktivnosti.  

Zadnji dve desetletji kaţeta, da je vse več ljudi ozaveščenih o pozitivnih učinkih vadbe, saj 

število redno aktivnih rekreativnih športnikov narašča. Vedno bolj so v ospredju športi, ki so 

primerni za oba spola, vse generacije in celotno druţino. Športno rekreativne dejavnosti 

potekajo v vseh letnih časih, v vseh vremenskih pogojih in vedno pogosteje tudi v naravnem 

okolju. Vedno več starejših ljudi si ţeli kakovostno ţiveti in se starati počasneje in bolj 

zdravo, zato postaja rekreacija tudi v tem obdobju popularna. (Barborčič, 2005) 

Drago Ulaga pa dobi po 20tem letu poimenuje doba vrhunske telesne zmogljivosti, saj sta rast 

in telesni razvoj končana in je telo sposobno za vrhunske športne doseţke. Gre za leta, ko je 

človek najmočnejši, najhitrejši in ima največjo sposobnost hitrega reagiranja. Zato naj bi bila 

vadba v tem času najintenzivnejša, saj je telo pripravljeno na največje napore. V teh letih se 

nekateri odločijo za vrhunski šport, ki pa mora imeti za seboj vsaj 6  do 10 let intenzivne 

vadbo, za vrhunske doseţke. Po 30tem letu pa pride doba zrelosti, kjer so običajno vidne prve 

posledice sedečega načina ţivljenja, saj se prične izgubljati telesna čilost, mišična moč, 

gibljivost v sklepih in podobno. Kdor pa ţivi aktivno ţivljenje, bo ostal pri močeh. (Ulaga, 

1976) 

Semolič (2001) pa opozarja na problem, da si vsi ne ţelijo športne aktivnosti. Pojavi se 

vprašanje ali se nekateri v športu preprosto ne morejo najti ali ne ţelijo. Opozarja na dejstvo, 

da telesni napor ni vsakemu uţitek. Neustrezno bi bilo označiti telesno neaktivne za lene, brez 

motivacije za gibanje ali da imajo strah pred soočanjem telesne nesposobnosti … V nekaterih 

primerih to drţi, so pa tudi posamezniki, katerim se ne zdi smiselno doţivljati telesni napor. 
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Pri vseh odraslih ljudeh moramo upoštevati svobodno izbiro posameznika in njegovo 

odgovornost za lastne uspehe in tudi neuspehe. (Semolič, 2001) 

 

 

2. 3  KAJENJE IN ŠPORT 

 

 

Vsako ţivo bitje ima zelo zgodaj ţeljo po gibanju, po kajenju pa nihče, saj kajenje ni naravna 

človeška potreba. Prve cigarete ţal sodijo v obdobje najstniške radovednosti in 

nepremišljenosti.  Nikotin je strup za srce, oţilje, osrednji ţivčni sistem, prebavila in ţleze z 

notranjim izločanjem, ki so izrednega pomena za zdravje, dobro počutje, delovno in plodilno 

sposobnost. Zlasti pa je potrebno poudariti, da niso ogroţeni zgolj kadilci, temveč tudi vsi 

tisti, ki se nahajajo v bliţini kadilcev in so prisiljeni k pasivnemu kajenju. Glede na napisano 

je povsem razumljivo, da bi bili športniki nekadilci. Kajti šport ima povsem drugačen učinek 

na telo in zdravje, saj ugodno vpliva na vse tisto, kar cigaretni dim zastruplja.  

Jasno je, da se kajenje in šport izključujeta in nista zdruţljiva. Zato je pomembno, da najstniki 

prevzamejo športni način ţivljenja, ki običajno ne vodi v odvisnost. Kajti šport ugodno vpliva 

na odraščajoče otroke v oblik pozitivne samopodobe, laţjega spopadanja s stresom in 

vsakodnevnimi problemi, boljšimi odnosi z druţino in sovrstniki … Če tega ni so otroci 

nezadovoljni, ranljivi in se ne znajo spopasti z izzivi ter hitro zabredejo v različne odvisnosti, 

ki pa hitro vodijo v začarani krog iz katerega je teţko uiti. Učinki na zdravje tudi niso vidni 

takoj, zato je odvisnost na prvi pogled videti nedolţna. Ko pa jih je moč videti, je običajno 

prepozno in izhod iz odvisnosti je teţak in dolg. A tudi ta pot je bistveno laţja, če se 

ukvarjamo s športom, saj zapolnimo praznino, ki jo pusti odvisnost. Tisti, ki so zamenjali 

škodljivo odvisnost za športno rekreacijo so bili uspešnejši in učinki na zdravju so bili vidni 

prej. (Berčič, 2003)   
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2. 4  VPLIV RAZREDNEGA UČITELJA NA UČENCE 

 

 

Največji vpliv na učenca ima druţina, saj se otrok tam rodi in razvija. Mama in oče sta tista, 

ki nosita odgovornost za otroka in ga skladno s svojim znanjem, sposobnostmi in prepričanji 

tudi vzgajata. Zato je zelo pomembno njuno stališče do športa in kajenja, saj se otrok od njiju 

uči. Pozitivno stališče do športa je lahko pri vzgoji v veliko pomoč, saj je del otrokove 

osebnosti mogoče oblikovati in razviti z elementi, ki so v naravi športa. Sprva gre za gibalne 

dejavnosti, ki dajejo obilo zadovoljstva in veselja, kasneje pa vplivajo na celotno osebnost. 

Najbolj pozitivno vpliva na otrokov čustveni svet, telesno zavedanje, druţenje s prijatelji in 

druţino, prav tako pa tudi na miselne vzorce otrok. Redno športno udejstvovanje pa prispeva 

k vedenju, svetu ţelj in potreb. Kasneje se to kaţe kot veliko koristnih navad in vrednost za 

naravo in s športom obogateno ţivljenje. (Berčič, 2003) 

S tovrstnimi prizadevanji je potrebno začeti zelo zgodaj doma in tudi v šolah in vrtcih. V šoli 

je potrebno učencem ponuditi  različne oblike športa in jim omogočiti gibanje. Prav tako jih je 

potrebno poučiti o pozitivnih učinkih in narediti šport prijeten in zabaven. Ob športu se učenci 

naučijo sprejemati vzpone in padce ter spoznajo, da bodo rezultati njihovih del ali učenja 

odvisni od tega koliko truda bo vloţil. Prav tako pa jim pomaga ustvariti in uravnati notranje 

ravnovesje, kasneje pa tudi laţjo socializacijo. Vse to pa vpliva na boljše počutje v šoli in 

uspeh, ki je pomemben za posameznikovo ţivljenje. (Berčič, 2003) 

 Prakse kaţejo, da je še vedno veliko otrok, ki svoj prosti čas ne posvečajo športnim 

aktivnostim, zato je potrebno športno aktivnost in vzgojo še bolj pribliţati učencem. Kajti 

ravno prosti čas je tisti, ki otroka oziroma kasneje mladostnika popelje v različne odvisnosti, 

tudi kajenje. Tega se strokovnjaki ţe zavedajo, zato so teme odvisnosti in športnega načina 

ţivljenja umeščena v učni načrt ţe v niţjih razredih in pri različnih predmetih. Pomembno pa 

je, da učitelj naredi ure športne vzgoje primerne učencem in izvaja minuto za zdravje in 

aktivni odmor vsak dan. (Berčič, 2003) 
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Ulaga (1976) pa dodaja, da je pomemben tudi učiteljev nastop. Učitelj mora biti veder in 

prijazen, a odločen, telesna drţa pa naj izraţa čilost in govor naj bo jasen. Dolgoveznost je 

dolgočasna in ne sodi na športno igrišče, zato je pomembno, da so navodila kratka in jasna. 

Učitelj mora imeti vadbena oblačila in najvišjo raven higiene. Najpomembneje pa je, da je 

tudi učitelj v dobi formi in je tudi sam aktivni športnik, ne glede na leta in spol. 

Najučinkovitejši  učitelj je tisti, ki tudi demonstrira, saj so pri športu dejanja pomembnejša od 

besed. ko pa daje napotke ali prekinja igro, pa je pomembno, da počaka na tišino in šele ko 

mu vsi prisluhnejo nadaljuje. Raba neprimernih izrazov in kričanje sta neprimerna in ne sodita 

v pedagoški proces.  

 

 

2. 4. 1   PROJEKT SPODBUJAJMO NEKAJENJE 

 

»Inštitut za varovanje zdravja je leta 2009 skupaj z Društvom pljučnih bolnikov pripravil 

preventivni program Spodbujajmo nekajenje za osnovnošolce. Cilji programa so bili 

oblikovanje pozitivnega stališča do nekajenja, dvig pozitivne samopodobe nekadilca, 

prepoznavanje kritičnih trenutkov za odločitev za nekajenje in učenje ustreznega odzivanja na 

pritiske okolice (vpliv reklamiranja, vrstniški pritiski …). Program obsega priročnik za 

učitelje izvajalce, delovne liste za učence od 4. do 9. razreda devetletke, izobraţevanja za 

izvajalce in evalvacije programa.  

 

Priročniki in delovni listi obsegajo naslednje vsebine: 

1. Zdrave navade in razvade (prehrana, telesna dejavnost, osebna higiena, pozitivna 

samopodoba …) 

2. Kajenje ogroţa naše zdravje (bolezni povezane z rednim kajenjem) 

3. Tobačni dim je tudi onesnaţevalec okolja (onesnaţevanje voda, poţari, odpadki …) 

4. O reklamah, tobačnih izdelkih in kajenju (vpliv reklamiranja na mladostnika) 
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5. Kajenje prinaša mnogo stroškov (ekonomski vidiki kajenja) 

6. Prednosti nekajenja (učenci spoznavajo, da je nekajenje prednost) 

7. Ali boš cigareto? Zakaj pa?! (dejavniki, ki vplivajo na začetek kajenja) 

8. Podatki o razširjenosti kajenja 

9. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 

10. Iskrice 

 Delovni listi obsegajo iste vsebine, delavnice, vaje pa so prilagojene starostni stopnji učenca. 

Objavljeni so na spletu: www.ivz.si/nekajenje.  

 Izobraţevanja so bila brezplačna in so potekala v sodelovanju z regijskimi Zavodi za 

zdravstveno varstvo. 

Evalvacija programa je pokazala, da je program dobro zastavljen. Pozitivno so ga sprejeli 

tako učenci kot tudi učitelji izvajalci. Po izvajanju so se pozitivni premiki pokazali predvsem 

pri zavedanju o škodljivosti kajenja ter posledicah pasivnega kajenja. Manj učencev povezuje 

kajenje z občutkom odraslosti in sprejetosti s strani vrstnikov. Pozitivno so program sprejeli 

tudi učitelji izvajalci. Vsebine programa so vpletali v večino predmetov (SND, biologija, 

likovni pouk, slovenski jezik, razredne ure, naravoslovni in projektni dnevi, razstave …).«  

(http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=78&pi=6&_6_id=89&_6_PageIndex=0&_6_groupId=-

2&_6_newsCategory=IVZ+kategorija&_6_action=ShowNewsFull&pl=78-6.0.)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivz.si/nekajenje
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=78&pi=6&_6_id=89&_6_PageIndex=0&_6_groupId=-2&_6_newsCategory=IVZ+kategorija&_6_action=ShowNewsFull&pl=78-6.0
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=78&pi=6&_6_id=89&_6_PageIndex=0&_6_groupId=-2&_6_newsCategory=IVZ+kategorija&_6_action=ShowNewsFull&pl=78-6.0
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2. 5  VZGOJA S POMOČJO ŠPORTA 

 

 

Gibanje je bistven pripomoček za krepitev in vzdrţevanje telesnega in duševnega zdravja. Če 

pogledamo razvoj otroka vidimo, da je eden izmed najpomembnejših mejnikov postavitev na 

lastne noge. Gibanje je otrokova primarna potreba in za skladen fizični razvoj ga otrok 

potrebuje veliko. Otroci razpolagajo z veliko količino energije, zato jo morajo na primeren 

način porabiti. Kadar je ne porabijo se energija kopiči in nastanejo teţave pri spanju, 

prehranjevanju, razdraţljivosti, nestrpnosti … Zaradi prezaposlenosti staršev in prometne 

ogroţenosti otrok je potreba po gibanju v veliki meri ogroţena. Posledice se kaţejo kot 

nerodni otroci, ki so manj spretni zaradi pomanjkanja izkušenj. Zato se počutijo manj 

sposobne za določene dejavnosti in izgubljajo samozavest. V nasprotnem primeru pa 

natančno vedo kaj zmorejo in si širijo pričakovanja. Posledično so odpornejši na vse 

obremenitve in vedno pripravljeni na različne izzive. (Divjak, 2000) 

Pri otrocih je pogosto prisoten strah, ko se morajo izpostavit in le ta se najlaţje odpravlja tako, 

da se otroka vključi v neko športno dejavnost, kjer se nauči soočati z uspehi in porazi. Prav 

tako pomaga otrokom, ki se ne morejo zbrati. Športna aktivnost poskrbi za boljšo 

koncentracijo, zaradi boljše prekrvavitve in je učenje nato laţje. Prav tako prisili otroka, da si 

zna razporediti čas in je običajno zaradi vseh teh dejavnikov v šoli uspešnejši. Pomembno pa 

je, da dejavnosti ni preveč, kajti v tem primeru pride do preutrujenosti in izgube volje do šole. 

(Divjak, 2000) 

Pri športnih aktivnostih se otrok nauči vztrajnosti, potrpeţljivosti, prenašanja porazov, 

odrekanja, tolerance, solidarnosti … Vse to plemeniti otrokovo osebnost in je najboljša 

popotnica za vse ţivljenje. Starši in učitelji se morajo zavedati, da tega otroci ne vedo, zato jih 

je potrebno bodriti, spodbujati in včasih tudi zahtevati, da prehitro ne obupajo in odnehajo. 

(Divjak, 2000) 
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Glede na napisano v prejšnjih točkah je jasno, da ima kajenje veliko škodljivih lastnosti na 

človeško telo, zato je pomembno, da čim manj posameznikov (mladostnikov in odraslih) 

poskusi cigareto in prične kaditi. Najboljša zamenjava omenjene slabe navade, bi bila za 

redno športno aktivnost, ki ima nemalo pozitivnih učinkov na telo in duha in vodi v zdrav 

način ţivljenja. Kot kaţejo raziskave se športno aktivni posamezniki laţje soočajo z 

vsakodnevnimi izzivi in teţje padejo v odvisnosti. S prizadevanji, da bi bilo čim manj 

kadilcev in več ljudi, ki se redno športno udejstvujejo, je potrebno začeti zelo zgodaj. 

Najučinkoviteje bi bilo, če bi bili otroci tako vzgajani doma in v šoli. Starši imajo različne 

vrednote in načine preţivljanja prostega časa, zato se moramo v šoli potruditi, da omenjena 

dejstva predstavimo učencem in jim omogočimo veliko gibanja.  

V nadaljevanju sledi raziskava na Pedagoški fakulteti o športnih in kadilskih navadah bodočih 

učiteljev, ki bodo nekoč poučevali in predstavljali učencem vzor.  
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3. 0   CILJI RAZISKAVE 

 

 

Glede na predmet in problem raziskave, smo postavili naslednje cilje: 

1. ugotoviti, ali so študentje Pedagoške fakultete, Oddelek za razredni pouk (v 

nadaljevanju študentje Pedagoške fakultete) večinoma kadilci ali nekadilci; 

 

2. ugotoviti, kako pogosto se študentje Pedagoške fakultete ukvarjajo s športom; 

 

3. ugotoviti, kako pogosto se kadilci ukvarjajo s športom v primerjavi z nekadilci;  

 

4. ugotoviti, kako študentje Pedagoške fakultete preţivljajo svoj prosti čas; 

 

5. ugotoviti, koliko časa študentje Pedagoške fakultete  preţivijo pred računalnikom 

in  televizijo; 

 

6. ugotoviti, kakšno mnenje imajo študentje Pedagoške fakultete  o športni vzgoji. 
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4. 0   HIPOTEZE 

 

 

Skladno s postavljenimi cilji, smo opredelili naslednje hipoteze: 

 H1: Študentje Pedagoške fakultete so v večini nekadilci. 

 H2: Študentje Pedagoške fakultete se le občasno ukvarjajo s športom.  

 H3: Kadilci se manj ukvarjajo s športom kot nekadilci. 

 H4: Študentje Pedagoške fakultete svoj prosti čas preţivljajo sedentarno (ob

 računalniku in pred televizijo). 

H5: Študentje Pedagoške fakultete dnevno preţivijo 3-4 ure ob računalniku in ob 

gledanju televizije. 

H6: Večinoma študentov Pedagoške fakultete meni,  da športna vzgoja pomaga pri 

dobrem počutju.  
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5. 0   METODE DELA 
 

 

5. 1  VZOREC MERJENCEV 

 

Vzorec merjencev so bili naključni študentje Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki so ţeleli 

sodelovati v raziskavi in izpolnili anketni vprašalnik. Sodelovali so študentje vseh letnikov, in 

sicer 7 študentov prvega letnika, 10 študentov drugega letnika, 4 študenti tretjega letnika, 22 

študentov četrtega letnika in 15 študentov absolventskega staleţa. Vseh skupaj je bilo 58, 

njihov letnik rojstva pa je bil od leta 1977 do 1992. Največ je bilo študentov, ki so bili rojeni 

v letu 1987 (19 anketirancev) in 1988 (11 anketirancev). Med anketiranci so bile preteţno 

ţenske, saj jih je bilo 56 in le 2 moška predstavnika.  

 

Preglednica 5. 1: Letnica rojstva anketirancev 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

1977. 1978. 1983. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990 1991. 1992.

število

število



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Posel Ilijevec Anamari; diplomsko delo  

30 

 

5. 2  VZOREC SPREMENLJIVK 

 

Vzorec spremenljivk zajema merski instrument, to je vprašalnik. Vprašalnik ima večino 

vprašanj zaprtega tipa in nekaj vprašanj odprtega tipa, ki dajejo dodatna natančna pojasnila. 

Prva vprašanja se nanašajo na kadilske navade, drugi del pa na športne navade. Zanimalo nas 

je ali so anketiranci kadilci ali nekadilci. Kadilce smo podrobneje povprašali o številu 

pokajenih cigaret in razlogih za kajenje. Prav tako smo bivše kadilce vprašali zakaj so nehali 

kaditi. Prav tako so nas je zanimalo ali se anketiranci ukvarjajo s športom in kako pogosto to 

počnejo. Povprašali smo jih tudi kako najraje preţivljajo prosti čas in koliko časa ga preţivijo 

neaktivno. Za konec pa nas je zanimalo kakšen je njihov ţivljenjski slog in mnenje o športni 

vzgoji – kot šolskem predmetu.  

 

 

5. 3  ORGANIZACIJA MERITEV 

 

Raziskava je potekala v študijskem letu 2010/11. Anketiranci so bili tedanji študentje 

Pedagoške fakultete v Ljubljani. Anketa je bila dostopna vsem študentom preko interneta, le ti 

so jo rešili kjer koli in jo preko interneta ali osebno vrnili. 

 

 

5. 4  METODE OBDELAVE PODATKOV 

 

Dobljeni podatki so obdelani s statističnim programom SPSS.  Za posamezne spremenljivke 

smo izračunali osnovne statistične podatke. Najbolj so nas zanimali najpogostejši izbrani 

odgovori in odstotkovne točke.  Obdelani podatki so prikazani v grafih različnih oblik in 

spremlja jih interpretacija. 
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6. 0   REZULTATI 

 

Rezultati si sledijo v istem vrstnem redu kot si sledijo vprašanja v anketi.  

 

Graf 6. 1: Razmerje med kadilci in nekadilci 

 

 

Zgornji graf prikazuje, da je kar 97 % študentov Pedagoške fakultete trenutno nekadilcev. 

Nekaj je bivših kadilcev, ki pa so zaradi osveščenosti prenehali kaditi. Prav tako, si tudi oba 

kadilca prizadevati prenehati kaditi, eden od njiju je pred kratkim prenehal s kajenjem. 

Raziskava ni zajela nikogar, ki je kadilec in ne ţeli prenehati. Za učiteljski poklic je nekajenje 

izjemnega pomena, saj je učitelj v prvi vrsti učencem vzor in nekadilec lahko pomaga otroku, 

da bo kajenje razumel, kot škodljivo razvado in ne bo nikoli pričel s kajenjem.  
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Zajec in Cemič (2010) sta po statusu kadilca vprašala študente Pedagoške fakultete, in sicer, 

študentje tretjega letnika Predšolske smeri, kjer se je 13, 9 % anketiranih opredelilo kot 

kadilec. Nekaj med njimi jih kadi le občasno, saj je povprečje manj kot 2 pokajeni cigareti na 

dan. Raziskava je bila narejena na vzorcu 37 vprašanih. Ţorţ (2001) je naredila raziskavo o 

kajenju med učitelji v občini Koper, kje se je  75,82 % vprašanih opredelilo kot nekadilci,   

4,4 % priţgejo do 5 cigaret dnevno, 10,99 % do 15 cigaret dnevno in le 8,79 % pokadi več kot 

15 cigaret dnevno.  

Če primerjamo  podatke s statističnimi podatki iz Ministrstva za zdravje (2008) je velika 

razlika, saj raziskave kaţejo, da je 17,5 % aktivnih  kadilcev, kaj je mnogo več. Trenutni trend 

je nekajenje, kar kaţe na upad kadilcev iz leta poprej, ko jih je bilo kar 22,3 %. Več kot 

polovica kadilcev razmišlja o opustitvi kajenja (58,8 %) in kar 20, 5 % jih aktivno opušča 

kajenje. Trend opuščanja kajenja je prisoten zadnja leta in se kaţe tudi v raziskavi, ki je bila 

narejena na študentih Pedagoške fakultete.  

Nekoliko več rednih kadilcev je bilo opredeljenih istega leta (2007) v Anketi o zdravju in 

zdravstvenem varstvu (VIR: Inštitut za varovanje zdravja RS) in sicer kar 18,9 % in 6 % 

občasnih kadilcev. V raziskavi so bili zajeti starejši od 15 leta.  

Kot je razvidno iz grafa 6. 1 sta bila v anketi zajeta dva kadilca, ki pa imata zelo podobne 

kadilske navade. Oba namreč priţgeta prvo cigareto po več kot 60 minutah po tem, ko se 

zbudita in dnevno ne pokadita več kot 10 cigaret. Prav tako obema ni teţko zdrţati brez 

cigaret v času bolezni in v prostorih, kjer je kajenje prepovedano. Zjutraj ne pokadita več 

cigaret kot popoldan in teţje bi se odpovedala katerikoli drugi cigareti kot prvi jutranji. Kaditi 

sta začela dokaj pozno glede na statistiko, ki pravi, da okoli 60 % mladostnikov do 16. leta 

priţge prvo cigareto. Eden je pričel s kajenjem pri 17, drugi anketiranec pa pri 19 letih. 

Omenjeni anketiranec poskuša opustiti kajenje in je ţe 4 mesece pri temu uspešen, medtem ko 

prvi sicer razmišlja o opustitvi kajenja, a se tega še ni aktivno lotil.  
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Preglednica 6. 2: Bivši kadilci 

Razlog za 

prenehanje kajenja: 
Osveščenost Zdravje, 

neprijeten vonj, 

cena cigaret 

Ţelja po boljši 

kondiciji 

Kajenje le 

občasno 

Starost ob začetku 

kajenja: 
15 15 14 / 

Število mesecev 

nekajenja: 
36 65 48 24 

 

7 % anketiranih se je opredelilo kot bivši kadilci. Prvi trije so pričeli kadili zelo zgodaj, zadnji 

vprašani pa na to vprašanje ţal ni podal odgovora. Vsi pa ţe daljše obdobje ne kadijo. Razlogi 

za prenehanje so različni (osveščenost; zdravje, neprijeten vonj in cena cigaret; ţelja po boljši 

kondiciji) in kaţejo na ţeljo po kvalitetnejšem in bolj zdravem ţivljenju.  

 

 

Graf 6. 3: Število kadilcev v druţini   Graf 6. 4: Izpostavljenost cigaretnemu dimu  

   

 

Graf  6.3 nam prikazuje, da je v vsaki tretji druţini nekadilca doma nekdo, ki kadi. Zadnja leta 

se to število zmanjšuje, saj je bilo v preteklem stoletju mnogo več kadilcev kot jih je danes. V 

prihodnosti pa se pričakuje, da bo to število upadlo in bo kadilcev vedno manj. Zanimivo pa 

je, da je bilo kar 42 % študentov v zadnjih dveh dneh izpostavljenih cigaretnemu dimu, kljub 

temu, da so sami nekadilci in da je kajenje prepovedano v vseh javnih ustanovah in prostorih. 
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Zadnja leta se vedno več govori tudi o negativnih posledicah pasivnega kajenja, a glede na 

rezultate raziskave še vedno premalo.  Večina raziskav in opozorila strokovnjakov so zadnja 

leta usmerjena v aktivno kajenje in posledice le tega so danes ţe vsem znane, medtem ko jo 

bistveno manj govora o pasivnem kajenju. Ljudje se sicer zavedajo, da je tudi to škodljivo, a 

se ne zavedajo dejanskega stanja. 

Če dobljene podatke primerjam s podatki iz Inštituta za varovanje zdravja (2006), pred 

prepovedjo kajenja v vseh zaprtih delovnih in javnih prostorih, so bolj skrb vzbujajoči. 

Raziskave so namreč pokazale, da je vsak ali skoraj vsak dan tobačnemu dimu izpostavljenih 

nekaj več kot 27 % polnoletnih prebivalcev (pribliţno 450 000 oseb), od tega je skoraj 

polovica nekadilcev. Najpogosteje so bili izpostavljeni tobačnemu dimu  v gostinskih obratih, 

na delovnem mesti in doma, in to povprečno nekaj manj kot tri ure dnevno.  

Glede na to, da se od 5. avgusta 2007 na delovnem mestu in v gostinskih obratih ne sme 

kaditi, se predvideva, da je ta številka upadla. Razliko v rezultatih si lahko razlagamo tako, da 

so v raziskavi, ki je potekala na Pedagoški fakulteti, vprašani odgovarjali za zadnja dva dni in 

ne nasploh. Vprašani iz leta 2006 pa so odgovarjali za vsak dan. Če bi študente povprašali o 

vsakodnevni izpostavitvi cigaretnemu dimu, bi bil odstotek predvidoma niţji.  

Koprivnikarjeva (2007) evalvacija   prepovedi kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih 

po več kot mesecu in pol je, da je ta ukrep zanesljivo privedel do izrazitega izboljšanja 

kvalitete zraka v zaprtih javnih in delovnih prostorih, obseţnega zmanjšanja obsega 

izpostavljenosti tobačnemu dimu v zaprtih javnih in delovnih mestih ter ugodno vplival na 

zdravje dihal (raziskave so prikazale izboljšanje v respiratorni simptomatiki in pljučni 

funkciji) tistih, ki so bili v preteklosti izpostavljeni tobačnemu dimu. V javnomnenjski 

raziskavi Ministrstva za zdravje po enem mesecu od uveljavitve ukrepa pa so tudi prikazali, 

da je novi zakon k razmisleku o opustitivi kajenja spodbudil 14% kadilcev.  Avtorica pa 

hkrati opozarja, da se je povečala izpostavljenost tobačnemu dimu v domačem okolju, kar so 

pokazale raziskave v drugih drţavah, kjer enaka prepoved kajenja velja ţe dlje časa. (VIR: 

IVZ) Zadnja misel dr. Koprivnikarjeve razloţi visoki odstotek izpostavljenosti tobačnemu 

dimu vprašanih (graf 6. 4.).  
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Graf 6. 5: Ukvarjanje s športom 

 

 

Več kot 70 % anketiranih študentov Pedagoške fakultete se redno ukvarja s športom.  17 % se 

jih ukvarja le včasih in 10 % vprašanih le v posameznih letnih časih. Torej velika večina 

študentov, se zaradi različnih razlogov redno ukvarja s športom. Najpogostejši vzroki za 

športno udejstvovanje so ohranjanje vitalnosti in zdravja, vzdrţevanje stasa, preprečevanje 

stresa, laţje opravljanje izpitov, druţenje s sovrstniki in sklepanje novih prijateljstev. Vsak 

ima svoj razlog, a končni rezultat je isti, boljša pripravljenost na poučevanje športne vzgoje in 

kvalitetna izvedba učnih ur. Skrb vzbujajoč je 1 študentka (2 %), ki se nikoli športno ne 

udejstvuje, saj bo z veliko teţavo učence prepričala v nasprotno. Od športno neaktivnih se 

pričakuje, da v sluţbi učitelja delujejo profesionalno in se potrudijo po svojih najboljših 

močeh pri izvedbi učnih ur.  

Raziskave o športni aktivnosti ţensk kaţejo na bistveno manjši odstotek ţensk (okoli 50 %), 

ki se ukvarjajo s športom. Doupona (2004) pravi, da je v Sloveniji športno neaktivnih 64 % 

ţensk in 46 % moških, 22 % ţensk in 26 % moških je redno športno aktivnih in 10 % ţensk in 

17 % moških je občasno športno aktivnih. Sadar (1991) predpisuje slabšo športno aktivnost 

ţenskam zaradi prioritete druţine in delovnega mesta, ki ga postavljajo pred prosti čas, kamor 

sodi šport. Hribar (2009) je naredil raziskavo o športni aktivnost med učitelji in materami v 

Novem mestu in je ugotovila, da je kar 85,3 % učiteljic in 74,3 % mater športno aktivnih v 

prostem času.   
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Med podatki so velike razlike, saj gre za različne metode raziskovanja. Raziskavi, ki sta 

pokazali bistveno večji odstotek ţensk, ki se ukvarjajo s športom, sta bili pridobljeni z 

vprašalnikom, kjer gre za subjektivna mnenja in stališča posameznika. Zato gre običajno za 

pribliţek resnici in dobljeni rezultat najverjetneje ne odseva vsakokrat dejanskega in 

objektivnega stanja. 

 

 

Graf 6. 6: Pogostost ukvarjanja s športom 

 

 

Skoraj polovica študentov (47 %) se 1-2 krat tedensko ukvarjajo s športom, 33 % se jih s 

športom ukvarja 3-4 krat in 16 % anketiranih se še pogosteje športno udejstvuje. V primerjavi 

s prejšnjim grafom je tu podatek o športni neaktivnosti nekoliko večji, saj je 5 % anketiranih 

odgovorilo, da se niti enkrat tedensko ne ukvarja s športom.  

Lisjak (2010) je prav tako vprašala bodoče učitelje o pogostosti ukvarjanja s športom 

pridobila sledeče odgovore: vsak dan 7,8 %,  1 krat tedensko 28,7 %, 2-3 krat tedensko pa kar 

47 % vprašanih. 16 % se jih je opredelilo kot neaktivne (oz. le občasno aktivne).  
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Podatki pridobljeni v obeh raziskavah so nekoliko boljši od povprečja. Razlog lahko najdemo 

v športnih aktivnostih, ki jih fakulteta zahteva od študentov in so jih anketirani upoštevali pri 

odgovarjanju na to vprašanje. Zato bo verjetno konec študija to število upadlo. Vprašanje je 

bilo mišljeno le za športno udejstvovanje, ki je v prostem času, a vendar to ni bilo posebej 

poudarjeno, tako da je najverjetneje kar nekaj anketirancev odgovarjalo tako, da so upoštevali 

vse športne aktivnosti, tako obvezne kot izbirne.  

 

Graf 6. 7: Preţivljanje prostega časa 

  

 

Iz prejšnjih grafov je razvidno, da je visok odstotek študentov, ki se pogosto ukvarjajo s 

športom, a vendar nekateri svoj prosti čas najraje namenijo drugačnim aktivnostim. Le 20 % 

anketiranih je odgovorilo, da se najraje ukvarja s športom. Večina vprašanih (43 %) uţiva v 

sprehodu in 8 % anketiranih radi nakupujejo. Torej je skupaj kar 72 % tistih, ki so radi 

aktivni, 28 % vprašanih pa raje posedijo pred televizijo, računalnikom ali ob dobri knjigi.  
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Zanimivo je, da čeprav se skoraj tretjina anketiranih bolje počuti na stolu ali kavču, se jih 

večina še vedno pogosto športno udejstvuje, kar je bilo razvidno iz prejšnjih vprašanj.  

Ţorţ (2001) je po preţivljanju prostega časa vprašala Koprske učitelje. Vsi so odgovorili, da 

so del prostega časa radi doma v krogu svoje druţine, 71,42 % jih rado odide na izlet,       

35,16 % uţiva v športnih aktivnostih in le 4,4 % svoj prosti čas nameni prijateljem. 

Največkrat pa gre za preplet zgoraj naštetih dejavnosti. Od tega se jih 30,77 % redno ukvarja s 

športom in 62,64 % le občasno. Najraje hodijo, plavajo, kolesarijo ali tečejo. Bistveno manjši 

odstotek pa se jih ukvarja s skupinskim športom, planinarjenjem ali plesom. 6,59 % pase ne 

ţeli športno udejstvovat. 

Zanimivo raziskavo o prostem času je naredila tudi Derganc (2004) na vzorcu 115 dijakov. 

Ugotovila je, da obstajajo pomembne razlike v preţivljanju prostega časa med vikendom in 

delovnim delom tedna. Med vikendom jih preko 80 % gleda televizijo, posluša glasbo ali 

klepeta s prijatelji. Pogosto tudi obiskujejo bare oz. diskoteke, pomagajo staršem in 

preţivljajo čas ob računalniku (igranje igric ali brskanje po internetu). Priljubljeno je tudi 

spanje, lenarjenje, branje revij in tudi ukvarjanje s športom. S športom se ukvarja polovica 

vprašanih. Med tednom največkrat poslušajo glasbo, klepetajo s prijatelji, spijo in lenarijo. 

Polovica jih zahaja v bare, bere revije ali gleda televizijo. Veliko manj se ukvarjajo z 

računalnikom, četrtina pa se udeleţuje športnih dejavnosti. Tudi s športom se jih ukvarja manj 

kot čez vikend, in sicer, le 40 % vprašanih.  

Gril (2006) pravi, da se med neorganiziranimi prostočanimi dejavnostmi tri petine starejših 

mladostnikov (starost nad 18 let) odloča za rekreativni šport, več kot polovica jih obiskuje 

kulturne prireditve (predvsem kino in koncerte), dve petini pa se posveča druţenju s prijatelji, 

enako število jih je tudi športno  pasivnih (spremljajo tv, poslušajo glasbo …). Tretjina jih v 

prostem času bere, četrtina se jih ukvarja z umetnostjo, petina jih hodi na zabave in sedmina 

na izlete.  

Vse raziskave kaţejo, da ljudje radi raznoliko preţivljajo svoj prosti čas in da je šport 

priljubljen pri različnih generacijah.  
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Graf 6. 8: Čas ob računalniku in televiziji 

 

Velika večina študentov (67 %) preţivi pred televizijo le eno ali dve uri na dan. 33 % pa jih je 

reklo, da preţivi ob računalniku in televiziji več kot 2 uri dnevno. Ta odstotek bi bil še niţji, 

če bi odšteli čas, ki ga študentje namenijo študijskim obveznostim, ki so dostikrat povezane z 

računalnikom. 7 % vprašanih pa preţivi več kot 5 ur dnevno ob računalniku ali televiziji (od 

tega 2 % več kot 6 ur).  

Čeprav skoraj 30 % študentov radi preţivljajo svoj prosti čas za računalnikom ali televizijo, 

vidimo da je čas, ki ga študentje dejansko preţivijo na ta način bistveno večji od aktivnega 

preţivljanja časa.  

Šolarji, dijaki in študentje veliko časa sedijo v šolskih klopeh in nato doma ali kje drugje, kjer 

izpolnjujejo šolske obveznosti in tako ostane malo časa za ostale stvari. Vse to delajo 

večinoma sede, kar je velika kritika šoli. A vseeno je kar nekaj časa, ki šolarjem, dijakom in 

študentom ostane in večinoma ga porabijo sedentarno.  

Agencija Gidon (2009) je opravila telefonsko javnomnenjsko raziskavo o gledanju televizije 

med Slovenci in ugotovila, da Slovenci gledamo televizijo v povprečju 3 ure in 22 minut na 

dan.  
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Po mnogih raziskavah je gledanje televizije (in računalnika) škodljiva razvada, ki ima mnogo 

negativnih posledic na telo. Nekateri celo enačijo 1 uro gledanja televizije s pokajeno 

cigareto, saj naj bi obe v povprečju skrajšali ţivljenje za 11 minut. Zanimivo je, da običajno 

ljudje kot glavni razlog za športno neaktivnost navedejo pomanjkanje časa, na drugi strani pa 

podatki kaţejo na veliko količino preţivetega časa ob televiziji in računalniku. To kaţe na 

neustrezno razporejen čas in ne na pomanjkanje le tega.  

 

 

Graf 6. 9: Mnenje o športni vzgoji 

 

Mnenja o športni vzgoji so med študenti Razrednega pouka zelo dobra. Velika večina (70 %) 

jih meni, da jim športna vzgoja pomaga pri dobrem počutju. 25 % jih meni, da jih športna 

vzgoja spodbuja, da se s športom ukvarjajo izven časa pouka. Anketirani študentje so bodoči 

učitelji razrednega pouka in bodo v večini poučevali športno vzgojo in izvajali ostale športne 

aktivnosti, zato je takšno pozitivno mišljenje nujno za dober odnos do dela in predmeta 

športna vzgoja.  
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3 % vprašanih menijo, da je športna vzgoja moreča in 2 %, da je športna vzgoja dolgočasna. 

Glede na slabo stališče bi bilo smiselno, da bi namesto njih kdo drug poučeval športno vzgojo 

(npr. športni pedagog).  

Veliko raziskav (Petkovšek – 1997, 1999, Tušak 1999 …) je pokazalo, da se ljudje zavedajo, 

da s pomočjo športa lahko pripomorejo k izboljšanju  in ohranitvi zdravja. Orel (2001) je na 

bodočih in zaposlenih učiteljicah raziskovala motive za ukvarjanje s športom, kjer sta obe 

skupini motiv  - Šport koristi mojemu zdravju. – visoko ovrednotili. Oceno 4 ali 5 (5 pomeni 

zelo pomembno) je dalo 92,8 % študentov in 86,7 % učiteljic.  

Lisjak (2010) je ugotovila na vzorcu študentov Oddelka za razredni pouk v Ljubljani, da se 

večina vprašanih ukvarja s športom zaradi dobrega počutja, dobra polovica pa zaradi 

vzdrţevanja telesne zmogljivosti. Nekoliko manj pa zaradi ohranjanja vitalnosti, pridobivanja 

in ohranjanja lepega telesa in preprečevanja stresa. Prav tako jih je vprašala o pomenu telesne 

pripravljenosti za vodenje športne vzgoje in dobila odgovore, da je 61,7 % to izrednega 

pomena, 31, 8 % jih pravi, da je telesna pripravljenost precej pomembna. Ostalih 6,5 % 

vprašanih pa je reklo, da telesna pripravljenost učitelja ni tako pomembna za vodenje ur 

športne vzgoje.  

Dopona (2004) opozarja, da je učitelj pomemben pri oblikovanju pozitivne nagnjenosti 

učencev do športne vzgoje. V raziskavi, kjer so spraševali otroke, kdo jih je navdušil za šport 

so učenci 4. in 8. razredov v povprečju odgovorili, da jih je 13 % za šport navdušil prav 

učitelj. Pri mlajših učencih je ta odstotek nekoliko večji (dečki 13 %, deklice 16 %) in je 

pomembnejša druţina (predvsem oče), pri starejših učencih je vloga učitelja nekoliko manjša 

(dečki 13 %, deklice 8 %) in so najpomembnejši prijatelji.  
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Graf 6. 10: Ţivljenjski slog 

 

 

Le 12 % vprašanih je označilo, da svoj prosti čas ne preţivljajo aktivno. Od tega jih 9 % meni, 

da je njihov ţivljenjski slog sedentaren, 3 % pa pravijo, da je zelo sedentaren. 

Največ študentov (64 %) je odgovorilo, da je njihov ţivljenjski slog zmerno aktiven in 24 % 

anketirancev je odgovorilo, da so zelo aktivni.  

Sodeč po prejšnjih vprašanjih bi pričakovali, da bo tu odstotek tistih, ki menijo, da je njihov 

ţivljenjski slog zelo aktiven, bistveno večji, saj je analiza prejšnjih vprašanj dala 

nadpovprečne rezultate glede ukvarjanja s športom. Tu se potrdi dejstvo, da so odgovori 

pridobljeni z anketnim vprašalnikom idealizirani in nekoliko odstopajo od realnosti, zato je 

potrebno do vseh rezultatov velika mera kritičnosti.  
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7. 0   RAZPRAVA 

 

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je 

predstavljen vpliv kajenja in športa na posameznika in druţbo. Podrobneje sta predstavljena 

oba termina in njun vpliv na učiteljevo zdravje. Predstavljeni so tudi pozitivni vplivi 

učiteljevih dobrih navad na učenca. 

V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je potekala na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani, med študenti razrednega pouka, ki so takrat obiskovali od 1. do 4. letnika in 

absolventi. Ugotavljali smo kakšne kadilske in športne navade imajo anketirani študentje in 

kako najraje preţivljajo svoj prosti čas. Vprašalnik je izpolnilo 58 študentov. Vsi vprašalniki 

so bili korektno izpolnjeni in vrnjeni. Zanimivo je, da sta anketni vprašalnik izpolnila le dva 

predstavnika moškega spola, ostali del vzorca pa predstavljajo ţenske. 

Podatke zbrane v raziskavi smo obdelali kvantitativno. Uporabili smo metode osnovne 

statistike in jih prikazali v preglednih grafih.  

Na osnovi rezultatov lahko potrdimo nekaj hipotez, a večina je zavrnjenih.  

Na vprašanje ali so študenti, ki so bili vključeni v raziskavo, kadilci ali nekadilci, jih je večina 

odgovorila, da so nekadilci. S tem rezultatom potrdimo prvo hipotezo, ki pravi, da so 

študentje Pedagoške  v večini nekadilci. 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto se ukvarjajo s športom. Izkazalo se je, da se večina 

redno ukvarja s športom, zato smo drugo hipotezo, ki pravi, da se študentje Pedagoške 

fakultete le občasno ukvarjajo s športom, zavrnili.  

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Posel Ilijevec Anamari; diplomsko delo  

44 

 

Tretje hipoteze,  ki pravi, da se kadilci  manj ukvarjajo s športom kot nekadilci, je glede 

na hi
2 

test zavrnjena, a z visokim tveganjem, saj je delež kadilcev zelo nizek (3 %).  

Preglednica 7. 1: Pogostost ukvarjanja s športom glede na status kadilca 

Pogostost ukvarjanja s športom Kadilci Nekadilci Vsota:  

1-2× na teden 1 26 27 

3-4× na teden 1 18 19 

več kot 4× na teden  0 9 9 

Niti enkrat tedensko 0 3 3 

Vsota 2 56 58 

hi
2 

test= 0,622, g=3, p=0,891 

 

Četrta hipoteza ki pravi, da študentje Pedagoške fakultete svoj prosti čas preživljajo 

sedentarno, je zavrnjena. 28 % anketiranih je reklo, da svoj prosti čas najraje preţivljajo 

sedentarno, a jih kljub temu veliko namenja dosti časa tudi športnim aktivnostim. Le 9 % se 

jih je opredelilo, da je njihov način ţivljenja preteţno sedentaren.  

Zanimalo nas je tudi, koliko časa študentje preţivijo ob računalniku in gledanju televizije, 

glede na to, da veliko študijskih obveznosti naredijo prav ob računalniku. Peta hipoteza 

pravi, da študentje Pedagoške fakultete dnevno preživijo 3-4 ure ob računalniku in ob 

gledanju televizije, je zavrnjena, saj jih 67% temu namenja manj kot 2 uri dnevno.  

Zadnja hipoteza, ki pravi, da večinoma študentov Pedagoške fakultete meni, da športna 

vzgoja pomaga pri dobrem počutju, je sprejeta. Le 5 % je bilo takšnih, ki na športno 

vzgojo gleda, kot na dolgočasni ali moreči predmet. Vsi ostali anketiranci pa imajo pozitivno 

stališče do športne vzgoje.  

Večjo reprezentativnost bi dosegla, če bi anketo izpolnili vsi študentje Oddelka za razredni 

pouk v Ljubljani, saj bi tako bil verjetno deleţ kadilcev večji in bi lahko vzorca med seboj 

bolje primerjala. Zanimivo bi bilo enako raziskavo ponoviti tudi s študenti Pedagoške 

fakultete v Mariboru in v Kopru.  
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Prav tako bi bilo izredno zanimivo isto anketo izvesti z istimi anketiranci čez nekaj let, ko 

bodo poučevali, saj bi videli ali so se podatki kaj spremenili. Predvideva se, da bodo 

posamezniki v času ustvarjanja druţine manj športno aktivni, nato pa se bo to število zopet 

povečalo.  

Pri ponovni ponovitvi ankete bi  dodali nekaj vprašanj, ki bi podrobneje povedala s katerimi 

športi se študentje najraje ukvarjajo,  kdo jih je navdušil za njih in ali je čas, ki ga porabijo ob 

računalniku namenjen študijskim obveznostim ali prostemu času.   
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8. 0   SKLEP 

 

Rezultati raziskave, ki je bila narejena v okviru diplomskega dela, so zelo dobri, saj so 

pokazali, da so študentje osveščeni in skrbijo za svoje zdravje s športom in je med njimi le 

redko kateri kadilec. Večinoma se redno ukvarjajo s športom, kar jim bo olajšalo tako študij, 

kot samo poučevanje v razredu. Zlahka bodo razumeli močno potrebo po gibanju, ki jo imajo 

učenci in jim omogočali, da jo uresničujejo.  

Anketiranci bodo vzor učencem, zato je pomembno, da bodo pokazali, da je izrednega 

pomena, da šport postane rutina in vsakodnevna navada. To bo učencem prineslo boljše 

rezultate v šoli in zdravje.  

Večina anketiranih je nekadilcev, a tudi od kadilcev se pričakuje, da bodo učencem razloţili, 

da gre za nezdravo navado, ki ima kopico negativnih lastnosti. Da učitelji ne bi pozabili na to, 

so različne teme o kajenju ţe umeščene v učni načrt in so vodilo učiteljem. Opaziti pa je, da 

se današnja druţba ne zaveda dovolj škodljivih posledic pasivnega kajenja, ki je prav tako 

nevarno zdravju, še posebno otrokom. Zato je pomembno, da namenijo temu posebno 

pozornost. Tako bodo tudi učenci lahko doma povedali staršem ali znancem, ki kadijo, da ne 

škodujejo le sebi, temveč tudi okolici.  

Zavedamo se, da če bi raziskava zajela nekaj kadilcev več, bi bili verjetno rezultati ankete 

nekoliko drugačni. V ta namen obstaja ţe mnogo knjig in društev, ki pomaga posameznikom, 

da opustijo omenjeno razvado. Prav to je prav tako potrebno povedati učencem, saj lahko prav 

oni pomagajo nekomu do ne kajenja. Šola oziroma razred se lahko loti projekta, ki bi 

vključilo starše, katerih bi se poučilo o dejanskih posledicah kajenja in jim pomagalo pri 

opuščanju kajenja. Učenci bi jim lahko iz prve roke povedali, kako moteče je kajenje za njih, 

saj večinoma okolico kadilci motijo s svojim vonjem in samo odvisnostjo od nečesa.    
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Na drugi strani pa je pomembno, da učencem predstavimo prednosti aktivnega načina 

ţivljenja na teoretični in praktični način. O pozitivnih učinkih vadbe  se lahko pogovorijo pri 

različnih temah in jih poveţejo z realnimi zgodbami iz učenčevih ţivljenj. Prav tako je 

pomembno, da so planirane športne aktivnosti tako vsakodnevno, kot tudi večje aktivnosti 

preko celega leta. Primerno je, da so razporejene preko vseh letnih časov in da so primerno 

izbrane, tako da lahko učencem pribliţajo različne športe in pokaţejo, da so lahko športno 

dejavni v vsakem vremenu in letnem času. Učence je potrebno seznaniti z dvoranskimi športi, 

prav tako pa jim je potrebno omogočiti veliko športnega bivanja na sveţem zraku v naravi, 

kjer je učinek na zdravje otrok še večje. Ker je način preţivljanja učenčevega prostega časa v 

veliki meri odvisen od njegove druţine je pomembno, da šola organizira tudi kakšen športni 

dan s starši. Takšna praksa se ţe odvija na določenih šolah, kjer imajo organizirane skupne 

pohode, druţinske teke, druţinske igre in podobno. Upajmo, da bi takšnih dogodkov vedno 

več in da se bodo starši v čim večjem številu odzvali vabilom ter našli nov način preţivljanja 

prostega časa s svojo druţino. Prav tako bi bilo smiselno poučiti starše o pozitivnih učinkih 

aktivnega preţivljanja prostega časa na različnih predavanjih  Šole za starše, ki je redna 

praksa na večini šol in vrtcev.  
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10. 0 PRILOGA 
 

SPOL        LETO ROJSTVA  ___________ 

FAKULTETA ______________________   LETNIK ŠTUDIJA __________ 

1. Kaj od naslednjega najbolj opisuje vaš status kadilca ali nekadilca? (Označite) 

Nekadilec/nekadilka, nikoli nisem kadil/a .............................................  

 

Kadilec, ne ţelim nehati........................................................  

Kadilec, ţelim si nehati..............................................................................  

Ali pri vas doma kdo kadi?              DA  NE  

Ste bili v zadnjih dveh dneh izpostavljeni cigaretnem dimu?    DA  NE  

 

ČE STE BIVŠI KADILEC/KADILKA 

Kaj je bil razlog, da ste prenehali kaditi? ……………………………................................. 

Koliko ste bili stari, ko ste začeli kaditi? .............................................................................. 

Koliko mesecev je minilo, odkar ste nehali kaditi? ............................................................... 

 

ČE STE KADILEC/KADILKA 

Koliko cigaret dnevno pokadite? (Označite) 

1 – 10   

11 – 20  

21 – 30  

30 +   
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Kako hitro po tem, ko zjutraj vstanete, pokadite prvo cigareto? (Označite) 

Manj kot po  5 minutah   

6 – 30 minut     

31 – 60 minut     

Po več kot 60 minutah   

 

Ali  zjutraj kadite več kot preko dneva?       DA     NE  

Ali kadite tudi, kadar ste bolni?     DA  NE  

Ali teţko zdrţite na mestih, kjer je kajenje prepovedano?  DA  NE  

Kateri cigareti bi se najteţje odrekli?                

Koliko ste bili stari, ko ste začeli kaditi?  ....................... 

Ali ste kdaj resno poskušali, da bi prenehali kaditi?    DA  NE  

Če vam ni uspelo, kaj mislite, zaradi česa niste uspeli? ............................................................ 

 

2. Ali se ukvarjate s športom (rekreacija)? 

 

Redno, skozi vse leto    

Samo v posameznih letnih časih  

Včasih      

Nikoli      

 

3. Kako pogosto se ukvarjate s športom (rekreacija)? 

 

a) 1-2 x tedensko    

b) 3-4 x tedensko    

c) Več kot 4x tedensko    

d) Niti enkrat tedensko    
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4. Kako najraje preţivljate prosti čas? 

 

a) Grem na sprehod          

b) Gledam TV/ poslušam glasbo/ ob računalniku/ berem knjige  

c) Ukvarjam se s športom       

d) Nakupujem         

 

5. Koliko časa preţivite ob računalniku ali ob gledanju televizije? 

 

a)  1–2 h dnevno       

b)  3–4 h dnevno    

c)  5–6 h dnevno     

d) Več kot 6 ur dnevno   

 

6. Ali menite, da je vaš ţivljenjski slog 

 

a) Zelo sedentaren (sedeč)   

b) Sedentaren     

c) Zmerno aktiven    

d) Zelo aktiven     

 

 

HVALA ZA SODELOVANJE! 


