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Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

a v sebi - do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič ne drugič do krova in pravega kova, 

poskusi vnovič in zopet in znova. 
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IZVLEČEK 

V diplomskem delu z naslovom Zaznavanje športnovzgojnega procesa učencev 2. triletja v 

šolah zasavske regije, sem opredelila šport kot dejavnik celostnega razvoja posameznika, 

osredotočila sem se na pomen športne vzgoje za nadaljnje življenje in na doživljanje športa. 

Dotaknila sem se priljubljenosti športne vzgoje, opravičevanja pri športni vzgoji, negativnih 

čustev, ki jih učenci doživljajo, in ocenjevanja športne vzgoje.   

V raziskavi je sodelovalo 314 učencev, ki so v šolskem letu 2011/12 obiskovali 4., 5. ali 6. 

razred. Vprašanja so se nanašala na priljubljenost športne vzgoje med učenci, pomembnost, ki 

jo učenci pripisujejo športni vzgoji za nadaljnje življenje, na športne aktivnosti, ki so jim všeč 

ali jih ne marajo, na aktivni odmor in na ocenjevanje.  

Z raziskavo smo ugotovili, da je v Zasavju športna vzgoja na prvem mestu po priljubljenosti. 

Učenci jo uvrščajo na 4. mesto po pomenu za nadaljnje življenje. Med športi je dečkom 

najljubši nogomet, deklicam pa igra Med dvema ognjema. Učenci se ne počutijo dobro, če 

ostali sošolci vpijejo, če jih učitelj kaznuje, se jezi na njih ali če zamuja. 94,5 % učencev med 

šolskimi odmori nima aktivnega odmora, 48,1 % učencev si ga tudi ne želi imeti. Veliko 

učencev (58,6 %) je imelo v šolskem letu 2011/12 oceno 5 in 96,4 % učencev je z oceno tudi 

zadovoljnih. Strah pri ocenjevanju doživlja le majhen odstotek učencev (16,2 %), med njimi 

je večji delež deklic. Učence ocenjevanje pri športni vzgoji ne moti.  

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: športna vzgoja, 2. triletje, gibalna aktivnost, priljubljenost športne vzgoje, 

ocenjevanje, strah 
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ABSTRACT 

Title: Elementary school second triad pupils'  perceptions of the physical education process 

in the Zasavje region 

The diploma thesis titled Elementary school second triad pupils' perceptions of the physical 

education process in the Zasavje region discusses the effect of sports on individuals' 

wholesome development. I focused on the impact physical education has on later life and 

experiencing sports. I discussed physical education in terms of popularity, pardons, negative 

emotions and grading.  

The research included 314 4
 th

, 5
 th

 or 6
 th

 grade pupils attending elementary school in school 

year 2011/2012. Research questions covered physical education related topics, such as 

popularity, the importance of sports in later life, sports activities pupils like or dislike, active 

recess and grading.  

Research findings revealed physical education was the most popular school subject in the 

Zasavje region. In terms of importance in later life, the pupils placed physical education on 4
th 

place. Boys selected football as the most preferred activity, whereas girls favoured “Med 

dvema ognjema” (dodgeball-like game). The pupils also expressed dissatisfaction over being 

screamed at by other pupils, punished by teachers or scolded by them for being late.  94,5 % 

of pupils reported not having an active recess, among them 48,1 % did not even want one. 

Many pupils (58,6 %) were graded the highest grade in physical education in school year 

2011/2012, 96,4 % of them were satisfied with their grades. Only a slight number of pupils 

expressed fear over grading (16,2 %), with girls being in the majority. The pupils do not mind 

being graded in physical education.   

 

 

 

 

Key words: physical education, second triad, physical activity, popularity, grading, fear
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1. UVOD 

V sodobnem času se vse bolj poudarja pomen gibalne aktivnosti. Napredek v tehnologiji nam 

je močno olajšal delo v primerjavi s preteklostjo. Včasih so ljudje tudi težja fizična dela 

opravljali sami, medtem ko danes  delo opravijo stroji. Zaradi pomanjkanja oz. nerazvitosti 

prevoznih sredstev in cest so se le izjemoma vozili s prevoznimi sredstvi in večino poti 

prehodili, danes pa nas na vsakem koraku spremljajo avtomobili ter ostala prevozna sredstva, 

ki nas odpeljejo od ene točke do druge.   

Tehnološki napredki so nam v zadnjih letih močno olajšali delo in življenje, hkrati pa nas 

odtujili od gibalne aktivnosti, naše primarne potrebe (Završnik, Pišot, 2005). Bilo je še 

nedolgo tega, ko so naše babice in dedki pešačili tudi do 10 km daleč, da so prišli do šole. 

Zbujali so se zgodaj zjutraj, še sredi noči, da so prišli pravočasno. Današnji otroci in 

mladostniki večinoma največkrat pešačijo le od avtobusne postaje do šole. Sodobna družba 

zahteva, da si zavestno vzamemo čas za gibanje in ga vključimo v naš dnevni urnik, saj je 

znano, da z aktivnim življenjem tudi do 50 % zmanjšamo možnost za bolezen in umrljivost za 

boleznimi srca in ožilja. Športna aktivnost tako pomembno pripomore k bolj kakovostnemu 

življenju (Završnik, Pišot, 2005).  

Življenjski slog vsak posameznik oblikuje skozi celotno življenje. Prvi stik z zdravim 

načinom življenja otrok pridobi doma, v družinskem krogu. Starši so prvi model, po katerem 

se otrok zgleduje in posnema. So prvi zgled, ki lahko močno vpliva na nadaljnje ukvarjanje s 

športom. Omogočiti mu morajo čim več pozitivnih spodbud in izkušenj, na podlagi katerih se 

bo lahko kasneje odločal, oblikoval lastno identiteto in aktiven življenjski slog. Z vstopom v 

šolo pa ključno vlogo prevzamejo tudi učitelji. Z aktivnim zgledom, spodbujanjem in 

omogočanjem pozitivnih izkušenj ter dobro razredno klimo lahko bistveno pripomorejo k 

razvijanju in ohranjanju aktivnega življenjskega sloga.  

Vsak učitelj, ki poučuje športno vzgojo, se mora zavedati tudi pomena športne vzgoje in 

vedeti, kakšna je učinkovita športna vzgoja. Da pa lahko načrtuje kakovosten športnovzgojni 

proces, mora vedeti, kakšen odnos imajo učenci do predmeta, kako ga doživljajo, ali je med 

bolj priljubljenimi predmeti ali ne in kako jim priskočiti na pomoč, če se pojavijo negativna 

čustva kot je npr. strah.  
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Namen diplomskega dela je pridobiti podatke o tem, kako učenci iz Zasavja doživljajo 

športno vzgojo. Ugotoviti želimo, kdo učence poučuje športno vzgojo, kako priljubljena je 

športna vzgoja v tej regiji, kakšen pomen ji pripisujejo za nadaljnje življenje, kaj jim je pri 

športni vzgoji všeč, česa ne marajo ter katere športne vsebine bi izbrali, če bi imeli možnost 

izbire. Zanima nas tudi, ali so učenci seznanjeni z aktivnim odmorom, o  katerem se zadnje 

čase pogosto govori in če ne, ali bi si želeli, da bi ga njihova šola izvajala.  

Na pozitivno doživljanje športne vzgoje vpliva tudi učenčeva ocena pri športni vzgoji, zato 

bomo pridobili podatke o njihovih ocenah, o tem, ali bi imeli raje športno vzgojo brez ocene 

in ali jih je ocenjevanja strah. 

Z rezultati raziskave bomo ugotovili, kako učenci doživljajo športnovzgojni proces. Pridobili 

bomo podatke o tem, kaj jim je všeč, obenem pa nas bodo opozorili, na katere stvari morajo 

biti učitelji pozorni pri načrtovanju športnovzgojnega procesa. Z majhno spremembo lahko na 

svojo stran pridobimo še marsikaterega učenca, kar je za učitelje ključnega pomena.  

 

2. PREDMET IN PROBLEM 

O pomenu športa za zdravje in njegovem vplivu na celosten razvoj otrok je napisano že veliko 

literature. Učitelji, ki poučujejo športno vzgojo (športni pedagogi in razredni učitelji), se 

najverjetneje zavedajo pomena športa (oz. bi se morali) in na tem temelju tudi gradijo športno 

vzgojo. Pri poučevanju jim je v veliko pomoč Učni načrt in nekatera priporočila za 

poučevanje športne vzgoje. Ključnega pomena pa je tudi učenčevo doživljanje športne vzgoje, 

vendar pa na to temo ni  veliko literature. 

Namen diplomskega dela je preveriti, kako učenci 4., 5. in 6. razreda v zasavski regiji 

doživljajo športno vzgojo. Z raziskavo želimo ugotoviti, kdo poučuje športno vzgojo v 2. 

triletju, kolikšno število otrok ima športno vzgojo za najljubši predmet, katere športne 

aktivnosti so jim najbolj všeč ter, če se zavedajo pomena športa in športne vzgoje. Poleg 

pozitivnih čustev, ki jih doživljajo pri športni vzgoji, pa nas zanima tudi, česa pri športni 

vzgoji ne marajo, ali jih je strah ocenjevanja in ali bi jim bilo bolje, če športne vzgoje ne bi 

ocenjevali.  

Z rezultati raziskave bomo pridobili podatke o tem, kako učenci doživljajo športno vzgojo. 

Želimo si, da bi imeli učenci radi športno vzgojo, da bi pri predmetu uživali in tak način 
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življenja ponotranjili. Na osnovi rezultatov lahko ugotovimo, kaj moramo še narediti, da 

bomo dosegli takšno stanje in izboljšali kvaliteto športne vzgoje, posledično pa navdušili prav 

vsakega učenca za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi.  

 

2. 1 Kaj je šport 

Beseda šport ima izvor v latinskem izrazu disportare, ki pomeni zabavati se, kratkočasiti se. 

Tudi francoski izraz desport, ki so ga Francozi prevzeli po latinskem, pomeni zabava, 

kratkočasje. Besedo disport so začeli uporabljati tudi Angleži, kasneje pa so ga spremenili v 

sport, kar pomeni gibati se zaradi zadovoljstva, veseliti se, zabavati se. »Do 19. stoletja je v 

Angliji izraz šport pomenil zabavo, strast in konjiček premožnejših krogov, ki so z raznimi 

gibalnimi dejavnostmi in tekmovanji izpolnili prosti čas« (Kristan, 2009, str. 28). Včasih so se 

s športom ukvarjali le premožni ljudje, danes pa bi šport moral biti del vsakdana vsakega 

posameznika (Kristan, 2009).  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1998, str. 1362) je zapisano: »Šport je po ustaljenih 

pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, tekmovanje, razvedrilo.« 

»Šport [iz ang. to disport, 'razvedriti se'], oblike telesne dejavnosti (igra in tekmovanje); ljudje 

ga gojijo zaradi veselja do gibanja ali potrebe po vzdrževanju in izboljšanju telesne moči. Š. 

izhaja iz Anglije (18. st.) in je pomenil do sredine 20. st. samo tekmovanje v telesnih vajah« 

je definicija, zapisana v Velikem splošnem leksikonu (1998, str. 4246). 

Iz svetovno znanih opredelitev športa je mogoče v vseh najti tri komponente športa: šport je 

telesna aktivnost, razvedrilo in sprostitev ter tekmovanje (Kristan, 2009).   

2. 2 Pomen ukvarjanja s športom za zdravje otrok 

Način življenja v 21. stoletju je pretežno sedentaren in pasiven (Štemberger, 2004). Dnevna 

opravila ne zahtevajo težjega fizičnega ali intelektualnega napora, kar vodi v vsakodnevno 

ponavljanje oz. ritual (Berčič, 2001; po Israel, 1995). Otroci po večini v šolo pridejo s 

prevoznim sredstvom. Nekatere pripeljejo starši, starejši učenci pridejo npr. z  avtobusom. 

Nato sledi pouk, pri katerem večino časa presedijo, nekateri ostanejo še v podaljšanem 

bivanju. Po pouku se zopet z avtom ali avtobusom odpeljejo domov, opravijo domače naloge, 

popoldne pa imajo še nekatere dejavnosti npr. tuj jezik, glasbeno šolo. Tri ure športne vzgoje 
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na teden v prvem in drugem triletju oz. dve uri na teden v tretjem triletju so pri vseh urah, ki 

jih otrok presedi,  skoraj zanemarljivega pomena. 

Gibanje je ena izmed človekovih osnovnih potreb (Štemberger, 2004). Brez gibanja človek ne 

more živeti kakovostnega življenja. Vsakodnevno gibanje vpliva na posameznikovo telesno in 

duševno zdravje. Ustvarja ravnovesje, vpliva na boljše počutje, lažje premagovanje ovir in 

pozitivno doživljanje (Berčič, 2001). Z izključevanjem gibanja iz otrokovega vsakdana, 

onemogočamo, da bi se celostno razvijal, saj je gibanje v tem obdobju zanj izrednega pomena 

(Štemberger, 2004). Gibanja, ki jih v mladosti avtomatiziramo, ostanejo tudi v starosti 

zakoreninjena v posamezniku (Berčič, 2001). Otrok spoznava svet ravno preko gibanja. Pri 

skakanju po lužah opazi, da voda pljuske, pri igranju na travi opazi, da je zemlja po dežju 

mokra. »Otrokov razvoj in njegovo dojemanje sveta sta zelo celostna, zato primanjkljaj na 

enem področju neogibno povzroči tudi primanjkljaje na drugih. Pomanjkanje gibanja se tako 

odraža na otrokovem celotnem psihosomatskem statusu« (Štemberger, 2004, str. 24). 

Gibanje izboljšuje tudi odpornost in preprečuje padec imunskega sistema.  S tem, da 

omogočimo otroku gibanje na svežem zraku v vsakem letnem času, tudi pozimi, pozitivno 

vplivamo na njegovo odpornost (Štemberger, 2004). 

Večkrat pravimo, da so otroci preobremenjeni. V šoli jim učitelji dajejo veliko nalog, 

popoldne imajo razne prostočasne dejavnosti. Glede na to, da je gibanje otrokova osnovna 

potreba, je pomembno, da ima otrok čas tudi za igro, za gibanje, preko katerega razvija in 

krepi spretnosti, potrebne za nadaljnje življenje, pri tem pa se bo seveda tudi odpočil in 

sprostil. S tem si zagotovi tudi manj možnosti za razvoj negativnih vplivov stresa npr. motenj 

hranjenja, nespečnosti, holesterola, glavobola, bolečin v želodcu (Štemberger, 2004), ki se 

večkrat kažejo kot negativna posledica preobremenjenosti. 

Z aktivnim načinom življenja, tako z redno aerobno vadbo kot tudi z vajami za moč,  otroku 

zagotovimo dober razvoj mišic in okostja, s čimer zagotovimo, da bo otrok lažje prenašal 

bremena sodobnega časa (npr. težke torbe, nepravilno in prekomerno sedenje) in 

vsakodnevnih aktivnosti (sklanjanje, zvijanje, dvigovanje in nošenje), dolgoročno pa 

vplivamo na zmanjšanje tveganja za nastanek osteoporoze
1
 (Štemberger, 2004; Fras, 2002).  

                                                             
1
» Osteoporoza [iz gr.], zmanjšana količina kostne mase, porušeno je ravnovesje med tvorbo in razgradnjo 

kostnine v prid razgradnji« (Javornik, 1998, str. 3072).  
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Sedeč način življenja, nezdrava prehrana in premalo telesne aktivnosti povzročajo debelost že 

v otroštvu (Štemberger, 2004). Gibalna neaktivnost otrok sicer neposredno ne povzroča 

debelosti, vendar pa obstajajo znanstvene razlage, ki pravijo, da se kaže povezanost med 

pretirano sedečim življenjskim slogom, prekomerno telesno težo in debelostjo (Završnik,  

Pišot, 2005). V času med leti 1980 in 2000 se je prekomerna telesna teža pri otrocih med 6. in 

11. letom podvojila, kar je zelo zaskrbljujoče. Kar 80 % otrok s prekomerno telesno težo v 

otroštvu se sooča z debelostjo v odraslosti (Škof, 2007).  

Debelost negativno vpliva tako na zdravstveno stanje otrok kot tudi na telesno samopodobo, 

ki ima v času adolescence velik vpliv na duševno počutje otrok in mladostnikov. Debelost v 

otroštvu je še en kritičen dejavnik, ki lahko v odraslem obdobju močno pripomore k slabemu 

telesnemu in duševnemu zdravju posameznika (Štemberger, 2004). Še posebej je to opaženo 

pri otrocih z učnimi težavami in tistimi, ki jim primanjkuje samozavesti (Fras, 2002).  

Vzdržljivost je sposobnost, ki otroku omogoča, da zdrži pritiske sodobnega časa. Štemberger 

(2004) pravi: »To pomeni, da mora biti njihov srčno-žilni in dihalni sistem optimalno razvit 

(kolikor je glede na razvojno stopnjo seveda lahko)« (str. 24). V Sloveniji že od leta 1970 

spremljamo telesni in gibalni razvoj otrok. Podatki kažejo, da danes otroci (med 11. in 14. 

letom) pretečejo 600-metrsko razdaljo v povprečju za 6–7 % počasneje kot pred 30 leti. Tudi 

ostali testi, ki merijo učenčevo vzdržljivost, so bili v začetnem obdobju spremljanja rezultatov 

boljši (Škof, 2007; po Šturm, Strel, 2002).  

Glede na podatke, ki smo jih z raziskavami pridobili v zadnjih letih, je pomembno, da se 

zavedamo pomena vzdržljivosti za prihodnost otrok. Vzdržljivost krepimo s športno 

aktivnostjo npr. s tekom, kolesarjenjem, plavanjem, z daljšimi pohodi, torej z dejavnostmi, ki 

trajajo dlje časa in predvsem v naravi ter v vseh letnih časih (Štemberger, 2004). Včasih je 

morda potrebno te aktivnosti malo prilagoditi in poiskati načine, ki bodo za učence zanimivi 

in motivacijski, obenem pa bomo z njimi krepili njihovo vzdržljivost. 

V okviru raziskave Mladi in alkohol v Sloveniji (Zalta idr., 2008) so ugotovili, da vse več 

mladih uživa alkohol. Prve izkušnje z uživanjem alkohola se v večini pojavljajo med 13. in 

15. letom. V raziskavi so ugotovili, da je bilo kar 35,8 % osnovnošolske populacije že pijane.  

Ti učenci so sicer starejši kot populacija učencev, ki jih bomo z našo raziskavo obravnavali, 

vendar pa s športno aktivnostjo v zgodnjem otroštvu in mladosti in njeno preventivno vlogo 

lahko bistveno pripomoremo, da učenci ne bodo uživali alkohola, ko bodo prišli v to starostno 

obdobje, v katerem se največ otrok sreča z alkoholnimi pijačami. Otrok, ki bo vsak dan 
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zapolnil z gibalno aktivnostjo, bo pozitivno vrednotil šport. Šport bo sčasoma postal vrednota. 

Na ta način pa bo igral tudi  preventivno vlogo pred drogami, kajenjem in drugimi sodobnimi 

drogami, ki zasvojijo posameznika (Berčič, 2011).  

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) se zavzema za vsakodnevno telesno dejavnost, ki 

poteka vsaj eno uro in vse dni v tednu. Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) je tretjič zapored 

izvedel raziskavo Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2010) in ugotovil, 

da je v skladu s priporočili SZO dejavnih le okoli 20 % mladostnikov, predvsem fantje so bolj 

aktivni od deklet. Od leta 2006, ko je bila izvedena prejšnja raziskava, se je stanje izboljšalo, 

vendar delež še vedno ne ustreza priporočilom (IVZ, 2011). 

 

2. 3 Gibalna aktivnost – dejavnik otrokovega celostnega razvoja 

Gibalna aktivnost ima v posameznikovem življenju pomembno vlogo in vpliva na celoten in 

skladen bio-psiho-socialni razvoj posameznika. S svojim delom  oblikuje vse dele osebnosti. 

»Športna vadba torej ni le gibalni proces, pač pa se v njej tesno prepletajo čustveni, razumski, 

socialni in vrednosti vidiki« (Zurc, 2008; po Učni načrt: Športna vzgoja, 1997, str. 25).  

Vsakršna gibalna aktivnost vpliva na otroka; na njegovo osebno in telesno rast, na 

zadovoljevanje potrebe po gibanju, na motivacijo za nadaljnje ukvarjanje s športom v 

odraslem obdobju, na odnos do zdravega načina življenja, na razvoj gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti ter na pozitiven odnos do narave. Šport postane del otroka  (Zurc, 2008). 

Ukvarjanje s športom v otroštvu je najboljša naložba za otroka, če želimo, da bo kasneje živel 

ustvarjalno in kvalitetno življenje (Škof, 2007).  

 

2. 3. 1 Vplivi gibalne aktivnosti na telesni in gibalni razvoj 

Mnogi teoretiki zaradi močne povezanosti med telesnim in gibalnim razvojem govorijo o 

enotnem področju. Na osnovi dosedanjih študij govorimo o dveh ločenih razvojih, ki pa 

medsebojno vplivata drug na drugega. Napredek na enem področju vpliva na napredek 

drugega področja. Pri mlajših šolarjih poteka gibalni razvoj vzporedno s telesnim (Zurc, 2008; 

po Horvat, 1989). Oba področja sta odvisna od količine in kakovosti gibalnih izkustev oz. od 

otrokovih izkušenj. 
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Na otrokov gibalni razvoj vpliva več dejavnikov: dednost, okolje in samodejavnost. Med 6. in 

11. letom otrok zelo hitro napreduje ter vsake nove gibalne tehnike usvaja zelo hitro (Zurc, 

2008). Vsako onemogočanje izkustev gibov onemogoča napredovanje, kasneje pa se kot 

posledica kažejo neželeni učinki na gibalnem razvoju otroka (Zurc, 2008; po Tancig, 1987). Z 

različnimi raziskavami so ugotovili, da tudi socialni status družine močno vpliva na to, v 

kolikšni meri je otrok gibalno aktiven in posledično na razvoj gibalnih sposobnosti otroka. 

Otroci, ki prihajajo iz družin z nižjim izobrazbenim ali nižjim socialno-ekonomskim 

statusom, pa tudi tisti, ki živijo v manjših krajih ali na obrobju mest, imajo manjše možnosti 

za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi, s tem pa tudi slabše razvite gibalne sposobnosti. Ne 

glede na to, ali ima otrok dobre dedne zasnove za športno udejstvovanje ali ne, jih ne bo 

mogel v ustrezni meri razviti, če mu to ne bo omogočeno. Pomembno je, da otroku 

omogočimo stik z dovolj kvalitetnimi gibalnimi aktivnostmi, s katerimi bo lahko svoje  

potencialne izkoriščal (Zurc, 2008; po Petrović et al., 1982). V kolikšni meri je otrok gibalno 

razvit, je odvisno tudi od otrokovega razvoja na spoznavnem, emocionalnem in socialnem 

področju (Zurc, 2008; po Tancig, 1987).  Vsak otrok je edinstven, zato telesni razvoj pri 

nobenemu otroku ne poteka enako kot pri drugemu. Dejstvo je, da zaradi razlik v telesnem 

razvoju, prihaja tudi do razlik v gibalnem razvoju otroka, in tega se morajo učitelji dobro 

zavedati. 

 

2. 3. 2 Vplivi gibalne aktivnosti na razvoj kognitivnih sposobnosti oz. intelektualni 

razvoj 

»O povezavi med gibalno aktivnostjo in intelektualnim razvojem so pisali že Platon, Locke, 

Komenski, Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Dewey in Piaget« (Zurc, 2008, str. 47). Vsi 

našteti so bili mišljenja, da je gibanje osnova za dober intelektualni razvoj. Tudi kasnejše 

raziskave so potrdile povezanost med gibalno aktivnostjo in razvojem intelektualnih 

spodobnosti (Zurc, 2008; po Zaichkowsky in sod., 1980). »Ustrezna gibalna in športna 

aktivnost lahko stimulativno vpliva na razvoj kognitivnih sposobnosti oziroma na tiste 

strukture centralnega živčnega sistema, ki so odgovorne za kognitivno delovanje« (Zurc, 

2008, str. 47; po Planinšec, 1995).  

Ugotovljeno je bilo, da z naraščanjem gibalne aktivnosti v prostem času narašča tudi delež 

otrok, ki imajo višji uspeh v šoli. 45 % odličnjakov je telesno aktivnih dva- do trikrat 

tedensko ali celo vsak dan. Učenci z dobrim uspehom so pogosto manj gibalno aktivni (Škof, 

2007; po Zurc, 2006).  
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2. 3. 3 Vplivi gibalne aktivnosti na emocionalni razvoj 

»Gibalna aktivnost ima zlasti pomemben vpliv v obdobju otroštva na razvoj samopodobe 

oziroma pojmovanja samega sebe« (Zurc, 2008, str. 51). 

Na otrokovo samopodobo vpliva več spektrov mnenja o sebi. Telesna samopodoba je eden 

izmed sestavnih delov otrokove celotne samopodobe. Če otrok ali mladostnik ni zadovoljen s 

svojim zunanjim videzom, gibalnimi zmožnostmi, tudi njegova globalna samopodoba ne bo 

pozitivna. Gibanje je s tega vidika pomembno za oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe 

(Zurc, 2008; po Tomori, 1990; Kuhar, 2004; Strel, 1996a). Otrok, ki ne bo imel pri športnem 

udejstvovanju težav, bo pozitivno vrednotil samega sebe. V nasprotnem primeru, ko otrok pri 

športu ni uspešen, pa bo imel negativno samopodobo. Zaradi neuspeha se bo začel izogibati 

kakršnim koli športnim aktivnostim, ki se kažejo kot negativne posledice v odraslem obdobju 

(Zurc, 2008; po Tomori, 1990). »Čeprav športno udejstvovanje ni edini način oblikovanja 

pozitivnega pojmovanja samega sebe, je vendar pri otrocih najpomembnejši. Zato je potrebno 

otroke vključiti v ustrezne športne aktivnosti, ki mu bodo omogočale doseganje največjega 

možnega uspeha« (Zurc, 2008; po Tancig, 1987). Vključevanje otrok v gibalne aktivnosti 

samo po sebi ni dovolj. Pomembno je, da otrok pridobiva izkušnje, v katerih je uspešen. S tem 

bo sebe pozitivno vrednotil, dobil še večjo motivacijo za gibanje, posledično bo še bolj 

uspešen (Zurc, 2008).  

 

2. 3. 4 Vplivi gibalne aktivnosti na socialni razvoj 

O povezanosti gibalne aktivnosti in socialnega razvoja je zapisane najmanj literature. Pozno 

otroštvo je pri otrokovem socialnem razvoju zelo pomembno obdobje. V tem času se otrok 

seznani z novimi ljudmi, vstopi v šolo. Njegov življenjski slog se popolnoma spremeni.  

Bandura razvije teorijo o socialnem učenju in model socialnega učenja ponazori kot 

interakcijo treh dejavnikov: vedenja, osebe in okolja. Gibalna aktivnost in druge oblike 

socialnega vedenja spadajo v področje vedenja. Socialni razvoj otroka ponazori z okoljem, 

kot enim izmed treh dejavnikov. Z modelom pokaže, da  sta vsak posameznik in vedenje v 

medsebojni povezanosti, nanju pa vpliva tudi okolje (fizično okolje, osebe, ki so nam blizu in 

ostali socialni pogoji v okolju, v katerem otrok živi). Z modelom pokaže, da sta socialni 

razvoj in gibalni razvoj v močni povezanosti (Zurc, 2006;Zurc, 2008). 
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2. 4 Dejavniki, ki vplivajo na gibalno aktivnost otrok 

2. 4. 1 Vloga staršev pri spodbujanju gibalne aktivnosti otrok 

Družina je primarna družbena skupina. Mnogi sociologi so obravnavali družino kot temelj 

družbe, saj so v njej otroci že od nekdaj pridobivali prve izkušnje z drugimi ljudmi. Moč teh 

izkušenj je velika, saj je otrok čustveno povezan z drugimi člani družine (Barle in sod., 2004).  

V sodobnem svetu se vse bolj poudarja pomen družine. Družina mu da potrebne izkušnje za 

nadaljnje življenje; v družini sprejema družbeno sprejemljive vrednote in jih ponotranji, uči se 

oblik primernega vedenja, oblikuje odnose s svojimi bližnjimi in kasneje tudi z ostalimi 

ljudmi, nauči se izkazovanja čustev. V zgodnjem otroštvu imajo starši največji vpliv na 

otroka. Starši so tisti model, po katerem se otrok zgleduje in ravna; od njih prevzemajo 

mnenja, jih posnemajo, prevzemajo njihov način življenja in navade za svoje in jih 

ponotranjijo. V času primarne socializacije je družina prva in edina skupina ljudi, s katerimi 

se otrok sreča in od njih nekritično sprejema informacije (Tušak, Marinšek, Tušak, 2009). 

Sodobna družina ima pet funkcij: biološko-reproduktivno, ekonomsko, zaščitniško, čustveno 

in vzgojno-izobraževalno. 

 Biološko-reproduktivna funkcija 

Z biološko-reproduktivno funkcijo družba najbolj nadzoruje in uravnava spolno aktivnost 

ljudi in rojstva otrok, ki morajo nadomestiti umrle člane družbe, če želi, da te preživijo. 

 Ekonomska funkcija 

Zajema potrošno funkcijo, ki jo je družina s procesom urbanizacije in industrializacije 

ohranila, prav tako pa tudi udeležbo družinskih članov v proizvodnji.  

 Zaščitna funkcija  

Predpostavlja, da družina vsem članom zagotavlja skrb, varnost, zaščito. Majhne otroke 

neguje, vzdržuje, dokler niso spodobni sami skrbeti zase, jim pomaga v bolezni, obenem pa 

nudi tudi finančno podporo, moralno in čustveno pomoč. 
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 Čustvena funkcija 

Ljudje potrebujemo trajne in intimne odnose z drugo osebo ali manjšo skupino ljudi. Funkcija 

družina kot primarne skupine zagotavlja čustveno podporo in pomoč, kar je osnova za skladen 

in celosten otrokov razvoj. 

 Vzgojno-izobraževalna funkcija 

Družina kot prva skupina ljudi, s katero se otrok spozna, ima vzgojno in izobraževalno 

funkcijo (Tušak, Marinšek, Tušak, 2009; po Barle s sod., 2004).  

Vloga družine je ključna pri gibalnem razvoju otroka. Prve gibalne izkušnje mora otrok 

pridobiti že zelo zgodaj. Okolje, v katerem se seznani z njimi, mora biti njemu prijazno.  

Odnos do športa se najhitreje in najučinkoviteje oblikuje prav v domačem okolju (Berčič, 

2000). Otrok potrebuje aktivno podporo s strani staršev za redno ukvarjanje s športom (Fras, 

2002). Če mu družina ne bo nudila ustrezne podpore, se bo ravno tako razvil, vendar pa ne do 

najvišje stopnje, do katere je zmožen priti (Tušak, Marinšek, Tušak, 2009).  

Starši, ki zanemarjajo gibalno aktivnost svojih otrok, pravijo, da je vzrok za to v pomanjkanju 

časa, pomanjkanju financ, neznanju in lastni neaktivnosti (Tušak, Marinšek, Tušak, 2009). 

Ljudje velik del dneva preživijo v službi, na poti do službe in domov. Vse več ljudi ima zelo 

malo prostega časa, tisti, ki jim preostane, pa ni kvalitetno izkoriščen. S kapitalizmom so se 

razlike med bogatimi in revnimi še povečale. Ljudje, ki si ne morejo zagotoviti osnovnih 

življenjskih potreb (hrana, pijača, stanovanje), nimajo zagotovljenih pogojev za druge potrebe 

(npr. šport, glasbena šola). Starši najdejo izgovor za neaktivnost tudi v lastnem neznanju ali 

svojem neaktivnem izkoriščanju prostega časa, z namenom, da se jim ne bi bilo potrebno 

ukvarjati z otrokom (Tušak, Marinšek,Tušak, 2009).   

Doupona Topič (2000) loči dva pola sodobnih družin. Ena vrsta družin se prepušča toku 

potrošništva, tudi za ceno minimalnega ukvarjanja in skrbi za otroke. Te družine otrokom 

omogočajo najrazličnejše izkušnje, tudi gibalne aktivnosti. S plačevanjem aktivnosti si takšne 

družine razbremenijo lastno vlogo. Otroka peljejo na popoldansko aktivnost, sami pa si 

vzamejo čas za zadovoljevanje svojih lastnih potreb. Otrok v takšni družini ostane brez 

tistega, kar v začetnih obdobjih življenja najbolj potrebuje – toplino in emocionalno 

povezanost s starši. Druga vrsta družin, ki jih avtorica opisuje, se vsakodnevno sooča z 

iskanjem rešitev za svojo družino, torej s preživetjem. »Več kot 50 % družin se kot celota 
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njenih članov (torej skupaj) pri nas s športno dejavnostjo sploh ne ukvarja« (Doupona Topič, 

2000, str. 210).  

Rešitev za slednji pol sodobnih družin vidim v tem, da športna aktivnost ne zahteva veliko 

finančnih sredstev – otroka bo igranje nogometa z očetom in bratom v zgodnjem otroštvu, 

sprehod do trgovine z mamo, družinsko kolesarjenje morda še bolj motiviralo za ukvarjanje s 

športom v kasnejših obdobjih življenja, kot pa obiskovanje treningov v športnih klubih. 

Obstaja veliko športnih zvrsti, ki ne zahtevajo veliko denarja ali rekvizitov.  

Pozitiven odnos do športa, športnih aktivnosti in ukvarjanje z njim bo posameznik postavil za 

vrednoto le v primeru, če mu bodo s strani staršev omogočene primerne gibalne izkušnje, v 

katerih bo uspešen (Berčič, 2000). Odnos otroka do športa je v veliki meri odvisen od odnosa 

staršev do športa (Berčič, 2001). V družini, kjer je šport vrednota, imajo otroci dobre 

dispozicije, da bodo uspešni v njem. Tudi v raziskavah je bila ugotovljena pozitivna povezava 

med odnosom staršev  in otrok do športa (Tušak, Marinšek, Tušak, 2009).   

 

2. 4. 2 Vloga šole in učiteljev pri spodbujanju gibalne aktivnosti otrok 

Starši oz. celotna družina je v predšolskem obdobju pomemben dejavnik, ki vpliva na 

otrokove prve gibalne izkušnje predvsem zato, ker otroci z njimi preživijo veliko časa, 

obenem pa jim nudijo toplino in zaupanje, kar je za otroka ključno v zgodnjem otroštvu. Ko 

otrok vstopi v vrtec oz. v šolo, pomembno vlogo dobijo tudi vzgojitelji in učitelji. Otrok 

dnevno preživi kar nekaj ur v šoli. Šola in družina sta sicer dve ločeni instituciji, hkrati pa 

delujeta povezano. Vloga šole je, da učence seznani s splošnimi športnimi znanji, ki zajemajo 

tako teoretična kot tudi gibalna znanja. Ob primerni vadbi pa skrbi tudi za razvoj gibalnih 

sposobnosti.  Naloga šole ni le izobraževanje, temveč tudi vzgoja. Skozi celoten vzgojno-

izobraževalni proces mora razvijati sistem vrednot in doseči, da učencem postane tudi šport 

vrednota. Poleg dviga psihomotoričnih sposobnosti, ki se razvijajo skozi celotno šolanje, pa 

učenci razvijajo tudi ostale pomembne sposobnosti, ki jim bodo v življenju prišle prav: 

vzdržljivost, vztrajnost, prilagodljivost in ostale (Berčič, 2001).   
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2. 5 Pomen športne vzgoje 

»Človek mora za svoj zdrav osebnostni razvoj, ustvarjalnost, občutek svobode, pa tudi 

odgovornosti sodelovati v različnih dejavnostih, situacijah in medsebojnih odnosih, tako v 

procesu dela, učenja kot pri različnih kulturnih ter estetskih dejavnostih, v umetnosti in 

športu« (Završnik, & Pišot, 2005, str. 9). 

Vsi starši si želijo, da bi bil njihov otrok zdrav ter normalno fizično in psihično razvit. Želijo, 

da bi bil uspešen v šoli, kasneje pa tudi v svojem poklicu. Takšen otrok bo tudi kasneje v 

odraslem obdobju normalno funkcioniral v družbi in se soočal s tegobami vsakdanjega 

življenja. Otroštvo in mladost sta za posameznika ključnega pomena, saj se v tem času najbolj 

razvija in oblikuje osebnost.  Znano je, da se primanjkljajev na gibalnem področju ne da v 

celoti nadomestiti, če otrok ni bil gibalnih aktivnosti deležen že v otroštvu (Završnik, Pišot, 

2005). »Pomanjkanje izkušenj in možnosti sodelovanja pri gibalni/športni aktivnosti lahko 

upočasni tako motorični kot intelektualni razvoj otroka« (Završnik, & Pišot, 2005, str. 9). Z 

dodatnimi gibalnimi nalogami lahko še posebej vplivamo na otrokov razvoj od rojstva do 3. 

leta, od 3. do 6. leta je vpliv še dokaj učinkovit, kasneje pa vse manjši (Berčič, 2001; po 

Šturm, Petrovič, Strel, 1990). 

Pri športni vzgoji učence vzgajamo, da bi se tudi v kasnejših obdobjih življenja redno in 

aktivno gibali.  Gibalna aktivnost v začetnih obdobjih življenja pozitivno vpliva na zdravje 

posameznika. Posledično se kažejo tudi ugodni učinki v odrasli dobi, če se je posameznik v 

otroštvu ukvarjal s športom. Velikokrat pa se zgodi, da aktiven otrok zraste v aktivnega 

odraslega, ki je v primerjavi z neaktivnih posameznikom veliko manj ogrožen z različnimi 

zdravstvenimi težavami. Povezave z dosedanjimi raziskavami še niso niti potrjene niti 

ovržene, torej ni nujno, da bodo aktivni otroci postali aktivni mladostniki ali ovržene, torej ni 

nujno, da bodo aktivni otroci postali aktivni mladostniki ali odrasli, vendar pa izkušnje kažejo 

na povezavo. Mladi, ki se ne gibljejo, imajo veliko več možnosti, da bodo tudi kot odrasli bolj 

neaktivni (Fras, 2002).  
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2. 6 Učinkovita športna vzgoja v 2. triletju 

Športna vzgoja je šolski predmet, ki je obvezen v vseh razredih osnovne šole. Ker smo v 

raziskavo zajeli populacijo učencev, ki obiskujejo 4., 5. ali 6. razred, se bomo osredotočili 

nanje in na vzgojno-izobraževalni proces, ki ga obiskujejo.  

Za športno vzgojo je v 9-letni osnovni šoli na voljo 834 ur rednega pouka ter 5 športnih dni v 

vsakem šolskem letu. V vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju šola ponuja dejavnosti, ki 

so obvezne za vse učence, tiste, ki jih šola ponudi, vključevanje pa je prostovoljno ter dodatne 

dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi, vključevanje učencev pa je prostovoljno. 

V 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju  mora šola poleg rednega pouka in 5 športnih dni, ki so 

obvezni za vse učence, organizirati tudi šolo v naravi, ki ima poudarek na plavanju in 

dejavnostih na snegu, športne interesne dejavnosti ter dopolnilni pouk, vendar pa je 

vključevanje vanje  za učence prostovoljno. Nastopi, šolske športne prireditve, tekmovanja, 

tečaji, tabori, minuta za zdravje, aktivni odmor in ostali pa so programi, ki jih šola vsako 

šolsko leto lahko organizira, če želi in če ima možnosti, vendar vključevanje vanje ni 

obvezno. 

S športno vzgojo uresničujemo splošne cilje predmeta. Ti so lahko uresničeni le, če z njo 

zadovoljimo potrebo otroka po gibanju, če je prilagojena njegovim spretnostim in 

sposobnostim, če mu omogoča razumsko in čustveno dojemanje športa ter usvajanje gibalnih 

znanj in spretnosti.  

Glavni cilji športne vzgoje so, da bi se učenec čim bolj učinkovito razvil in privzel zdrav 

življenjski slog (uživanje zdrave prehrane, športno udejstvovanje), usvojil znanja (teoretična 

in praktična) ter razvil sposobnosti, ki bi mu omogočile kasnejše vključevanje v različne 

športne aktivnosti. Cilj je tudi, da bi športno aktivnost dojemal kot nekaj pozitivnega in se 

zavedal njene koristnosti ter oblikoval pozitivne vedenjske vzorce (Kovač, Novak, 2011).   

Vendar pa vsaka športna vzgoja sama po sebi ni dobra. Vsak učitelj, ki jo poučuje se mora 

zavedati pomembnosti vzgojno-izobraževalnih ciljev. »Dober učni načrt je manj 

prizadevnemu učitelju dober vodnik, dobremu učitelju pa najboljša podlaga za razcvet 

njegove inovativnosti in ustvarjalnosti« (Kristan, 2009, str. 49). Če je učitelj še tako 

ustvarjalen, ima čut za otroke in poučevanje, idealne pogoje za poučevanje (ustrezni 

materialni pogoji, didaktični pripomočki itd.), brez dobrega učnega načrta, ki je temelj športne 

vzgoje, ne more ustrezno poučevati. Ure športne vzgoje morajo biti dovolj intenzivne in 
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dovolj pogosto na urniku. Ura ne sme biti samo praktično usmerjena, ampak tudi teoretično 

podkrepljena. Učiteljev cilj je, da učenci razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti, 

pridobiti pa morajo čim več znanja o različnih športnih zvrsteh (Kristan, 2009). »Čim manj 

znamo, manj lahko v življenju izbiramo, manj smo svobodni« (Kristan, 2009, str. 55). Ljudje 

smo naravnani k temu, da tisto, kar ne poznamo, ne uporabljamo. Učencem je potrebno 

predstaviti čim več športnih zvrsti, predvsem zato, da bodo dobili širino športnega znanja. 

Vsak otrok ni za vse, to je vsem jasno. Nekaterim bolj ustrezajo ene vsebine, drugim spet 

druge. S tem, da otroku ne predstavimo določene športne zvrsti, mu ne damo možnosti, da bi 

širil svoje športno znanje (Kristan, 2009).  

Včasih je bil velik delež ur (60 %) namenjen željam učencev. Ta način danes, po novem 

učnem načrtu ni ustrezen, predvsem zato, ker učencem  s tem ne ustrežemo. S takšnim 

načinom izvajamo nasilje nad manjšino, težave pa se pojavijo tudi pri prehodu iz ene osnovne 

šole na drugo ali pri prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo. Tudi nadgradnje vsebin po 

vertikali v takšnem načinu ni opaziti. Cilj športne vzgoje pa je, da učenci napredujejo (iz leta 

v leto so boljši). Učenčevih želja se načeloma ne upošteva,  če želimo, da je vzgojno-

izobraževalni proces čim bolj kvaliteten, saj je to stvar interesnih dejavnosti, ki se izvajajo na 

šolah (Kristan, 2009).  

V marsikaterem besedilu avtorji učinkovitost športne vzgoje enačijo z dobrimi rezultati 

gibalnih testov v športnovzgojnem kartonu. Športnovzgojnemu kartonu so včasih posvečali 

veliko pozornosti, saj je kazal velik napredek v praksi športne vzgoje. Danes ima dve funkciji, 

in sicer učence seznani z njihovimi gibalnimi sposobnostmi in jih s tem dodatno motivira za 

napredovanje ter seznanja državo in športno znanost o tem, kje smo na področju gibalnih 

sposobnosti. Ocenjevanje športnovzgojnega kartona oz. rezultatov pa kaže na nedopustno 

prakso predvsem zato, ker vemo, da so gibalne sposobnosti v veliki meri (80 do 90 %) 

prirojene, da je vsak posameznik edinstven in se razlikuje v mnogih značilnostih od drugega 

posameznika. Vsak se razvija individualno, razvoj pa poteka različno, v neenakem tempu, 

neenakomerno. Učenci prihajajo iz različnih okolij, v katerih so deležni različnih spodbud 

(tako s strani družine, pa tudi okolja, v katerem živijo), ki bi lahko pozitivno vplivale na 

njihov razvoj. Zavedati pa se je potrebno, da so izidi po Gaussovi krivulji v populaciji 

normalno razpršeni. Tudi otroci, ki so na skrajnem levem repu so še vedno normalni, ne pa 

manjvredni, kot jih nekateri poimenujejo (Kristan, 2009).  
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Kakovostna športna vzgoja se zavzema, da bi pridobila prav vse učence »na svojo stran«. 

Zavzema se za to, da bi vsi učenci razvili pozitiven odnos do športa, spoznali čim več 

različnih športnih zvrsti, predvsem zato, da bodo našli športno zvrst, ki jim bo blizu, v kateri 

bodo uspešni in s katero se bodo lahko ukvarjali v vseh življenjskih obdobjih (Kristan, 2009).    

 

2. 7 Doživljanje športa 

Športna aktivnost je v današnjem času postavljena v ospredje. Včasih so se ljudje ukvarjali s 

športom, če jim je v dnevu morda ostalo še kaj časa, danes prilagajamo ostale dnevne 

aktivnosti glede na šport. Za mnoge predstavlja športna aktivnost glavno aktivnost  prostega 

časa. Še pred štiridesetimi leti so se strokovnjaki zavzemali, da bi se širša množica ljudi 

začela intenzivno ukvarjati s športom. V osemdesetih in devetdesetih je bil glavni cilj 

športnega udejstvovanja lepša postava in boljši videz, po letu 1995 pa se je športna stroka 

začela vse bolj nagibati v »notranje doživljanje ob vadbi« (Zagorc, & Ipavec, 2002, str. 62).  

Vsaka telesna aktivnost zahteva sodelovanje našega telesa kot tudi uma. Ramovš (1990) 

pravi, »da je doživljanje temeljna stvarnost na vseh področjih in v celotnem vsakdanjem 

medčloveškem odnosu. Je del naše zavesti« (Zagorc, & Ipavec, 2002, str. 62; po Ramovš, 

1990). Glavne sestavine nas samih so tako telo, duša, duh in kultura, ki so povezane med 

seboj. Doživljanje je opredeljeno kot zmožnost posameznika, da dojema vse dogajanje okoli 

sebe in v sebi. Sestavljeno je iz posameznih sposobnosti (zaznavanje, mišljenje, čustvovanje, 

hotenje in delovanje). Posameznikovo doživljanje sveta vpliva tudi na druge ljudi. Izražamo 

ga s svojim vedenjem, z njim pa vplivamo tudi na vzpostavljanje odnosov z drugimi.  

 

Ker se v sodobnem svetu vse bolj poudarja doživljanje pri športnem udejstvovanju, je tudi 

med splošnimi cilji športne vzgoje v Učnem načrtu (2011) zapisan tale cilj: 

»pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika: 

‒ zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih ciljev, 

‒ krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase, 

‒ oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave ter okolja 

kot posebne vrednote« (Kovač, & Novak, 2011, str. 7). 
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2. 8 Odnos do športa 

Na posameznikovo ukvarjanje s športom oz. na gibalno aktivnost vpliva predvsem njegov 

odnos do športa. Športna vzgoja je za marsikaterega učenca edina gibalna aktivnost, s katero 

se srečuje. V večini imajo učenci izoblikovan pozitiven odnos do športne vzgoje in športa 

nasploh. Na učencev odnos do športne vzgoje v veliki meri vplivajo starši in dober zgled 

učitelja v šoli. S kvalitetnim poukom, dobro organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa in 

osebnostnimi lastnostmi lahko učitelj pozitivno vpliva na odnos učencev do športa. Kopasić, 

Štemberger, Pišot (2002) so ugotovili, da imajo bolj pozitiven odnos do športa učenci, ki 

obiskujejo športne oddelke, v primerjavi z učenci, ki obiskujejo običajne oddelke. V večini 

jim je všeč, da imajo športno vzgojo vsak dan, vendar pa se med njimi najdejo tudi učenci, ki 

nimajo pozitivnega odnosa do športa. Tako učitelji in, presenetljivo, tudi učenci si vzgojno-

izobraževalnega procesa ne predstavljajo brez športne vzgoje. Športna vzgoja kot eden izmed 

obveznih predmetov se učencem zdi (ne glede na to ali obiskujejo športne ali običajne 

oddelke) pomemben in nujen v procesu izobraževanja. V raziskavi, ki so jo izvedli Kopasić, 

Štemberger, Pišot (2002), so ugotovili, da se učenci 3. razredov (tako učenci iz športnih kot 

tudi iz običajnih oddelkov)  zavedajo pomena športne vzgoje. Preko 90 % anketirancev meni, 

da bi si vsak posameznik moral najti nekaj časa dnevno za športno udejstvovanje. V anketi so 

spraševalci podali trditev »Z veseljem prihajam k športni vzgoji.« (Kopasić, Štemberger, & 

Pišot, 2002, str. 271), v kateri se kaže odnos, ki ga imajo anketiranci do športne vzgoje. 

Velika večina učencev ima rada športno vzgojo, kljub temu da imajo v športnih oddelkih 

veliko večje število ur kot v običajnih oddelkih. Športna vzgoja se zdi učencem športnih 

oddelkov izrednega pomena tudi v kasnejših obdobjih šolanja (v srednji šoli, na fakulteti), 

medtem ko učenci običajnih oddelkov menijo, da zaradi številnih pomembnejših predmetov 

kasneje športna vzgoja izgubi na pomenu (Kopasić, Štemberger, Pišot, 2002). Tudi redno 

ukvarjanje s športom pripomore k pozitivnemu mišljenju o športu. Učitelji, ki poučujejo 

športno vzgojo, lahko s svojim odnosom do športne vzgoje, z lastno gibalno aktivnostjo, 

predvsem pa s svojim zgledom vplivajo na učenčev odnos do športne vzgoje in športa na 

sploh. Učitelj, ki je pri urah aktiven, navdušuje učence za šport, s tem pa doseže, da učenci 

radi prihajajo na ure športne vzgoje. S takšnim načinom dela učence motivira za nadaljnje 

ukvarjanje s športom, tudi v prostem času (Ramirez, 2009; po Lotrič, 1999).  
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2. 9 Priljubljenost športne vzgoje 

Vrednotenje športne aktivnosti oz. športa se med otroci in odraslimi razlikuje. Otroci 

postavijo v ospredju zabavo, druženje s prijatelji, uživanje. Odrasli vidijo drugačen pomen 

športa. Telesni in gibalni razvoj ter zdrav način življenje so tiste investicijske vrednote, v 

katere se po mnenju odraslih splača vlagati (Jurak, Kovač, Strel, 2002).  

Avtorji članka so v raziskovalnem projektu »Športne dejavnosti otrok in mladine med 

poletnimi počitnicami« (Jurak in sod., 2001), v katerem je bilo zajetih 5.240 učencev razredne 

stopnje in 2.104 učencev predmetne stopnje, ugotovili, da je športna vzgoja najbolj priljubljen 

predmet med učenci razredne stopnje. 37,8 % učencev razredne stopnje je dalo športno vzgojo 

na mesto najbolj priljubljenega predmeta, velik delež  učencev pa je uvrstil športno vzgojo kot 

drugi ali tretji najbolj priljubljen predmet. Športna vzgoja je najbolj priljubljen predmet tako 

za dečke kot tudi za deklice, vendar obstajajo razlike med spoloma. Kar 50 % dečkov je 

označilo športno vzgojo za najbolj priljubljen predmet, medtem ko se je za enak odgovor 

opredelilo  27,5 % deklic razredne stopnje. Odgovori učencev kažejo na to, da je tudi med 

učenci predmetne stopnje športna vzgoja na prvem mestu po priljubljenosti. 47,6 % dečkov in 

28,3 % deklic je izbralo športno vzgojo za prvi najbolj priljubljen predmet. Avtorji raziskave  

so ugotovili, da je na razredni stopnji kar 6,7 % deklet izbralo športno vzgojo kot prvi najmanj 

priljubljen predmet, na predmetni stopnji 1,7 % deklet.  

Športna vzgoja je po podatkih raziskave najbolj priljubljen predmet na razredni in predmetni 

stopnji. Vzroke za priljubljenost avtorji vidijo v individualizaciji in diferenciaciji dela, 

raznolikosti metod in oblik dela ter pripomočkov pa tudi v vsebinah, ki so same po sebi 

privlačne za učence. Marsikdo bi športni vzgoji  pripisal prvo mesto po priljubljenosti zato, 

ker se učencem ni potrebno učiti, vložiti morajo manj truda. Glede na raziskavo lahko rečemo, 

da je tudi matematika, ki sicer zahteva veliko vaj in truda, zelo visoko uvrščena glede na 

priljubljenost. To torej ne more biti odgovor, zakaj učenci visoko vrednotijo športno vzgojo.  

Dejstvo, da je število učencev, ki športne vzgoje niso ocenili kot priljubljene, manjše, je sicer 

razveseljujoče, vendar pa tega dejstva vsekakor ne smemo zanemariti (Jurak, Kovač, Strel, 

2002). Cilj športne vzgoje je navdušiti prav vse učence za ukvarjanje s športom, še posebej v 

življenjskih obdobjih, v katerih športna aktivnost ni več »obvezna« (po končanem šolanju). 

Učitelji se morajo ves čas truditi, da bi za športno udejstvovanje navdušili tudi tisti majhen 

odstotek učencev, ki športne vzgoje nimajo radi.  



- 18 - 
 

2. 9. 1 Vpliv učitelja na priljubljenost športne vzgoje 

Avtorica je v raziskovalni nalogi, ki jo je izvedla med učenci 11 osnovnih šol in šestih 

srednjih šol, prišla do spoznanja, da je za priljubljenost športa najpomembnejše stališče, ki ga 

ima učenec do športa. Tudi lastna uspešnost pri športni vzgoji, učitelj športne vzgoje in 

organizacija športne vzgoje močno vplivajo na priljubljenost športa in športne vzgoje. 

Opremljenost prostora oz. telovadnice nima bistvenega vpliva na priljubljenost športne 

vzgoje. Avtorica se je v nalogi bolj osredotočila na osebnostne in strokovne lastnosti učitelja 

kot pomembnega posameznika, ki s svojo osebnostjo močno vpliva na učence in njihov odnos 

do športne vzgoje (Žibert, 2005). 

Učitelj ima že od nekdaj posebno vlogo. Učitelj je strokovnjak na svojem področju, poleg 

tega pa mora imeti tudi posebne osebnostne lastnosti, katere pri drugih poklicih nimajo 

takšnega pomena. Težko bi sestavili spisek lastnosti, ki bi veljale za dobrega učitelja. Vsak 

učitelj je edinstvena osebnost. Med seboj jih ne moremo primerjati, saj se kljub temu da so 

lahko vsi dobri učitelji, med seboj močno razlikujejo. Obstajajo pa lastnosti, ki so skupne 

vrhunskim učiteljem. To so ekstravertiranost, empatičnost oz. sposobnost vživljanja v druge, 

osebnostna zrelost, stabilnost, samozaupanje, pozitivna samopodoba, odprtost, prožnost ter 

proaktivnost (zmožnost ravnanja na osnovi ciljev in vrednot) (Marentič Požarnik, 2010). 

Učitelj, ki želi učence naučiti stvari, pomembne za življenje, jim dati znanje, potrebno za 

nadaljnje šolanje, mora poznati učne cilje, do katerih jih mora pripeljati, poleg tega pa tudi 

zakonitosti razvoja učenca v posameznem obdobju življenja in se zavedati pomembnosti svoje 

vloge v vzgojno-izobraževalnem procesu (Žibert, 2005). 

Učitelj lahko z različnimi strategijami vpliva na priljubljenost predmeta. Te so: 

- upoštevanje želja učencev, 

- predlaganje dodatnih nalog ob trenutnem neuspehu, 

- seznanitev z učnim načrtom ob začetku šolskega leta, 

- seznanitev z namenom vadbe, 

- vnaprej določeni kriteriji ocenjevanja, 

- dobra praktična usposobljenost učitelja, 

- primerna športna oprema učiteljev, 

- učiteljev pozitiven odnos do pedagoškega dela, 

- pogovor o koristnosti športa. 
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 Učitelj upošteva želje učencev. 

Avtorica je z raziskavo ugotovila, da upoštevanje želja učencev vpliva na to, da učenci raje 

obiskujejo športno vzgojo in se pri športni vzgoji tudi dobro počutijo. Če učitelj upošteva 

njihove želje, učenci dobijo občutek, da jih jemlje bolj resno, s tem daje tudi vtis, da mu je 

resnično pomembno, kaj si učenci želijo.  Ugotovila je namreč, da 57,9 % učencev meni, da 

učitelj upošteva njihove želje pri športni vzgoji. Tudi če se učenci le delno strinjajo, da učitelj 

upošteva njihove želje, še vedno radi obiskujejo športno vzgojo. Težave nastopijo pri učencih, 

ki pravijo, da učitelj ne upošteva njihovih želja in zato tudi ne marajo športne vzgoje (Žibert, 

2005).  

 Učitelj predlaga učencu dodatne naloge, če je le-ta trenutno neuspešen. 

Če daje učitelj učencem dodatne naloge, v primeru, da so ti trenutno neuspešni, s tem daje 

učencem občutek, da mu je mar zanje, da želi, da so uspešni, se zanje zavzame. V takšnih 

primerih se tudi učenci raje potrudijo, da bi izpolnili pričakovanja učitelja, posledično bolj 

trenirajo, s tem pa tudi bolj napredujejo. Z dodatnimi nalogami, ki jih morajo opraviti, učitelj 

učence motivira za dodatno športno aktivnost v prostem času (Žibert, 2005).   

 Učitelj učence seznani z učnim načrtom za tekoče šolsko leto. 

Seznanjanje z učnim načrtom ob začetku šolskega leta pozitivno vpliva na ure športne vzgoje. 

Učenci, ki vedo, kaj bodo v prihodnjih urah počeli, se lahko doma pripravijo, razmislijo o 

svojem znanju na tem področju in o svojih pričakovanjih, ter načrtujejo, kaj želijo s tem 

doseči (Žibert, 2005). 

 Učitelj učence seznani z namenom vadbe pri športni vzgoji. 

Učenci, ki se strinjajo s tem, da jih učitelj seznani z namenom vadbe, zelo radi hodijo k 

športni vzgoji. Učence seznanitev dodatno motivira, cilje si lahko postavijo že vnaprej. 

Učenci vedo, zakaj delajo določeno gibalno nalogo, poznajo njen namen in cilj, kar povečuje 

motivacijo. Cilje, ki jih učitelj postavi, vzamejo za lastne cilje, za katere se trudijo (Žibert, 

2005). 
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 Vnaprej poda jasne kriterije ocenjevanja. 

Vnaprej jasno postavljeni kriteriji ocenjevanja motivirajo učence pri športni vzgoji. Učencem 

je všeč, če vnaprej poznajo jasne  kriterije ocenjevanja, saj že vnaprej vedo, kaj učitelj od njih 

zahteva. Učenci se ob njih zavedajo, kaj je cilj, ki bi ga morali doseči, in kje na lestvici so 

trenutno sami (Žibert, 2005). 

 Učitelj je praktično dobro usposobljen. 

Učitelj svojo praktično usposobljenost oz. praktično obvladovanje tistega, kar govori, kaže pri 

posredovanju novih vsebin, včasih tudi s svojim sodelovanjem pri športnih igrah. Učitelj s 

svojim znanjem in sodelovanjem pozitivno vpliva na učence, saj s tem pokaže, da je športna 

vzgoja  zelo pomembna, medtem ko nekateri učitelji o tem le govorijo, s svojim zgledom pa 

tega ne pokažejo. Učitelj, pri kateremu so besede in dejanja skladna, učence bolj motivira, jim 

je bliže, predvsem pa je drugačen od ostalih učiteljev. Učitelj športne vzgoje, ki vzgaja tako s 

svojim znanjem in zgledom,  pomembno vpliva na učence in na njihovo ukvarjanje s športom 

tudi izven pouka. Zadovoljstvo učencev ob takšnem učitelju velikokrat prinese tudi 

zgledovanje po takšnem učitelju in motivacijo za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi v 

prostim časom (Žibert, 2005).   

 Učitelj nosi primerno športno opremo.  

Učitelj od učencev že od 1. razreda naprej zahteva športno opremo pri športni vzgoji. Ta je 

nekakšna »uniforma oz. delovna obleka«, ki jo mora imeti vsak učenec pri pouku športne 

vzgoje. Učitelj, ki sam obleče športno opremo v času, ko uči športno vzgojo, s tem učence 

bolj prepriča o pomenu opreme. Pravila, ki jih v razredu postavlja, morajo biti obojestranska. 

S športno opremo se izogne konfliktom, obenem pa stoji za tistim, o čemer ves čas govori 

učencem (Žibert, 2005).  

 Športni pedagog kaže pozitiven odnos do pedagoškega dela. 

Učitelj, ki rad opravlja svoje delo, kaže pozitiven odnos do športne vzgoje in učencev ter 

nanje pozitivno vpliva. Takšen učitelj ima višji prag tolerance, morebitne težave rešuje sproti 

in demokratično v primerjavi z  učiteljem, ki je naveličan svojega dela oz. svojega dela ne 

opravlja rad (Žibert, 2005). 
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 Učitelj učencem nudi pogovor o koristnosti športne vzgoje.   

Športno vzgojo ljudje večkrat postavljajo v ozadje oz. se jim ne zdi tako pomembna kot 

matematika, slovenščina ali npr. tuj jezik. Učitelj oz. športni pedagog lahko pomembno vpliva 

na mnenje učencev o koristnosti športne vzgoje. Učence je potrebno že od 1. razreda naprej 

seznanjati s pozitivnimi učinki športa, jim razložiti učinke posamezne gibalne aktivnosti, 

predstaviti kakšne raziskave, ki govorijo o posledicah premalo gibanja itd. Avtorica članka je 

ugotovila, da pogovor z učiteljem o pomenu in koristi športne vzgoje zelo pozitivno vpliva na 

zadovoljstvo učencev. Učitelj, ki strokovno utemelji pomen športne vzgoje, je med učenci 

bolj cenjen, posledično učenci raje prihajajo na športno vzgojo in sodelujejo pri športnih 

aktivnostih (Žibert, 2005).  

 

2. 10 Strah 

»Strahovi so skupina čustev, za katere je značilno, da jih subjekt doživlja, ko oceni, da je 

ogrožena katera izmed njegovih vrednot in da se ne bi mogel ustrezno zoperstaviti objektu in 

situaciji, ki ga ogroža« (Milivojević, 2008, str. 490). 

Strah je koristno čustvo, ker omogoči avtomatično oceno neke situacije, v kateri se 

posameznik čuti ogroženega, takojšnje reagiranje in pripravo na prilagoditev (Milivojević, 

2008). Otrok, ki ga je strah slabe ocene, se bo zato toliko bolj potrudil za dosego višje ocene. 

Prav tako deluje kot varovalni dejavnik, ker otroka varuje pred situacijami, katerih ne obvlada 

in se v njih ne bi znašel. Lahko pa je tudi  zavora in otroka sili v izogibanje določenim 

situacijam, ki bi mu morda lahko prinesle nove izkušnje (Horvat, Magajna, 1989). 

 

2. 10. 1 Nastanek strahu 

Strahovi so lahko naučeni ali prirojeni. Naučene otrok največkrat prevzame od svojih bližnjih. 

Drugi so do določene mere prirojeni, saj se otroci pri določeni starosti začnejo bati določenih 

predmetov, živali (npr. kač), kljub temu da z njimi nimajo nobenih slabih izkušenj.  

Strah se največkrat pojavi v situaciji, kadar otrok misli, da ni dovolj sposoben, da bi opravil 

določeno nalogo. Otroke v zgodnjem otroštvu je največkrat strah duhov, teme, hudih sanj. 

(Smrtnik-Vitulić, 2004; po Papalia, Olds in Feldman, 2002). V srednjem otroštvu je prisoten 
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drugačen strah. Takrat je otroke strah pred dejanskimi situacijami, s katerimi se soočajo vsak 

dan (npr. strah pred neuspehom). V večini primerov otroke v tem obdobju skrbi, da jih drugi 

otroci ne bi zasmehovali, zafrkavali ali zavračali njihovega prijateljstva. V mladosti pa se 

strah usmeri predvsem v videz. Mladostnike je največkrat strah, kako izgledajo in kakšen vtis 

naredijo na druge ljudi (Smrtnik-Vitulić, 2004).  

 

2. 10. 2 Strah v športu 

Čeprav raziskava ne zajema tekmovalnih športnikov, ki se velikokrat soočajo z različnimi 

strahovi in občutki vznemirjenosti, se moramo ustaviti pri strahu v športu, s katerim se 

soočajo učenci, tudi pri urah športne vzgoje. 

Športniki se soočajo s  petimi vrstami strahu: 

 strah pred neuspehom, 

 strah pred uspehom, 

 strah pred zavrnitvijo, 

 strah pred agresivnostjo, 

 strah pred bolečino in poškodbo (Tušak, Marinšek, Tušak, 2009).  

Strah pred neuspehom je tisti strah, s katerim se je vsak posameznik (tako učenec, ki obiskuje 

športno vzgojo, kot tudi vrhunski športnik) že kdaj srečal. Tovrsten strah se največkrat pojavi 

v primerih, ko so športniki že dosegli nek vrh, ki jim je prinesel določene bonitete. Bojijo se, 

da bi z neuspehom izgubili ugodnosti, razočarali starše, ki so bili morda tudi uspešni 

športniki, ali »stran vrgli« denar, ki so ga starši vlagali v njihove treninge.  

Strah pred uspehom je značilen za mlajše športnike, ki še niso dosegli visokih rezultatov. 

Takšni športniki niso navajeni biti v ospredju, zato se po navadi ustrašijo, ko se jim ponudi 

priložnost za uspeh.  

Strah pred zavrnitvijo se največkrat pojavi med 6. in 11. letom. Otrok se v tem obdobju trudi 

ravno zato, da bi bili starši nanj ponosni. Športnik lahko  doživlja hude strahove, če mu starši 

začnejo posvečati veliko pozornosti ravno zaradi njegovih uspehov, ker se boji, da bo z 

neuspehom izgubil njihovo skrb in pozornost. Strah pred zavrnitvijo se pojavi tudi po 

dolgoletni navezanosti na trenerja.  
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Strah pred agresivnostjo se največkrat pojavi med treningi kot strah, da bo posameznik moral 

napasti nasprotnika in ga morda celo poškodovati. Tak strah se pojavlja pri športih, kot so: 

hokej, rokomet, borilne veščine. V primerih, ko se pojavi, posameznik največkrat ne reagira 

kot bi mogel in zato ne doseže rezultata.  

S strahom pred bolečino in poškodbami se soočajo športniki, kjer je v ospredju vzdržljivost 

(tek, maraton, plavanje), saj se večkrat pojavi bolečina in športniki, ki so ves čas v 

neposrednem kontaktu z nasprotnikom (hokej, borilni športi). Strah pred bolečino in 

poškodbami se pri posameznikih kaže kot izogibanje, izgovarjanje, opravičevanju za neuspeh, 

sklicevanje na slabe vremenske razmere (Tušak, Marinšek, Tušak, 2009).  

Te strahove lahko prenesemo na običajno šolsko situacijo, pri kateri se učenci  vsakodnevno 

soočajo s podobnimi strahovi, ni pa nujno. Slabo počutje, nespodbudna klima v razredu, 

nepričakovan poraz ali trenutni neuspeh, večja obremenitev lahko pri učencih povzročijo 

podoben strah kot pri športnikih, kar posledično vpliva tudi na uspešnost pri športu (Horga, 

1993).  

 

2. 10. 3 Premagovanje strahu 

Učencu, ki ga je strah pri športni vzgoji, lahko pomagamo na različne načine. 

 Tveganje je ena izmed možnosti. Otrok, ki bo vsaj malo tvegal, se soočil s situacijo, 

katere ga je strah, se bo lažje znebil občutka strahu. Strah bo premagal, če bo naredil 

prav tisto, česar ga je strah. 

 

 Ljudje se mnogokrat ne odločijo poskusiti določenih stvari zato, ker se bojijo, da v 

njih ne bodo uspešni. Da določene stvari opravljamo kvalitetno, je potrebno veliko 

vaje. Če ne upoštevamo dejstva, da je za obvladovanje neke stvari potrebna vaja, 

analiziranje našega dela, stalno spremljanje dela in ugotavljanje, kaj je še potrebno 

storiti in zopet veliko vaje, si ves čas ustvarjamo strahove. Učencu, ki ga je strah pri 

športni vzgoji, lahko s takšnim načinom razmišljanja pomagamo. 

 

 Učenec mora spremeniti svoja napačna prepričanja o tem, kaj je nevarno in kaj ne.  
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 Velikokrat se zgodi, da nas je strah situacij, s katerimi nimamo izkušenj. Mnogi učenci 

se bojijo skoka čez kozo zato, ker nimajo tovrstnih izkušenj. Kadar so nam dane 

priložnosti, je potrebno, da se iz njih naučimo največ, kar lahko, s tem pridobimo 

izkušnje in se znebimo določenih strahov. 

 

 Učencem lahko pomagamo tudi s sprostilnimi vajami. Joga je odličen način za 

umiritev in sprostitev, tako duševno kot tudi telesno.  

 

 Strahu ni mogoče premagati na hitro. Pomembno je, da damo učencem čas za 

premagovanje. Strah se lahko še dodatno poveča, če ga želimo na hitro odpraviti 

(Hauch, 1987).  

 

2. 11 Opravičevanje pri športni vzgoji 

Spremembe sodobnega sveta so nam prinesle več prostega časa, kot so ga imeli ljudje nekoč, 

obenem pa so tehnološke izboljšave zmanjšale fizično aktivnost posameznika tako na delu kot 

tudi doma. Oboje prinaša poleg pozitivnih posledic (npr. stroj opravi delo namesto nas) tudi 

negativne posledice (premalo gibanja, sedentaren način življenja), ki vplivajo na človekovo 

zdravje in dobro počutje (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2005a). Po podatkih Evropske komisije 

se danes Evropa spopada s posledicami sprememb v sodobnem svetu – z epidemijo otroške 

debelosti. ¼ šolarjev ima namreč prekomerno telesno težo ali so debeli, številke pa se  še 

povečujejo (Zdravje-EU, 2012). Tempo življenja v sodobnem svetu se je močno spremenil. 

Ljudje so večji del dneva v službah, šolah. Popoldne odrasli vozijo otroke v glasbene šole, na 

športne aktivnosti oz. druge popoldanske prostočasne dejavnosti. Zvečer pridejo utrujeni 

domov in mnogi izmed njih niti ne pomislijo, da bi odšli ven, se naužili svežega zraka, se npr. 

med tekom spotili. »Zaradi navedenega so strokovnjaki sprejeli več deklaracij, ki priporočajo 

najmanj uro športa dnevno« (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2005a, str. 13). Učencem moramo že 

v začetnem obdobju življenja približati šport in jim pokazati ter dokazati, zakaj je tako zelo 

pomemben. To v šolah omogoča Učni načrt (2011), ki učencem 1. in 2. triletja predpisuje 3 

ure športne vzgoje  na teden, učencem 3. triletja pa 2 uri  športne vzgoje na teden ter ostale 

športne aktivnosti, ki si jih učenci lahko izberejo poleg rednega pouka.   
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Učiteljev cilj je učence že zgodaj navdušiti za ukvarjanje s športom. V puberteti, ko ima 

gibalna aktivnost izreden pomen na celostni razvoj, pa je ta cilj težje dosegljiv.  V tem času 

učitelji opažajo veliko število opravičevanj od pouka športne vzgoje, predvsem v višjih 

razredih OŠ in v srednjih šolah (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2005a).  

 

2. 11. 1 Vzroki opravičil 

V raziskavo (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2004), ki je bila izvedena na 25 osnovnih in 25 

srednjih šolah v Sloveniji, je bilo vključenih 1333 učencev, od tega 616 učencev zadnje triade 

OŠ in 717 učencev srednjih šol. Avtorji so ugotovili, da so najbolj pogosti razlogi za 

opravičevanje, ki jih navajajo deklice v OŠ:  bolezen, splošna slabost in glavobol, prevelik 

napor ter nerazpoloženost. Med osnovnošolci je pogost razlog tudi neprimeren odnos učitelja. 

Učenci so zapisati, da največkrat povedo pravi razlog, če nimajo opravičljivega razloga  

(Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2005a). Avtorji raziskave sklepajo: »Ker je slabo zdravje 

najpomembnejši dejavnik odsotnosti od športne vadbe, sklepamo, da večina slovenskih 

mladostnikov ne vadi zaradi opravičljivih razlogov« (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2005a, str. 

17, 18).  

 

2. 11. 2 Kdo se bolj opravičuje 

V raziskavi so ugotovili, da je v OŠ  kar 50,1 % deklet, ki so se letno opravičile v 1–5 urah, 

na drugem mestu z 31,9 % so dekleta, ki se niso nikoli opravičile. 45,5 % dečkov v OŠ se je 

opravičilo v 1–5 urah,  na drugem mestu z 40,9 % so dečki, ki se niso nikoli opravičili (Jurak, 

Kovač, Strel, Starc, 2005a). 

 

2. 11. 3 Kaj počnejo takrat, ko so opravičeni 

Anketiranci so povedali, da v času, ko so opravičeni, največkrat gledajo vadbo drugih, na 

drugem mestu pa je učenje drugih predmetov med uro športne vzgoje. Učenje teoretičnih 

vsebin športa, pripravljanje didaktičnih gradiv, merjenje, zapisovanje, pomoč pri vadbi se 

pojavljajo bolj redko.  19 % učencev vsaj enkrat na leto potem, ko se opraviči, zapusti 
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telovadnico, kar je zaskrbljujoče, predvsem zaradi varnosti učencev (Jurak, Kovač, Strel, 

Starc, 2005a).  

 

2. 11. 4 Zakonodajna določila, ki se navezujejo na opravičevanje pri pouku 

Z zakonodajo je določeno, da je učenčeva dolžnost redno obiskovanje pouka in drugih 

vzgojno-izobraževalnih dejavnosti (2. člen Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v 

osnovni šoli). Včasih se zgodi, da učenec zaradi določenih vzrokov ne more obiskati pouka. 

Starši so dolžni sporočiti vzrok izostanka (12. člen Pravilnika o pravicah in dolžnostih 

učencev v osnovni šoli), razen v primeru, če njegov izostanek vnaprej napovejo (13. člen 

Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli). V 15. členu Pravilnika o pravicah 

in dolžnostih učencev je zapisano, da je lahko učenec iz zdravstvenih razlogov opravičen 

sodelovanja pri določenih aktivnostih, vendar pa mora predložiti mnenje zdravnika, ki 

predpiše, kaj učenec lahko počne, ne da bi ogrožal svoje zdravje (Pravilnik o pravicah in 

dolžnostih učencev v osnovni šoli, 2004).   

 

2. 11. 5 Kako zmanjšati opravičevanje 

Učiteljev cilj in naloga je, da zmanjša razloge za opravičevanje in uvede dosleden sistem 

opravičevanja. Predvsem dobro poznavanje učencev in njihovih potreb učiteljem omogoča, da 

zmanjšajo razloge za opravičevanje. Še posebej je to izrazito pri učencih, ki se pogosto 

opravičujejo. Dosleden sistem opravičevanja zajema spoštovanje zakonodajnih določil in 

skrbno načrtovanje dejavnosti, ki jih bo učenec opravil v času, ko je opravičen (Jurak, Kovač, 

Strel, Starc, 2005b).  

Z nekaterimi strategijami lahko učitelj  zmanjša opravičevanje pri športni vzgoji. Te so: 

- individualizacija, 

- preverjanje in ocenjevanje, 

- pozitivna razredna klima, 

- sklad šolske športne opreme, 

- dobri materialni pogoji, 

- ustrezni normativi, 

- primeren urnik. 
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V nadaljevanju bom vsako izmed njih bolj podrobno opisala. 

 Individualizacija 

Z individualizacijo dela, torej z izbiro pravih metod, oblik, pripomočkov, motivacijskih 

strategij in s tem, da osmislimo določeno nalogo (učencu povemo, zakaj nalogo izvajamo in 

kakšen učinek ima), prilagodimo naloge posamezniku glede na njegove sposobnosti. Športna 

vzgoja zahteva, da je vsak otrok uspešen. S tem, ko bomo »slabšemu« učencu delo prilagodili, 

bomo dosegli, da bo uspešen, s tem pa bo tudi  dodatno motiviran za vadbo v prihodnje. Tudi 

»boljši« učenci potrebujejo prilagoditev. Če mu dela ne otežimo, ne bo napredoval, s tem pa 

bo upadla tudi njegova motivacija za nadaljnje delo (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2005b). 

 Preverjanje in ocenjevanje 

Mnogokrat se med učitelji poraja vprašanje, kaj ocenjevati pri športni vzgoji. Edino, kar lahko 

učitelj oceni, so teoretična in gibalna znanja učenca. Izogibanje od vadbe pri športni vzgoji 

zaradi slabih ocen je pogost razlog za opravičevanje od pouka. Ocenjevanje je za večino otrok 

stresna situacija, zato se v tem času pogosto pojavlja opravičevanje. Učenci mnogokrat niso 

prepričani v svoje znanje in sposobnosti, so pod pritiskom, včasih res ne znajo ali se ne čutijo 

sposobne opraviti nalogo. Učitelj lahko stanje izboljša s tem, da večkrat preverja in ocenjuje, 

in sicer v različnih stopnjah pouka. S tem učence spodbuja k temu, da spremljajo svoj 

napredek. Bistvo ni končni rezultat, ampak napredek, ki ga je posameznik dosegel. Učenec bo 

prišel tudi do spoznanja, da je ocena rezultat njegovega dela, ne pa namen pouka (Jurak, 

Kovač, Strel, Starc, 2005b).  

 Razredna klima 

Razredna klima se nanaša na odnose med učenci in med učenci ter učiteljem. Pomembno je, 

da učitelj spodbuja pozitivno razredno klimo med učenci. Pri športni vzgoji je ta še toliko bolj 

pomembna. Učenci, ki imajo na primer težave s prekomerno telesno težo, se bodo lažje 

sprostili in telovadili, če se bodo čutili sprejete s strani sošolcev in učitelja (Jurak, Kovač, 

Strel, Starc, 2005b). 

 Sklad športne opreme 

Pozabljanje športne opreme je precej pogost razlog za opravičevanje pri športni vzgoji. Šola 

oz. učitelji športne vzgoje lahko zagato rešijo tako, da poskrbijo za sklad športne opreme, s 
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katero zagotovijo, da lahko pouk športne vzgoje za vse učence nemoteno poteka naprej, s tem 

pa zmanjšajo tudi razloge za opravičevanje (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2005b).  

 Dobri materialni pogoji 

Tudi dobri materialni pogoji so način, kako učence motivirati za športne aktivnosti. Z 

zanimivimi didaktičnimi pripomočki, velikostjo telovadnice in njeno opremljenostjo 

omogočimo, da učenci raje vadijo. Tudi s slabšimi materialnimi pogoji se sicer da normalno 

izvesti uro športne vzgoje, vendar pa je izvedba prepuščena domišljiji učitelja (Jurak, Kovač, 

Strel, Starc, 2005b).  

 Normativi o številu učencev 

Število učencev, ki hkrati telovadijo, je eden izmed dejavnikov, ki lahko vplivajo na kakovost 

poučevanja in posledično tudi učenja. Več kot je otrok, manj se lahko učitelj posveča 

vsakemu posamezniku. Vsak otrok bo manjkrat opravil določeno gibalno nalogo, učitelj ga bo 

manjkrat popravil oz. mu podal povratno informacijo, s tem pa  posledično ne bo usvojil 

določene gibalne naloge (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2005b).  

 Urnik športne vzgoje 

Med razloge za opravičevanje štejemo tudi urnik športne vzgoje. Sestavljavci urnikov dajo 

športno vzgojo pogosto v preduro ali zadnjo uro. Motivacija za vadbo je v tem času slaba. 

Učenci so pri zadnji uri že z mislijo na avtobusu, oz. že razmišljajo, kako bodo odšli domov.  

Športna vzgoja bi morala biti sprostitev in prekinitev večurnega sedečega položaja. Na urnik 

posamezen učitelj težko vpliva, vendar pa bi se celoten šolski kolektiv moral truditi, da bi bil 

urnik športne vzgoje primeren glede na potrebe učencev (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2005b). 

 

2. 11. 6 Dejavnosti v času opravičenosti 

Največkrat učenci, ki so opravičeni, sedijo ob robu telovadnice in so pasivni ali delajo naloge 

za druge predmete. Učitelj mora za vsako uro športne vzgoje pripraviti načrt, ki bo zagotovil, 

da bodo tudi ti učenci aktivni. Vse učence je potrebno vključiti v vadbo. Cilj športne vzgoje je 

učenje tako praktičnih kot tudi teoretičnih vsebin. Učenci, ki so opravičeni od praktične 

vadbe, lahko npr. sodijo tekmo med učenci, varujejo pri vsebinah, ki zahtevajo asistenco ali 

kot pomočniki učitelju merijo, zapisujejo, štejejo. Učitelj mora za vsako uro priskrbeti 
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potrebno literaturo,  na osnovi katere učenci pripravijo predstavitev teoretičnih vsebin, ki jih 

ostali učenci praktično izvajajo. Pripravijo lahko plakat, razna didaktična gradiva, ki so 

ostalim učencem v pomoč, predstavijo teoretično ozadje določene vsebine ali povedo kakšno 

zanimivost, povezano s trenutno športno aktivnostjo (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2005b).  

 

2. 12 Športna vzgoja po željah učencev 

Kristan (2009) v enem izmed poglavij opisuje pedocentrizem, vzgojno prakso, ki temelji na 

otrokovih interesih. S takšno vzgojo se je v zgodovini ukvarjal Rousseau, in sicer temelji na 

tem, da »naj bi bil otrok edino merilo tako pri postavljanju vzgojno-izobraževalnih smotrov in 

ciljev kot pri izbiri vsebin in organizacijskih prijemov« (Kristan, 2009, str. 170). Kristan 

(2009) v nekaj točkah zavrne pedocentristični nazor in ga z argumenti utemelji: 

 Nepoznavanje vzgojno-izobraževalnih ciljev in učnih vsebin. 

O pedagoškem procesu ne moremo govoriti, če o vsebinah športne vzgoje odločajo učenci. Z 

učnim načrtom oz. vzgojno-izobraževalnimi cilji, ki so v njem predpisani, je učitelj zavezan k 

načrtovanju vsebin, s katerimi bo izpolnil določene cilje. Učenci vedo, kaj si želijo, imajo 

želje, kaj bi počeli pri športni vzgoji, ne poznajo pa vzgojno-izobraževalnih smotrov in ciljev 

posameznih učnih vsebin. Če učenci odločajo o vsebinah pri športni vzgoji, ne moremo 

govoriti o pedagoškem procesu.  

 Športna vzgoja v šoli je vzgojno-izobraževalni proces, ki je pod strokovnim vodstvom 

v skladu z vzgojno-izobraževalnimi cilji.  

Če izbiro vsebin prepustimo učencem, s tem ne upoštevamo ciljev, ki so namenjeni temu, da 

se jih upošteva in na osnovi njih načrtuje pouk. S tem razvrednotimo tudi športno vzgojo na 

raven rekreacije. »Interesno izbiranje športnih vsebin je značilno tako za selektivno 

usmerjanje učencev v  selekcijsko tekmovalno športno dejavnost kot za športno dejavnost, ki 

je namenjena predvsem razvedrilu« (Kristan, 2009, str. 171). Športna vzgoja, za katero se 

zavzema športna znanost in  športni pedagogi, ni namenjena niti razvedrilu niti selektivnemu 

usmerjanju.  
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 Športna vzgoja po izbiri učencev vodi v siromašenje vzgojno-izobraževalnega 

procesa. 

Pedocentristični nazor se nagiba k temu, da učenci ne izbirajo vsebin, ki jih ne poznajo, 

ampak tiste, ki jih imajo radi, so jim blizu. V Učnem načrtu (2011) je pod splošnimi cilji 

športne vzgoje zapisano, da s športno vzgojo učenci pridobivajo številne in raznovrstne 

gibalne spretnosti ter športna znanja. Glede na cilj v UN bi bilo smiselno, da učitelji učence 

seznanijo z novimi učnimi vsebinami, s katerimi se bodo lahko ukvarjali v vseh obdobjih 

življenja. Cilj športne vzgoje je učence navdušiti za dejavnosti, katerih se bodo posluževali 

tudi po končanem šolanju in z njimi ohranjali vitalnost in zdrav način življenja.  

 Vsebine športne vzgoje se morajo skozi šolanje nadgrajevati. 

Posamezne učne vsebine se skozi učni načrt nadgrajujejo. Učenci se v prvi triadi srečajo npr. 

z  igrami z žogo, v drugi triadi pa znanje poglobijo in nadgradijo pri odbojki, košarki, 

nogometu. Nedopustno je, da učenci v vsakem razredu opravljajo enake gibalne naloge. Skozi 

šolanje se morajo vsebine nadgrajevati, njihovo znanje pa poglabljati.  

 Želje učencev se izpolnjujejo pri šolskih interesnih dejavnostih. 

Ljudje smo naravnani tako, da nas ne zanima tisto, o čemer nič ne vemo. Obvezna športna 

vzgoja je namenjena seznanitvi z najrazličnejšimi športi in navdušenju učencev za različne 

dejavnosti. Šolske interesne dejavnosti so namenjene željam in izbiri učencev. 

 Upoštevanje učencev je organizacijsko neuresničljivo. 

V razredu je veliko učencev in vsak učenec ima svoj interes, vsakemu je všeč druga 

dejavnost. Uresničevanje vseh interesov bi bilo nesmiselno (Kristan, 2009). 

 

2. 13 Ocenjevanje športne vzgoje v osnovni šoli 

Uspeh v šoli ima velik pomen za otroka. Z njim se  izkaže pri  šolskem delu, napredovanju, v 

veliki meri vpliva na nadaljnje izobraževanje in pa tudi na otrokovo osebnost, samozavest in 

šolsko samopodobo. Ocena je povratna informacija o otrokovem delu in tudi informacija o 

njegovi osebnostni vrednosti. Otrok, ki dobi višjo oceno, se bo višje vrednotil in vztrajal še 

naprej pri svojem delu. Dobra ocena je njegova motivacija, saj z njo dokaže, da zmore in se 
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trudi še naprej. Otrok, ki dobi nižjo oceno, je bolj nemotiviran za delo, saj se mu ne zdi 

vredno vlagati truda in napora v to, da bi dobil boljšo oceno. Razvije  t.i. naučeno nemoč, za 

katero je značilno, da učenec verjame, da je nemočen in da sam ne more vplivati na rezultate. 

Naučena nemoč temelji na predhodnih izkušnjah, ki učenca vodijo v mišljenje, da vsi napori 

vodijo v neuspeh (Zurc, 2008).  

Športne vzgoje ne moremo enačiti z ostalimi šolskimi predmeti. Športna vzgoja je pravzaprav 

šola za življenje. Če se otrok v odraslem obdobju ne bo ukvarjal s fiziko, to ne bo imelo 

kakšnih usodnih negativnih učinkov na njegovo telesno in duševno počutje. Otrok, ki se v 

odraslosti ne bo ukvarjal s športom, pa bo lahko utrpel resnejše posledice. Razlika med 

športno vzgojo in ostalimi predmeti pa je po mnenju Besliča (1971) tudi ta: »Telesna vzgoja 

je vzgojno področje, na katerem lahko dober učitelj uspešno deluje tudi brez ocenjevanja« 

(Kristan, 2009, str. 470; po Beslič, 1971).  

Leta 1975 se je izjava Jožeta Besliča, športnega pedagoga in svetovalca na Zavodu za šolstvo 

Republike Slovenije, delno uresničila. Sprejeta je bila namreč tristopenjska besedna 

ocenjevalna lestvica, ki je nadomestila petstopenjsko številčno oceno. Ta je bila utemeljena z 

argumentom, da je to del humanizacije športnovzgojnega procesa. Z uvedbo devetletne šole 

smo ponovno uvedli petstopenjsko ocenjevalno lestvico, vendar pa se ves čas pojavljajo 

vprašanja, ali je ta način ustrezen ali ne (Kristan, 2009).  

 

2. 13. 1 Zakaj ocenjevanje ni potrebno 

 Sprotna povratna informacija učencem in objektivno merjenje 

Z ocenjevanjem učence, starše in učitelje informiramo o učenčevem napredovanju, težavah, 

torej o tem, kaj zna in kaj ne. Pri učnih predmetih, kjer nimamo konkretnih in objektivnih 

meril, učitelj te informacije poda v obliki številčne oz. opisne ocene. Športna vzgoja je 

predmet,  ki sama po sebi daje nenehne povratne informacije. Merila pri športni vzgoji so 

veliko bolj objektivna, zanesljiva in veljavna. Pri ostalih šolskih predmetih učenec s 

preverjanjem in ocenjevanjem dobi povratno informacijo o svojem znanju, medtem ko pri 

športni vzgoji dobi to informacijo takoj, npr. s časom, v katerem je določeno gibalno 

aktivnost izvedel, s številom ponovitev neke gibalne naloge (Kristan, 2009). 
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 Načelo humane športne vzgoje 

Merljivi storilnostni dosežki učenca niso bistven del humane športne vzgoje, za katero se tako 

zavzemamo. Otrokovi dosežki pri športnem udejstvovanju so v veliki meri dedno pogojeni. 

Za humano športno vzgojo je bistven kvaliteten proces, ne pa dosežek učenca (Kristan, 2009). 

 Ocena ne informira o otrokovem gibalnem razvoju 

Ocena staršem ne pove, v kolikšni meri je njihov otrok gibalno razvit. Te informacije lahko 

pridobijo le od učitelja, ki njihovega otroka poučuje (Kristan, 2009).   

 Ocena kot zunanje motivacijsko sredstvo 

Oceno uvrščamo med zunanjo motivacijo. Marentič Požarnik (2010) pravi: »Učenje je tako 

torej le sredstvo za doseganje pozitivnih in izogibanje negativnim posledicam (pozitivna in 

negativna motivacija)« (str. 188). Po navadi zunanja motivacija hitro upade. Učitelji se 

zavzemamo, da bi pri učencih zbudili radovednost, interes, torej notranjo motivacijo. S tem bi 

učenci dobili občutek, da lahko nadzirajo situacijo, dobili bi nov zagon in prepričanje v svoje 

lastne sposobnosti (Marentič Požarnik, 2010). Učencem veliko več pomeni, če dobro opravijo 

dano gibalno nalogo, opazijo, da so izboljšali svoj rezultat v nekaj vadbah in se s tem 

premaknili po lestvici navzgor (Kristan, 2009). »Učni predmeti, ki nimajo na voljo podobnih 

spodbujevalnih prijemov, morajo za motiviranje pač uporabljati številčno oceno« (Kristan, 

2009, str. 474).   

 Ocena nima administrativno-normativne funkcije 

Pozitivne ocene so pri večini predmetov pogoj za napredovanje v višji razred, za uspešno 

zaključeno šolanje, za vpis v srednjo šolo ali fakulteto. Pri športni vzgoji ocena nima 

administrativno-normativne funkcije, saj nam dobra ocena ne prinese ugodnosti (Kristan, 

2009).  

 

2. 13. 2 Zakaj je ocenjevanje potrebno 

Športna stroka številčno oceno zagovarja predvsem zaradi treh razlogov. Predmet, ki se ne 

ocenjuje, nima veljave in ni enakovreden ostalim predmetom. Učitelj, ki ne ocenjuje, pa 

posledično nima avtoritete.  
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 Predmet, ki se ne ocenjuje, nima veljave. 

Predmet veljave ne bo dobil le z ocenjevanjem. Športna vzgoja lahko veljavo pridobi le s 

kakovostnim vzgojno-izobraževalnim procesom, z ustreznimi didaktičnimi pripomočki, z 

dobrim učiteljevim pedagoškim pristopom in znanjem ter z njegovimi osebnostnimi 

lastnostmi.  

 Če se predmet ne ocenjuje, ni enakovreden ostalim predmetom. 

Športni pedagogi se tolažijo z dejstvom, da bomo z oceno pridobili na enakovrednosti 

predmeta ostalim šolskim predmetom. Dejstvo je, da lahko enakovreden položaj ostalim 

šolskim predmetom  športna vzgoja doseže le s strokovno utemeljenim delom. Šolska ocena 

ne more biti merilo za enakovreden položaj. Vsak učitelj oz. športni pedagog se mora s svojim 

delom, strokovnostjo, zgledom, nastopom pred učiteljskim zborom boriti za enakovreden 

položaj športne vzgoje ostalim predmetom. Učitelj športne vzgoje,  ki pred ostalimi učitelji 

nastopi suvereno in utemelji pomen športne vzgoje, se lahko bori za enakovrednost predmeta. 

 Učitelj, ki učencev ne ocenjuje, nima avtoritete in ugleda.  

Ugled in avtoriteta učitelja sta odvisna predvsem od učitelja samega. Od njegove 

strokovnosti, dobrega pedagoškega dela, pozitivnih lastnostih. Ugled si vsak učitelj lahko 

pridobi le s svojim pristopom do ostalih učiteljev, učencev in staršev. S tem ko zna svoje delo 

strokovno utemeljiti, dobro predstaviti pomen športa in športne vzgoje ter z zgledom učiti 

učence (Kristan, 2009). 

Delno se z zgoraj napisanim strinjam, vendar pa imamo trden dokaz o tem, da športna vzgoja 

izginja iz urnika (in s tem iz obveznega dela programa). To se je namreč zgodilo na Univerzi 

v Ljubljani in na drugih univerzitetnih središčih z uvedbo bolonjskega študija, v katerem ŠV 

ni več obvezna. Bolonjski sistem namreč določa 60 ECTS-točk v vsakem študijskem letu. S 

športno vzgojo bi morali vzeti nekaj točk, ki pa jih je potrebno po mnenju ministrstva porabiti 

za »bolj pomembne« predmete. Število ur le-te se je drastično zmanjšalo, posledično pa se je 

zmanjšal tudi odstotek redno športno  aktivnih študentov.  
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3. CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

 Raziskati, ali je športna vzgoja na prvem mestu po priljubljenosti med šolskimi 

predmeti.  

 Raziskati, ali je športna vzgoja med predmeti, za katere učenci mislijo, da so najbolj 

pomembni za življenje. 

 Raziskati, ali so učenci športno aktivni tudi med odmori (aktivni odmor). 

 Raziskati, ali bi učenci imeli raje športno vzgojo brez ocen.  

 Raziskati, ali učenci doživljajo strah pri ocenjevanju športne vzgoje. 

 Raziskati, ali obstajajo razlike v priljubljenosti športne vzgoje glede na spol.  

 Raziskati razlike v priljubljenosti športne vzgoje glede na starost učencev. 

 Raziskati, kateri šport je najbolj priljubljen glede na spol učencev.  

 Raziskati, ali obstajajo razlike med učenci in učenkami v doživljanju strahu pri 

ocenjevanju športne vzgoje.  

 Pridobiti podatke o dejavnosti, ki bi jo učenci najraje izvajali pri športni vzgoji, če bi 

imeli možnost izbire.  

 Pridobiti podatke o dejavnosti, ki bi jo učenke najraje izvajale pri športni vzgoji, če bi 

imele možnost izbire.  
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4. HIPOTEZE 

Skladno s postavljenimi cilji smo opredelili naslednje hipoteze: 

 H1: Športna vzgoja je v 2. triadi na prvem mestu po priljubljenosti.  

 H2: Učenci športni vzgoji ne pripisujejo velikega pomena za nadaljnje življenje. 

 H3: Več kot 50 % anketirancev med odmori nima aktivnega odmora. 

 H4: Manj kot 50 % anketirancev si želi športno vzgojo brez ocene. 

 H5: Majhen odstotek učencev doživlja strah pri ocenjevanju.  

 H6: Večji odstotek dečkov kot deklic postavlja športno vzgojo na prvo mesto po 

priljubljenosti. 

 H7: Med učenci 4. in 6. razredov ni pomembnih razlik v priljubljenosti športne vzgoje. 

 H8: Med dečki je najbolj priljubljen šport nogomet, pri deklicah pa odbojka. 

 H9: Večji odstotek deklic kot dečkov doživlja strah pri ocenjevanju. 

 H10: Učenci bi najraje igrali nogomet, če bi imeli možnost izbire.  

 H11: Učenke bi izbrale igro Med dvema ognjema, če  bi imele možnost izbire.   
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5. METODE DELA 

5. 1 Vzorec merjencev 

Iz statistične množice učencev, ki živijo v zasavski regiji, je bil izbran neslučajnostni 

namenski vzorec, ki je vključeval učence, ki so v šolskem letu 2011/12 obiskovali 4., 5. ali 6. 

razred. Vprašalnik je bil razdeljen učencem in učenkam, ki obiskujejo naslednje šole: OŠ 

Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi, OŠ Trbovlje, OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje in OŠ Tončke 

Čeč, Trbovlje. Ostale šole in podružnice niso želele sodelovati v raziskavi. Ker je bil odziv šol 

in vsakega posameznika različen, je vzorec vključeval 314 učencev.   

 

Preglednica 5. 1: Število (f) in odstotek (f %) prejetih vprašalnikov 

 

ŠOLA ŠTEVILO (f) ODSTOTEK (f %) 

OŠ Ivana Skvarče, Zagorje 

ob Savi 

138 44,0 

OŠ Trbovlje, Trbovlje 46 14,6 

OŠ Ivana Cankarja, 

Trbovlje 

59 18,8 

OŠ Tončke Čeč, Trbovlje 71 22,6 

SKUPAJ 314 100 
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Preglednica 5. 2: Število (f) in odstotek (f %) sodelujočih po spolu in razredu 

 

 

 

 

5. 2 Vzorec spremenljivk 

Podatke za raziskavo smo pridobili s pomočjo že sestavljenega vprašalnika (priloga 1). 

Sestavila ga je dr. Vesna Štemberger, doc., in sicer za potrebe diplomskih del, ki obravnavajo 

zaznavanje športnovzgojnega procesa. 

Vprašalnik je anonimen in  zajema 19 vprašanj. 15 vprašanj je zaprtega tipa, 4 vprašanja so 

odprtega tipa, kjer lahko anketiranci zapišejo proste odgovore. 

Vprašalnik zajema sklop vprašanj, ki so informativnega značaja, s katerimi smo pridobili 

objektivne podatke o anketirancu (spol, šola in razred, ki ga obiskuje). Izvedeli smo tudi, kdo 

učenca poučuje športno vzgojo. 

V naslednjih sklopih vprašanj smo pridobili subjektivne podatke o anketirancih. Drugi sklop 

vprašanj se je nanašal na priljubljenost predmetov in na predmete, ki jim učenci pripisujejo 

velik pomen za nadaljnje življenje. S tretjim sklopom  (7., 8. in 9. vprašanje) smo izvedeli, ali 

imajo učenci radi športno vzgojo in katere športe ter oblike dela so jim pri športni vzgoji 

najbolj všeč. Z naslednjim sprašujemo po aktivnem odmoru; ali imajo med odmori 

»telovadbo« (aktivni odmor), če jo imajo, ali jim je to všeč in če ne, ali bi si jo želeli imeti. 

                                                             
2
Zaradi zaokroževanja vsota vmesnih odstotkov ni 49,0. 

3
Zaradi zaokroževanja vsota vmesnih odstotkov ni 100,0.  

 

RAZRED 

SPOL 

DEČKI DEKLICE SKUPAJ 

f f % f f % f f % 

 4. razred 52 16,6 43 13,7 95 30,3 

 5. razred 48 15,3 54 17,2 102 32,5 

 6. razred 60 19,1 57 18,2 117 37,3 

 SKUPAJ 160 51,0 154 49,02 314 100,03 
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Peti sklop se je nanašal na ocenjevanje športne vzgoje in strah, ki ga lahko povzroči 

ocenjevanje. Z zadnjim sklopom smo izvedeli, česa učenci ne marajo pri športni vzgoji. Z 

zadnjim vprašanjem smo pridobili podatek, kaj bi anketiranci najraje počeli, če bi imeli 

možnost izbire.  

 

5. 3 Organizacija meritev 

Anketiranje je potekalo od aprila do junija 2012. Podatke sem pridobila s pomočjo 

vprašalnika, ki so ga reševali učenke in učenci 2. triletja. Po predhodnem dogovoru z 

ravnatelji osnovnih šol v Zasavju, sem na šole poslala vprašalnike in dopis za učitelje ter 

morebitne izjave. Na nekaterih šolah starši na začetku šolskega leta podpišejo izjavo, s katero 

se strinjajo, da njihovi otroci sodelujejo v raziskavah. Na dve šoli sem poslala tudi izjave. Ko 

so učenci prinesli izpolnjene izjave, so dobili vprašalnik. Večinoma so učenci vprašalnike 

izpolnjevali v šolah, nekateri ravnatelji pa so se strinjali s sodelovanjem le pod pogojem, da 

učenci rešijo vprašalnik doma. Rešene vprašalnike sem dobila po pošti ali sem jih prevzela na 

šoli.    

 

5. 4 Metode obdelave podatkov 

Metoda dela je deskriptivna in neeksperimentalna. Podatke, pridobljene z vprašalnikom, sem 

najprej vnesla v Microsoftova programa Word in Excel. Zaradi lažje obdelave sem podatke 

šifrirala. Obdelani so bili s statističnim programom SPSS. Odprta vprašanja sem obdelala 

ročno in jih vnesla v preglednico. Za posamezne spremenljivke sem s pomočjo programa 

SPSS pridobila osnovne statistične podatke (število oz. frekvence in odstotke), ki so prikazani 

v kontingenčnih tabelah in grafih. Kot standardna statistična metoda za ugotavljanje razlik 

med skupinami merjencev je bil uporabljen Hi-kvadrat test. Za statistično pomembne sem 

upoštevala razlike med spremenljivkama, z vrednostjo Pearsonovega koeficienta 0,05 in manj.  
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6. REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

V nadaljevanju bodo predstavljeni rezultati, ki sem jih pridobila z raziskavo, in interpretacija 

le teh. 

 

6. 1 Priljubljenost šolskih predmetov 

Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, ki se nanaša na priljubljenost šolskih predmetov. 

Med predmeti so izbrali najljubše in jih uvrstili na prva tri mesta.  

 

Graf 6. 1: Priljubljenost šolskih predmetov 

 

 

Največji odstotek anketirancev (56,0 %) je uvrstil športno vzgojo na prvo mesto po 

priljubljenosti. Na drugo mesto jo je uvrstilo 18,1 % in na tretje 9,8 % anketirancev. Kot drugi 

najbolj priljubljen predmet v zasavski regiji je matematika (18,4 %), na tretjem mestu je 

najbolj zastopana likovna vzgoja (16,1 %).  
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Rezultati ankete so pričakovani, saj so že predhodne raziskave pokazale, da je športna vzgoja 

med najbolj priljubljeni šolskimi predmeti. Tudi v raziskovalnem projektu »Športne 

dejavnosti otrok in mladine med poletnimi počitnicami« (Jurak in sod., 2001) so prišli do 

podobnih spoznanj. V raziskavi je 37,8 % učencev razredne stopnje uvrstilo športno vzgojo na 

mesto najbolj priljubljenega predmeta, velik odstotek učencev pa jo je uvrstil tudi na drugo ali 

tretje mesto po priljubljenosti. Tudi za učence predmetne stopnje je športna vzgoja najbolj 

priljubljen šolski predmet.  

Raziskave kažejo na to, da je športna vzgoja med ostalimi šolskimi predmeti v Sloveniji na 

vrhu lestvice po priljubljenosti. V Zasavju je največji delež učencev izbral športno vzgojo za 

najbolj priljubljen predmet (56,0 %), sledi Notranjska s 53,0 % anketirancev (Ponikvar, 

2012), štajersko-koroška regija z 49,5 % (Švigelj, 2012), ljubljanska regija s 46,9 % (Kržič, 

2012) in na zadnjem mestu Gorenjska s 43,5 % anketirancev (Janečko Goličič, 2012). Glede 

na velikost regij in razvitost posameznih športnih panog v ostalih regijah morda rezultati niso 

najbolj relevantni.  

Hipoteza 1: Športna vzgoja je v 2. triadi na prvem mestu po priljubljenosti.  

Hipoteza 1 je na podlagi podatkov potrjena, saj je največji delež anketirancev uvrstil športno 

vzgojo na prvo mesto po priljubljenosti.   

 

Graf 6. 2: Športna vzgoja na prvem mestu po priljubljenosti glede na spol učencev. 

   N = 173 učencev 

35 % 
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dečki deklice
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V raziskavi kaže, da je od skupno 56 % anketirancev 35 % dečkov in 21 % deklic izbralo 

športno vzgojo za najbolj priljubljen predmet. Tudi ta podatek ni presenetljiv. V raziskavi 

(Jurak in sod., 2001) so ugotovili, da je med dečki (50 %) športna vzgoja bolj priljubljena kot 

med deklicami (27,5 %). Glede na razlike v spolu in interese, ki so značilni za posamezen 

spol, je to popolnoma razumljivo dejstvo.  

Hipoteza 6: Večji odstotek dečkov kot deklic postavlja športno vzgojo na prvo mesto po 

priljubljenosti.   

Na podlagi izračuna χ² - preizkusa (χ² = 46,737, g = 1, P = 0,000), ki nam pove, da obstajajo 

statistično pomembne razlike med dečki in deklicami, je hipoteza 6 potrjena. 

 

Graf 6. 3: Priljubljenost športne vzgoje glede na razred, ki ga anketiranci obiskujejo.  

   N = 312 učencev 

Učenci so odgovarjali na vprašanje, ki se nanaša na to, ali jim je športna vzgoja všeč ali ne. 

94,7 % anketirancev, ki obiskujejo 4. razred, 95,1 % anketirancev, ki obiskujejo 5. razred in 

97,4 % anketirancev iz 6. razreda je na vprašanje odgovorilo pritrdilno. Glede na različnost 

interesov, ki jih imajo učenci, se v vsakem razredu pojavi tudi majhen odstotek učencev, ki 

jim športna vzgoja ni všeč.  

Hipoteza 7:  Med učenci 4., 5. in 6. razredov ni pomembnih razlik v priljubljenosti 

športne vzgoje.  
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Iz preglednice so razvidne razlike v deležu učencev. 28,5 % učencev 4. razreda je odgovorilo, 

da jim je športna vzgoja všeč, medtem ko se je za enak odgovor odločilo 36,2 % učencev 6. 

razreda. Razlika se kaže predvsem zato, ker je med anketiranci več učencev 6. razreda, vendar 

pa razlike niso statistično pomembne, kar nam pove izračun χ² - preizkusa (χ² = 1,176, g = 2, 

P = 0,555).  

Hipoteza 7 je na podlagi podatkov potrjena. 

 

6. 2 Pomen športne vzgoje za nadaljnje življenje 

Graf 6. 4: Pomen športne vzgoje za nadaljnje življenje 

 

Učenci so odgovarjali na vprašanje, ki sprašuje po najbolj pomembnem predmetu za nadaljnje 

življenje. Sprašuje torej po predmetu, pri katerem bodo dobili najbolj koristna znanja in 

razvili sposobnosti, ki jim bodo prišla prav v življenje in pri delu v prihodnosti.  

Največ učencev v Zasavju je mnenja, da je matematika najbolj pomembna za življenje (36,4 

%). Z malo manj odstotki, pa vendar na drugem mestu je slovenščina (35,7 %) in na tretjem 

mestu tuj jezik angleščina (30,1 %).  

Do podobnih podatkov so prišle tudi Kržič (2012), Janečko Goličič (2012), Švigelj (2012) in 

Ponikvar (2012). V vseh regijah, kjer so bile do sedaj izvedene podobne raziskave, podatki 
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kažejo, da učenci pripisujejo največji pomen matematiki, slovenščini in tujemu jeziku 

angleščini.  

Kljub velikemu osveščanju ljudi o pozitivnem vplivu športa na zdravje ljudi je športna vzgoja 

tudi v Zasavju šele na 4. mestu (12,8 %). Med učenci je športa vzgoja sicer najbolj priljubljen 

predmet, vendar pa je po mojem mnenju priljubljena bolj zaradi metod in oblik dela, 

raznolikosti, samega športnega pedagoga, ki razbije monotonost med poukom, kot pa zaradi 

tega, ker bi se učenci zavedali pomembnosti športne vzgoje.  Ljudje veliko poudarjamo, kako 

zelo pomembni predmeti so matematika, slovenščina in angleščina. Poudarjamo, kako prav 

nam bodo prišle posamezne vsebine v prihodnosti, premalo pa dajemo poudarka na pomenu 

športa. Ob slabem telesnem in duševnem zdravju nam slovenščina, matematika in angleščina 

zelo malo koristijo.  

Med analiziranjem vprašalnikov sem zasledila tudi nekaj drugačnih odgovorov. Učenci so kot 

najbolj pomembne predmete navedli vodo, hrano, prijateljstvo, dom, družino … Morda bi 

morali vprašanje opredeliti bolj natančno.  

Hipoteza 2: Učenci športni vzgoji ne pripisujejo velikega pomena za nadaljnje življenje. 

Hipoteza 2 je na podlagi predhodnih podatkov potrjena. Učenci športni vzgoji ne pripisujejo 

velikega pomena za nadaljnje življenje, saj jo postavljajo na 4. mesto. 
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6. 3 Priljubljenost športnih aktivnosti 

Preglednica 6. 3: Priljubljenost posameznih športov glede na spol  

 

ODGOVOR DEČKI DEKLICE SKUPAJ PEARSONOV 

HI-

KVADRAT 

TEST 

atletika 11,3 13,0 12,1 0,637 

gimnastika 6,3 34,4 20,1 0,000 

košarka 51,2 30,5 41,1 0,000 

rokomet 48,1 19,5 34,1 0,000 

nogomet 81,3 21,4 51,9 0,000 

odbojka 26,3 49,4 37,6 0,000 

ples 8,1 38,3 22,9 0,000 

igra Med dvema 

ognjema 

51,2 57,8 54,5 0,245 

testiranje za 

športnovzgojni 

karton 

9,4 15,6 12,4 0,095 

testiranje za 

značko Krpan 

7,5 13,0 10,2 0,108 

 

Iz podatkov je razvidno, da je med dečki najbolj priljubljen šport nogomet, drugo mesto si 

delita košarka in igra Med dvema ognjema, na tretjem pa je rokomet. Pri deklicah je na prvem 

mestu igra Med dvema ognjema, na drugem odbojka in na tretjem mestu ples.  Opaziti je, da 

lahko ločimo izrazito »moške« in izrazito »ženske« športe, saj obstajajo pomembne statistične 

razlike pri npr. gimnastiki, košarki, rokometu, nogometu, odbojki in plesu. Rezultati so kar 

nekako pričakovani, saj je znano, da so med dečki bolj priljubljeni športi, kjer se kaže 

tekmovalnost, deklicam so ljubši športi, kjer se kaže lepota, estetika, skladnost gibanja. Na 

splošno so v Zasavju najbolj priljubljeni igra Med dvema ognjema, nogomet in košarka. 

Opaziti je tudi kar precej velik odstotek deklic, ki imajo rade nogomet (21,4 %).  
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Hipoteza 8: Menim, da je med dečki najbolj priljubljen šport nogomet, pri deklicah pa 

odbojka. 

Hipoteza 8 je delno potrjena, delno ovržena, saj je med dečki najbolj priljubljen nogomet, 

med deklicami pa igra Med dvema ognjema. 

Preglednica 6. 4: Najmanj priljubljeni športi glede na spol 

 

ODGOVOR DEČKI [f %] DEKLICE [f %] SKUPAJ [f %] Pearsonov 

hi-kvadrat 

preizkus 

igra Med dvema 

ognjema 

6,4 4,8 11,1 0,437 

košarka 10,5 14,6 25,2 0,059 

rokomet 12,4 20,7 33,1 0,001 

nogomet 4,8 23,2 28,0 0,000 

odbojka 12,1 7,6 19,7 0,069 

atletika 24,2 16,9 41,1 0,018 

gimnastika 30,6 12,7 43,3 0,000 

ples 37,6 9,9 47,5 0,000 

štafetne igre 16,6 21,0 37,6 0,058 

poligon 18,2 14,0 32,2 0,181 

športnovzgojni 

karton 

14,0 18,2 32,2 0,071 

tehtanje 14,6 22,0 36,6 0,003 

merjenje kožne 

gube 

14,0 15,3 29,3 0,475 

tek  14,0 21,3 35,4 0,003 

 

Pričakovano so med dečki najmanj priljubljeni športi ples, gimnastika in atletika, pri deklicah 

pa nogomet, tehtanje in štafetne igre. Zopet se kažejo razlike v interesih in v spolu. Podatki so 

logično povezani s preglednico 6. 5., ki se navezuje na priljubljenost posameznih športov 
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glede na spol. Med prostimi odgovori, ki so jih učenci dopisali, je kar nekaj učencev napisalo, 

da ne marajo aerobike, trebušnjakov, počepov in sklec.  

Preglednica 6. 5: Česa pri športni vzgoji ne maraš? 

 

ODGOVOR DEČKI [f %] DEKLICE [f %] SKUPAJ [f 

%] 

Pearsonov 

Hi-

kvadrat 

preizkus 

Učitelj se jezi na nas 22,9 23,2 46,2 0,669 

Učitelj nas kaznuje, 

če nismo pridni.  

19,2 16,9 36,1 0,541 

Športna vzgoja nam 

odpade, če nismo 

pridni 

 

18,5 15,9 34,4 0,481 

K športni vzgoji 

zamujamo 

 

17,8 14,6 32,5 0,332 

Nisem dober pri 

športni vzgoji 

 

7,0 10,2 17,2 0,099 

Drugi se mi smejijo 

 

11,1 10,5 21,7 0,924 

Učitelj/učiteljica 

nikoli ne telovadi z 

nami 

 

8,9 7,0 15,9 0,436 

Učitelj/učiteljica nam 

nikoli nič ne pokaže 

 

4,8 3,8 8,6 0,617 

Delamo vedno iste 

stvari 

 

12,4 9,9 22,3 0,366 

Sošolci vpijejo 

 

20,1 26,8 46,8 0,007 

Vedno se utrudim 

 

7,3 8,3 15,6 0,540 

Umažem se, potim se 

 

7,6 9,9 17,5 0,232 

Štafetne igre 

 

15,6 18,2 33,8 0,231 

Poligon 

 

13,4 12,4 25,8 0,851 
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Tekmovanja 

 

6,7 13,1 19,7 0,003 

Da nimamo 

telovadnice 

 

11,1 7,3 18,5 0,113 

Da imamo športno 

vzgojo v razredu 

 

15,9 10,8 26,8 0,066 

Kadar imamo športno 

vzgojo zunaj 

 

2,9 7,6 10,5 0,004 

Športnih dni 

 

1,3 7,6 8,9 0,000 

Šole v naravi 6,1 3,8 9,9 0,225 

 

Na splošno učencem ni všeč, da se učitelj na njih jezi ali da jih kaznuje, če niso pridni. Prav 

tako jim ni všeč, da jih kaznuje s tem, da jim športna vzgoja odpade ali da nanjo zamujajo. 

Največji odstotek (46,8 %) je dosegel odgovor, da jim ni všeč, če sošolci vpijejo, kjer se kaže 

tudi statistično pomembna razlika med dečki in deklicami. Deklice bolj kot fantje ne marajo 

vpitja sošolcev.  Presenetil me je odstotek učencev, ki so odgovorili, da nimajo telovadnice 

(18,5 %). Med dečki in deklicami obstajajo statistično pomembne razlike tudi pri odgovoru, 

ki pravi, da jim ni všeč, če imajo športno vzgojo zunaj. To še posebej ni všeč deklicam. Ta 

odgovor se povezuje s tem, da deklice manj moti, če imajo športno vzgojo v razredu kot 

dečke. Ker dečke to bolj moti, jim je zato bolj všeč, da imajo športno vzgojo zunaj.  

Štemberger (2005) je ugotovila, da učencem niso všeč ure, kjer je vsebina enolična, kjer 

morajo ves čas poslušati le navodila, kjer veliko čakajo ali kjer se učitelj ne vključuje v 

vzgojno-izobraževalni proces. Kljub temu da so športni dnevi in šola v naravi po navadi 

zabavni, raznoliki, polni akcije, je določen odstotek učencev izbral, da jim takšen način dela 

ni všeč. Zanimivo je, da je med deklicami športni dan manj priljubljen, med dečki pa šola v 

naravi. Kar veliko učencev je odgovorilo, da jim niso všeč štafetne igre in poligon. 

Najverjetneje so razlogi za to v sami obliki dela. Za štafetne igre je značilno, da učenci veliko 

čakajo, če je skupin manj, v vsaki pa preveč udeležencev. Prav tako lahko čakajo na vrsto tudi 

pri poligonu. Učitelji bi zato morali upoštevati priporočila strokovnjakov glede štafetnih iger 

in poligonov. Pri štafetnih igrah bi morali učence razdeliti v več skupin, da bi bili vsi učenci 

čim bolj aktivni, uporabiti bi morali raznolike rekvizite, da bi z njimi razbili monotonost. Pri 
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poligonu pa bi morali dodati vzporedne postaje, tam, kjer bi vnaprej predvideli, da bi morda 

lahko nastal zastoj.   

6. 4 Športna vzgoja po željah učencev 

Preglednica 6. 6: Športna vzgoja po željah učencev glede na spol 

 

IZBIRA DEČKI DEKLICE IZBIRA DEČKI DEKLICE 

rokomet 8 
5 

namizni tenis 
1 1 

nogomet  80 
11 

kolesarjenje 
3 0 

igra Med 

dvema 

ognjema 13 

27 

odbojka 
2 

20 

atletika 2 
4 

poligon 
1 1 

plezanje 1 
6 

borilne veščine 
1 0 

po svoji izbiri 4 
4 

štafetne igre 
1 1 

akrobatika 4 
2 

prosta ura 
2 3 

košarka 7 

5 športnovzgojni 

karton 
0 

1 

ples 2 
22 elementarne 

igre 

3 3 

 

           N= 264 

Pričakovano bi dečki najraje igrali nogomet, če bi imeli možnost izbire, kar se sklada s H8, ki 

pravi, da je med dečki najbolj priljubljen šport nogomet. Glede na starost anketirancev je 

pričakovano tudi, da je zelo priljubljena igra Med dvema ognjema, kar je bilo opaziti tudi v 

praksi. Največje število deklic bi izbralo igro Med dvema ognjema, če bi imelo možnost 

izbire, velik del pa tudi ples in odbojko, kar se prav tako sklada z rezultati o priljubljenosti 

posameznih športov glede na spol. Učenci bi torej izbirali tiste športne aktivnosti, ki so jim 

tudi sicer blizu oz. jih imajo radi. Veliko učencev (25 dečkov in 25 deklic) na vprašanje ni 

odgovorilo.  
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Tudi Gregorič (2011) je v raziskavi prišla do podobnih rezultatov. Ugotovila je, da je tako 

med učenci kot tudi učenkami 4. in 5. razreda najbolj priljubljena igra Med dvema ognjema. 

V zasavski regiji je pri dečkih nogomet na prvem mestu, vendar takoj za njim igra Med 

dvema ognjema, kar si z raziskavo Gregorič (2011) ne nasprotuje.  

Zaradi različnosti interesov, ki jih imajo učenci, so odgovori pričakovano številni in razpršeni.  

Podatki so zanimivi, ker nam povedo, kaj bi  učenci želeli početi pri uri športne vzgoje. 

Vendar pa Kristan (2009) opozarja, da s pedocentrizmom ne ustrežemo učencem, ampak 

siromašimo športnovzgojni proces, ki bi moral biti poln novih izkušenj, ki bi učencem dale 

možnosti in znanja za nadaljnje ukvarjanje s športom. S tem, ko damo učencem možnost 

izbire, športno vzgojo razvrednotimo. Predvsem podatek, ki pove, koliko učencev bi želelo 

imeti prosto uro namesto športne vzgoje, je lahko za marsikaterega učitelja koristna povratna 

informacija. 

Hipoteza 10: Učenci bi najraje igrali nogomet, če bi imeli možnost izbire. 

Hipoteza 10 je na podlagi podatkov potrjena.  

Hipoteza 11: Učenke bi izbrale igro Med dvema ognjema, če bi imele možnost izbire.   

Hipoteza 11 je na podlagi podatkov potrjena. 

 

6. 5 Športna aktivnost izven rednega pouka športne vzgoje 

Glede na to, da se uporaba aktivnega odmora vse bolj priporoča, nas zanima, kako uveljavljen 

je v Zasavju. Zanima nas predvsem, ali šole izvajajo aktivni odmor in kaj o tem menijo 

učenci.  
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Graf 6. 5: Telovadba med odmori 

    N = 310 učencev 

 

Kar 94,5 % anketiranih, med njimi 47,4 % dečkov in 47,1 % deklic je odgovorilo, da med 

odmori nimajo organiziranih športnih aktivnosti (aktivnega odmora). V zadnjem času se vse 

bolj poudarja pomen aktivnega odmora in minute za zdravje. Opažam, da se minuta za 

zdravje vse bolj pogosto pojavlja med šolskimi urami. Aktivni odmor pa glede na raziskave, 

moja opažanja in odgovore učencev še ni zakoreninjeno v slovenskih šolah.  

Glede na raziskave lahko rečem, da je trenutno stanje v zasavski regiji najslabše. Janečko 

Goličič (2012) je v diplomskem delu ugotovila, da 85,1 % učencev iz Gorenjske nima 

aktivnega odmora, kar je skoraj za 10 % manj kot v zasavski regiji. Na drugem mestu je 

ljubljanska regija s 85,4 % (Kržič, 2012). Nato sledita štajersko-koroška regija z 90,7 % 

(Švigelj, 2012) in Notranjska  z 91,2 % (Ponikvar, 2012).   

Z učnim načrtom za športno vzgojo (2011) je določeno, da šola lahko organizira t.i. 

rekreativni odmor, vključevanje učencev vanj pa je prostovoljno. Rekreativni odmor naj bi bil 

daljši odmor (ne odmor za malico), ki je namenjen gibalnim dejavnostim. Neizvajanje 

aktivnega odmora v slovenskih šolah je po mojem mnenju najverjetneje posledica 

pomanjkanja literature na tem področju, neosveščenosti in pomanjkljivo znanje nekaterih 

učiteljev, pomanjkanje časa ter neustrezni pogoji za izvajanje aktivnega odmora. Glede na 

lastne izkušnje v povezavi z aktivnim odmorom lahko rečem, da je izvajanje le-tega zelo 

priporočljivo. Gibanje in sprostitev na učence in učitelja ugodno vpliva, povečata se storilnost 

DA 

5,5 % 

NE  94,5 % 

Ali imate med odmori telovadbo? 
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učencev in motivacija za delo, dolgoročno pa z aktivnim odmorom preprečujemo negativne 

učinke sedenja in vplivamo na  boljše psihofizično stanje posameznika.  

Hipoteza 3: Več kot 50 % anketirancev med odmori nima aktivnega odmora.  

Hipotezo 3 lahko potrdimo, saj 94,5 % učencev nima aktivnega odmora. 

 

Graf 6. 6: Priljubljenost aktivnega odmora 

   N = 174 učencev 

 

Od 314 anketirancev je na to vprašanje odgovorilo le 174 anketirancev, kar predstavlja 55 %. 

Od tega je odgovorilo 56,3 % dečkov in 43,7 % deklic. Rezultati grafa 6. 9 in grafa 6. 10 se ne 

skladajo, glede na to, da je na prejšnje vprašanje samo 5,5 % učencev (skupno 17 učencev) 

odgovorilo, da imajo aktivni odmor. Rezultati torej ne morejo biti realni, saj bi na to vprašanje 

moralo odgovoriti le 17 učencev, ki aktivni odmor imajo.  

Morda je razlog v  nerazumevanje vprašanja ali izraza telovadba. Učenci se nemalokrat med 

odmorom sprehajajo po razredu ali norijo po šolskih hodnikih.  Morda bi morali vprašanje 

zastaviti bolj natančno oz. zraven obrazložiti izraz telovadba. Ena možnost je tudi ta, da bi le 

en pedagog izvajal aktivni odmor v svojem oddelku in bi zato le 17 učencev (kar je lahko en 

oddelek) obkrožilo, da imajo aktivni odmor. Vendar pa glede na podatke, ki sem jih dobila z 

raziskavo, to možnost izključujem. Pri vseh predhodnih diplomah se je pokazalo, da učenci 

vprašanja niso razumeli, zato ga niti nismo posebej interpretirali. 

  

DA  

25,3% 

NE  

74, 7 % 

Če telovadbo med odmori imate, ali ti je to všeč?  
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Graf 6. 7: Želja po aktivnem odmoru 

   N = 310 učencev 

 

Približno polovica učencev je zapisala, da si ne želijo imeti aktivnega odmora. Rezultat me je 

nekoliko presenetil. Pričakovala sem večji odstotek učencev, ki jim je aktivni odmor všeč (oz. 

bi si ga želeli imeti), predvsem glede na to, da je športna vzgoja med najbolj priljubljenimi 

predmeti. Morda je razlog v nepoznavanju tovrstnega načina preživljanja odmorov. Glede na 

to, da je odstotek učencev, ki so seznanjeni z aktivnim odmorom majhen, ga ostali 

najverjetneje ne poznajo. Ljudje smo naravnani tako, da nam večkrat ni všeč tisto, česar ne 

poznamo. Učenci, ki obiskujejo šole, kjer ne izvajajo aktivnega odmora, imajo lahko 

posledično slabo mnenje o njem ali mnenja sploh nimajo.  Rezultati raziskave so še posebej 

zanimivi za šole, kjer aktivni odmor še ni ustaljena praksa. Ključno se mi zdi, da učitelji 

učence z aktivnim odmorom seznanijo, jim predstavijo pomen le-tega in ga vsaj nekajkrat 

izvedejo. Da bi aktivni odmor postal ustaljena praksa, bi moral biti načrtovan na ravni celotne 

šole in biti vključen v urnik. Po Dežman (1988) naj bi trajal  20–30 minut oz. po Krpač (2002)  

15–20 min (Štemberger, 2003). Če ga šola ne načrtuje že na začetku leta, lahko za učitelje 

izvedba le tega predstavlja veliko oviro, saj ne najdejo časa, kamor bi ga »vrinili«.  Z malo 

ustvarjalnosti lahko marsikatero vsebino pri drugih predmetih prilagodimo in jo uporabimo 

kot aktivni odmor (npr. merjenje časa pri spoznavanju okolja – koliko časa porabimo, da 

pretečemo  3 kroge okoli šole ali pretvarjanje merskih enot pri matematiki – minute, ki smo 

jih porabili za tek  pretvorimo v sekunde). Po mojem mnenju je bolje, da so učenci aktivni le 

15 minut, če urnik ne dopušča več, kot nič.  

DA  

51,9 % 

NE 

48,1 % 

Če telovadbe med odmori nimate, ali bi jo želeli imeti?  
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6. 6 Ocenjevanje športne vzgoje 

Graf 6. 8: Ocena pri športni vzgoji v prejšnjem šolskem letu 

   N = 308 učencev 

 

Rezultati kažejo na to, da je športna vzgoja dobro ocenjen predmet. 58,6 % učencev je bilo 

ocenjenih z oceno odlično (če izvzamemo učence, ki so bili opisno ocenjeni, je delež 83 %). 

Zaskrbljujoč je podatek, da je bila ena izmed učenk ocenjena z oceno negativno. Standardi 

znanja v učnem načrtu namreč določajo minimalno raven znanja, ki naj bi jo vsak učenec 

usvojil. Tudi učenci, ki imajo povečano telesno težo ali primanjkljaj na gibalnem področju 

(pri tem izključujem učence s posebnimi potrebami), bi morali z učiteljevo pomočjo doseči 

minimalne standarde za pozitivno oceno. 

 

Graf 6. 9: Ali si bil z oceno zadovoljen?  

   N = 306 učencev 

0,3 % 0 1 % 

10,8 % 

58,6 % 

29,2 % 

nzd (1) zd (2) db (3) pdb (4) odl (5) opisna

ocena

Obkroži oceno, ki si jo lansko šolsko leto imel/a pri 

športni vzgoji.  

 

DA 

96,4 % 

NE  

3,9 % 
Ali si bil z oceno zadovoljen? 
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Preglednica 6. 7: Število (f) in odstotek (f %) učencev, ki doživljajo strah pri ocenjevanju 

 

ODGOVOR 

 

 

SPOL 

 

 

SKUPAJ 

 DEČKI DEKLICE 

f f % f f % f f % 

DA 12 3,9 38 12,3 50 16,2 

NE 145 47,1 113 36,7 258 83,8 

SKUPAJ 157 51,0 151 49,0 308 100 

 

Hipoteza 5: Majhen odstotek učencev doživlja strah pri ocenjevanju. 

Glede na podatke v preglednici lahko rečemo, da majhen delež učencev doživlja strah pri 

športni vzgoji, s čimer lahko potrdimo hipotezo 5. 

Glede na splošno znano mnenje, da so deklice po naravi bolj boječe kot dečki, me ne 

preseneča večji odstotek deklic, ki jih je strah ocenjevanja. Deklice so po navadi tiste, ki se 

obremenjujejo zaradi ocen in jim ni vseeno, kakšne ocene imajo in kakšen je njihov uspeh. 

Hipotezo 9, ki pravi, da večji delež deklic kot dečkov doživlja strah, lahko potrdim. Med 

dečki in deklicami obstajajo statistično pomembne razlike, kar potrjuje tudi izračun χ² - 

preizkusa (χ² = 17,379, g = 1, P = 0,000).  

Strah pri ocenjevanju se povezuje tudi z znanjem oz. neznanjem. Učenec, ki ne zna določenih 

vsebin, lahko zaradi tega doživlja strah. Glede na podatke iz preglednice o ocenah, je 

razvidno, da je imelo 58,6 % učencev oceno odlično. Teh učencev po mojem mnenju ni strah 

ocenjevanja. Strah se pojavi, kadar učenec ni prepričan o svojem znanju ali ni dobro 

pripravljen. Najverjetneje so med 16,2 % učenci, ki jih je strah ocenjevanja, tisti, ki so bili 

ocenjeni z ocenami negativno ali dobro. Ne izključujem pa tudi možnosti, da v to skupino 

sodijo učenci, ki jim uspeh veliko pomeni in imajo visoke kriterije.  

Kljub temu da se učitelj lahko zavzema za humano in učencem prijazno preverjanje in 

ocenjevanje znanja, se bo najverjetneje vedno pojavil majhen odstotek učencev, ki jih bo strah 

ocenjevanja. Vsak posameznik je edinstven in vsak ocenjevanje doživlja na svoj način.  
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Graf 6. 10: Športna vzgoja brez ocene 

   N = 309 učencev 

Na vprašanje, ali bi si želeli športne vzgoje brez ocen, je kar 66,7 % učencev odgovorilo 

negativno. Odgovor se navezuje na prejšnjo hipotezo. Če bi strah pri ocenjevanju doživljalo 

več učencev, bi si ti verjetno želeli športne vzgoje brez ocen. Opazimo tudi povezavo z 

ocenami. Učence dobra ocena le še dodatno motivira za šolsko delo. Glede na preglednico o 

ocenah lahko rečemo, da ima velik delež učencev dobre ocene, kar pomeni, da jim tudi dobra 

ocena iz športne vzgoje pripomore k boljšemu končnemu uspehu v šole, obenem pa deluje kot 

dodatna spodbuda za nadaljnji trud.  

Hipotezo 4: Manj kot 50 % anketirancev želi športno vzgojo brez ocen. 

Hipotezo 4 lahko  potrdim, saj si le 33, 3 % učencev želi športno vzgojo brez ocen.  

 

  

DA  

33,3 % 

NE  

66,7% 

Športna vzgoja brez ocene 
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7. SKLEP 

 

Z raziskavo v diplomskem delu smo želeli ugotoviti, kako učenci v Zasavju doživljajo športno 

vzgojo. Doživljanje smo povezali  s priljubljenostjo predmeta športna vzgoja, s pomenom, ki 

ga učenci športni vzgoji pripisujejo za nadaljnje življenje, s športnimi aktivnostmi, ki so 

učencem všeč ali jih ne marajo. Želeli smo izvedeti, kaj bi učenci počeli pri uri športne 

vzgoje, če bi imeli možnosti izbire, česa jih je strah, kakšne ocene imajo pri športni vzgoji in 

ali so z njimi zadovoljni. Osredotočili smo se tudi na aktivni odmor, ki ga v zadnjem času še 

posebej omenjamo in si prizadevamo, da bi se ga čim bolj posluževali.  

V vzorec je bilo vključenih 314 učencev in učenk 2. triletja štirih osnovnih šol iz Zasavja. 

Zastavili smo 11 ciljev in na podlagi njih oblikovali 11 hipotez. Na podlagi analize rezultatov 

smo prišli do ugotovitev, s pomočjo katerih smo potrdili ali ovrgli zastavljene hipoteze.  

Že znane raziskave so pokazale, da je med učenci najbolj priljubljen šolski predmet športna 

vzgoja. Raziskava v Zasavju je to le še potrdila. 56,0 % učencev je uvrstilo športno vzgojo na 

prvo mesto po priljubljenosti. Drugi najbolj priljubljen predmet je matematika, tretji pa 

likovna vzgoja. Dodatno je 95,8 % učencev potrdilo, da imajo športno vzgojo radi. Športna 

vzgoja je po drugih podatkih kot tudi po podatkih raziskave v Zasavju bolj priljubljena med 

dečki kot med deklicami. Podatki so za učitelje, ki v Zasavju učijo športno vzgojo zelo 

razveseljujoči, vendar pa ne smejo pozabiti na majhen (4,2 %), vendar ne zanemarljiv 

odstotek učencev, ki športne vzgoje ne marajo. Pozornost morajo posvetiti prav vsakemu 

posamezniku in ga dodatno motivirati za ukvarjanje s športom. Kdor športa nima rad, se 

najverjetneje z njim tudi ne ukvarja.  

Učencem se zdijo matematika, slovenščina in angleščina najbolj pomembni predmeti za 

nadaljnje življenje. Kljub osveščanju ljudi o pomenu športa za zdravje ljudi učenci športne 

vzgoje niso uvrstili na prva tri mesta. Športni vzgoji pripisujejo 4. mesto po pomembnosti za 

nadaljnje življenje. Učitelji športne vzgoje v Zasavju bi morda morali več časa nameniti tudi 

teoretičnemu ozadju in razložiti pomen športa na človekovo psihofizično zdravje.  

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri športi so bolj priljubljeni in kateri manj. Kljub temu 

da je naš cilj učence seznaniti s čim večjim številom športov, pa vseeno učenci nekatere raje 

izvajajo, druge manj. Med dečki je najbolj priljubljen šport nogomet, med deklicami pa igra 
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Med dvema ognjema. Čeprav  nogomet velja za bolj moški šport, je v Zasavju všeč kar 21 % 

deklic. Manj priljubljeni športi v Zasavju so tako pri dečkih kot pri deklicah atletika, testiranje 

za športnovzgojni karton in testiranje za značko Krpan. Učenci nimajo veliko možnosti za 

izbiro, kaj bi počeli pri športni vzgoji. S tem, ko jim damo možnost izbire, razvrednotimo 

športno vzgojo na raven rekreacije. Če pa bi možnost imeli,  bi seveda izbrali tisto, kar jim je 

najljubše – dečki nogomet, deklice igro Med dvema ognjema. Na zniževanje priljubljenosti 

športne vzgoje ne vplivajo samo posamezni športi, ki so med učenci manj priljubljeni, ampak 

tudi dejanja in lastnosti učitelja. Učence moti predvsem to, da učitelj dovoli, da med uro 

učenci vpijejo, da učitelj na ure zamuja, da jih kaznuje, če niso pridni ali še slabše, da jih 

kaznuje tako, da ura odpade. Otrokova primarna potreba in pravica je gibanja. Učitelj s tem, 

ko učenca kaznuje tako, da jim odpade ura športne vzgoje, krši otrokovo pravico po gibanju. 

Učitelj mora paziti na svoje besede in ravnanje, saj lahko z marsikaterim dejanjem povzroči 

več škode kot koristi.  

Pričakovano učenci niso deležni aktivnega odmora. V zadnjem času se  veliko govori o njem, 

vendar v slovenskih šolah še ni zakoreninjen. Samo 5,5 % učencev naj bi imelo aktivni 

odmor. Na vprašanje, če jim je aktivni odmor všeč, bi moralo zato odgovoriti le toliko 

učencev kot ga ima, vendar pa je na vprašanje odgovorilo  55 % vseh učencev. Na podlagi 

podatkov nismo dobili nobenih logičnih odgovorov. Vprašanje bi morali verjetno zastaviti 

bolj natančno oz. zraven obrazložiti pojem »telovadba med odmori«. Učenci se nemalokrat 

lovijo po hodnikih, zato morda vprašanja niso najbolj razumeli. Glede na priljubljenost 

športne vzgoje bi bilo pričakovati, da si učenci želijo aktivni odmor, vendar pa je pritrdilno  

na vprašanje odgovorilo le 51, 9 % učencev.  

Na priljubljenost predmeta vplivajo tudi dobre ocene, ki jih učenci dobijo pri tem predmetu. 

Posledično je športna vzgoja  zelo dobro ocenjen šolski predmet. 58,6 % učencev (83 %, če 

izvzamemo tiste, ki so bili ocenjeni opisno) je imelo v prejšnjem šolskem letu oceno 5. Po 

večini (96,4 %) so bili z oceno tudi zadovoljni. Ker pa je za marsikaterega učenca ocenjevanje 

stresna situacija, 16,2 % učencev v tej etapi učnega procesa doživlja negativno čustvo – strah. 

V večji meri so to deklice, kar je popolnoma pričakovano glede na naravo deklic. Glede na 

dobre ocene, ki jih imajo učenci pri športni vzgoji, je tudi  večja samozavest pri ocenjevanju 

pričakovana. Učenci, ki so pripravljeni in določeno vsebino znajo, po navadi ne doživljajo 

strahu. Kljub vsemu pa se vedno najde določen  odstotek učencev, ki jih je strah bodisi zaradi 

neznanja bodisi zaradi česa drugega. Ocenjevanje športne vzgoje učence ne moti, saj so oceno 



- 58 - 
 

sprejeli kot del športne vzgoje. 33,3 % učencem bi bilo ljubše, če športna vzgoja ne bi bila 

ocenjena.  

Z raziskavo smo ugotovili, da imajo učenci športno vzgojo zelo radi, kar je zelo 

razveseljujoče dejstvo. Da jim ni všeč zgolj kot sprostitev med ostalimi urami, pa mora 

poskrbeti športni pedagog in učencem predstaviti pomen športne vzgoje za življenje. Zavedati 

se, da je gibanje naša osnovna potreba, obenem pa eden vodilnih elementov, ki pomembno 

vpliva na naše zdravje, je cilj, do katerega moramo pripeljati prav vsakega učenca. Učenec, ki 

bo to dosegel, se bo s športom ukvarjal vse življenje, kar bo vsekakor pozitivno vplivajo na 

njegovo psihofizično zdravje.  
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9. PRILOGA 

Pozdravljen/a! 

Sem Živa Košak, študentka razrednega pouka. Da bom študij lahko zaključila, moram napisati 

diplomsko delo. Del tega pa je tudi ta vprašalnik, ki je pred teboj.  

 

V veliko pomoč mi bo, če si boš vzel/a nekaj minut in odgovoril/a na vprašanja. Vprašalnik 

je anonimen, zato se ti nanj ni potrebno podpisati.  

 

Za sodelovanje in iskrenost se ti zahvaljujem!  

 

 

 

1. Spol(obkroži): DEČEK                                DEKLICA 

2. Šola (vpiši ime in kraj šole):  

3. Razred(obkroži): 4.                          5.                         6. 

 

4. Kdo te uči športno vzgojo (obkroži)? 

 Razrednik/razredničarka 

 Učitelj/učiteljica športa 

 Razrednik/razredničarka IN 

učitelj/učiteljica športa SKUPAJ 
 

 

5. Napiši, katere tri predmete imaš v šoli najraje.  

1. MESTO: _________________________ 

2. MESTO: _________________________ 

3. MESTO: _________________________ 

 

6. Napiši, kateri trije predmeti so po tvojem mnenju za življenje najbolj pomembni.  

1. MESTO: _________________________ 

2. MESTO: _________________________ 

3. MESTO: _________________________ 

7. Katere športe imaš pri športni vzgoji najraje? (Obkroži največ tri.) 

 atletika  gimnastika 
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12. Če telovadbe med odmori nimate, ali bi jo želel/a imeti? 

DA                                         NE 

13. Obkroži oceno, ki si jo imel/a lansko leto pri športni vzgoji. 

1                        2                      3                     4                        5              OPISNA OCENA                           

14. Ali si bila/a z oceno zadovoljen/zadovoljna? 

DA                                         NE 

15. Ali bi imel/a raje športno vzgojo brez ocene? 

DA                                         NE 

16. Ali te je ocenjevanja pri športni vzgoji strah? 

DA                                        NE 

 košarka 

 rokomet 

 odbojka 

 

 ples 

 med dvema ognjema 

 testiranje za športnovzgojni 

karton 

 testiranje za značko Krpan  

 

8. Kaj imaš pri športni vzgoji rad/a? (Obkrožiš lahko več odgovorov, a samo tisto, kar 

imaš rad/a, ti je všeč.) 

 štafetne igre 

 tekmovanja 

 poligon 

 da lahko sami izbiramo, kaj 

bomo delali 

 da imamo veliko žog 

 da imamo veliko blazin 

 da imamo veliko različnih 

rekvizitov 

 da imamo veliko telovadnico 

 športni dan 

 šolo v naravi 

 

9. Ali imaš športno vzgojo rad/a?  

DA   NE 

10. Ali imate med odmori telovadbo? 

DA   NE

11. Če imate med odmori telovadbo, ali ti je to všeč? 

DA                                   NE 
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17. Katerih športov pri športni vzgoji ne maraš? (Obkrožiš lahko vse, česar ne maraš. 

Lahko pa tudi sam/a še kaj dopišeš.) 

 med dvema ognjema 

 košarka 

 rokomet 

 nogomet 

 odbojka 

 atletika 

 gimnastika 

 ples 

 štafetne igre 

 poligon 

 testiranje za športnovzgojni karton 

 tehtanje 

 merjenje kožne gube 

 tek 

 dopiši: 

____________________________

 

18. Česa pri športni vzgoji ne maraš? (Obkroži vse, česar ne maraš. Lahko pa tudi sam/a še 

kaj dopišeš).  

 Učitelj se jezi na nas 

 Učitelj nas kaznuje, če nismo pridni 

 Športna vzgoja nam odpade, če 

nismo pridni 

 K športni vzgoji zamujamo 

 Nisem dober pri športni vzgoji 

 Drugi se mi smejijo 

 Učitelj/učiteljica nikoli ne telovadi 

z nami 

 Učitelj/učiteljica nam nikoli nič ne 

pokaže 

 

19. Napiši, kaj bi pri športni vzgoji 

najraje delal/a.  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

 

 Delamo vedno iste stvari 

 Sošolci vpijejo 

 Vedno se utrudim 

 Umažem se, potim se 

 Štafetne igre 

 Poligon 

 Tekmovanja 

 Da nimamo telovadnice 

 Da imamo športno vzgojo v razredu 

 Kadar imamo športno vzgojo zunaj 

 Športnih dni 

 Šole v naravi 

 


