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IZVLEČEK 

 

Ugotavljali smo, kakšno je izvajanje vsebin gimnastike v osnovni šoli v prvem in drugem 

triletju. Podatke smo zbrali z vprašalnikom, ki smo ga predhodno sestavili ob pomoči dr. 

Vesne Štemberger in s pomočjo literature. Vprašalnik je zajemal 22 vprašanj. V prvem delu 

so bila vprašanja splošnega značaja (spol, starost, razred poučevanja), v drugem pa vprašanja 

o poučevanju gimnastike (priljubljenost športne vzgoje in gimnastike, uspešnost pri 

gimnastiki, strahovi učiteljev in učencev, učne metode, metodični postopki, pravilne izvedbe 

gimnastičnih prvin, pravilno varovanje učencev, pravilno nudenje pomoči učencem itd.). 

Cilji raziskave so bili ugotoviti, kako radi učitelji poučujejo športno vzgojo in gimnastiko in 

koliko ur na leto namenijo gimnastiki. Želeli smo ugotoviti, kakšne izkušnje imajo učitelji z 

gimnastiko iz časa njihovega šolanja, katere gimnastične vsebine poučujejo najbolj pogosto in 

katere najmanj, katere strahove tekom poučevanja doživljajo in kako pogosto ter s katerimi 

strahovi se pri gimnastiki soočajo učenci. Ugotoviti smo želeli, katere učne metode učitelji pri 

poučevanju največkrat uporabljajo in kako dobro poznajo metodične postopke in pravilne 

izvedbe posamezne gimnastične vsebine. Želeli smo ugotoviti, kako dobro poznajo pravilno 

varovanje učencev in pravilno nudenje pomoči učencem pri posameznih gimnastičnih 

vsebinah in kako pogosto učencem dovolijo izvajati medsebojno pomoč in varovanje. 

Ugotoviti smo želeli, katere učne metode učitelji pri poučevanju največkrat uporabljajo, 

katere prilagoditve uporabljajo za učence, ki se pri gimnastiki soočajo s težavami, kako dobro 

poznajo gimnastično izrazoslovje in kako pogosto ga uporabljajo, kako pogosto nanj 

opozarjajo učence in koliko učiteljev se na področju gimnastike (še) želi izobraževati. 

V raziskavi je sodelovalo 337 (tristo sedemintrideset) učiteljev in učiteljic (v nadaljevanju 

učitelji) prvega in drugega triletja. Za obdelavo podatkov smo uporabili metode osnovne 

statistike – število odgovorov in število odgovorov, izraženo v odstotkih. Z raziskavo smo 

ugotovili, da 42,2 % učiteljev rado poučuje športno vzgojo v primerjavi z drugimi učnimi 

predmeti in 38,6 % rado poučuje gimnastiko v primerjavi z drugimi učnimi vsebinami športne 

vzgoje. Ugotovili smo, da 47,5 % vseh učiteljev na leto gimnastiki nameni od 0–20  ur in da 

je bilo največ učiteljev (37,4 %) pri gimnastiki v času šolanja uspešnih oziroma dokaj 

uspešnih (37,4 %). Kar 52,2 % vseh vprašanih pravi, da njihov uspeh oziroma neuspeh 

vplivata na to, kako radi poučujejo gimnastiko. Skoraj četrtina vseh sodelujočih v raziskavi 



(23 %) najpogosteje izvaja skoke, najbolj redko pa akrobatiko (17 %). Ugotovili smo, da se 

45,3 % učiteljev največkrat sooča s strahom pred poškodbami učencev, 42,8 % jih meni, da 

učenci občasno občutijo strah pri izvajanju gimnastičnih prvin, kar 48,8 % učiteljev pa je 

mnenja, da učenci največkrat doživljajo strah pri akrobatiki. Najpogosteje uporabljena učna 

metoda je neposredna demonstracija – zanjo se je odločilo 26,1 % učiteljev. Ugotovili smo, da 

največ učiteljev (36,2 %) povprečno pozna metodične postopke akrobatike, metodične 

postopke skokov (46,3 %), ves in opor (44,2 %), vaj ravnotežja na ožji površini (47,2 %) in 

ritmike (36,2 %) pa učitelji poznajo dobro. Kar 30 % učiteljev pravi, da so povprečno 

seznanjeni s pravilnimi izvedbami akrobatike, s pravilnimi izvedbami skokov (44,5 %), ves in 

opor (42,4 %), vaj ravnotežja na ožji površini (46 %) in ritmike (38,9 %) pa so učitelji 

seznanjeni dobro. Ugotovili smo, da so s pravilnim varovanjem učencev in s pravilnim 

nudenjem pomoči učencem pri akrobatiki (29,4 %), skokih (42,1 %), vesah in oporah        

(40,7 %), vajah na ravnotežja na ožji površini (43,6 %) in pri ritmiki (40,9 %) učitelji 

seznanjeni dobro. Največ učiteljev (55,2 %) pri akrobatiki, skokih (38,3 %) in pri vesah in 

oporah (29,4 %) učencem zelo redko dovoljuje izvajati medsebojno pomoč in varovanje, pri 

vajah ravnotežja na ožji površini (34,4 %) in pri ritmiki (28,5 %) pa to dovoljujejo občasno. 

Ugotovili smo, da največ sodelujočih učiteljev (26,7 %) učencem pomaga s pomočjo oziroma 

s prijemom. Kar 49,3 % učiteljev dobro pozna gimnastično izrazoslovje, pri poučevanju 

gimnastike ga skoraj polovica učiteljev (43,1 %) uporablja (le) občasno, 43,2 % učiteljev pa 

na gimnastično izrazoslovje učence občasno opozarja. Ugotovili smo tudi, da se kar 79,2 % 

učiteljev na področju gimnastike (še) želi izobraževati. 
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ABSTRACT 

 

In the thesis we try to determine how gymnastics is implemented in the first and in the second 

three-years in the elementary school. Data was collected through a questionnaire which was 

put together with the assistance of Dr. Vesna Štemberger and the literature. The questionnaire 

contained 22 questions. First part was consisted of questions of a general nature (gender, age, 

teaching class), while the second was focused on a teaching of gymnastics (popularity of 

physical education and gymnastics, gymnastics performance, teacher's and student's fears, 

teaching methods, heuristic procedures, proper execution of gymnastic elements, proper 

protection of students, proper student assistance, etc.).  

 

Goals of the study were to determine how much the teachers like to teach physical education 

and gymnastics and how many hours per year they devote to it. We wanted to find out what 

experiences they obtained during the education, which gymnastic content is most and least 

taught, how often and with what fears they and students face. Goals of the study also 

contained what teaching methods are most widely used and how well teachers are familiar 

with methodical procedures and proper execution of each gymnastic content. Goals also 

included how well are teachers familiar with correct student protection and assistance within 

each gymnastic content and how often they allow students to mutually help and protect 

themselves. We wanted to determine what teaching methods are mostly used and what 

teaching adjustments are made for students with problems. Also how well teachers know 

gymnastics terminology, how often they use it and how often they warn students to use it. The 

last thing that we wanted to find out is if and how many teachers would like to educate more 

about the gymnastics. 

The study included 337 elementary school teachers, teaching in the first and in the second 

three-years. For data processing we used basic methods of statistics - number of the answers 

and number of the answers, expressed in percentage. Research showed that 42.2 % of teachers 

like to teach physical education in comparison with other subjects and 38.6 % like to teach 

gymnastics compared to other contents of physical education. We determined that 47.5 % of 

all teachers teach 0 - 20 hours of gymnastics per year and that the majority (37.4 %) was 

successful or fairly successful (37.4 %) in gymnastics during their education. 52.2 % of all 

asked teachers said that their success in gymnastics influences how much they are fond of 



teaching it. Almost a quarter (23 %) of all participants in the research most commonly 

implement jumps and most rarely the acrobatics (17 %). 45.3 % of teachers are most afraid of 

students injuries, 42.8 % think that students occasionally feel fear during gymnastic exercises, 

48.8 % of teacher believe that students are mostly feared during acrobatic exercises. Most 

commonly used teaching method is the demonstration, 26.1 % of teachers use it. 36.2 % of all 

teachers have average methodical procedure knowledge of acrobatics, jumps (46.3 %), hang 

and support (44.2 %), balance exercises (44.2 %), balance exercises on the narrow surface 

(47.2 %) and good knowledge of rhythms (36.2 %). 30 % of all teachers are averagely 

familiarized with correct acrobatic exercises and above average familiarized with jumps (44.5 

%), hang and support (42.4 %), balance exercises on a narrow surface (46 %) and in rhythms 

(38.9 %). We also found out that teacher’s knowledge of proper student protection and 

assistance during acrobatics (29.4 %), jumps (42.1 %), hang and support (40.7 %), balance 

exercises on narrow surface (43.6 %) and rhythms (40.9 %) is good. Most teachers rarely 

allow students to mutually protect and assist themselves in acrobatics (55.2 %), jumps (38.3 

%) and in a hang and support (29.4 %). While occasionally allow it during exercises on a 

narrow surface (34.4 %) and rhythms (28.5 %). Most teachers (26.7 %) help students with 

gripping them. 49.3 % of all teachers are well familiarized with gymnastic terminology, 43.1 

% use it occasionally and 43.2 % warn students about it. During the research we also 

determined that 79.2 % of teachers would like to educate more in the field of gymnastics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: gymnastics, teachers of first and second three-years, gymnastic content, 
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1. UVOD 

 

Učitelj prvega in drugega triletja je za učence v prvih letih šolanja zelo pomembna oseba. 

Učenci mu zaupajo, ga prosijo za pomoč, ga spoštujejo in ga imajo radi. Učitelj razrednega 

pouka po navadi učence poučuje vse učne predmete, zato z njimi na dan preživi veliko časa. 

To mu omogoča, da vsakega izmed njih dobro spozna, ga opazuje in ugotovi, kakšne so 

njegove sposobnosti in posebnosti, v čem izstopa, če in kje potrebuje dodatno pomoč in 

spodbudo, kako se razume z drugimi učenci itd. Dobro poznavanje vsakega učenca učitelju 

zelo olajša delo, zato so sprotni zapiski in opazke izrednega pomena pri načrtovanju vsake 

učne ure. Nekdo izmed učencev izstopa pri enem predmetu, drugi pri drugem, učitelj pa mora 

upoštevati vse učence, saj jim le tako lahko omogoči napredek.                                  

Učitelj razrednega pouka mora dobro poznati učno snov vsakega učnega predmeta, ki ga 

poučuje. Nepoznavanje vsebin določenega predmeta privede do neznanja ali nepravilnega 

znanja učencev, v primeru, da ima učitelj pomanjkljivo znanje pri športni vzgoji, pa lahko to 

privede do resnih poškodb učencev in ne nazadnje tudi učitelja. Dobro poznavanje učnih 

vsebin vseh učnih predmetov je torej izrednega pomena za zdrav razvoj otrok. 

Ljudje smo si različni, imamo različne želje, navade, potrebe in znanje. Nekateri so bolj 

uspešni na enem področju, drugi na drugem. Tudi učitelj je samo človek, zato so mu nekateri 

učni predmeti bližje kot drugi. Ne glede na to se mora zavedati pomembnosti dobrega 

poznavanja vseh učnih vsebin. Športna vzgoja je učni predmet, ki vključuje veliko učnih 

vsebin. Gimnastika je ena izmed tistih, ki še posebej zahteva dobro poznavanje gimnastičnih 

vsebin. Vsaka izmed njih spodbuja gibalni razvoj otrok, zato je seznanjenost s pravilno 

izvedbo le-teh ključnega pomena. Nepravilno izvajanje gimnastike lahko naredi več škode kot 

koristi. Če se učenec določenega gibanja že od začetka nauči narobe, ga v odrasli dobi težko 

spremeni, kaj šele odpravi. Narobe naučena gibanja lahko negativno vplivajo na zdrav 

otrokov gibalni razvoj, zato je še kako pomembno, da učitelj dobro pozna vse gimnastične 

vsebine.   

 Učenci se s posamezno gimnastično vsebino seznanjajo preko metodični postopkov. Če 

učitelj teh postopkov ne pozna, se učenci prvine ne naučijo postopoma, kar lahko privede do 

nepravilne izvedbe, v najslabšem primeru pa tudi do poškodbe. Večina gimnastičnih prvin 

zahteva učiteljevo dobro poznavanje varovanja in nudenja pomoči učencem. Učenci učitelju 
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zaupajo, zato sta zanesljivo varovanje in učinkovita pomoč izrednega pomena. Če se učitelj 

zaveda svoje šibkosti na določenem področju, je dobro čim prejšnje ukrepanje – za pomoč naj 

prosi profesorja športne vzgoje, prebira literature na to temo ali pa se udeleži izobraževanja. 

Stalno izpopolnjevanje svojega znanja je ključnega pomena za dobro poznavanje vseh 

gimnastičnih prvin. Učitelj naj se zaveda, da je od njegovega znanja odvisno, koliko in kako 

se bodo učenci neke snovi naučili. Pri tem je pomembno, da ima ves čas pred sabo 

zagotavljanje varnosti, saj pri športni vzgoji hitro lahko pride do nezaželenih poškodb. 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako dobro učitelji prvega in drugega triletja poznajo 

gimnastične vsebine. Z raziskavo želimo pokazati pomembnost poznavanja posamezne 

gimnastične vsebine in spodbuditi učitelje k razvijanju in izpopolnjevanju svojega znanja na 

področju gimnastike.   
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2. PREDMET IN PROBLEM 

 

Predmet in problem je ugotoviti, kakšno je izvajanje vsebin gimnastike v osnovni šoli. Za 

kvalitetno poučevanje je pomembno dobro poznavanje gibalnega razvoja vsakega učenca, saj 

je vsak izmed njih individuum, ima svoje potrebe, želje in zmožnosti. Učitelji bi morali dobro 

poznati posamezne gimnastične vsebine, kar bi pripomoglo k postopnemu in pravilnemu 

usvajanju gibanj, ki bi bili v skladu z zmožnostmi posameznega učenca. Pri tem pa je 

izrednega pomena dobro poznavanje in učinkovito zagotavljanje varnost, saj je športna vzgoja 

učni predmet, pri katerem je število poškodb v primerjavi z drugimi učnimi predmeti večje. 

Učitelji naj se zavedajo svoje pomembne vloge pri vplivu na gibalni razvoj učencev, saj je 

pozneje, v odrasli dobi, nepravilno usvojena gibanja težko odpraviti. 

 

2. 1 POMEN ŠPORTNE VZGOJE 

2. 1. 1  Kaj je šport? 

»Šport je v sodobnem svetu uveljavljen pojem za gibanje,« pravi Milan Bizjan (Bizjan, 

1999, str. 14). 

Šport je človekova dejavnost, za katero je značilna telesna oziroma gibalna aktivnost, ki 

nam pomaga razvijati sposobnosti, ki so pri rednem delu zanemarjene, utrjuje nam zdravje, 

pomaga nam ohranjati stik z naravo, na drugi strani pa nam pomeni tudi zabavo, 

tekmovanje s samim seboj in z drugimi, estetsko doživetje, veselje, igro, nas krepi in 

sprošča, obnavlja nam delovno energijo in ne nazadnje tudi povečuje družabnost.  

Šport je tudi zdravstveno preventivna dejavnost pred različnimi boleznimi ter močno 

vzgojno sredstvo. Za dosego dobrega rezultata moramo vztrajno, dosledno in redno delati. 

Šport nas nauči premagovati napor, težave, krize, uspehe in neuspehe, uči pa nas tudi 

sodelovanja, skupinskega dela in dogovarjanja (Bizjan, 1999). 
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2. 1. 2  Pozitivni učinki gibanja na otrokov razvoj 

Gibanje je ena izmed osnovnih otrokovih potreb. Pomembno je pri celostnem razvoju 

otroka, zato je športna vzgoja opredeljena kot »nenehen proces bogatenja znanja, 

razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in 

odnosov med posamezniki« (Kovač, Markun Puhan, Lorenci, Novak, Planinšec, Hrastar 

idr., 2011, str. 4). Športna vzgoja se prične že v vrtcu, pri čemer se področje imenuje 

gibanje in je le-to obvezno. Športna vzgoja se nadaljuje tekom osnovne šole in do konca 

srednje šole, ko le-ta postane obvezni predmet za vse učence in dijake v vseh programih 

osnovnih in srednjih šol (Kovač, Strel, Jurak, Bučar Pajek, Stare, Pajek, 2005). 

Športna vzgoja pozitivno vpliva na celoten otrokov razvoj. Zaradi vedno bolj sedentarnega 

načina življenja je kvalitetna športna vzgoja bistvena za odpravljanje prezgodnjih 

zdravstvenih težav učencev. V. Štemberger (2007) navaja, da imajo gibalne in športne igre 

poseben pomen za otrokov razvoj. Otrokom omogočajo pridobivanje socialnih stikov, 

usvajanje pravil vedenja v skupini, podrejanje svojih interesov interesom skupine, 

usvajanje pravil komunikacije ter tudi učenja z gibanjem in učenja skozi gibanje. Otroci s 

sodelovanjem v takšnih igrah, z ukvarjanjem s športnimi dejavnostmi s starši in prijatelji, s 

sodelovanjem pri športno-vzgojnem procesu ter tudi s sodelovanjem v izvenšolskih 

organiziranih športnih dejavnostih pridobivajo pomembne informacije o pomenu 

ukvarjanja s športom, na drugi strani pa pridobijo tudi navade, ki so povezane z zdravim in 

aktivnim življenjskih slogom.  

Šport pri otrocih povzroči tudi pozitivne spremembe na področju vzdržljivosti. Ta se kaže 

v vztrajanju pri igrah, ki zahtevajo več gibanja in večjo intenzivnost gibanja. Večja 

vzdržljivost otrokom omogoča lažje prenašaje naporov, ki jih predstavlja delo v šoli in 

doma ter tudi igra z vrstniki.  

Dovolj intenzivno gibanje pozitivno vpliva na srčno-žilni in dihalni sistem otroka ter na 

otrokovo odpornost. Preko gibanja pa poteka tudi učenje pisanja, česar se učijo predvsem 

mlajši učenci. Otroci črke oblikujejo s celim telesom, lahko jih pišejo po zraku, posamezno 

črko pa lahko skupaj tvori tudi več učencev. Otroci lažje usvojijo vrstilne števnike pri 

športni vzgoji (npr. prvi v koloni je Peter, ki je tudi največji) kot pa pri predmetu, ki poteka 

v razredu. Preko gibanja hitreje poteka tudi usvajanje ritma pri glasbeni vzgoji 

(Štemberger, 2007). 
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2. 1. 3  Priljubljenost športne vzgoje med učenci 

Jurak, Kovač in Strel (2002) so na podlagi raziskave, pri kateri so ugotavljali priljubljenost 

šolskih predmetov, prišli do zanimivega spoznanja – športna vzgoja je na razredni kot tudi 

predmetni stopnji najbolj priljubljen šolski predmet. Vzroki za to so priljubljenost učnih 

vsebin in načini poučevanja (različne metode in oblike dela, raznovrstni pripomočki, 

izbirnost vsebin, diferenciacija in individualizacija) ter učenje (samodokazovanje, 

sodelovanje, tekmovanje). 

Rezultati raziskave kažejo na pozitivne izkušnje učencev s športno vzgojo, kar je veliko 

priznanje športni stroki. Športna vzgoja ima veliko vlogo pri socializaciji, še posebej pri 

samouveljavitvi posameznika, izpostavljen pa je tudi izobraževalni vidik (športna znanja, 

zdrav način življenja), zato je športna vzgoja pri vzgoji mladih nenadomestljivi dejavnik.  

 

2. 2 GIMNASTIKA 

2. 2. 1  Pomen gimnastike v otroštvu 

Razvoj motorike strmo narašča do 6. leta starosti. V tem obdobju so otroci najbolj učljivi 

oziroma dojemljivi za sprejem raznovrstnih gibalnih informacij. Živčni sistem je še 

fleksibilen, z različnimi gibalnimi dejavnostmi pa se nanj še lahko vpliva. To obdobje je 

idealen čas za sistematično ukvarjanje s posameznimi športnimi panogami. Ko se otrok 

odloči za eno športno dejavnost, mu je potrebno ponuditi dovolj širine, da bo lahko razvil 

ves svoj potencial (Pogorelčnik in Štemberger, 2011). 

 

Športna gimnastika in športno-ritmična gimnastika sta v predšolskem obdobju ter v nižjih 

in višjih razredih osnovne šole nepogrešljiv del športne vzgoje (Bizjan 1999, str. 96).  D. 

Novak (2008) je tekom poučevanja v osnovni šoli ugotovila, da so imeli učenci, ki so se že 

v nižjih razredih spoznali z gimnastiko, veliko manj težav s skladno izvedbo gibanja in 

pomanjkanjem moči, ki jih prinaša njihov telesni razvoj. Več gibalnih izkušenj pomeni tudi 

lažje obvladovanje svojega telesa. Učenci z večjo količino gibalnih programov lažje in z 

večjim veseljem izvajajo gimnastične prvine, spretnejši pa so tudi pri drugih športih 

(smučanje, atletika ipd.), kjer jim razvoj telesa prinaša prednost.  
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Velik problem predstavljata premajhna prisotnost ali popolna odsotnost gibalne dejavnosti, 

saj te pozneje ni mogoče v celoti nadomestiti. Pomanjkanje izkušenj pri gibalni aktivnosti 

lahko upočasni tako motorični kot intelektualni razvoj otroka (Pišot, 1999). M. Bizjan 

(1999) poudarja, da kar v otroštvu na področjih gibanja zamudimo, pozneje v srednji šoli 

težko nadoknadimo. Otroci so v zgodnjem otroštvu izredno dojemljivi na impulze okolja, 

vpliv gibalnih aktivnosti na njihov celosten razvoj pa je v obdobju do 5. leta starosti 

največji, pozneje pa se postopoma umiri in upada (Pišot, 1999). 

 

2. 2. 2  Vpliv gimnastike na otrokov razvoj 

2. 2. 2. 1  PRAVILNA DRŽA 

Najpomembnejša vidika izvedbe posameznih gibanj sta pravilna drža in skladnost gibanja. 

Nanju lahko neposredno vplivamo z gimnastičnimi vajami, ki so usmerjene na izbrane 

skupine mišic, sklepe in na vezi. Med koristne vaje za pravilno držo uvrščamo vaje 

ravnotežja na klopeh in gredeh ter tudi vse vaje v vesi, kjer se hrbtenica zaradi 

razbremenjenosti sile težnosti postavi v najbolj optimalen položaj.  

Pravilna drža je še posebej poudarjena pri ritmični gimnastiki, saj je le-ta osnova za 

pravilne izvedbe vseh prvin (Novak, Kovač in Čuk, 2008). 

 

2. 2. 2. 2  GIBALNE SPOSOBNOSTI 

»Gibanje človeka pri dnevnih opravilih, profesionalnem delu in pri športu je odvisno od 

njegovih gibalnih sposobnosti, pa tudi od njegovih značilnosti in spretnosti« (Pistotnik, 

2011, str. 17). Stopnja razvite gibalne sposobnosti povzroča individualne razlike v gibalni 

učinkovitosti vsakega posameznika. Gibalne sposobnosti so nekakšen skupek notranjih 

dejavnikov, ki so odgovorni za razlike v človekovi gibalni učinkovitosti. 

 

Pistotnik (2011) izpostavlja šest primarnih ali osnovnih gibalnih sposobnosti: moč, hitrost, 

gibljivost, koordinacija, preciznost in ravnotežje.                           

 

Razvoj zavestnega nadzora položaja in gibanja telesa je eden od najpomembnejših ciljev 

športne vzgoje. Pogoj za to so primerno razvite gibalne sposobnosti, predvsem moč in 

gibljivost, saj močno pogojujeta izkoristek preostalih sposobnosti. Z gimnastiko razvijamo 

predvsem skladnost gibanja, moč, gibljivost in ravnotežje. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                   Urška Kužnik, diplomsko delo  

 

7 

 

Koordinacija 

Gimnastika ima velik vpliv na razvoj skladnosti (koordinacije) gibanja. Je ena izmed 

redkih športnih panog, kjer se gibanja izvajajo v vseh smereh – naprej, nazaj, gor, dol, 

levo, desno, z vrtenjem okoli vseh osi telesa – čelne, dolžinske in globinske, s sočasnim in 

z raznočasnim delovanjem rok in nog ter leve in desne strani telesa, s centričnim in z 

ekscentričnim delovanjem sil na telo (Novak idr., 2008). Ker se položaj telesa neprestano 

menja, je potrebna tudi orientacija v prostoru (Bizjan, 1999). 

Ravnotežje 

Ravnotežne sposobnosti in spretnosti učenci razvijajo predvsem na gredi. Znano je, da je 

gred disciplina ženske športne gimnastike. Učni načrt navaja, da v tretjem triletju 

devetletne osnovne šole za dečke ni predvidenih učnih ur na gredi (Kovač, M. idr., 2011). 

Dečki so tako lahko prikrajšani za dragocene izkušnje, ki bi si jih lahko še pridobili, saj 

dobro razvito ravnotežje omogoča boljše udejstvovanje tudi v drugih športnih panogah 

(nogomet, košarka, rokomet itd.).  

Moč 

Prav na vseh orodjih vadeči premaguje silo teže lastnega telesa, zato je to najbolj naraven 

način pridobivanja moči. Gre za razvoj statične, repetitivne in eksplozivne moči. 

Gibljivost 

Med vsemi športnimi panogami je gimnastika tista, ki najbolje razvija gibljivost. Predvsem 

razvija tisto gibljivost, ki je pomembna za vsakdanje življenje, pri čemer gre tudi za 

gibljivost ramenskega obroča in trupa.  

Vzdržljivost 

S ponavljajočimi gimnastičnimi vsebinami dobro razvijamo tudi vzdržljivost v moči. Ta 

pride prav tudi pri drugih športnih panogah. 

Natančnost 

Z uporabo drobnega orodja se razvija tudi natančnost, saj je potrebno drobna orodja metati 

in loviti. Te naloge so značilne tudi za druge ekipne športe (nogomet, odbojka, košarka, 

rokomet) (Novak idr., 2008).  
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2. 2. 3  Vključenost gimnastike v učni načrt 

Kot že omenjeno ima gimnastika velik vpliv na zdravo rast in razvoj otrok. To je eden 

izmed poglavitnih razlogov za vključitev gimnastike v učne načrte športne vzgoje. Gre tudi 

za vsebinsko ustrezanje splošnim in usmerjenim ciljem športne vzgoje. Na vključitev 

gimnastike v učni načrt vpliva tudi gimnastična abeceda. To je zbirka preprostih gibalnih 

nalog z gimnastično vsebino. Gimnastična abeceda je zelo primeren program za ustvarjanje 

gibalnih vzorcev, ki jih hranimo v motoričnem spominu, predvsem pa so nujni za 

človekovo skladno in učinkovito gibanje (Novak idr., 2008). 

 

2. 2. 3. 1  KRATEK PREGLED SPOZNAVANJA GIMNASTIKE V OSNOVNI ŠOLI 

V prvem triletju devetletne osnovne šole gimnastika otrokom nudi bogata in za otrokov 

razvoj nepogrešljiva lokomotorna, stabilnostna in manipulativna gibanja. Pozneje 

prevladujejo kompleksne gibalne naloge na orodjih in z različnimi rekviziti. Te se proti 

koncu osnovne šole in v srednji šoli predvsem pri dekletih prevesijo v poudarjeno gibalno 

izraznost, povezano z glasbo  (Cankar idr., 1994). 

 

2. 2. 3. 2  VSEBINE GIMNASTIČNE ABECEDE 

Teoretične vsebine 

Učni načrt učitelju omogoča izbor različnih vsebin glede na znanje in sposobnosti učencev. 

Poleg praktičnih vsebin opredeljuje tudi teoretične vsebine. Te naj bi tako učencem kot 

učiteljem olajšale razumevanje pomena športa, omogočale lažjo organizacijo (razumevanje 

izrazoslovja, ki omogoča hitro sporazumevanje med učenci in učiteljem) in povezovanje 

ter utrjevanje vsebin drugih predmetov. Teoretične vsebine naj učitelj vedno posreduje ob 

praktični vadbi. Pri tem lahko uporabi didaktične plakate, vsebinske kartone ali učne liste 

(Novak idr., 2008). 
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Praktične in teoretične vsebine za prvi razred osnovne šole 

 

PRAKTIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE 

Gimnastične vaje. Poimenovanje osnovnih položajev: stoja, 

leža, sed, čep, klek. 

Pojmi orientacije v prostoru: naprej, nazaj, 

gor, dol, v stran, v levo, v desno. 

 

Medpredmetno povezovanje: povezava s 

slovenščino in z glasbeno vzgojo. 

 

Premagovanje orodij kot ovir. Poligoni z 

večnamenskimi blazinami. 

Osnove akrobatike: valjanja, zibanja, 

poskoki v opori z rokami, stoja na lopaticah, 

preval naprej. 

Preskoki: preskoki klopi, skrinja vzdolž   

(v = 80 cm) – naskok v oporo klečno.      

Vaja v vesi: plezanje po letveniku, zviralih 

in po žrdi. 

Nizka gred ali klop: hoja v vseh smereh, 

seskok stegnjeno. 

Ritmika: skoki, preskakovanje kolebnice. 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                   Urška Kužnik, diplomsko delo  

 

10 

 

Praktične in teoretične vsebine za drugi razred osnovne šole 

 

PRAKTIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE 

Gimnastične vaje. Poimenovanje osnovnih položajev: stoja, 

leža, sed, čep, klek, vesa, opora.  

Pojmi orientacije v prostoru: naprej, nazaj, 

gor, dol, v stran, v levo, v desno. 

Gimnastične vaje – razumeti izraze 

(predročiti, odročiti, zaročiti, vzročiti, 

priročiti), nožiti (prednožiti, odnožiti, 

zanožiti, raznožiti), kloniti (predkloniti, 

odklonoti, zakloniti).  

 

Medpredmetno povezovanje: povezava s 

slovenščino in z glasbeno vzgojo. 

 

Premagovanje orodij kot ovir. Poligoni z 

večnamenskimi blazinami. 

Osnove akrobatike: valjanja, zibanja, 

poskoki v opori z rokami, stoja na lopaticah, 

preval naprej, preval nazaj. 

Preskoki: preskoki klopi, skrinja vzdolž   

(v = 100 cm) – naskok v oporo klečno in 

oporo čepno.      

Vaja v vesi: plezanje po letveniku, zviralih 

in po žrdi. 

Nizka gred ali klop: hoja v vseh smereh, 

obrat sonožno, poljubni seskoki. 

Ritmika: skoki, obrati, razovka. 

Preskakovanje kolebnice na mestu. 
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Praktične in teoretične vsebine za tretji razred osnovne šole 

 

PRAKTIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE 

Gimnastične vaje, tudi z različnimi 

pripomočki in ob glasbeni spremljavi. 

Poimenovanje osnovnih položajev: stoja, 

leža, sed, čep, klek, vesa, opora.  

Pojmi orientacije v prostoru: naprej, nazaj, 

gor, dol, v stran, v levo, v desno. 

Gimnastične vaje – razumeti izraze 

(predročiti, odročiti, zaročiti, vzročiti, 

priročiti), nožiti (prednožiti, odnožiti, 

zanožiti, raznožiti), kloniti (predkloniti, 

odklonoti, zakloniti).  

 

Medpredmetno povezovanje: povezava s 

slovenščino in z glasbeno vzgojo. 

 

Premagovanje orodij kot ovir. Poligoni z 

večnamenskimi blazinami. 

Osnove akrobatike: stoja na lopaticah, 

preval naprej, preval nazaj. 

Preskoki: skrinja vzdolž   

(v = 100 cm) – naskok v oporo klečno in 

oporo čepno.      

Vaja v vesi: plezanje po letveniku, zviralih 

in po žrdi, koleb, prevlek. 

Nizka gred ali klop: hoja v vseh smereh, 

obrat sonožno, seskoki. 

Ritmika: skoki, obrati, razovka. Vaje ob 

glasbeni spremljavi. Preskakovanje 

kolebnice. 
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Praktične in teoretične vsebine za četrti razred osnovne šole 

 

PRAKTIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE 

Sklopi gimnastičnih vaj. Pomen in skrb za pravilno držo. Namen 

gimnastičnih vaj. Poimenovanje osnovnih 

položajev in vaj. Varnost in medsebojna 

pomoč – pomen varovanja in dogovorjena 

pravila.  

 

Premagovanje orodij kot ovir, poligoni in 

štafete. 

Akrobatika: prevali naprej in nazaj; preval 

naprej z zaletom na debelejšo blazino; 

odrivanje v opori na rokah; pripravljalne vaje 

za premet v stran. 

Preskoki: naskok na skrinjo vzdolž, 

raznožka čez kozo s pomočjo; seskoki in 

doskoki.      

Mala prožna ponjava: pripravljalne vaje. 

Vaja v vesi: plezanje po žrdi (3 m); vzmik s 

pomočjo strmine; koleb v vesi in opori. 

Nizka gred ali klop: hoja z različnimi 

nalogami, obrat sonožno, drža, skok s 

sonožnim odrivom, seskok prednožno 

raznožno. 

Ritmika: preskakovanje kolebnice na mestu 

in v teku; mačji skok, cel obrat na eni nogi, 

razovka, vaje z obroči.  
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Praktične in teoretične vsebine za peti razred osnovne šole 

 

PRAKTIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE 

Sklopi gimnastičnih vaj. Pomen in skrb za pravilno držo. Namen 

gimnastičnih vaj. Poimenovanje osnovnih 

položajev in vaj. Varnost in medsebojna 

pomoč – pomen varovanja in dogovorjena 

pravila.  

 

Premagovanje orodij kot ovir, poligoni in 

štafete. 

Akrobatika: prevali naprej in nazaj; preval 

naprej z zaletom na debelejšo blazino; 

odrivanje v opori na rokah; pripravljalne vaje 

za premet v stran. 

Preskoki: naskok na skrinjo vzdolž, 

raznožka čez kozo s pomočjo; seskoki in 

doskoki.      

Mala prožna ponjava: pripravljalne vaje. 

Vaja v vesi: plezanje po žrdi (3 m); vzmik s 

pomočjo strmine; koleb v vesi in opori. 

Nizka gred ali klop: hoja z različnimi 

nalogami, obrat sonožno, drža, skok s 

sonožnim odrivom, seskok prednožno 

raznožno. 

Ritmika: preskakovanje kolebnice na mestu 

in v teku; mačji skok, cel obrat na eni nogi, 

razovka, vaje z obroči.  
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Praktične in teoretične vsebine za šesti razred osnovne šole 

 

PRAKTIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE 

Sklopi gimnastičnih vaj. Pomen pravilne drže in skrb zanjo. Izbiranje 

vaj za ogrevanje, razvijanje gibljivosti in 

moči.  Poimenovanje položajev in vaj.  

Varnost in medsebojna pomoč – pomen, 

pravila, prijemi. 

 

Premagovanje orodij, poligoni in štafete. 

Akrobatika: prevali v različnih 

kombinacijah; prevali na kup mehkih blazin, 

premet v stran, stoja na rokah z varovanjem.  

Preskoki: naskok na skrinjo v oporo čepno 

in raznožno z varovanjem.      

Mala prožna ponjava: skok stegnjeno in 

skrčno. 

Vaja v vesi: vzmik s pomočjo, koleb v vesi 

in opori, premah odnožno z varovanjem, 

seskok iz opore. Plezanje po žrdi (3 m). 

Nizka gred: povezovanje elementov: hoja, 

skok, obrat, drža, seskok. 

 

Ritmika: preskakovanje kolebnice na pet 

različnih načinov, mačji skok, razovka, vaje 

z obroči, vaje s trakovi (dekleta). 

 

 

(Novak idr., 2008). 

 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                   Urška Kužnik, diplomsko delo  

 

15 

 

Standardi znanja 

Standardi znanja so v učnem načrtu navedeni ob koncu triletja. »Pomenijo stopnjo znanja, 

ki ga do konca določenega vzgojno-izobraževalnega obdobja praviloma usvojijo vsi 

učenci« (Kovač idr., 2011, str. 30). Učitelj mora opazovati učence in spremljati njihovo 

gibalno učinkovitost ter dejavnike sodelovanja. Na podlagi tega lahko strokovno načrtuje 

svoje delo in sam določi standarde znanja za svoje učence za vsako leto posebej v okviru 

standardov, ki jih navaja učni načrt za celo vzgojno-izobraževalno obdobje (Kovač idr., 

2011). V primeru, da kateri izmed otrok v razvoju izrazito odstopa od skupine, mu učitelj 

določi individualne cilje in osebno raven znanja, ki naj bi jo dosegel (Novak idr., 2008). 

Raven znanja ob koncu prvega triletja 

Ob koncu prvega triletja naj bi učenci pravilno izvajali osnovne gimnastične vaje, tekoče in 

varno naj bi izvajali: preval naprej in preval nazaj po strmini, stojo na lopaticah, hojo in 

skoke po nizki gredi, naskok v oporo čepno na skrinjo vzdolž, plezanje po različnih 

plezalih in sonožno preskakovanje kolebnice (Kovač idr., 2011). 

Raven znanja ob koncu drugega triletja 

Ob koncu drugega triletja naj bi učenci samostojno izvajali sklope gimnastičnih vaj, pri 

akrobatiki naj bi usvojili: preval naprej, preval nazaj, premet v stran in razovko. Na nizki 

gredi: povezava hoje, obrata in seskoka. Na drogu, žrdi: vzmik po strmini z varovanjem in 

plezanje (3 m). Pri ritmiki (učenke): preskakovanje kolebnice na tri različne načine in 

sestaviti krajšo vajo ob glasbeni spremljavi s trakom ali z obročem (Novak idr., 2008).  

 

2. 2. 3. 3  UČITELJ PRI POSAMEZNI ŠPORTNI VSEBINI NIMA ČASOVNIH 

OMEJITEV 

V učnem načrtu ni časovnih omejitev, to pomeni, da učitelj lahko določeni športni panogi 

posveti več časa kot drugi. Kljub temu mora zadostiti potrebam učnega načrta in 

obravnavati vsebine, ki so predvidene za določen razred.  

Rezultati raziskav kažejo, da učitelji v osnovnih šolah izvedejo le dobrih 40 odstotkov 

gimnastičnih vsebin učnega načrta in to največ v tretjem triletju osnovne šole, najmanj pa v 

srednji šoli. To je eden izmed glavnih razlogov za slabšanje gibalnih sposobnosti 

slovenskih otrok in mladine (Novak idr., 2008). 
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2. 3 UČITELJ V UČNEM PROCESU 

2. 3. 1  Varnost pri pouku športne vzgoje 

Izmed vseh učnih predmetov je športna vzgoja tista, ki skrbi za krepitev in razvoj 

sposobnosti učencev, vpliva pa tudi na psihosocialno stanje človeka. Vse to se lahko 

spremeni, če se posamezniki s športom ne ukvarjajo pravilno, če se ne ogrejejo, 

pretiravajo, ne upoštevajo pravil, če nimajo ustreznih orodij in pripomočkov itd. Posledica 

tega so v večini primerov poškodbe, kar pa ne služi k izboljšanju zdravja posameznika.  

Učitelj mora upoštevati dejstvo, da so možnosti za poškodbe pri športni vzgoji veliko večje 

kot pri drugih učnih predmetih (Ulaga, 1976).  S športno vzgojo, pri kateri bi bilo preveč 

nezgod in poškodovanih otrok, učitelj ne bi dosegal z učnim načrtom zastavljenih ciljev, 

zato je pomembno, da upošteva osnovna didaktična navodila o varnosti pri športni vzgoji 

in da učne ure športne vzgoje pripravlja skrbno in poskrbi, da potekajo varno (Plavčak, 

2002). 

 

2. 3. 1. 1  VARNOST UČENCEV 

Za povečanje varnosti učencev lahko v veliki meri poskrbi že učitelj sam z upoštevanjem 

nekaterih elementov. 

Upoštevanje zakonodaje 

Učitelj mora dobro poznati in upoštevati normative pri različnih športnih dejavnostih: 

ekskurzije, plavanje, smučanje, kolesarjenje, planinarjenje, plezanje itd. (Ulaga, 1976).  

Ustrezno orodje, naprave in pripomočki 

Pogoj za varno delo so ustrezni pripomočki in športna orodja. Na začetku šolskega leta je 

potrebno vsa orodja pregledati in po potrebi popraviti. Glavna naloga učitelja je, da na 

začetku vsake šolske ure orodje v grobem pregleda in ga v primeru, da je poškodovano, ne 

uporablja, dokler ga hišnih oziroma servisna služba ne popravi.  

Ustrezni metodični postopki 

Bistven pogoj za uspešno učno delo je poznavanje učencev. Učitelj mora imeti jasno sliko 

o učenčevem motoričnem znanju in njegovi zmogljivosti. Na podlagi učenčevega 

začetnega znanja naj si postavi etapne cilje, ki pomenijo pot do vsega tistega, kar hoče z 

vzgojnim in izobraževalnim procesom pri učencu doseči (Ulaga, 1976). 
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Vsak učitelj naj bi pri poučevanju športne vzgoje poznal in izbral ustrezne metodične 

postopke. V prvi meri se mora zavedati in upoštevati načela od lažjega k težjemu, pri 

čemer ne sme pozabiti na individualne potrebe, sposobnosti in na znanje vseh učencev 

(Plavčak, 2002). 

Za povečanje učinkovitosti pedagoških ravnanj učitelja je pomembno zaznavanje interesov 

vseh učencev in prilagoditev oblik dela ter motivacijskih postopkov specifičnim zahtevam 

posameznega spola in starostne skupine. Učitelj bi moral stremeti k pripravljanju pogojev 

za zadovoljevanje osnovnih psiholoških potreb učencev, kjer bi vsak izmed njih našel 

spodbudo za svoje športno udejstvovanje (Škof idr., 2005, povzeto po Digelidis in sod., 

2003: Papaioannou in Goudas, 1999). 

Športna oprema 

Primerna in varna športna oprema so kratke hlače in majica ter ustrezni, nedrseči, čisti 

športni copati. V zimskem času imajo otroci lahko na sebi tudi trenirko. Učitelj je učencem 

zgled, zato mora imeti v času športne vzgoje na sebi ustrezna športna oblačila. 

Pred pričetkom vsake ure športne vzgoje naj učitelj preveri, ali imajo učenci v ustih 

žvečilni gumi ali bombone, na sebi verižice, uhane in podobne nevarne predmete. Ti 

predmeti ne sodijo v telovadnico, saj povečajo nevarnost poškodb. Učitelj naj bo pozoren 

tudi na učence, ki imajo očala, kontaktne leče ali zobni aparat.  

Ogrevanje pred vadbo 

Vsak učna ura športne vzgoje mora imeti začetek, osrednji del in zaključek. Ogrevanje je 

bistvena sestavina ure športne vzgoje, saj s tem pripravimo organizem na večje napore, 

zviša se telesna temperatura, povečata se količina in hitrost krvi v obtoku, organizem se 

bolje oskrbi s kisikom in je pripravljen na večje napore. Tudi mišice, vezi in kite postanejo 

bolj elastične. Vse to doprinese k večji varnosti, zato naj bo ogrevanje kvalitetno in 

primerno. 

Opozarjanje in razgovor o možnosti nezgod in poškodb 

Učitelj naj učence pred začetkom učne ure seznani z vsebinami, ki jih bodo tekom učne ure 

spoznavali, ter jih opozori na morebitne nevarnosti. Na nevarnosti naj jih po potrebi 

opozori tudi med samo vadbo. Učitelj naj se dobro seznani z vsebinami učnega načrta in 

pri njih upošteva vsa opozorila za večjo varnost pri športni vzgoji. 
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Izbor manj rizičnih športnih aktivnosti 

Učitelj naj na podlagi poznavanja vsebin iz učnega načrta te prilagaja sposobnostim in 

znanju učencev ter tudi orodjem in pripomočkom, ki jih ima na voljo. V primeru, da otroci 

določenih vsebin ne bi mogli izvesti oziroma da za to ni ustreznih pripomočkov in orodij, 

naj učitelj te vsebine izpusti.  

Ustrezna prva pomoč v primeru poškodbe 

V primeru poškodbe otroka mora učitelj storiti vse, da poskrbi za varnost poškodovanega 

učenca. Zavarovati mora mesto nesreče in po potrebi poiskati zdravniško pomoč, o 

poškodbi otroka pa obvestiti starše ali skrbnike ter o nastali poškodbi napisati zapisnik 

(Plavčak, 2002). 

 

2. 3. 1. 2  VARNOST UČITELJA 

Učitelj se pri športni vzgoji pojavlja kot učitelj športnih znanj in spretnosti, trener, sodnik, 

demonstrator ter kot pomočnik in varovalec vadečih pri izvedbi določenih športnih prvin. 

Pri izvajanju športnih prvin mora skrbeti za varnost otrok, pri tem pa ne sme pozabiti na 

svojo varnost. 

Za zagotavljanje lastne varnosti mora učitelj upoštevati sledeče: 

- pred demonstracijo se mora dobro ogreti, 

- demonstrira naj samo, če je zdravstveno, psihično in fizično sposoben, 

- posebno pozornost mora posvetiti varovanju (kje naj stoji, da ga učenec ne udari z 

rokami ali nogami; kje naj stoji, da ga ne bodo zadevali športni rekviziti (krogla, 

žogica, tenis žogica, žoge pri igrah z žogo itd.) in 

- pri vsaki uri športne vzgoje mora biti primerno športno oblečen (Plavčak, 2002). 

V. Štemberger (2003) v svojem članku navaja rezultate raziskave diplomskega dela A. 

Mandelčeve, ki je ugotovila, da učitelji športno vzgojo vodijo v neprimerni športni opremi 

ali pa te sploh nimajo. Neprimerna športna oprema je lahko tudi vzrok poškodb, največkrat 

poškodb učencev, saj učitelj ne more pravilno demonstrirati, kaj šele varovati. 
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2. 3. 2  Pomoč in varovanje (asistenca) 

«Pomoč in varovanje sta nujna dejavnika varnega in učinkovitega poučevanja gimnastičnih 

vsebin« (Novak, 2008, str. 52).   Bolkovič in Kristan (1998) poudarjata, da gre za dvojni 

namen: »Z nudenjem ustrezne pomoči vadečemu olajšamo izvedbo, z varovanjem pa 

preprečimo neprijetne padce, ki povzroče poškodbe ali pri izvajalcih vzbude strah, ki 

negativno vpliva na nadaljnje napredovanje« (prav tam, str. 15). Prav zaradi strahu se 

lahko pojavljajo nekateri obrambni refleksni gibi, ki niso v skladu s tehniko določene 

prvine in ki jih je težko odpraviti (prav  tam). 

2. 3. 2. 1  POMOČ LE NA ZAČETKU, VAROVANJE VES ČAS 

Učitelj hkrati ne more nuditi pomoči vsem učencem, saj bi bilo to lahko zelo nevarno in za 

učitelja naporno. Da se temu izogne, naj uporabi pripravljalne vaje in predvaje, s katerimi 

pripravi učence na uspešno in samostojno izvedbo prvin.  

Za razliko od pomoči pa je varovanje potrebno ves čas, še posebej pri prvih samostojnih 

preskokih. Varovanje je potrebno tudi takrat, ko se učenci že pripravljajo na samostojno 

izvedbo (Novak idr., 2008). Vlasta Kuret (2002) poudarja, da stalno varovanje učiteljem 

povzroča velik napor, zato se mu velikokrat izognejo ali pa predstavijo le najbolj osnovne 

in preproste elemente.  

 

2. 3. 2. 2  PRAVILNO NUDENJE POMOČI IN ZANESLJIVO VAROVANJE 

Varovanje in pomoč se med seboj razlikujeta, saj pri varovanju učitelj učenca ne prime, 

ampak se le postavi v položaj, ki dopušča, da po potrebi uporabi pomoč oziroma prijem 

(Novak idr., 2008). 

Za zagotavljanje varnosti sta pomembna pravilno nudenje pomoči in zanesljivo varovanje. 

V nasprotnem primeru lahko učitelj naredi več škode kot koristi. Če sta učiteljeva pomoč 

in varovanje pravilna in zanesljiva, se lahko tudi manj nadarjeni učenci lotevajo 

zahtevnejših nalog. Pri izvajanju različnih nalog se morajo učenci počutiti varno, morajo 

pa tudi pridobiti zaupanje v tistega, ki jim pomaga in jih varuje. Le tako jim določena 

naloga ne bo vzbujala strahu. Zanesljivo varovanje preprečuje poškodbe, ki so tudi pri bolj 

tveganih prvinah redkejše kot na primer pri nogometu (Bolkovič in Kristan, 1998). 
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2. 3. 2. 3  MEDSEBOJNO VAROVANJE 

Učitelj naj učence zgodaj začne navajati na medsebojno pomoč in varovanje, saj sta 

pomembna tako iz organizacijskih kot tudi vzgojnih razlogov. Učitelj bi predvsem pri 

številčnejših oddelkih težko zmogel vse sam, zato so mu učenci lahko v veliko pomoč. Z 

vključitvijo učencev v varovanje se izogne premalo intenzivni vadbi, sama vadba pa za 

učitelja tako ni preveč utrujajoča (Bolkovič in Kristan, 1998). Pri tem je potrebno 

upoštevati, da v fazi usvajanja naloge pomaga in varuje le učitelj. Šele takrat, ko je naloga 

usvojena in  je v fazi utrjevanja s ponavljanjem, lahko učitelj vključi medsebojno pomoč 

(Novak idr., 2008). 

 

Medsebojno varovanje med učenci razvija čut odgovornosti. Učenci so v učni proces 

vključeni tudi takrat, ko sami ne opravljajo vadbene naloge. S tem, ko varujejo in 

pomagajo, bolje dojemajo tehniko vadbe in njene glavne značilnosti.  

 

Vsak učitelj mora upoštevati, da prav vsi učenci niso sposobni dobrega varovanja 

(Bolkovič in Kristan, 1998). Pomembno je upoštevati pravilo, ki pravi, da naj učenci 

sodelujejo pri  pomoči in varovanju le pri vsebinah, kjer gre za varno in preprosto pomoč 

(Novak idr., 2008). 

 

Učitelj naj učence spodbuja k varovanju, na drugi strani pa s tem ne sme pretiravati, ker se 

učenci na to preveč navadijo, kar ne vpliva najbolje na razvoj odločnosti in poguma. 

Učitelj mora dobro presoditi, kdaj varovanje ni več potrebno, pri tem pa mora na prvem 

mestu upoštevati varnost učencev (Bolkovič in Kristan, 1998). 

 

2. 3. 2. 4  POZNAVANJE PRIJEMOV ZA VSE GIMNASTIČNE PRVINE 

Učitelj mora poznati prijeme vseh gimnastičnih prvin, ki so uvrščene v učni načrt športne 

vzgoje, svoje delo pa načrtovati postopno in prilagojeno. Če učitelj ne pozna pravilnih 

prijemov ali postavitev, naj se o njih pozanima ali povpraša učitelja športne vzgoje (Novak 

idr., 2008). 
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2. 3. 3  Učiteljevi strahovi 

N. Jančič (2006) je raziskovala, kaj vse učencem in učiteljem vzbuja strah pri pouku 

športne vzgoje, in prišla do zanimivih rezultatov. Rezultati raziskave so pokazali, da učenci 

doživljajo strahove predvsem pri vsebinah, kot so ples, gimnastika, naravne oblike gibanja 

in smučanje. Še posebej so učenci izpostavili orodji koza in bradlja. Učitelji kot glavno 

vsebino, pri kateri občutijo strah, navajajo gimnastiko. Kot vzrok za takšno občutje 

izpostavljajo strah pred poškodbami učencev, neznanje demonstriranja in neposlušnost 

učencev.  

 

S podrobnejšo analizo rezultatov raziskave ugotovimo, da so strahovi učencev in učiteljev 

med seboj povezani. Večina učiteljev je navedla, da jim med različnimi vsebinami največji 

strah predstavlja gimnastika, na drugi strani pa občutijo strah predvsem pri neznanju 

demonstriranja. Zadnja ugotovitev se nanaša na vse vsebine športne vzgoje, tudi na 

gimnastiko. Torej lahko sklepamo, da učitelji občutijo strah tudi pri demonstriranju 

gimnastičnih prvin. Učenci začutijo učiteljevo negotovost in strah, kar lahko posledično 

vpliva tudi na njihov strah pred gimnastiko. 

 

N. Jančič prav tako navaja, da učitelji zaznavajo svoje in učenčeve strahove. To je dobra 

iztočnica, da se učitelji otresejo svojih strahov. Pomembno je, da najprej ugotovijo njihov 

vzrok, saj bodo le tako lahko ugotovili, kako jih premagati. 
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2. 3. 4  Učenje gibanja 

Pečjak pravi, da je učenje gibanja »spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj in z 

razmeroma trajnim učinkom« (Novak idr., 2008, po Pečjak, 1975). Ta definicija velja tudi 

za učenje gibanja. Pri učenju gibanja je potrebno izhajati iz posameznikovih značilnosti, 

sposobnosti in iz njegovega znanja. Učitelj naj izbira gibanja, ki so za otroke primerna z 

vidika njihovih gibalnih sposobnosti, gibalnega znanja, telesnih značilnosti in osebnostnih 

lastnosti. 

»Osnovni pogoj hitrega in uspešnega učenja gibanja je zavestni nadzor nad položajem 

delov in celega telesa,« poudarja Doljana Novak (Novak idr., 2008, str. 26). Učenci naj 

vsak dan delajo gimnastične vaje z različnimi položaji rok, trupa in nog, saj s tem 

povečujejo zavestni nadzor nad lastnim telesom, ki je pomemben za učenje vseh drugih 

gibanj. 

Za uspešno učenje je potrebno ponavljanje, saj tako določeno snov usvojimo in si jo 

zapomnimo. Tudi pri učenju gibanja je tako. Z večkratnimi ponovitvami določenega 

gibanja le-tega usvojimo in utrdimo, kar je pogoj za nadgradnjo gibanja. Če teh ponovitev 

ni, je nadgradnja snovi otežena in včasih tudi nevarna.  

2. 3. 4. 1  STOPNJE UČENJA GIBANJA 

1. Prva stopnja pri poučevanju gibanja je predstavitev gibanja. Pri tem je pomembno 

zavedanje, da učenec, ki se uči nekega gibanja, tega gibanja ne more narediti, če o njem 

nima določenih predstav. 

2. Na tej stopnji učenec razume, kaj se od njega zahteva, in si pripravi gibalni program (v 

njem je informacija o aktivnosti, jakosti in o zaporedju mišičnega delovanja) ter poskusi 

izvesti gibanje. Vadečemu je potrebno pomagati razumeti njegovo uspešnost ter jo 

uskladiti z njegovimi občutki o gibanju. Ta proces učenja gibanja je navadno zelo 

dolgotrajen, saj zahteva veliko ponovitev enakega gibanja, da se gibalni program 

avtomatizira. 

3. Tretja stopnja nastopi takrat, ko vadeči uspeva nadzorovati vedno enako izvedbo 

gibalnega programa. To je stopnja samodejnega izvajanja gibanja, ko vadeči zavestno in 

nadzorovano spreminja osnovne spremenljivke izvajanja gibanja ob njeni neporušeni 

strukturi (na primer preval naprej lahko izvede zelo hitro ali zelo počasi). Ob takem 

samodejnem nadzoru gibanja običajno lahko opravlja še kakšno drugo miselno dejavnost 

(na primer, ko učenec osvoji samodejno vodenje žoge, lahko med tem opazuje okolje in se 

ne osredinja samo na vodenje) (Novak idr., 2008). 
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2. 3. 4. 2  PRIPRAVA NA UČENJE GIMNASTIČNIH PRVIN 

Pripravi na učenje gimnastičnih prvin so posredno namenjene že gimnastične vaje in 

vsebine, ki jih učenci spoznajo na poligonih in štafetah, neposredno pa pripravljanje vaje in 

predvaje na določenih orodjih. Vse gimnastične prvine imajo svoj metodični postopek s 

predvajami, ki zagotavljajo najbolj učinkovito učenje izbrane prvine. Ker je seznam 

predvaj včasih preširok, se mora učitelj na podlagi sposobnosti in znanja svojih učencev 

odločiti, katere vaje bo izbral. Pri tem mora upoštevati značilnosti in znanje vsakega 

posameznika ali skupine (Novak idr., 2008). 

 

2. 3. 4. 3  POMEN PRAVILNE IZBIRE TEŽAVNOSTI NALOG 

Predpogoj za smiselno načrtovanje in izbiro primernih vsebin gibalnih aktivnosti je 

poznavanje osnovnih zakonitosti rasti in razvoja ter razvojnih značilnosti otrok. Učitelj 

mora poznati potrebe učencev, biološke dejavnike njihovega razvoja in teorijo športne 

vzgoje ter biološkega dela. Ob »izhajanju iz otroka za otroka« bo tako učitelj vedno lahko 

poiskal primerna sredstva (vaje, naloge) in iz športne vzgoje naredil nekaj več kot le 

klasičen vzgojno-izobraževalni proces (Pišot, 1999). 

Kot že omenjeno mora učitelj pri izbiri nalog upoštevati sposobnosti učencev in njihovo 

razvojno stopnjo. Enaka naloga je lahko za enega učenca prelahka, za drugega pa pretežka, 

zato mora učitelj dobro poznati učence, da bo vaje lahko prilagodil njihovim zmožnostim. 

Z neprimernim izborom nalog je namreč učinek lahko povsem nasproten, pogosto pa ima 

za posledice poškodbe (Novak idr., 2008).  

Učitelj si lahko pomaga z dodatnimi ali dopolnilnimi nalogami, varovanjem ali s pomočjo. 

Če je v razredu otrok s posebnimi potrebami, je potreben posvet z zdravnikom in s starši o 

najprimernejši vadbi za tega učenca. Pomembno je, da je vsak učenec vključen v 

gimnastično vadbo, seveda po svojih zmožnostih.  

Če je naloga primerna učenčevim sposobnostim, se bo za izvedbo določene vaje moral 

potruditi, uspešna izvedba pa mu bo krepila samozavest. Pri tem učitelj ne sme pozabiti, da 

morajo prav vsi učenci občutiti veselje lastnega dosežka.  

Učenci se med seboj razlikujejo, zato ni nujno, da bodo vsi obvladali vse. Nekateri bodo 

zelo pogumni, drugi bodo lahko plašni. Učitelj naj učencem prisluhne in se jim prilagodi, 

saj bo s tem pridobil njihovo zaupanje, oni pa se bodo počutili varne. Prilagoditev ne 
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pomeni vedno izbiro lažjih vaj. Včasih je dovolj pohvala ali vzpodbuda, postavitev učitelja 

ali dodaten prijem, zaščitna blazina za boljši občutek ali celo samo primerno izbrana 

skupina (prav tam). 

Kljub temu, da teorija pravi, kako pomembno je pri načrtovanju upoštevati posebnosti 

učencev, V. Štemberger (2003) v svojem članku navaja zanimive rezultate. Rezultati 

raziskave so pokazali, da učitelji pri načrtovanju večinoma ne uporabljajo rezultatov 

testiranj za športno-vzgojni karton, prav tako pa tudi ne opisnih ocen. Iz tega 

Štembergerjeva sklepa, da se pri načrtovanju posebnosti učencev ne upošteva. 

 

2. 3. 4. 4  ŠTEVILO PONOVITEV GIMNASTIČNIH PRVIN 

Osnovni pogoj uspešnega učenja težjih prvin je dobro naučeno osnovno gibanje. Preko faz 

učnega procesa učenci spoznajo prvine in se jih naučijo. Tudi ko prvino »že znajo«, jo je 

potrebno utrjevati. Učitelj naj pripravi vaje, pri katerih učenci ponavljajo »naučeno prvino« 

v različnih pogojih ali pri katerih zgolj odpravljajo napake. Otroci rastejo, s tem pa se 

spreminjajo njihove sposobnosti, ki vplivajo na izvedbo prvin, zato sta ponavljanje in 

utrjevanje ključnega pomena. Nekatere prvine lahko učenci ponovijo frontalno, 

neposredno po gimnastičnih vajah, lahko pa jim učitelj nameni eno od postaj pri vadbi po 

postajah, četudi osrednja tema učne ure ni namenjena gimnastiki. Tudi gimnastično uro 

lahko popestri na primer z meti v različne cilje, s čimer učenci utrjujejo prvino iger z žogo, 

ki prav tako zahteva številne ponovitve (prav tam). 

 

2. 3. 5  Posredovanje učnih vsebin 

2. 3. 5. 1 VRSTNI RED POSREDOVANJA UČNIH VSEBIN 

Psihofizična priprava učencev 

Na začetku vsake ure športne vzgoje je potrebno ogrevanje. Bistvo ogrevanja je pospešitev 

krvnega obtoka, s čimer se krvne žilice v mišicah napolnijo s krvjo. Po potrebi lahko na 

začetku ure učenci delajo tudi izbrane pripravljalne vaje, ki se navezujejo na poznejše 

gibalne vsebine, ki jih bo učitelj v učno uro vključil.  

Priprava organizma na uro športne vzgoje je včasih kratka in traja morda samo pet minut, 

včasih pa je tudi dvakrat ali trikrat daljša, odvisno od zmogljivosti učencev, vadbenega 

gradiva in tipa ure. 
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Ko so učenci ustrezno ogreti in razgibani, jih učitelj opozori na novo gibalno nalogo, na 

primer: »Danes bomo vadili skrčko prek skrinje.« S tem, ko učitelj napove cilj, usmeri 

pozornost učencev.  

Posredovanje novega gibalnega znanja 

Učitelj za posredovanje znanja uporablja različne učne metode. Izbirati in posredovati jih 

mora skladno z zaporedjem didaktičnih korakov, pri čemer mora upoštevati zmožnosti 

učencev. Te določi na podlagi opazovanja, načrtnega ugotavljanja in vrednotenja njihovih 

razvojnih značilnosti ter gibalne učinkovitosti (Kovač, M. idr., 2011).  

Pri posredovanju različnih gibalnih prvin mora učitelj stremeti k načelu od lažjega k 

težjemu. To pomeni, da novo nalogo najprej posreduje v lažjih, nato pa šele v težjih 

pogojih (Ulaga, 1976). 

Vadenje in ponavljanje 

Prvi delni cilj vadbe je pravilna koordinacija gibanja. Učenec se mora pred izvedbo gibanja 

zbrati, da ga bo lahko izvedel v pravilnem vrstnem redu, z odmerjeno silo in v pravi smeri. 

Učitelj mora upoštevati, da ponavljanje ne sme biti površno in brez zanimanja. Učenec se 

mora na določen gib zavestno pripraviti in ga izvesti. 

S ponavljanjem vse postane lažje, odvečnih gibov je vedno manj, izvedba pa postaja v 

estetskem pogledu popolnejša. Ponavljanje vodi do razbremenitve zavesti, pri čemer se 

gibanje avtomatizira. 

Ugotavljanje napak in popravljanje 

Napake je potrebno odpravljati že na samem začetku, saj je tiste, ki se v otroštvu 

avtomatizirajo, pozneje zelo težko odpraviti. Učitelj mora razlikovati med bistvenimi in 

nebistvenimi napakami. Ko opazi napako, je potrebno ugotoviti njene vzroke, saj bo le 

tako lahko odpravil posledice. V nižjih razredih odpravlja napake z bolj splošnimi napotki 

(na primer »držite se bolj vzravnano«), v višjih razredih pa se ukvarja tudi s posamezniki. 

Preverjanje in utrjevanje znanja 

Proces preverjanja znanja naj poteka sproti, med urami športne vzgoje. Učitelj se mora 

osrediniti na vse učence, še posebej na tiste, ki potrebujejo več pomoči. Šele takrat, ko vsi 

učenci (tudi šibkejši) obvladajo potrebne veščine, se posveti utrjevanju znanja. Utrjevanje 

poteka z večkratnim ponavljanjem osvojene veščine, po malem tudi v težjih pogojih. 
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Stopnjevanje storilnosti (treniranje) 

Učenci določeno znanje utrdijo, nato pa sledi treniranje. Po usvojitvi osnovne tehnike naj 

učitelj postane bolj zahteven. Učenci stremijo k izboljševanju svojega do zdaj usvojenega 

znanja, zato naj učitelj pripravlja različne naloge, v katerih bo vsak učenec občutil osebni 

napredek in uspeh (Ulaga, 1976). 

 

2. 3. 5. 2  METODE DELA 

Metode dela so načini, kako učitelj učne vsebine posreduje učencem. Učitelj metode dela 

izbira na podlagi vzgojno-izobraževalnih ciljev, z upoštevanjem starosti in sposobnosti 

učencev, vsebine in zahtevnosti vadbene enote, učiteljeve osebnosti, razpoložljivega časa, 

razpoložljive učne tehnologije itd. Metode dela se med sabo prepletajo in kombinirajo. 

Glede na to, kako učitelj posreduje učno gradivo in naloge, so pri pouku športne vzgoje 

najpogosteje uporabljene metoda demonstracije, razlaga, pogovor in didaktična-gibalna 

igra (Škof in Škof, 2007). 

Demonstracija 

»Demonstracija je najpomembnejša metoda dela v procesu treninga mlajših otrok« 

(Pogorelčnik in Štemberger, 2011, str. 54). Demonstrirati pomeni pokazati oziroma 

ponazarjati. Učitelj torej prikazuje oziroma demonstrira gibanje, učenci pa ga opazujejo.  

Demonstracija je sestavni del pouka, saj se uporablja ves čas. Učitelj lahko uporabi 

različne načine: 

- ob razlagi nakaže bistvo vaje z ustreznim gibom roke, noge ali telesa, 

- pomaga si lahko z več razlage, 

- lahko izbere učenca, ki vajo prikaže po njegovih navodilih in z njegovo pomočjo ali pa 

- uporabi posnetek, sliko, vadbene kartone (Novak idr., 2008). 

 

Prvi in drugi način sta neposredni način demonstriranja, saj pri tem gibanje pokaže učitelj 

(Kovač in Strel, 2003, str. 18). Pri tem je pomembno, da učitelj pokaže vajo s tiste strani, 

ki najbolj jasno pokaže celotno sliko gibanja od začetka do konca (Ulaga, 1976). Vsi 

učenci morajo učitelja gledati z iste strani, sicer lahko pri nekaterih otrocih pride do 

napačne zaznave gibanja, kar lahko vodi v napačno izvedbo. Vajo je potrebno pokazati 

tako, da učenci opazijo in občutijo bistvene prvine gibanja že iz samega demonstriranja. 

Kljub temu je potrebna dodatna spodbuda k natančnemu opazovanju gibanja.  
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Demonstracija mora biti nazorna, pravilna in izvedena v realni hitrosti izvedbe gibanja. 

Učitelj naj učencem najprej predstavi celotno gibanje, nato pa posamezne dele 

(Pogorelčnik in Štemberger, 2011).  

 

Uspešnejša demonstracija je tista, pri kateri sodeluje več učenčevih čutil (Kovač in Strel, 

2003). Učenci naj gibanje vidijo, občutijo in v nekaterih primerih tudi slišijo, saj le-to 

pospešuje in olajša postopek koordinacije gibanja (Ulaga, 1976). 

 

Demonstracija ima tudi vlogo povratne informacije. Učitelj naj učencu demonstrira 

napake, ki jih dela, saj bo tako lahko videl, kaj dela narobe, in napako lažje odpravil 

(Kovač in Strel, 2003). 

Pri gimnastiki se rado zgodi, da so učenci boljši izvajalci vsebin kot učitelji. Še posebej 

izstopajo otroci iz nižjih razredov, saj so majhni, lahki, gibljivi in spretni ter imajo dobro 

razvito repetitivno moč. Kljub temu imajo učenci manj znanja, izkušenj in preudarnosti. 

Učitelj naj čim več nalog izvaja skupaj z učenci, saj je takšen zgled za učence zelo 

učinkovit in učencem ljub (Novak idr., 2008).    

Učitelj lahko gibanje prikaže tudi preko različnih medijev, kot so: slike, filmi, skice, 

računalniške aplikacije itd. Če učitelj izbere učenca, da po navodilih pokaže neko vajo, če 

demonstrira druga oseba ali če učitelj za demonstracijo uporabi nek medij, potem pravimo, 

da gre za posredno demonstriranje učnih vsebin (Kovač in Strel, 2003).  

Razlaga 

Na motivacijo otroka in njegovo zavestno vključevanje v proces vadbe predvsem vpliva 

otrokovo razumevanje smisla naloge. Običajno se metoda demonstracije prepleta z metodo 

razlage, s katero učitelj na kratko razloži smisel vaje. Pri tem mora upoštevati razvojno 

stopnjo otrok. Učenec naj ne le dojame, kako se gibanje izvede, ampak tudi ve, kakšen je 

namen vaje. Učenci že pri gimnastičnih vajah spoznavajo, da imajo vaje nek namen. Tega 

se mora zavedati tudi učitelj, saj bo le tako lahko izbiral učencem primerne vaje (Novak 

idr., 2008). 

Z metodo razlage učitelj opisuje strukturo gibanja (tehniko), pravila in napake, daje 

(organizacijska) navodila za gibanje, pojasnjuje pravila ali gibanje, opozarja na napake in 

jih odpravlja. Razlaga mora biti jasna, razumljiva, slovnično pravilna in kratka (Kovač in 

Strel, 2003). 
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Pomembno je, da učitelj ne uporablja razlage med učenčevim gibanjem, saj je učenec 

osredinjen na gibanje samo, ustna sporočila pa takrat zaznava le minimalno (Pogorelčnik 

in Štemberger, 2011). 

Pogovor 

Pogovor poteka med dvema sogovorcema, pri čemer oba vesta, o čem se pogovarjata.  

Torej je potrebno določeno znanje učenca, če želi učitelj z njim voditi pogovor. Pogovor je 

primeren za zaključni del učne ure in ne toliko za glavni ali uvodni del  (Pogorelčnik in 

Štemberger, 2011). Preko pogovora učitelj z učenci izmenjuje informacije o vsebini, 

spodbuja k razmišljanju in usmerja k iskanju rešitev (Kovač in Strel, 2003). Učitelj naj 

težavnost pogovora prilagaja razvojni stopnji učencev, upoštevati pa mora tudi pravila, ki 

veljajo pri razlagi (Pogorelčnik in Štemberger, 2011). 

Didaktična gibalna igra 

»Didaktična gibalna igra je celostna tehnika poučevanja, ki deluje na otroka in mu z 

množico kompleksnih in problemsko zastavljenih gibalnih nalog omogoča ustrezen razvoj 

vseh dimenzij psihosomatskega statusa« (Pogorelčnik in Štemberger, 2011, str. 55). 

Didaktična gibalna igra izhaja iz otroka, zato je otrokov cilj v igri vodilo učitelju. Otrokov 

cilj je povezan z igro samo – da bo na primer nekoga ulovil ali mu pobegnil. Učitelj mora 

upoštevati učenčev cilj in ga prilagoditi ciljem, ki si jih kot učitelj sam postavi.  

Didaktično gibalna igra omogoča realizacijo ciljev in nalog, vsebinsko mora biti pestra, 

vsebovati pa mora tudi kompleksne naloge. Igra omogoča tudi socialno in emocionalno 

učenje (prav tam). 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija 

Informacijsko-komunikacijsko tehnologijo predstavljajo orodja in pripomočki, ki jih učitelj 

lahko uporablja pri učnih urah športne vzgoje. To so: računalnik in ustrezni računalniški 

programi, srčne frekvence in/ali porabe energije, merilnik števila korakov, navigacijske 

naprave, kamera, fotoaparat, prenosni telefon itd. Učitelj z njihovo uporabo doseže večjo 

nazornost, preglednost, zanimivost in učinkovitost pouka ter lažje in nazorneje prikaže ter 

osmisli praktične dejavnosti. Učenci snov hitreje usvojijo, usvojeno znanje pa je 

kakovostnejše. Učitelj lahko z uporabo teh orodij in pripomočkov individualno spremlja 

učenčevo obremenitev pri vadbi ter njene učinke (Kovač, M. idr., 2011). 
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2. 3. 6  Gimnastično izrazoslovje 

Gimnastično izrazoslovje se je zasnovalo že v prejšnjem stoletju, zaradi njegove težke 

razumljivosti pa se je skozi čas posodobilo – učitelji so, da bi si olajšali opisovanje vaj v 

zapiskih priprav ali v komunikaciji, z učenci začeli uporabljati nove, preproste izraze, med 

katerimi so se mnogi udomačili in katere uporabljamo še danes.   

2. 3. 6. 1  UČITELJ NAJ SE PRAVILNO IZRAŽA 

Osnovni pogoj strokovnega sporazumevanja je uporaba pravilnega izrazoslovja. Učitelj se 

mora seznaniti s strokovnimi izrazi, saj mu bo to olajšalo pisanje priprav, te pa bodo 

pregledne in jasne. Učenci hitro povzemajo učiteljeve izraze, zato je pomembno, da se ta 

pred njimi strokovno pravilno izraža, pri tem pa upošteva raven njihovega razumevanja.  

Učitelj naj stremi k postopnemu navajanju učencev na strokovne izraze (na primer mlajšim 

učencem razloži: »dvignimo roke v odročenje in smo letala«). Sčasoma jim tudi pojasni, 

od kod izraz izhaja, na primer izraz odročenje razloži kot: »Roko odmaknemo, zato je to 

odročenje.« 

Na postopno usvajanje izrazov v enem od ciljev navaja tudi učni načrt, saj bo s tem 

organizacija ure lažja, učitelj pa bo porabil manj časa za razlago in pojasnila ob 

odpravljanju napak. Učitelj naj izraze podaja večkrat med vadbo, lahko pa si pomaga tudi z 

didaktičnim plakatom, preko katerega bodo učenci lahko izraze utrjevali tudi pri 

slovenščini in spoznavanju okolja. 
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2. 3. 6. 2  ZBIRKA NAJPOGOSTEJŠIH POLOŽAJEV IN GIBANJ 

Osnovni položaji 

- stoja, 

- sed, 

- leža, 

- čep, 

- klek, 

- vesa, 

- opora. 

Stoje 

- stoja sonožno, 

- stoja razkoračno, 

- stoja prednožno, odnožno ali zanožno, 

- vzpon, 

- izpad naprej, nazaj, v levo, v desno, 

- stoja na rokah, 

- stoja na lopaticah. 

Gibanje s trupom ali z glavo 

- predklon, 

- odklon, 

- zaklon, 

- zasuk, 

- kroženje. 

Noženja 

- prednoženje (gib predožiti), 

- odnoženje (gib je odnožiti), 

- zanoženje (gib je zanožiti), 

- raznoženje (gib je raznožiti v vesi, sedu ali v opori). 

Ročenja 

- predročenje (gib je predročiti), 

- odročenje (gib je odročiti), 
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- vzročenje (gib je vzročiti), 

- zaročenje (gib je zaročiti). 

Opore (spredaj, zadaj) 

- opora čepno, 

- opora ležno, 

- opora stojno, 

- opora klečno. 

Razovke 

- razovka stojno zanožno, 

- razovka klečno zanožno (Novak idr., 2008). 

 

2. 4 NEKATERE VSEBINE GIMNASTIČNE ABECEDE 

2. 4. 1  Akrobatska abeceda 

2. 4. 1. 1  O AKROBATIKI 

Akrobatika je v šolski športni vzgoji del športnega programa. V nižjih razredih jo 

imenujemo akrobatska abeceda, katere cilj je obvladovanje telesa in njegovih delov v 

različnih položajih in gibanju. S tem učenci pridobivajo osnovne in raznolike gibalne 

izkušnje ter razvijajo sposobnosti, ki jim olajšajo učenje akrobatskih prvin.  

Naslednja raven vključuje usvajanje preprostih in postopoma vedno bolj sestavljenih 

akrobatskih prvin (prevali naprej in nazaj, premeti v stran in stoje na rokah). Te prvine so 

osnova akrobatskega znanja.  

Na višji ravni pa gre za povezovanje akrobatskih prvin v serije s prepletanjem z ritmičnimi 

prvinami. Vaje so prilagojene sposobnostim in znanju učencev.  

Pomen akrobatike za gibalni razvoj 

Akrobatika vsebuje veliko raznolikih gibalnih nalog, pri čemer so gibanja večinoma 

sestavljena in aciklična (prav tam). Med seboj se povezujejo statični in dinamični elementi, 

položaj telesa v prostoru pa se zelo pogosto menjava. Prav zaradi številnih in raznovrstnih 

elementov akrobatika zelo pozitivno vpliva na razvoj koordinacije gibanja. Gre tudi za 

razvoj vseh oblik moči, še posebej odrivne, saj je za uspešno izvedbo posameznih 

elementov potrebna natančna mišična aktivnost. Akrobatika razvija tudi gibljivost, na 
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katero predvsem vplivajo akrobatski skoki (Bolkovič in Kristan, 1998). Pri akrobatskih 

prvinah je potreben nadzor nad telesom v prostoru med gibanjem, zato akrobatika vpliva 

tudi na ravnotežje. Ne nazadnje pa se razvija tudi hitrost, ki se kaže predvsem v hitrih 

zamahih rok in nog  (Novak idr., 2008). 

 

2. 4. 1. 2  USTREZNA VADBA 

Vadba mora potekati na blazinah, ki niso premehke in pretrde in so nedrseče ter lahke. 

Doskoki morajo biti mehki in prožni. Izogibati se je potrebno večjemu številu skokov na 

trdnih tleh, saj lahko to škodljivo vpliva na sklepe, ker se pri tem preveč obremenjujejo 

sklepni hrustanci (Bolkovič in Kristan, 1998). 

 

2. 4. 1. 3  PRIPRAVLJALNE VAJE 

Pripravljalne vaje, ki so pri akrobatiki ključnega pomena, so: 

- kotaljenje, 

- zibanje in valjanje, 

- nošenja (v drugem in tretjem triletju), 

- vrtenje, 

- skakanje, 

- igrarije.  

Omenjene pripravljalne vaje razvijajo skladnost gibanja in orientacije v prostoru 

(kotaljenje, vrtenje, igrarije – vključujejo pestre naloge), dinamično ravnotežje (zibanje in 

valjanje), moč (nošenja), odriv (skakanje) (Novak idr., 2008). 
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2. 4. 1. 4  AKROBATSKE PRVINE 

Stoja na lopaticah – »sveča« 

Pomen 

S stojo na lopaticah učenec razvija skladnost gibanja, moč in ravnotežje. To je prva gibalna 

izkušnja, pri kateri učenec obvladuje svoje telo v položaju z glavo navzdol. 

Tehnika 

Učenec se usede, se povali po hrbtu in pri tem dvigne noge ter boke čim višje. Dviganje 

bokov si olajša s podpiranjem križa z rokami. 

Učni postopek 

Stojo na lopaticah se učenci učijo neposredno – poskušajo jo izvesti v leži na hrbtu takoj v 

celoti. Vajo vsi učenci izvajajo hkrati in jo učitelj lahko vključi med gimnastične vaje.  

Za lažjo izvedbo lahko učenci prej naredijo dve vaji in sicer vozijo kolo ali pa v leži na 

hrbtu dvigajo in spuščajo nogi. 

Pomoč in varovanje 

Praviloma učitelj učencem naj ne bi pomagal, lahko pa le ob strani prime noge tistih, ki 

imajo težave. Stojo na lopaticah je vedno treba vaditi na blazinah. 

 

Preval naprej 

Pomen 

Preval naprej je osnovna akrobatska prvina, s katero učenec pridobi izkušnje, ki jih pozneje 

uporabi pri učenju drugih akrobatskih prvin (preval nazaj), pri drugih športih (obrati pri 

plavanju, borilni športi ipd.) ali v vsakdanjem življenju, ko se je ob nenadni situaciji ali ob 

padcu treba varno zakotaliti. 

Preval naprej je celostna vaja, s katero učenec razvija skladnost gibanja.  

Tehnika 

Učenec počepne in se nagne naprej. Z rokami se opre na blazino pred seboj v širini ramen. 

Pri tem morajo biti prsti razprti tako, da je sredinec usmerjen naprej. Sledi zaporedje gibov: 

učenec se z nogami odrine od tal, visoko dvigne boke, predkloni glavo, naredi uločen hrbet 

in se z blaženjem rok tekoče in mehko povalja preko zatilja po okroglem hrbtu, tako da 
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preko seda prednožno skrčno pride do čepa. Takoj po prehodu prek zatilja se prime z 

obema rokama za goleni in si tako olajša izvedbo prevala. 

Napake 

- prijem preblizu (pod sebe), 

- prehod na zatilje ni mehak, tekoč in nadzorovan, 

- kotali se po ravnem hrbtu in s križem udari ob tla, 

- preval zaključi v sed, 

- vstaja z opiranjem rok.  

Učni postopek 

Preval naprej se učenci lahko učijo neposredno, tako da ga vadeči skuša izvesti v celoti. 

Slabost neposrednega učenja so napake, ki jih učenci delajo in ki se jih pozneje težko 

odpravi. Zato naj učitelj raje uči posredno s pomočjo naslednjih predvaj: 

- zibanje po uločenem hrbtu, 

- zibanje z vstajanjem v čep na robu blazin, 

- preval naprej po blagem naklonu odrivne deske,  

- preval naprej po naklonu skrinje, 

- preval naprej iz kleka na klopi ali drugi nizki oviri, 

- preval naprej iz opore razkoračno. 

Pomoč in varovanje 

Pri prevalu naprej pomoč in varovanje običajno nista potrebna. Izjemoma učitelj pomaga 

učencem, ki imajo pri izvedbi večje težave. Pomoč mora biti takšna, da izvedba ne 

obremenjuje vratnega dela hrbtenice. S prijemom učitelj potisne učenčeve boke naprej in 

jih privzdigne v smeri naprej. Učitelj lahko pomaga tudi tako, da stoji ob strani in učencu 

pomaga tako, da mu z eno roko spodvije glavo, z drugo pa dvigne in usmeri boke.  

 

Preval nazaj 

Pomen 

Tako kot preval naprej je tudi preval nazaj vaja skladnosti gibanja in orientacije v prostoru, 

pri čemer gre tudi za razvoj moči in ravnotežja. Preval nazaj je pomembna gibalna izkušnja 

in predvaja za učenje težjih akrobatskih prvin. Znanje, ki ga učenec pridobi pri tej 

akrobatski prvini, mu dobro služi tudi pri nenadnih padcih nazaj. 
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Tehnika 

Učenec počepne in se nagne naprej. Nato uloči hrbet, skrči lahti in nastavi dlani vzporedno 

ob ramenih. Počasi sede nazaj na blazino čim bliže petam in se v skrčenem položaju po 

uločenem hrbtu povali nazaj prek hrbta, pleč in vratu. Med kotaljenjem se mora z rokami 

čim hitreje opreti na tla, pri čemer mora imeti prste razprte. S potiskom rok si pomaga pri 

prehodu nog in telesa prek glave. Kotaljenje se zaključi v opori čepno, nato pa se učenec 

zravna v stojo spetno. 

 

Bistvene aktivnosti pri prevalu nazaj so: uločen hrbet, pravilna postavitev dlani, aktivna 

opora z dlanmi, zaključek v oporo čepno. 

Napake 

- učenec se vrže nazaj na iztegnjen hrbet, 

- napačna postavitev dlani, preval čez ramo, 

- ni potiska dlani, 

- zaključek v oporo klečno.  

Učni postopek 

Učitelj lahko preval nazaj poskusi učiti takoj ali pa učencem pokaže predvaje, ki jim 

olajšajo učenje: 

- zibanje po uločenem hrbtu, 

- vaja za pravilno postavljanje dlani, 

- zibanje po hrbtu s postavljanjem dlani, 

- preval nazaj po naklonu, 

- naklon s pomočjo pokrova skrinje, 

- preval nazaj v oporo razkoračno, 

- preval nazaj v različne končne položaje. 

Pomoč in varovanje 

Pomembno je, da učitelj učence nikoli ne potiska v smeri izvedbe prevala, ker bi lahko 

prišlo do preobremenitve vratnega dela hrbtenice. Učenci, ki imajo težave, naj preval 

izvajajo po strmini. Lahko pa jim, podobno kot pri prevalu naprej, učitelj pomaga s 

prijemom za boke, ki jih dvigne navzgor in v smeri gibanja ter jim tako razbremeni vrat. 
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Premet v stran – »kolo« 

Pomen 

Premet v stran je učinkovita vaja skladnosti gibanja, moči in ravnotežja. Za večino učencev 

je to prvi prehod prek stoje na rokah, zato je premet v stran pomembna gibalna izkušnja. 

Za izvedbo gibanja morajo biti učenci dovolj ogreti in gibljivi v kolčnem sklepu v smeri 

odnoženja, saj drugače lahko pride do poškodb.  

Tehnika 

Premet v stran je prehod prek stoje na rokah, ki je izveden v stran in raznožno. Učenec 

stoji in odroči ter odnoži na strani, v katero bo izvajal premet v stran. Nato naredi premet s 

pomočjo odriva odnožene noge in zamaha druge ter s prijemom na tla z rokami v položaj 

stoje na rokah raznožno. Nato sledi drugi del premeta v stran in sicer prehod iz stoje na 

rokah v stojo odnožno. Drugi del je preslikava prvega dela. 

Vrstni red dotikov tal: odrivna noga, roka na isti strani, druga roka, zamašna noga. Dotiki 

tal so izvedeni v ravni liniji oziroma črti.  

 

Prehod prek stoje bo bolj učinkovit ob energičnem odrivu in zamahu ter ob pravilnem 

prijemu v ravni črti. 

Napake 

- stopala pri koraku v stran in prva dlan niso v ravni črti, 

- pri prehodu prek stoje telo ni iztegnjeno (je upognjeno ali vleknjeno), 

- prešibak zamah za prehod prek stoje, 

- raznoženje v stoji je manjše od širine ramen, 

- pokrčene roke, 

- učenec sestopi z obema nogama.  

Učni postopek 

Tako kot pri prevalu nazaj je posredno učenje uspešnejše kot neposredno. Posredno učenje 

lahko poteka  v več različicah, ki se med seboj dopolnjujejo: 

- »pajac«, 

- preskakovanje klopi v opori z enonožnim odrivom, 

- »preskakovanje v parih«, 

- učenje s pomočjo črt, 

- vsak učenec vadi na svoji blazini.  
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Pomoč in varovanje 

Učitelj pomaga le, če ima učenec težave ali če potrebuje vzpodbudo. Učitelj se postavi za 

učenca in ga s križnim prijemom prime za pas ter ga varuje med celotnim izvajanjem 

prvine. Za uspešno pomoč je potrebno kar nekaj izkušenj.  

 

Stoja na rokah 

Pomen 

Stoja na rokah je osnovna gimnastična prvina, saj iz nje izhaja veliko vrhunskih prvin 

gimnastike. S stojo na rokah učenci vadijo na moči, skladnosti gibanja in ravnotežju. 

Tehnika 

Cilj vadbe je izvesti enonožen odriv in zamah v stojo, iztegnitev v strmoglavem navpičnem 

položaju in nadzorovan sestop z eno nogo v izhodiščni položaj.  

Na začetku vaje učenec z odrivno nogo stopi naprej, dlani pa postavi na tla tako, da so 

usmerjene naprej in v širini ramen, pri čemer ima pogled usmerjen v dlani. S prednjo nogo 

se odrine, z zadnjo nogo pa zamahne in tako preide v stojo na rokah. Preden pride v 

položaj stoje, zamašna noga ujame odrivno in se ji priključi. V stoji je telo iztegnjeno in 

napeto, lahti so iztegnjene, trup in noge pa so v ravni navpični črti. Učenec gleda prste 

svojih rok in pri tem glavo rahlo zakloni.  

Učenec je v položaju stoje nekaj sekund, nato pa sestopi nazaj na tla najprej z eno nogo in 

nato z drugo. Sestop mora biti nadzorovan in rahel. Roke preidejo iz vzročenja v 

priročenje.  

Napake 

- korak naprej je prekratek (spodnešen) in učenec prime preblizu (pod sebe), 

- odriv in zamah sta prešibka, 

- telo ni iztegnjeno (je upognjeno ali pretirano vleknjeno), 

- telo je mlahavo, izvedba je brez nadzora mišične napetosti, 

- roke so pokrčene, 

- glava ni v rahlem zaklonu (predklon ali pretiran zaklon). 

Učni postopek 

S predvajami je potrebno začeti čim prej, saj je za mlajše učence stoja na rokah lažja kot za 

starejše. V šolski vadbi se zaradi varnostnih razlogov izvaja posreden način učenja, saj je 
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preprostejši, varnejši, uspešnejši in zanimivejši. S predvajami se krepijo mišice rok in 

ramenskega obroča, postopoma pa učenci usvajajo tudi tehniko.  

Pomembno je upoštevati dejstvo, da je težja naloga preiti iz stoje na rokah v stojo na nogah 

kot obratno. Zato naj učitelj nadzoru vračanja posveča pozornost že od prve vaje naprej. 

  

Predvaje za stojo na rokah: 

- sonožni odrivi v opori na rokah, 

- sonožni odrivi v stran v opori na rokah, 

- iz opore čepno zanožno odriv v oporo na rokah, 

- iz opore čepno zanožno odriv v oporo na rokah z izmenjavo nog, 

- plezanje po letveniku ali steni v opori spredaj. 

Pomoč in varovanje 

Za varovanje v stoji na rokah je potrebno veliko pozornosti in izkušenj. Učitelj mora stati 

stabilno in trdno, da pri prijemu lahko učenca zadrži. Učence v stoji ne zadržuje predolgo, 

še posebej tiste, ki so šibkejši. Bolje je, da se učenec sam odriva do višine, ki mu ustreza. 

Ko je pripravljen, pa ob vzpodbudi in zaščiti (varovanju, blazini) poizkusi izvesti stojo na 

rokah.  

Prijemi 

Učitelj s prijemi prične takrat, ko se učenec že sam odriva dovolj visoko ali ko ima težave 

z ravnotežjem.  

 

Prijemi: 

- Prijem od strani, pri čemer učitelj prime stegno zamašne noge. 

- Prijem od spredaj, pri čemer se učitelj postavi tako, da stoji učencu nasproti. Ko se 

učenec odrine, ga učitelj z obema rokama prime za zunanji del stegen. Ta prijem je 

viličast in zahteva dobro stabilnost. 

- Dvojni prijem, pri čemer učenec naredi stojo na rokah z dvema pomočnikoma. Vsak 

izmed njiju objame stegno vadečega, ki je na njegovi strani. Ta prijem se uporablja 

takrat, ko učenci odrivanje v stojo že obvladajo, težave pa imajo le z zadrževanjem 

položaja. Učenca se v stoji zadrži le nekaj sekund.  
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Razovka – »lastovka« 

Pomen 

Razovka je vaja, s katero učenec razvija ravnotežje in gibljivost, vpliva pa tudi na pravilno 

telesno držo. Za mlajše učence je razovka vaja skladnosti gibanja, gibljivosti, moči in vaja 

ravnotežja. 

Najbolj pogosta je izvedba stojno zanožno, pri kateri učenec stoji na eni nogi, drugo pa 

dvigne v visoko zanoženje. Poznamo pa tudi razovko v opori klečno, ki je lažja, in stojo z 

visokim odnoženjem, ki je po definiciji pravzaprav drža in ne razovka. 

Tehnika 

Učenec razovko naredi tako, da najprej zanoži poljubno nogo, kolikor gre visoko. Ko 

zanožena noga ne gre više, se sočasno predklanja in dviguje nogo v zanoženje. Predkloni 

se toliko, kolikor to zahteva dviganje noge, in s predklanjanjem ne prehiteva zanoževanja. 

Pazi, da ves čas izvedbe ohranja ravno linijo od stopal prek trupa do glave. Noge morajo 

biti iztegnjene, peta zanožene noge pa višje od bokov. V končnem položaju učenec glavo 

rahlo zakloni.  

Napake 

- zanožena noga ni dovolj visoko, 

- telo ni v ravni liniji; viden je upogib, 

- izguba ravnotežja, 

- krčenje stojne ali zanožene noge. 

Učni postopek 

Razovka na pogled izgleda enostavna vaja, vendar imajo nekateri učenci težave z 

ravnotežjem, drugi z gibljivostjo, tretji z dvigom noge ipd. 

Razovko lahko učitelj uči tako, da jo vključi v sklop gimnastičnih vaj in jo večkrat 

ponavlja. Lahko jo uči tudi ločeno, kot samostojno metodično enoto. Učence najprej 

seznani z razovko iz opore klečno, saj je ta lažja od razovke stojno zanožno (prav tam). 
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2. 4. 2  Preskoki 

2. 4. 2. 1  O PRESKOKIH 

Preskok je ena izmed gimnastičnih disciplin, pri kateri učenec preskakuje orodje z zaletom, 

s sonožnim odrivom in z oporo rok. Pri šolski športni vzgoji se za preskoke največkrat 

uporabljajo kupi blazin. Te so lahko standardne ali pa večnamenske blazine, ki zaradi 

različnih oblik (valj, trapez) olajšajo postopke učenja. Višina blazin se lahko poljubno 

spreminja. 

Za učence prvega triletja učitelji uporabljajo malo kozo, za starejše učence pa veliko. Pri 

obeh se lahko višina poljubno nastavlja. Pri poučevanju preskokov se uporablja tudi 

skrinja, saj ima večjo oporno površino, nudi pa tudi enostavno prilagajanje višine. Pri 

usvajanju naskokov je potrebno skrinjo vedno postaviti vzdolž, po dolžini.  

 

Preskok delimo na več delov, in sicer:  

- zalet,  

- naskok na odrivno desko,  

- odriv,  

- prvi let,  

- odriv z rokami,  

- drugi let,  

- doskok. 

Pomen preskokov za gibalni razvoj 

Preskoki so vaja za razvoj skladnosti gibanja, moči in ravnotežja. Gre za razvoj 

usklajenosti gibanja vseh delov telesa, še posebej skladnost gibanja roke-noge, skladnost 

gibanja v prostoru (učenec z zaletom premaga orodje, ki predstavlja oviro v prostoru), 

pravočasnost izvedbe točno določenega gibanja (»timing«), eksplozivno (odrivno) moč, 

moč rok in ramenskega obroča ter dinamično (med gibanjem – preskok prek orodja) in 

statično (na mestu – doskok) ravnotežje. Z izvajanjem preskokov pri športni vzgoji učenci 

ne razvijajo hitrosti. Pri lažjih skokih, kot sta raznožka ali skrčka, je potrebno razviti le 

tolikšno hitrost, da se skok lahko izvede varno in dobro.  

Gimnastika predstavlja enega od temeljnih športov, saj se učenci s preskoki naučijo tudi 

nekaterih pomembnih gibalnih vzorcev, ki jim lahko koristijo v vsakdanjem življenju, kot 

so premagovanje poljubne, nekoliko višje ovire z zaletom in odrivom, doskok z višjega 
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mesta, opora na roke itd. Učenec s preskoki premaguje strah pred premagovanjem ovir in 

pred višino, kar mu posredno koristi pri premagovanju drugih zaprek v vsakdanjem 

življenju (prav tam). 

 

2. 4. 2. 2  USTREZNA VADBA 

Pri pripravljanju orodja mora učitelj le-tega zaščititi z varnim in mehkim doskočiščem, ki 

se ne sme premikati. Če je doskočišče blizu stene, steno zaščiti s pokončno postavljeno 

blazino. Zalet naj ne bo prekratek in ne predolg. Učitelj mora paziti, da je orodje 

postavljeno stabilno in da ni previsoko (prav tam). 

 

2. 4. 2. 3  PRIPRAVLJALNE VAJE IN PREDVAJE 

Pripravljalne vaje, ki so pri preskoku ključnega pomena, so: 

- sonožni odrivi v opori na rokah, 

- sonožni odrivi v stran v opori na rokah, 

- enonožni poskoki, 

- »gumi twist«, 

- sonožni mnogoskoki, 

- »ristanc«, 

- »zajčji skoki«, 

- sonožno preskakovanje gumijastih obročkov ali stožcev, 

- preskakovanje ovir – enonožno, sonožno, raznožno, 

- sonožno preskakovanje klopi v opori, 

- sonožno preskakovanje klopi, 

- menjava položajev: opora čepno, opora ležno, opora čepno, skok, 

- sonožno preskakovanje učencev med seboj (skrčno, raznožno), 

- iz opore čepno skoki v oporo razkoračno, 

- skok s kupa blazin, 

- skok z letvenika. 
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Predvaje, ki so pri preskoku ključnega pomena, so: 

- povezovanje faz: tek po klopi, naskok na desko in sonožni odriv, sledi naskok v oporo 

klečno ali čepno na skrinjo vzdolž in nato seskok skrčno ali stegnjeno, 

- skoki v opori – visoko dvigovanje bokov, 

- skoki v opori z raznoženjem (visoko dvigovnje bokov), 

- naskok v oporo klečno na skrinjo vzdolž, 

- naskok v oporo čepno na skrinjo vzdolž, 

- naskok v sed raznožno na skrinjo vzdolž, 

- raznožka prek valja z varovanjem (prav tam). 

 

2. 4. 2. 4  OSNOVNI PRESKOKI 

Raznožka 

Pri raznožki učenec preskoči orodje z oporo rok in raznoženjem. Na začetku naj bo koza v 

višini učenčevih bokov (višina se meri od zgornjega roba odrivne deske). Višino koze nato 

učitelj prilagaja znanju učencev. Odrivna deska naj bo na začetku tik ob orodju, pozneje, 

ko imajo učenci več izkušenj, pa naj si razdaljo od deske do koze določajo sami.  

Opis 

Učenec teče z zmerno hitrostjo, naskoči na najvišji del odrivne deske in se sonožno odrine 

v smeri gor. Odriv poveča z zamahom rok iz zaročenja v predročenje gor. Nato sledijo let, 

prijem rok za orodje, dvig bokov in raznoženje. Ob prijemu rok mora imeti učenec telo 

dvignjeno tako, da so boki više od ramen. Preden boki dosežejo svojo najvišjo točko, se 

učenec z rokami odrine. Nato sledi drugi let, v katerem mora boke potisniti naprej, 

vzkloniti trup in glavo ter roke potisniti navzgor. Doskok ublaži s krčenjem nog, pri tem pa 

je hrbet uločen. Roke ustavi v predročenju ven. 

Napake 

- prehiter prijem za orodje, 

- noge so premalo raznožene, 

- ob prijemu z rokami so boki prenizko, 

- ob prijemu za orodje so ramena preveč naprej, 

- noge prehitijo roke, 

- ni stegovanja v drugi fazi leta.  
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Pomoč 

Učitelj naj se postavi na mesto doskoka, obrne pa naj se proti učencu. Zaradi boljše 

stabilnosti naj stoji v preži predkoračno (ena noga je spredaj, druga pa zadaj). Učenca 

prime za obe nadlahti nad komolcem. Prijem naj bo trden in viličast, s palci navznoter. 

Tako lahko zadrži učenca pred padcem naprej.  

Učni postopek 

Učni postopek pri učenju raznožke je sledeč: 

- skoki na klop v oporo razkoračno, 

- odrivanje z deske v oporo raznožno, 

- skrinjica, deska, mala koza: raznožka s pomočjo, 

- klop, deska, mala koza: raznožka s pomočjo, 

- valj: raznožka z varovanjem, 

- mala koza: raznožka z varovanjem. 

 

Skrčka 

Opis 

Pri skrčki učenec preskoči orodje z oporo rok in s skrčenimi nogami. 

Zalet in odriv potekata tako kot pri raznožki. Po odrivu učenec prime orodje v širini ramen, 

visoko dvigne boke, skrči noge in uloči hrbet. Boki morajo biti ob prijemu z rokami više 

od ramen. Preden ob prehodu orodja učenec noge približa rokam, se z rokami odrine in jih 

usmeri naprej gor. V drugi fazi leta telo iztegne, nato pa sledi doskok, ki naj bo čim dlje od 

orodja.  

Napake 

- deska je preblizu, ni prvega leta, 

- boki so prenizko, učenec vleče noge med rokami, 

- ramena so prek orodja, učenca nese naprej na glavo, 

- ni odriva z rokami in ni drugega leta, 

- v drugem letu ni iztegnitve. 

Pomoč 

Učitelj naj stoji bočno in učenca prime z obema rokama od strani. Učencem, ki se ne 

odrinejo dovolj, pomaga tako, da jih z eno roko podpre pod boke, z drugo, prednjo roko, pa 
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prime za nadlaht in jih tako ščiti pred padcem naprej. Učence, ki se dovolj odrinejo, pa 

prime z obema rokama za nadlaht in jim pomaga pri ravnotežju.  

Učni postopek 

Učni postopek pri učenju skrčke je sledeč: 

- zajčji poskoki brez ovir in čez različne ovire: črte, palice, vrvice, obroče ipd., 

- skoki na klop in s klopi v opori, 

- skok prek klopi v opori, 

- skrinja vzdolž: naskok v oporo klečno na skrinjo, 

- skrinja vzdolž: naskok v oporo čepno na začetek skrinje z varovanjem, 

- skrinja na šir: z odrivom s klopce naskok na skrinjo v oporo čepno s pomočjo, 

- skrinja na šir: skrčka prek skrinje s pomočjo, 

- mala koza: skrčka prek male koze s pomočjo ali z varovanjem (prav tam). 

 

2. 4. 3  Vaje v vesi in opori – uporaba zviral in plezal 

2. 4. 3. 1  O VAJAH V VESI IN OPORI 

Sodobna zvirala in plezala so nadomestila težka in nerodna gimnastična orodja. Navadno 

so plezala in zvirala že postavljena in zaščitena, na njih pa lahko hkrati vadi več otrok. 

Postavljajo se lahko tako v zaprtih prostorih ali na prostem. Otrokom omogočajo 

raznovrstno gibanje in ustvarjalnost v iskanju načina za premagovanje določene ovire. 

Primeri plezal in zviral: letveniki, žrdi, lestve, mreže, drogovi, šolske bradlje, krogi, 

plezala z oprijemki, gugala, tobogani ipd. 
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Pomen vaj v vesi in opori za gibalni razvoj 

Učenci z vadbo na raznolikih zviralih, plezalih, drogovih in bradljah razvijajo različne 

vrste moči, skladnost gibanja, ravnotežje in gibljivost.  

S plezanjem učenci razvijajo predvsem relativno moč, to je moč premagovanja teže 

svojega telesa. Gre predvsem za razvoj moči zgornjega dela telesa – moč rok in 

ramenskega obroča ter moč trebušnih mišic.  

Vaje na plezalih vplivajo na razvoj skladnega gibanja v prostoru in na usklajeno 

(koordinirano) gibanje celega telesa, še posebej rok in nog. Usklajenost gibanja pri 

plezanju je močno povezana z močjo in manj s hitrostjo, razen pri plezanju na žrdeh, kjer 

učenci običajno tekmujejo, kdo bo hitreje preplezal določeno razdaljo.  

Zgradba orodij vpliva na razvoj ravnotežja. Pri gibanju po ozkih površinah ali po zahtevnih 

oprijemališčih se razvija predvsem dinamično ravnotežje.  

Vesa je najboljša vaja za pravilno telesno držo, saj je hrbtenica takrat v najoptimalnejšem 

(naravnem) položaju brez pritiska sile teže človeka. Učitelj naj učence spodbuja k visenju, 

starše pa opozori, naj otroke peljejo na urejena igrišča ali pa jim doma namestijo žrd med 

podboje vrat (prav tam). 

 

2. 4. 3. 2  USTREZNA VADBA 

Učenci lahko precenijo svoje zmožnosti, zato naj učitelj učence opazuje in jih opozori, da 

preplezati po žrdi navzgor še ni konec naloge, saj je treba varno priti tudi navzdol. Če 

učencem drsi, naj jim učitelj pomaga z magnezijem.  

Vesa je zelo pomembna vaja, zato naj učenci vsako uro športne vzgoje zaključijo s 30 

sekundami visenja na letveniku (prav tam). 
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2. 4. 3. 3  PRIPRAVLJALNE VAJE 

Vese in vaje v vesah, ki so ključnega pomena, so: 

- čiste vese,  

- mešane vese,  

- zgibe,  

- ročkanje v vesi, 

- koleb v vesi, 

- gug, 

- prevlek, 

- prevrat,  

- plezanje. 

Opore in vaje v oporah, ki so ključnega pomena, so: 

- čista opora, 

- mešana opora, 

- ročkanje v opori, 

- koleb v opori, 

- seskok v zakolebu, 

- zamah v opori (koleb), 

- plezanje v opori spredaj (prav tam). 
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2. 4. 3. 4  GIMNASTIČNE PRVINE VAJ V VESI IN OPORI 

Vzmik 

Pri vzmiku gre za prehod iz vese v oporo z nogami v smeri gibanja.  

Vzmik učenec izvaja na drogu ali lestvini, ki morata segati do ramen. Učenec naj se 

postavi pod lestvino in z odrivom prenese telo prek lestvine. Vzmik zaključi v opori 

spredaj. Vzmik je zahtevna prvina, zato jo učenci večinoma izvajajo s pomočjo.  

Tehnika 

Učenec se postavi pod drog in prime lestvino v širini ramen in v nadprijemu. Začetni 

položaj je vesa stojno zanožno, ker je teža telesa pred odrivom na skrčenih rokah. Učenec 

stoji na eni nogi, druga noga pa je zanožna in pripravljena na zamah. Ko učenec zamahne, 

se odrine v smeri navzgor, tako da dvigne obe nogi in boke po najkrajši poti nad lestvino. 

Pomembno je, da naredi en sam zamah. Ko se odrine, ostanejo roke skrčene, glava pa 

predklonjena.  

Odrivna noga naj ujame zamašno, še preden boki dosežejo višino lestvine. Učenčevo telo 

mora biti rahlo upognjeno. Nato učenec nadaljuje vrtenje in iztegnjeno nogo prevesi čez 

drog. Šele takrat vzkloni glavo in iztegne roke, kar mu pomaga pri dviganju trupa do 

položaja opore spredaj. Zaustavljanje nog pomaga tudi dvigovanje trupa. Na koncu mora 

biti učenčevo telo popolnoma iztegnjeno.  

Napake 

- napačna postavitev, 

- naprej usmerjen odriv namesto gor, 

- iztegovanje rok in zaklon glave v prvem delu izvedbe. 

Pomoč in varovanje 

Učitelj učencu pomaga s prijemom od strani, tako da ga z eno roko podpre med lopatice, z 

drugo pa pod stegno zamašne noge. Učenca z rokami potisne in usmeri.  

Ker pomoč ni zahtevna, naj učitelj učence kmalu nauči medsebojne pomoči. 

Postopek poučevanja 

Učitelj naj uporablja različne pripravljalne vaje, kot na primer ročkanje v vesi, zgibe, 

zapiranje knjige, plezanje itd. Za učence naj pripravi tudi predvaje, ki imajo prirejeno 

mesto odriva. Za mesto odriva lahko učitelj uporabi stene, pokrov skrinje, kozice (prav 

tam). 
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2. 4. 4 Vaje na klopeh in gredeh 

2. 4. 4. 1 O VAJAH NA KLOPEH IN GREDEH 

Gred je specifično orodje, na katerem se izvajajo različne oblike hoje in teka, obratov, 

poskokov in akrobatskih prvin (Bolkovič in Čuk, 1994). 

Klopi in gredi spodbujajo razvoj dinamičnega ravnotežja, po njih učenci lahko hodijo, jih 

preskakujejo, lezejo pod njimi, skačejo na njih ali pa izvajajo različne gibalne naloge. 

Ravnotežje je ena izmed zelo pomembnih gibalnih sposobnosti, ki je tesno povezana z 

močjo, usklajenostjo (koordinacijo) gibanja in z gibalnimi izkušnjami, ki jih človek tekom 

razvoja pridobi. V telovadnicah so klopi in gredi umeten nadomestek naravnih ovir, kot so 

brvi in hlodi, s katerimi so si ljudje pomagali premostiti jarke ali potoke.   

Klopi in gredi zaradi svoje ozkosti otežujejo ravnotežje. Na težavnost vzdrževanja 

ravnotežja v gibanju vplivajo predvsem trdnost, širina in višina orodja ter izbira načina 

gibanja. 

Pomen vaj na klopeh in gredeh za gibalni razvoj 

Kot že omenjeno z vadbo na klopeh in gredeh učenci razvijajo predvsem ravnotežje, tako 

statično (v mirovanju) kot dinamično (v gibanju). Gre tudi za vajo moči mišic trupa in 

usklajenosti gibanja, s čimer učenci postajajo spretnejši. Vaje ravnotežja so odlične vaje za 

pravilno držo, ki nadomeščajo vsakodnevno sedenje v šolskih klopeh. So tudi uspešna 

priprava na učenje drugih gibalnih spretnosti, ki zahtevajo več ravnotežja, kot so: rolanje, 

drsanje, smučanje itd. (prav tam). 

 

2. 4. 4. 2 USTREZNA VADBA 

Pri vajah na klopeh in gredeh je zelo pomembna obutev. Učenci naj bodo v nedrseči 

obutvi, lahko pa so tudi bosi, saj tako najlažje občutijo podporno ploskev. Če učitelj 

organizira vadbo v večji skupini, naj postavi več klopi vzporedno, med seboj pa naj bodo 

oddaljene okoli dva metra.  

Učitelj naj naloge izbira z upoštevanjem naslednjih pravil: od lažjega k težjemu, od širšega 

k ožjemu in od nižjega k višjemu (prav tam). 
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2. 4. 4. 3 PRIPRAVLJALNE VAJE IN PREDVAJE 

Pripravljalne vaje, ki so pri vajah na klopeh in gredeh ključnega pomena, so: 

- slalomski tek med klopmi in gredmi, 

- plazenje in preskakovanje klopi in gredi, 

- hoja po črtah, 

- hoja po vrvi, 

- hoja po klopi, 

- hoja po klopi v opori spredaj (»po vseh štirih«), 

- vlečenje v leži, 

- preskakovanje klopi v opori, 

- dviganje trupa v parih, 

- dviganje klopi v skupini, 

- spuščanje po klopi, 

- hoja po klopi navkreber v opori spredaj, 

- hoja po naklonu. 

Predvaje, ki so pri vajah na klopeh in gredeh ključnega pomena, so: 

- hoja po klopi ali gredi vzravnano, 

- hoja v vzponu, 

- hoja po gredi v opori spredaj, 

- hoja po klopi in gredi nazaj, 

- hoja z nošenjem pripomočkov, 

- hoja prek ovir, 

- hoja po klopi in gredi v čepu, 

- hoja s prednoženjem pokrčeno, 

- hoja s prestopanjem sošolca, 

- hoja skozi obroč, 

- hoja po klopi ali gredi v paru z obročem, 

- hoja v čepu, 

- obrat sonožno v vzponu, 

- seskok s klopi ali z gredi, 

- »srečanje« (prav tam). 
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2. 4. 4. 4 OSNOVNE PRVINE NA GREDI 

Hoja 

Osnovna prvina vsake vaje na gredi je hoja. Učenci se s hojo pomikajo po gredi, z njo 

povezujejo ritmične in akrobatske prvine ali pa ji dodajo izbrane gibe z rokami in nogami.  

Tehnika  

Hoja na gredi se razlikuje od hoje na tleh. Pri hoji na tleh gre za sproščeno gibanje v 

pokončni drži in na vzporednem postavljanju stopal. V tehniki hoje po gredi pa sta drža in 

mišična napetost podrejeni stalnemu vzdrževanju ravnotežja na ozki in vzdignjeni površini. 

Hoja na gredi je odlična vaja za držo telesa, saj je telo med hojo vedno vzravnano. Pogled 

je usmerjen naprej v konec gredi oziroma v izbrano mirujočo točko v podaljšku gredi, če je 

vadeči že na koncu gredi. Pravilno usmerjen pogled omogoča lažje vzdrževanje ravnotežja 

v gibanju na gredi.  

Hojo na gredi učenec vedno začne s stojo prednožno ali zanožno. Stopala postavlja na gred 

zaporedno eno pred drugo, tako da so ta obrnjena naprej. Dolžina koraka naj bo kratka. 

Napake 

Predklanjanje glave in potiskanje glave naprej. 

Pomoč in varovanje 

Učitelj naj pri preskokih s klopi ali z nizke gredi vedno pripravi blazine za zaščito. Ker 

lahko nekateri učenci predvsem na začetku občutijo strah, naj jih učitelj drži za roko. 

 

Sonožni obrat v čepu 

Obrati so del vsake sestave na gredi, pri čemer gre za vrtenja telesa okrog vzdolžne osi. 

Obrate poimenujemo po načinu izvedbe, velikosti vrtenja in smeri (na primer obrat 

sonožno v čepu za 180 stopinj v levo). 

Sonožne obrate se vedno izvaja le za 180 stopinj, več brez prestopa zaradi prekrižanja nog 

ne gre. Vadeči se obrača v nasprotno smer prednje noge (če je desna noga spredaj, se 

obrača v levo). 
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Tehnika 

Učenec izvede kratek korak, tako da stopi tik pred prednjo nogo. Telo vzravna, se dvigne v 

vzpon in stisne mišice, da preveri ravnotežje. Nato se spusti v čep, pri čemer trup ostane 

vzravnan, stopala pa so v vzponu. Med obračanjem mora čutiti stik obeh nog, pri čemer 

kolena ne smejo uiti narazen. Ko je obrat popolnoma dokončan in učenec čuti trdnost, se 

vzravna.  

Učenec naj obrat vedno vadi najprej tako, da roke mirujejo v priročenju, odročenju ali 

predročenju uločeno. 

Napake 

- predklon ali pogled usmerjen dol, 

- obračanje na celih stopalih, 

- stopala so preveč narazen, kolena so navzven, 

- prezgodnje obračanje (še pred počepom), 

- prehiter dvig. 

Postopek poučevanja 

Učitelj naj upošteva načelo od lažjega k težjemu in učence vedno najprej uči obrat sonožno 

v čepu, nato obrat sonožno v vzravnani drži in šele nato obrate na eni nogi. Učenci naj se 

obrate najprej naučijo na tleh, nato jih utrdijo na klopi in šele na koncu vadijo na gredi, 

najprej na nizki in pozneje na visoki. 

 

Sonožni obrat v stoji na stegnjenih nogah 

Tehnika 

Priprava na obrat v stoji na stegnjenih nogah je podobna kot pri obratu v čepu. Učenec 

izvede korak tako, da stopi tik pred prednjo nogo v stojo predkoračno, se dvigne v vzpon, 

vzravna in stisne stegna skupaj. Dvig v vzpon poveže z obračanjem v nasprotno stran od 

prednje noge. Med obračanjem mora imeti vadeči mišice trupa in nog napete. Obrat 

zaključi s spustom na cela stopala. 

Napake 

- gledanje v tla pod seboj, 

- obračanje na celih stopalih, 
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- stopala so zelo narazen, 

- mišice so ohlapne, 

- trup se ziblje, 

- roke »izgubljeno opletajo«. 

Postopek poučevanja 

Postopek poučevanja je enak kot pri sonožnem obratu v čepu. 

 

Skoki 

Pri skokih je značilna faza leta. Skoki so obsežna skupina prvin, ki so del vsake sestave na 

gredi. 

Tehnika 

Vsak skok je sestavljen iz odriva, leta in iz doskoka. Vse faze so enakovredne, saj napaka v 

eni fazi ogrozi izvedbo naslednje. 

Postopek poučevanja 

Tako kot obrate tudi skoke učenci najprej vadijo na tleh, črti, klopi in šele na koncu na 

gredeh. Pri izvajanju skokov naj učitelj izbira tiste skoke, kjer učenci vidijo mesto 

doskoka. Najprej naj izbira preproste skoke, kjer so doskoki stabilnejši (na primer skok 

naprej v čep z enonožnim ali s sonožnim odrivom ter skok naravnost navzgor s sonožnim 

odrivom). Učitelj naj učencem dopusti možnost, da sami izberejo tisti skok, ki se jim zdijo 

najlažji. 

Napake 

Prešibek odriv, zato faze leta ni. 

 

Seskoki 

Seskoki so gimnastične prvine, s katerimi učenec zaključi sestavo na gredi, tako da z nje 

skoči na tla. Doskok naj bo vedno na mehko podlago. Za varen in uravnotežen doskok je 

pomembno pravilno blaženje. 
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Seskok stegnjeno, skrčno in raznožno 

Za vse tri seskoke se učenec pripravi v polčepu s stopali drugo za drugim, pri čemer je teža 

enakomerno razporejena na obe stopali. Učenec ima roke v zaročenju pripravljene na 

zamah navzgor. Skok izvede s sonožnim odrivom, ki je usmerjen predvsem gor in le 

kolikor je nujno naprej. Tik pred vzročenjem vadeči zaključi zamah z rokami. Po 

končanem odrivu izvede iztegnitev, krčenje ali raznoženje prednožno, pri čemer ga 

dokonča v najvišji točki leta, nato pa sledi priprava na doskok. Če je učenec skrčen, mora 

pred doskokom noge iztegniti, pri raznoženju pa jih mora snožiti. Doskok amortizira s 

krčenjem nog, kot med golenjo in stegnenico pa mora ostati večji od 90 stopinj. Ob 

doskoku so učenčeve roke v predročenju ven (prav tam). 

 

2. 4. 5 Osnove ritmične gimnastike 

2. 4. 5. 1 O OSNOVAH RITMIČNE GIMNASTIKE 

Ritmična gimnastika je šport, kjer so gibanje telesa, glasba in kompozicija podrejeni pojmu 

»lepega«. Prvine se lahko izvajajo brez pripomočkov ali z njimi: s kolebnico, trakom, z 

obročem ali žogo. Ritmična gimnastika ima veliko skupnega z gimnastiko, baletom in s 

plesom. 

Vse vaje pri ritmični gimnastiki so sestavljene iz osnovnih prvin, to so: koraki, položaji in 

drže, skoki in obrati. Spremljajo jih tudi gibanja z rokami, glavo, nogami in s trupom. Pri 

vajah s pripomočki pa so pomembna skupina tudi meti. V ritmični gimnastiki je osnovni 

položaj drža, ki je podobna baletni. 

Pomen vaj pri ritmični gimnastiki za gibalni razvoj 

Ritmična gimnastika ima izreden vpliv na lepo držo, razvija skladnost gibanja in gibljivost, 

občutek za ritem in pravilno izvedbo preprostih korakov, skokov, obratov in drž. Učenci se 

naučijo rokovati z ritmičnimi pripomočki: z žogo, obročem, s trakom in kolebnico (prav 

tam). 
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2. 4. 5. 2 USTREZNA VADBA 

Ko učitelj preide z učenja abecede na učenje ritmičnih prvin, kjer so poudarjene prvine 

estetike, naj pripravi program ločeno za deklice (prav tam). 

 

2. 4. 5. 3 OSNOVNE PRVINE RITMIČNE GIMNASTIKE 

Vaje z žogami 

Učitelj naj za vajo izbere manjše gumijaste žoge, ki niso prelahke. Učenec žogo drži tako, 

da z dlanjo naredi skodelico, v kateri leži žoga. 

Lahke pripravljalne vaje 

- vaje v hoji in teku: učenec med žogami hodi, teče, jih prestopa ali preskakuje, 

- držanje žoge: učenec žogo drži v obeh rokah, eni roki, vzročenju, v odročenju, za 

telesom, na glavi, med kolenom, med stopali, na trebuhu itd., 

- prenašanje žoge: okoli bokov, med nogami v stoji razkoračno, pod kolenom z dvigom 

noge, pod nogo z dvigom stegnjene noge, kroženje z žogo okoli telesa itd., 

- kotaljenje žoge: z roko, nogo, z glavo, med ovirami itd., 

- metanje in lovljenje žoge, 

- odbijanje žoge: z levo in desno, izmenično visoko in nizko, na mestu in v gibanju itd. 

 

Vaje s kolebnico 

Kolebnica je približno centimeter debela vrv, katere dolžina mora biti prilagojena velikosti 

osebe, ki jo preskakuje. Najbolj uporaben zaključek kolebnice je vozel, saj so plastični 

ročaji pri mnogih vajah moteči. 

Učitelj naj učence na skoke s kolebnico pripravlja postopoma. Najprej naj jih seznani z 

različnimi vrvmi, nato pa naj se učenci naučijo izvajati kroženja s kolebnico in ob kroženju 

izvajajo različne skoke. Šele na koncu učitelj učence seznani s poskoki in s tekom čez 

odprto kolebnico, ki jo učenci vrtijo naprej. Ko se učenci učijo poskakovanje čez odprto 

kolebnico, ki jo vrtijo naprej, morajo najprej vaditi vrtenje kolebnice. Pomembno je, da 

kolebnico vrtijo z zapestjem in ne s pretiranim vrtenjem rok. 
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Pripravljalne vaje 

- razporeditev iztegnjenih vrvi po tleh in tek okrog njih, 

- hoja po vrvi, ki je položena na tleh, 

- lezenje pod vrvjo, ki jo držita dva učenca, 

- hoja in tek v koloni, pri čemer učenci držijo vrv v desni roki, 

- vlečenje vrvi – dve skupini skušata zvleči vrv vsaka na svojo stran, 

- preskakovanje vrvi, 

- vlečenje vrvi za seboj in vijuganje z njo kot s kačo, 

- kroženje s kolebnico pred telesom in nad glavo, 

- izvajanje gimnastičnih vaj s kolebnico. 

Preskakovanje kratke kolebnice z vrtenjem naprej 

- sonožno preskakovanje brez medskokov, 

- sonožno preskakovanje z medskoki, 

- preskakovanje s prestopanjem, 

- enonožno preskakovanje, 

- preskakovanje kolebnice v teku, 

- preskakovanje s prisunskimi skoki naprej, 

- preskakovanje s prisunskimi skoki v stran. 

Preskakovanje kolebnice z vrtenjem nazaj 

- sonožno preskakovanje brez medskokov, 

- sonožno preskakovanje z medskoki, 

- preskakovanje s prestopanjem, 

- enonožno preskakovanje. 

 

Vaje z obroči 

Obroči so za otroke zelo zanimivi, saj jih brez navodil kotalijo, tečejo za njimi, jih vrtijo in 

preskakujejo. Vadba z obroči prispeva k razvoju usklajenosti gibanja, pravočasnosti in 

pomaga pri razvoju dinamičnega ravnotežja. Pri izbiri obročev naj bo učitelj pozoren na 

njihovo velikost. Izbere naj takšne, ki jih bodo učenci z nekaj vadbe lahko preskočili, ko se 

bodo kotalili proti njim, dovolj pa morajo biti veliki, da jih bodo lahko vrteli okoli trupa.  
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Prvine, ki jih lahko izvajamo z obročem, delimo v dve skupini: vrtenja okoli roke in telesa 

ter kotaljenje so prva skupina, v drugi skupini pa so: zamahi, nihanja, osmice, obračanja, 

prehodi skozi ali čez obroč ter meti. Vse prvine se lahko izvaja z eno roko ali obema, na 

mestu ali v gibanju, v različnih smereh in ravneh, počasi ali hitro. 

Pripravljalne vaje – ogrevanje 

- učenec vozi avto, pri čemer je obroč volan, 

- lovljenje z obroči – obroč predstavlja zapik, 

- tek s kotaljenjem obroča pred seboj, 

- po dva učenca si kotalita obroč in ga lovita, 

- slalomski tek med obroči, ki ležijo na tleh, 

- lovljenje z obročem – lovec ujame bežečega v obroč, 

- ristanc, oblikovan z obroči, 

- lezenje skozi obroč itd. 

Preproste prvine z obročem 

- držanje obroča izmenično trdno in lahkotno, 

- prestopanje skozi obroč, 

- držanje obroča, nihanje in preskakovanje z njim, 

- vrtenje obroča in preskakovanje kot kolebnico, 

- kotaljenje naprej, 

- kroženje z obročem,  

- razovka – držanje obroča pred seboj itd. 

 

Vaje s trakom 

Trak je pripomoček, ki je pri športni vzgoji zelo uporaben. Pomembno je, da učenci na trak 

pazijo in ga ves čas držijo v iztegnjeni roki in gledajo, da potuje široko po zraku in po 

njihovem ukazu. Šele ko trak opravi želeno pot, učenec nadaljuje z novim gibom. Če se 

trak zavozla, ga je potrebno takoj razvozlati, sicer se vozli zadrgnejo. Po končani vadbi 

mora vsak učenec sam zložiti svoj trak, saj se drugače lahko zmečka.  

Na začetku naj se otroci s trakom igrajo, tako da trak opiše vse mogoče like. Učenci naj 

vadijo z obema rokama. Trak ne sme povzročati nobenih šumov ali trkov. Učitelj naj 

učence seznani z osnovnimi prvinami, iz katerih potem učenci ob glasbi sestavijo svojo 
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vajo. Prvine z veliko amplitudo, ki jih učenci delajo s celo roko, so krogi, loki in osmice. 

Izvajajo jih na mestu in v gibanju ter s širokim zamahom roke. Prvine s kratkimi gibi pa so 

kače in spirale, ki jih učenci izvajajo iz zapestja.  

Primeri vaj s trakom 

- čelni lok, 

- vodoravni lok, 

- čelni krogi, 

- osmica, 

- kača, 

- spirala, 

- kača v gibanju, 

- kača v drži, 

- spirala v gibanju, 

- tek s spiralo, 

- skok visoko in daleč itd. (prav tam). 
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2. 4. 6  Mala prožna ponjava 

2. 4. 6. 1  O MALI PROŽNI PONJAVI 

Mala prožna ponjava je naprava s prožnimi vzmetmi, s katerimi se poveča učinek odriva. S 

tem se podaljša čas letenja oziroma čas gibanja telesa v brezoporni fazi.  

V osnovnih šolah je mala prožna ponjava zelo priljubljeno orodje, saj učenci s skakanjem 

doživijo prijeten občutek »letenja«. Zato je še kako pomembno, da jo učitelj zna varno 

pripraviti in pospraviti ter da dobro pozna tehnike skokov, pripravljalne vaje in predvaje. 

 

Skok s prožne ponjave sestavlja pet delov: 

- zalet, 

- naskok na ponjavo, 

- odriv, 

- let, 

- doskok. 

Vsi deli skoka so zelo pomembni. Otroci največkrat svojo pozornost usmerijo v dogajanje 

med letom, dovršenost skoka pa je pogojena že z zaletom in odrivom. 

Pomen male prožne ponjave za gibalni razvoj 

S skoki s prožne ponjave učenci razvijajo predvsem skladnost gibanja, ravnotežje in moč 

(prav tam). 

 

2. 4. 6. 2  USTREZNA VADBA 

Pri postavljanju orodja mora učitelj upoštevati nekatera osnovna pravila: 

- Z blazinami je potrebno dobro in dovolj mehko zavarovati doskočišče. 

- Doskočišče naj bo za učence, ki že skačejo osnovne skoke, dolgo štiri metre in široko 

dva metra. Blazine se morajo stikati s ponjavo. Tekom učne ure je potrebno 

pregledovati stike med vsemi blazinami. 

- Za varno postavitev so potrebne tri debele mehke blazine, od katerih sta dve povezani 

s pokrivalom.  

- Tla ob velikih debelih blazinah je potrebno obložiti z navadnimi blazinami, da se 

velike blazine ne premikajo. 

- Če debele blazine drsijo, naj jih učitelj podloži z navadnimi nedrsečimi blazinami. 
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Če je doskočišče postavljeno ob steni, mora biti dovolj dolgo, steno pa je potrebno zaščititi 

s pokončno blazino. 

Učenci naj pri skakanju na malo prožno ponjavo uporabljajo nedrseče copate. Superge 

poškodujejo odrivno platno, zato pri vadbi na ponjavi niso primerne. Pred začetkom vadbe 

naj bo iz varnostnih razlogov ponjava obrnjena. Učitelj naj se z učenci dogovori o varni 

poti vračanja – ko opravijo skok, ne smejo prečkati zaletišča, da ne pride do nesreče (prav 

tam). 

 

2. 4. 6. 3  PRIPRAVLJALNE VAJE 

Vaje z mehkimi blazinami 

Mehke blazine so izvrstno pomagalo pri učenju gimnastičnih prvin, saj so mehke in varne. 

Velikokrat lahko nadomestijo varovanje in pomoč: 

- učenci se na blazinah poučijo o pravilnih in napačnih doskokih, 

- s skakanjem z višjega, na primer s skrinje, na mehke blazine se učenci navajajo na 

skoke, ki jih bodo pozneje izvajali na ponjavi. 

Navajanje na ponjavo 

Učenci se z vajami pripravijo na odzivnost ponjave, naučijo pa se tudi vzpostaviti 

ravnotežje pri odrivanju. Z vajami pridobijo moč in napetost mišic nog, občutek za skladno 

gibanje nog in rok, učijo se povezovati dele skoka in pridobivati občutek za smer in 

ravnotežje doskoka.  

 

- Najprej se učenci odrivajo na mestu navzgor z varovanjem učitelja ali z oprijemom za 

letvenik. 

- Naslednji korak sta dva zaporedna odriva gor, tretjemu odrivu pa sledi doskok na 

mehko blazino. Učitelj začetnika drži ob strani za eno roko.  

- Učencem nato pred ponjavo pripravi nizko skrinjo, ki je v višini ponjave.  Učenci s 

skrinje skočijo na ponjavo, se visoko odrinejo in skočijo na doskočišče. Sčasoma 

učitelj skrinjo zviša, tako da je višja od ponjave. Na tej stopnji mora biti odriv že tako 

visok, da se učenec v zraku popolnoma iztegne. Pri teh skokih naj bo doskočišče v 

višini prožne ponjave. Nato sledijo skoki z zaletom. 

- Hoja in tek po klopi, skok na ponjavo, sonožni odriv, doskok na dve blazini. 

- Hoja ali tek po klopi, skok na ponjavo, sonožni odriv, doskok na eno blazino. 
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- Tek po klopi, skok na ponjavo, sonožni odriv, doskok na tri blazine. 

- Skok na skrinjo vzdolž, skok na ponjavo, sonožni odriv, doskok na eno blazino. 

- Tek po klopi, enonožni odriv s skrinjice, sonožni odriv s ponjave, doskok. 

- Zalet, enonožni odriv z deske, sonožni odriv s ponjave, doskok na kup blazin (prav 

tam). 

 

2. 4. 6. 4  OSNOVNI SKOKI 

Skok stegnjeno 

Dober skok je tisti, ki je visok. Da se učenec prožno in sonožno odrine navzgor, mora imeti 

pri naskoku noge napete. Pri odrivu naj učenec naredi rahlo grbo, saj se s tem izogne 

zvijanja v zraku. Roke naj zamahne v vzročenje. Sledi skok, pri čemer mora biti telo med 

letom popolnoma stegnjeno in napeto. Pogled mora biti usmerjen naprej. Pri doskoku naj 

učenec noge malo pokrči, roke pa naj se zaustavi v predročenju ven. 

Napake 

- sonožni odriv pred ponjavo, 

- enonožni doskok na ponjavo, 

- ob naskoku na ponjavo so noge mehke, 

- odriv je usmerjen preveč naprej, 

- odriv je šibak, noge so pokrčene, 

- v zraku je telo vleknjeno (trebuh uide naprej), 

- roke zamahnejo čez navpičnico in učenca vleknejo, 

- doskok v globok čep, 

- doskok na popolnoma stegnjene noge.  

 

Skok skrčno 

Pri skoku skrčno je pomembno, da se telo v letu skrči. Učenec po dokončanem odrivu in 

zamahu s stegnjenimi rokami v vzročenje v letu sunkovito pritegne skrčene noge na prsi. 

Pri tem naredi grbo in se prime za goleni. Učenec telo skrči v najvišji točki leta, po najvišji 

točki pa se telo sunkoma odpre in izegne v smeri doskoka. 

Učitelj skrčen položaj učencem predstavi v sedu ali leži na tleh, pri čemer si noge priteguje 

na prsi. 
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Napake 

Poleg napak, ki sem jih predstavila pri skoku stegnjeno, se pri skoku skrčno lahko še 

pojavijo: 

- učenec hiti s krčenjem in ne dokonča odriva, 

- učenec ne skrči dovolj nog, 

- učenec ne zamahne z rokami, ampak takoj prime goleni, 

- učenec nog ne dvigne dovolj visoko, 

- učenec še skrčen doskoči (prav tam). 
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Gimnastika je ena izmed učnih vsebin, s katero se učenci pri učnem predmetu športna 

vzgoja srečujejo od 1. razreda pa vse do konca osnovne šole. Da bi se učenci osnov 

gimnastike in posameznih gimnastičnih vsebin naučili pravilno, je potrebno učiteljevo znanje 

o vsebinah, metodah, o varovanju itd. Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je izvajanje 

vsebin gimnastike v osnovni šoli. Zanima nas, kako radi učitelji in učiteljice (v nadaljevanju 

učitelji) poučujejo športno vzgojo in gimnastiko in kakšne izkušnje so imeli z gimnastiko v 

času njihovega šolanja. Ugotovili bi radi, s katerimi strahovi se učitelji tekom poučevanja 

gimnastike soočajo in ali ter katere strahove pri gimnastiki doživljajo učenci. Zanima nas tudi, 

kako dobro učitelji poznajo posamezne gimnastične vsebine in gimnastično izrazoslovje ter 

kakšne izkušnje imajo z izobraževanji z gimnastično vsebino. 

 

3. CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na predmet in problem raziskave so bili postavljeni naslednji cilji: 

- ugotoviti, kako radi učitelji poučujejo športno vzgojo in gimnastiko v primerjavi z 

drugimi učnimi predmeti oziroma vsebinami športne vzgoje. 

- ugotoviti, koliko ur na leto učitelji namenijo gimnastični abecedi (1. triletje) oziroma 

gimnastiki z ritmično izraznostjo (2. triletje). 

- ugotoviti, kako uspešni so bili učitelji pri gimnastiki v času njihovega šolanja in ali 

uspeh oziroma neuspeh učiteljev pri gimnastiki v otroštvu vplivata na to, kako radi 

poučujejo gimnastiko. 

- ugotoviti, katere gimnastične vsebine učitelji izvajajo najbolj pogosto in katere 

najmanj. 

- ugotoviti, s katerimi strahovi se učitelji pri poučevanju gimnastike soočajo. 

- ugotoviti, kako pogosto po mnenju učiteljev učenci pri izvajanju gimnastičnih prvin 

občutijo strah in pri katerih gimnastičnih prvinah ga največkrat občutijo. 

- ugotoviti, katere učne metode učitelji pri gimnastiki največkrat uporabljajo. 

- ugotoviti, kako dobro učitelji poznajo metodične postopke posameznih gimnastičnih 

prvin. 
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- ugotoviti, kako dobro so učitelji seznanjeni s pravilnimi izvedbami posameznih 

gimnastičnih prvin. 

- ugotoviti, kako dobro so učitelji seznanjeni s pravilnim varovanjem učencev in s 

pravilnim nudenjem pomoči učencem pri posameznih gimnastičnih prvinah. 

- ugotoviti, kako pogosto učitelji dovoljujejo učencem izvajati medsebojno pomoč in 

varovanje. 

- ugotoviti, na kakšen način učitelji pomagajo učencem, ki imajo težave, oziroma 

kakšne prilagoditve uporabljajo. 

- ugotoviti, kako dobro učitelji poznajo gimnastično izrazoslovje in kako pogosto ga pri 

poučevanju gimnastike uporabljajo. 

- ugotoviti, kako pogosto učitelji na uporabo gimnastičnega izrazoslovja opozarjajo 

učence. 

- ugotoviti, ali bi se želeli učitelji na področju gimnastike (še) izobraževati. 
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4. HIPOTEZE 

 

Hipoteze so bile postavljene na podlagi postavljenih ciljev in teorije. 

H1: Učitelji v  primerjavi z drugimi učnimi predmeti zelo radi poučujejo športno vzgojo in 

neradi poučujejo gimnastiko v primerjavi z drugimi učnimi vsebinami športne vzgoje. 

H2: Učitelji gimnastiki na leto namenijo največ 20 ur. 

H3: Učitelji so bili v času šolanja pri gimnastiki dokaj uspešni in njihov uspeh oziroma 

neuspeh vpliva na to, kako radi poučujejo gimnastiko. 

H4: Učitelji najbolj pogosto izvajajo skoke, najmanj pogosto pa akrobatiko. 

H5: Učiteljev je predvsem strah poškodb učencev. 

H6: Učenci po mnenju učiteljev občasno občutijo strah pri izvajanju gimnastičnih prvin, 

največkrat pa ga občutijo pri akrobatiki. 

H7: Učitelji največkrat uporabljajo metodo neposredne demonstracije in metodo razlage. 

H8: Učitelji slabo poznajo metodične postopke akrobatike, povprečno poznajo metodične 

postopke ves in opor, vaj ravnotežja na ožji površini ter ritmike, dobro pa poznajo metodične 

postopke skokov.  

H9: Učitelji so slabo seznanjeni s pravilnimi izvedbami akrobatike, povprečno so seznanjeni s 

pravilnimi izvedbami ves in opor, vaj ravnotežja na ožji površini ter ritmike, dobro pa so 

seznanjeni  s pravilnimi izvedbami skokov.  

H10: Učitelji so povprečno seznanjeni s pravilnim varovanjem učencev in s pravilnim 

nudenjem pomoči učencem pri akrobatiki, dobro pa so seznanjeni s pravilnim varovanjem 

učencev in s pravilnim nudenjem pomoči učencem pri skokih, vesah in oporah, vajah 

ravnotežja na ožji površini ter ritmiki. 

H11: Učitelji zelo redko dovoljujejo izvajati medsebojno pomoč in varovanje pri vseh 

gimnastičnih prvinah. 

H12: Učitelji za prilagoditev vaje učencem največkrat uporabljajo pomoč (prijem). 

H13: Učitelji srednje dobro poznajo gimnastično izrazoslovje, uporabljajo pa ga pogosto. 
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H14: Učitelji redko opozarjajo učence na uporabo gimnastičnega izrazoslovja. 

H15: Večina učiteljev se na  področju gimnastike ne želi (več) izobraževati. 

 

5. METODE DELA 

5. 1 VZOREC MERJENCEV 

Pri raziskavi smo uporabili namenski vzorec, katerega predstavlja 337 (tristo sedemintrideset) 

učiteljev in učiteljic, ki poučujejo v prvem in drugem triletju. Vzorec zajema večino osnovnih 

šol v Sloveniji. 

 

 

Graf 1: Spol. 

 

Zgornji graf prikazuje, da je bilo med anketiranimi učitelji le 17 (sedemnajst) moških (5 %) in 

kar 320 (tristo dvajset) žensk (95 %). Rezultat, da je v raziskavi sodelovalo več učiteljic kot 

učiteljev, je bil pričakovan, saj je na splošno v osnovnih šolah več učiteljic kot učiteljev. 

Povprečna starost sodelujočih je bila 41,6 let. 

 

5 % 

95 % 

Moški 

Ženska 
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Graf 2: Razred poučevanja. 

 

Graf 2 prikazuje, da kar 92 anketirancev (27,2 %) poučuje 1. razred, z 68 glasovi (20,1 %) pa 

sledijo učitelji, ki poučujejo učence 3. razreda. 54 anketirancev (16 %) poučuje v 2. razredu, 

42 sodelujočih v raziskavi (12,4 %) pa poučuje tako v četrtem kot tudi v 5. razredu. Izmed 

vseh anketirancev jih kar 40 (11,8 %) poučuje v kombiniranem oddelku, to pomeni, da ne 

poučujejo le v enem razredu, ampak v dveh ali več.  

 

5. 2 VZOREC SPREMENLJIVK 

Raziskavo smo izvedli z vprašalnikom za profesorje razrednega pouka. Vprašalnik smo 

sestavili ob pomoči dr. Vesne Štemberger in s pomočjo literature. Objavili smo ga na spletni 

strani www.mojanketa.si, dostop pa je bil mogoč le z določenega spletnega naslova. 

Vprašalnik zajema 22 vprašanj, ki so večinoma zaprtega tipa, nekaj pa jih je tudi odprtega 

oziroma kombiniranega tipa. V prvem delu zajema vprašanja splošnega značaja (spol, starost, 

razred poučevanja), v drugem pa so vprašanja o poučevanju gimnastike (priljubljenost športne 

vzgoje in gimnastike, uspešnost pri gimnastiki, strahovi učiteljev in učencev, učne metode, 

metodični postopki, pravilne izvedbe gimnastičnih prvin, pravilno varovanje učencev in 

pravilno nudenje pomoči učencem, medsebojna pomoč in varovanje, prilagoditve, 

gimnastično izrazoslovje, izobraževanja). 

Primer vprašalnika je v prilogi.  

27,2 % 

16,0 % 

20,1 % 

12,4 % 

12,4 % 

11,8 % 
1. razred. 

2. razred. 

3. razred. 

4. razred. 

5. razred. 

Kombinacija. 
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5. 3 ORGANIZACIJA MERITEV 

Zbiranje podatkov je potekalo približno tri tedne. S pošiljanjem vprašalnikov smo pričeli v 

drugi polovici novembra 2012 in zaključili do konca meseca novembra 2012. Z zbiranjem 

odgovorov smo zaključili v začetku decembra 2012, in sicer takrat, ko število sodelujočih v 

raziskavi ni več naraščalo. 

Na spletu smo poiskali elektronske naslove kontaktnih oseb vseh osnovnih šol v Sloveniji in 

jih prosili za sodelovanje njihovih učiteljev razrednega pouka v raziskavi. Dodali smo tudi 

spletno povezavo, na katerem se vprašalnik nahaja. Izmed vseh poslanih vprašalnikov jih je 

bilo izpolnjenih 337 (tristo sedemintrideset).  

 

5. 4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Na spletni strani, kjer smo vprašalnik objavili, so bili vsi odgovori učiteljev procentualno že 

obdelani. Za obdelavo podatkov smo uporabili metode osnovne statistike – število odgovorov 

ter število odgovorov, izraženo v odstotkih. Dobljene rezultate smo prikazali v opisni obliki in 

v obliki grafov, pri čemer smo za pomoč uporabili računalniški program Microsoft Office 

Excel. S pomočjo zbranih rezultatov in njihovih analiz smo na koncu preverili še zastavljene 

hipoteze. 

Osnovna raziskovalna metoda, ki smo jo uporabili pri raziskavi, je deskriptivna. 
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6. REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

V razpravi si vprašanja sledijo v enakem vrstnem redu, kot so v vprašalniku (priloga). 

1. VPRAŠANJE: Kako radi poučujete športno vzgojo v primerjavi z drugimi učnimi 

predmeti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugotoviti smo želeli, kako radi učitelji poučujejo športno vzgojo v primerjavi z drugimi 

učnimi predmeti (Graf 3). Predhodno smo predvidevali, da učitelji zelo radi poučujejo 

športno vzgojo, saj so tako Jurak, G. idr. (2002) kot A. Janečko Goličič (2012) ugotovili, da je 

športna vzgoja najbolj priljubljen predmet med učenci, saj na učne ure prihajajo zadovoljni in 

nasmejani. Slednje v veliki meri vpliva tudi na učitelje, saj veseli in nasmejani učenci 

pomenijo pozitivno naravnane učne ure, kar tudi v učitelju vzbudi prijetna občutja. 

Predvidevanje se ni izkazalo za pravilno, saj je največ učiteljev (42,2 %) označilo, da radi 

poučujejo športno vzgojo v primerjavi z drugimi učnimi predmeti. Vendarle je le nekaj manj 

učiteljev (41,6 %) označilo, da zelo radi poučujejo športno vzgojo. Ker je odstotek 

priljubljenosti športne vzgoje med učitelji visok, je le 15,2 % vseh vprašanih označilo, da 

dokaj radi poučujejo športno vzgojo. Ljudje smo si različni, saj ima vsak svoje potrebe in 

41,6 % 

42,2 % 

15,2 % 

0,6 % 0,6 % 

Zelo rad poučujem. 

Rad poučujem. 

Dokaj rad poučujem. 

Nerad poučujem. 

Zelo nerad poučujem. 

Graf 3: Priljubljenost športne vzgoje med učitelji v primerjavi z drugimi 

učnimi predmeti. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                   Urška Kužnik, diplomsko delo  

 

69 

 

želje, zato imajo nekateri učitelji raje druge učne predmete kot pa športno vzgojo. Učiteljev, 

ki neradi oziroma zelo neradi poučujejo športno vzgojo, je bilo le nekaj (0,6 %). 

 

2. VPRAŠANJE: Kako radi poučujete gimnastiko v primerjavi z drugimi učnimi 

vsebinami športne vzgoje? 

 

 

Graf 4: Priljubljenost gimnastike med učitelji v primerjavi z drugimi učnimi vsebinami 

športne vzgoje. 

 

Graf 4  prikazuje, kako radi učitelji poučujejo gimnastiko v primerjavi z drugimi učnimi 

vsebinami športne vzgoje. Rezultati kažejo, da več kot tretjina učiteljev (38,6 %) rada poučuje 

gimnastiko, 24,1 % učiteljev pa zelo radi poučujejo gimnastiko v primerjavi z drugimi učnimi 

vsebinami športne vzgoje. Gimnastika je nekdaj veljala za žensko disciplino, zato je omembe 

vredno, da je večina anketirancev ženskega spola, kar je lahko pripomoglo k tako visoki 

priljubljenosti gimnastike. Kar 30 % vseh anketirancev dokaj rado poučuje gimnastiko v 

primerjavi z drugimi učnimi vsebinami. Predvidevamo, da so se za ta odgovor odločili tisti 

učitelji, ki se niso mogli odločiti, ali gimnastiko radi poučujejo ali ne, saj se odgovor nahaja 

24,1 % 

38,6 % 

30,0 % 

7,2 % 

0,3 % 

Zelo rad poučujem. 

Rad poučujem. 

Dokaj rad poučujem. 

Nerad poučujem. 

Zelo nerad poučujem. 
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na sredini ocenjevalne lestvice. Manj kot desetina učiteljev raje kot gimnastiko poučuje druge 

vsebine športne vzgoje.  

Športna vzgoja zahteva veliko neposredne demonstracije, saj tako lahko učenci določeno 

gibanje vidijo na najenostavnejši in najhitrejši način. Gimnastika vsebuje prvine, ki zahtevajo 

določeno mero gibljivosti, kar je za neposredno demonstracijo pri tej učni vsebini ključnega 

pomena (na primer preval naprej, premet v stran itd.). Razlogi za nepriljubljenost gimnastike 

so lahko tudi slabe izkušnje učiteljev z gimnastiko v otroštvu, strah pred določenimi orodji, 

skrb za varnost učencev itd., zaradi česar se učitelji raje posvetijo drugi športni vsebini.  

 

3. VPRAŠANJE: Koliko ur na leto namenite gimnastični abecedi (1. triletje) oziroma 

gimnastiki z ritmično izraznostjo (2. triletje)? 

 

 

Graf 5: Število ur, ki jih učitelji na leto namenijo gimnastični abecedi (1. triletje) oziroma 

gimnastiki z ritmično izraznostjo (2. triletje). 

 

Zanimalo nas je, koliko ur na leto učitelji namenijo gimnastični abecedi v 1. triletju oziroma 

gimnastiki z ritmično izraznostjo v 2. triletju. Vprašanje je odprtega tipa, zato so učitelji sami 

47,5 % 

41,8 % 

2,1 % 
8,6 % 

0-20 ur. 

21-40 ur. 

41 ur in več. 

Neopredeljeno. 
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napisali, koliko ur na leto namenijo gimnastiki. Kar nekaj učiteljev je le okvirno podalo 

informacijo o številu ur, zato smo bili primorani narediti kriterij in odgovor vsakega učitelja 

umestili v določeno kategorijo.  

Ugotovili smo, da skoraj polovica učiteljev (47,5 %) na leto nameni gimnastiki od 0–20 ur. 

41,8 % vseh učiteljev gimnastiki na leto nameni od 21–40 ur. Nekateri izmed njih so dodali, 

da vsako učno uro izvajajo tudi gimnastične vaje. Upamo, da se vsak učitelj zaveda pomena 

gimnastičnih vaj, saj je ogrevanje svojega telesa ključnega pomena za učinkovito in varno 

izvajanje različnih gibanj. Nekaj učiteljev (2,1 %) gimnastiki nameni več kot 41 ur na leto, 

kar je spodbujajoč podatek. Gimnastika je učna vsebina športne vzgoje, ki vpliva na razvoj 

vseh gibalnih sposobnosti, zato ima dober vpliv tudi na druge zvrsti športne vzgoje (na primer 

dobro razvito ravnotežje omogoča boljše udejstvovanje pri nogometu, košarki, rokometu itd.). 

Podatek o učiteljih, ki niso opredelili števila ur, ki jih na leto namenijo gimnastiki, je 

zaskrbljujoč. Kar 8,6 % vprašanih je kot razlog, da ne vedo števila ur, navedlo: gimnastike še 

nismo jemali, gimnastiki namenimo precej ur, vendar točnega števila na pamet ne vem, težko 

ocenim, kot je predvideno v učnem načrtu, bi morala preveriti – ne vem natančno, ne vem na 

pamet itd.  

V. Štemberger (2003) poudarja, da je načrtovanje pomembno zaradi optimalnega 

uresničevanja predpisanega učnega načrta, v izogib improvizaciji in rutinskemu delu ter 

zaradi strokovne odgovornosti. Menimo, da bi moral imeti vsak učitelj izdelano letno učno 

pripravo za športno vzgojo. Zavedamo se, da je načrtovanje učnih ur odvisno od več 

dejavnikov (znanje učencev, posebnosti učencev, prostor, omogočena orodja in pripomočki 

itd.), vendarle pa ne razumemo, kako lahko učitelji poučujejo, če za to nimajo izdelanega 

nobenega načrta. 
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4. VPRAŠANJE: Koliko vaša naklonjenost gimnastiki vpliva na število ur, ki jih na leto 

namenite tej učni vsebini? 

 

 

Graf 6: Vpliv učiteljeve naklonjenosti gimnastike na število ur, ki jih na leto nameni tej učni 

vsebini. 

 

Cilj tega vprašanja je bil izvedeti, koliko učiteljeva naklonjenost gimnastiki vpliva na število 

ur, ki jih na leto nameni tej učni vsebini. Vsak človek je individuum, ima svoje prioritete, 

želje in potrebe. Kar je nekomu všeč, ni nujno, da bo všeč tudi drugemu. Ljudje se po večini 

udeležujemo tistih dejavnosti, ki nas razveseljujejo in navdajajo s pozitivnimi občutji. 

Nekateri učitelji so bolj naklonjeni gimnastiki kot drugi, kar 41 % učiteljev pa pravi, da 

naklonjenost gimnastiki ne vpliva ali pa povsem ne vpliva na število ur, ki jih na leto 

namenijo tej učni vsebini. Tretjina učiteljev poudarja, da njihova naklonjenost gimnastiki 

vpliva ali zelo vpliva na število ur, ki jih na leto namenijo tej učni disciplini. Manj kot tretjina 

učiteljev (28,5 %) pa temu ne daje posebnega poudarka, saj njihova naklonjenost gimnastiki 

dokaj vpliva na število ur, ki jih na leto namenijo tej učni disciplini. 
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5. VPRAŠANJE: Kako uspešni ste bili pri gimnastiki v času šolanja? 

 

 

Graf 7: Uspešnost učiteljev pri gimnastiki v času njihovega šolanja. 

 

Zgornji graf (Graf 7) prikazuje, da je bilo največ učiteljev (37,4 %) pri gimnastiki v času 

šolanja uspešnih oziroma dokaj uspešnih (37,4 %). Rezultati so nas presenetili, saj nismo 

predvidevali, da so bili učitelji pri gimnastiki v času njihovega šolanja tako uspešni.                       

Glede na dobljene rezultate so imeli učitelji z gimnastiko dobre izkušnje, saj skoraj četrtina 

udeležencev v raziskavi (20,5 %) pravi, da so bili pri gimnastiki v času šolanja zelo uspešni. 

Podatka o tem, da so bili nekateri učitelji v času njihovega šolanja pri gimnastiki neuspešni ali 

povsem neuspešni, sta posplošeno na cel vzorec merjencev zanemarljiva. 
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6. VPRAŠANJE: Ali uspeh oziroma neuspeh pri gimnastiki v otroštvu vplivata na to, 

kako radi poučujete gimnastiko? 

 

 

Graf 8: Vpliv uspeha/neuspeha pri gimnastiki v otroštvu na poučevanje gimnastike. 

 

Želeli smo ugotoviti, ali uspeh oziroma neuspeh pri gimnastiki v otroštvu vplivata na to, kako 

radi učitelji poučujejo gimnastiko. Rezultati kažejo, da nekaj več kot polovica vseh vprašanih 

(52,2 %) pravi, da uspeh oziroma neuspeh pri gimnastiki v otroštvu vplivata na to, kako radi 

poučujejo gimnastiko, malo manj kot polovica (47,8 %) učiteljev pa je mnenja, da uspeh 

oziroma neuspeh pri gimnastiki v otroštvu ne vplivata na to, kako radi poučujejo gimnastiko. 

Uspeh pri določeni dejavnosti po navadi v človeku vzbudi pozitivna občutja, kar je pogosto 

vzrok, da se je toliko raje udeležuje in jo izvaja. In obratno, neuspeh pogosto povzroči, da se 

tej dejavnosti izogiba. Pri prejšnjem vprašanju smo ugotovili, da so bili učitelji v času 

njihovega šolanja bolj uspešni kot pa neuspešni. To bi lahko bil vzrok, da na večino učiteljev 

uspeh oziroma neuspeh pri gimnastiki v otroštvu vplivata na to, kako radi poučujejo to učno 

vsebino. 
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17,0 % 
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7. VPRAŠANJE: Katere gimnastične vsebine izvajate najbolj pogosto in katere 

najmanj?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanimalo nas je, katere gimnastične vsebine učitelji izvajajo najbolj pogosto in katere 

najmanj. Iz zgornjega grafa (Graf 9) je razvidno, da skoraj četrtina vseh sodelujočih v 

raziskavi (23 %) najpogosteje izvaja gimnastično vsebino »skoki«. Druga najbolj pogosto 

izvajana gimnastična vsebina so vaje ravnotežja na ožji površini (22 %). Gimnastični vsebini 

»vese in opore« in »ritmika« učitelji uvrščajo na tretje mesto (19 %) najbolj pogosto izvajanih 

gimnastičnih vsebin. Najbolj redko pa vprašani izvajajo akrobatiko (17 %).  

Učenci naj bi tekom svojega šolanja spoznali vse učne vsebine športne vzgoje. Učitelj lahko 

prilagaja število ur, ki jih nameni določeni učni vsebini. Učenci naj bi pri gimnastiki spoznali 

kar nekaj gimnastičnih vsebin. Dobro je, da se seznanijo z vsemi, kar je za učitelja pogosto 

težka naloga, saj nekatere izmed njih zahtevajo veliko mero pozornosti, predvsem kar se tiče 

varnostnega vidika. Rezultati so nas razveselili, saj učitelji skoraj vsem gimnastičnim 

vsebinam posvetijo enako količino svojega časa. Učenci se tako seznanijo z vsemi 

gimnastičnimi vsebinami, kar je izrednega pomena za njihov gibalni razvoj, saj ima vsaka 

izmed njih drugačen vpliv na gibalni razvoj otroka. 

Graf 9: Najpogosteje in najredkeje izvajane gimnastične vsebine. 
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Na žalost pa raziskave zadnjih let kažejo, da učitelji izvedejo le 40 odstotkov gimnastičnih 

vsebin učnega načrta in to še največ v tretjem triletju osnovne šole (Bučar Pajek, Čuk, Kovač 

in Jakše, 2010). Ti rezultati so zaskrbljujoči, zato upamo, da se učitelji zavedajo pomena in 

vpliva gimnastike na razvoj učencev in temu primerno izvajajo vse gimnastične vsebine. 

 

8. VPRAŠANJE: Ali se pri poučevanju gimnastike soočate s kakšnimi strahovi? 

 

 

Graf 10: Koliko učiteljev se pri poučevanju gimnastike sooča s strahovi in koliko jih s tem 

nima težav. 

 

Želeli smo izvedeti, ali se učitelji pri poučevanju gimnastike soočajo s kakšnimi strahovi. Več 

kot polovica učiteljev (66,5 %) se pri poučevanju gimnastike sooča s strahovi, tretjina vseh 

vprašanih (33,5 %) pa pri poučevanju gimnastike ne doživlja nobenih strahov.  

Gimnastika je učna vsebina, ki zahteva dobro poznavanje pravilnih izvedb in metodičnih 

postopkov posamezne gimnastične vsebine ter tudi varovanja učencev in nudenja pomoči 

učencev pri vseh gimnastičnih vsebinah. To od učitelja zahteva dobro pripravljenost na učno 

uro in zbranost, saj pri gimnastiki še kako hitro lahko pride do poškodb.  
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9. VPRAŠANJE: S katerimi strahovi se pri poučevanju gimnastike soočate? 

 

 

Graf 11: Strahovi, s katerimi se učitelji pri poučevanju gimnastike soočajo. 
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Na to vprašanje so odgovarjali le tisti učitelji, ki se pri poučevanju gimnastike soočajo s 

strahovi. Izmed vseh odgovorov je najbolj zastopan odgovor, da se učitelji soočajo s strahom 

pred poškodbami učencev – zanj se je odločilo kar 45,3 % vseh sodelujočih v raziskavi, ki pri 

poučevanju gimnastike doživljajo strah. Rezultat ni presenetljiv, saj je varnost učencev tista, 

na katero morajo biti učitelji pri poučevanju športne vzgoje najbolj pozorni. Temu po 

zastopanosti sledita odgovora »strah pred neznanjem varnega in pravilnega varovanja učencev 

pri izvajanju gimnastičnih prvin« (20,9 %) in »strah pred neznanjem varnega in pravilnega 

nudenja pomoči učencem pri izvajanju gimnastičnih prvin« (16 %). Oba odgovora izhajata iz 

skrbi za varnost učencev, saj neznanje pravilnega varovanja in nudenja pomoči pogosto vodita 

k poškodbam učencev.                                                  

Manj pogosto so učitelji izbrali odgovora »strah pred izvajanjem gimnastičnih prvin« (8,5 %) 

in »strah pred določenim gimnastičnim orodjem« (4,3 %). Tem dvema strahovoma se učitelji 

lahko izognejo tako, da za pomoč zaprosijo profesorje športne vzgoje, ki lahko določene 

gimnastične vsebine izvedejo namesto njih. Sodelovanje med učiteljem in profesorjem 

športne vzgoje je zelo dobrodošlo, saj si lahko izmenjujeta izkušnje, si med seboj pomagata, 

predvsem pa poskrbita za učinkovito varnost vseh učencev.  

Le nekaj vprašanih (3,2 %) se sooča s strahom pred poškodbami samega sebe, 1,9 % učiteljev, 

ki se pri poučevanju gimnastike soočajo s strahovi, pa je navedlo svoj strah, ki ga pri 

poučevanju gimnastike poleg omenjenih strahov doživljajo. Ti strahovi so: strah pred starši, 

strah pred nezmožnostjo nudenja varovanja učencev pri izvajanju gimnastičnih prvin, strah 

zaradi zastarane športne opreme, strah zaradi neprimernih pogojev, strah pred določeno 

gimnastično prvino (na primer stoja in premet), strah zaradi prevelikega števila učencev na 

premajhni športni površini, strah pri gibalno oviranih učencih ali pri učencih z epilepsijo, 

strah zaradi premalo znanja in nepravilne izvedbe gimnastičnih prvin. Večina strahov vodi v 

strah pred poškodbami učencev, saj so neprimerni pogoji in normativi, premalo znanja, 

zastarana športna oprema itd. lahko ključnega pomena pri nezmožnosti zagotavljanja 

učinkovite varnosti učencev.  
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10. VPRAŠANJE: Kako pogosto učenci pri izvajanju gimnastičnih vsebinah občutijo 

strah? 

 

 

Graf 12: Pogostost doživljanja strahu učencev pri izvajanju gimnastičnih vsebin. 

 

Cilj tega vprašanja je bil izvedeti, kako pogosto učenci pri izvajanju gimnastičnih vsebin 

občutijo strah. Ugotovili smo, da skoraj polovica vseh vprašanih (42,8 %) pravi, da učenci 

občasno občutijo strah pri izvajanju gimnastičnih vsebin. Otroci velikokrat naredijo kakšno 

stvar, ki nam, odraslim, nikoli ne bi prišla na misel. Ker imajo otroci manj izkušenj, se včasih 

niti ne zavedajo nevarnosti ali pa nanjo sploh ne pomislijo. Menimo, da je to vzrok, da več kot 

polovica vseh vprašanih trdi, da učenci občasno, redko ali pa zelo redko pri izvajanju 

gimnastičnih vsebin občutijo strah. Le malo manj kot petina učiteljev pa je mnenja, da učenci 

pogosto ali zelo pogosto doživljajo strah pri izvajanju gimnastičnih vsebin. 
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11. VPRAŠANJE: Pri katerih gimnastičnih vsebinah učenci največkrat občutijo strah? 

 

 

Graf 13: Pogostost doživljanja strahu učencev pri posamezni gimnastični vsebini. 

 

Želeli smo ugotoviti, pri katerih gimnastičnih vsebinah učenci največkrat občutijo strah. 

Akrobatika je gimnastična vsebina, pri kateri učenci izvajajo gibanja na rokah, se vrtijo okoli 

lastne osi, se premikajo v stran itd., torej se položaj telesa zelo pogosto menja. Učencem lahko 

to predstavlja težavo in zahteva veliko mero vztrajnosti, kar pogosto lahko vodi v strah pred 

določeno gimnastično prvino pri akrobatiki. Menimo, da je to vzrok, da so učitelji po večini 

mnenja (48,8 %), da učenci največkrat občutijo strah pri akrobatiki. Po zastopanosti sledita 

»strah pred skoki« (20 %) in »strah pred vajami ravnotežja na ožji površini« (17,7 %). 

Omenjeni gimnastični vsebini zopet zahtevata dobro razvite določene gibalne sposobnosti, kar 

lahko v učencih vzbudi strah pred izvajanjem teh vsebin.  

Otroci že od malih nog raziskujejo, plezajo, se gibajo na zviralih itd. Menimo, da je to glavni 

vzrok, da le manj kot desetina vseh učiteljev izpostavlja strah pred vesami in oporami. Na 

zadnje mesto izmed vseh gimnastičnih vsebin, pri katerih učenci največkrat občutijo strah, pa 

so učitelji postavili ritmiko. Za ta odgovor se je odločilo 1,1 % učiteljev. Ritmika se izvaja na 
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tleh in ne na orodjih, kar je najbrž vzrok, da učenci pri tej gimnastični vsebini redko občutijo 

strah. Le nekaj učiteljev (2,7 %) je izpostavilo, da učenci pri nobeni gimnastični prvini ne 

občutijo strahu.  

 

12. VPRAŠANJE: Katere učne metode pri gimnastiki največkrat uporabljate? 

 

 

Graf 14: Pogostost uporabe posamezne učne metode pri poučevanju gimnastike. 

 

Zanimalo nas je, katere učne metode učitelji pri gimnastiki največkrat uporabljajo. Metoda 

demonstracije je najpomembnejša učna metoda, saj učenci »v živo« vidijo izvedeno gibanje, 

ki si ga ogledajo z vseh zornih kotov. Učitelji v raziskavi se tega zavedajo, saj jih največ   

(26,1 %) največkrat uporablja metodo neposredne demonstracije, s 23,4 % pa sledi odgovor 

»demonstracija – demonstrira učenec«. Metodo demonstracije pogosto spremlja tudi metoda 

razlage, saj učitelj pogosto razloži, kako bo gibanje izvedel, na kaj naj bodo učenci pri 

opazovanju gibanja pozorni itd. Metoda razlage je tretja najpogosteje uporabljena učna 

metoda (20,9 %). Presenetilo nas je, da kar 17,2 % učiteljev uporablja »didaktično-gibalno 

igro«. Predvidevamo, da so se za to metodo v večini odločili učitelji, ki poučujejo v prvem ali 
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drugem razredu, kjer spoznavanje različnih športnih dejavnosti večinoma poteka preko igre. 

Metoda pogovora je najbolj primerna ob koncu učne ure, saj pogovor poteka med učiteljem in 

učencem, pri čemer morata oba vedeti, o čem se pogovarjata. To metodo uporablja manj kot 

desetina vseh vprašanih (9,6 %), kar je zelo spodbudno, saj bi prevelika uporaba le-te 

pomenila manjšo gibalno aktivnost učencev. Najmanj pogosto pa učitelji uporabljajo posnetke 

na CD-ju in DVD-ju – to metodo uporablja 2,8 % vprašanih učiteljev. Če je učitelj pri 

gimnastiki nespreten ali če ima s poučevanjem gimnastike težave in ob tem doživlja strahove, 

potem je uporaba posnetkov zelo dobrodošla. Učenci bodo videli pravilno izvedbo gibanja, 

učitelj pa jim bo lahko pokazal, na kaj morajo biti pri izvedbi gibanja pozorni. Glavni vzrok 

za tako majhen odstotek uporabe pri tej metodi je najbrž ta, da učitelji nimajo na voljo TV-

sprejemnikov in računalnikov, preko katerih bi učencem pokazali posnetke. Menimo, da bi 

moral vsak učitelj imeti možnost uporabe multimedije, tudi za popestritev pouka.   

 

13. VPRAŠANJE: Kako dobro poznate metodične postopke posameznih gimnastičnih 

vsebin? 

Cilj vprašanja je bil izvedeti, kako dobro učitelji poznajo metodične postopke posameznih 

gimnastičnih vsebin. Poznavanje metodičnih postopkov je izrednega pomena, saj učenci 

postopoma usvajajo gibanje, ki je pomembno za pravilno izvedbo določene gimnastične 

prvine. 

Učitelji so svoje znanje o metodičnih postopkih ovrednotili za vsako gimnastično vsebino 

posebej. 
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Akrobatika: 

 

Graf 15: Poznavanje metodičnih postopkov akrobatike. 

 

Največ  učiteljev (36,2 %) povprečno pozna metodične postopke akrobatike. Rezultat nas je 

pozitivno presenetil, saj kljub temu, da učitelji najmanjkrat izvajajo to gimnastično vsebino, 

kar dobro poznajo njene metodične postopke. Po zastopanosti sledita odgovora »slabo 

poznam metodične postopke akrobatike« (24,3 %) in »dobro poznam metodične postopke 

omenjene gimnastične prvine« (21,1 %). Nekaj učiteljev (9,5 %) zelo dobro pozna metodične 

postopke akrobatike, manj kot desetina vprašanih (8,9 %) pa svoje znanje o metodičnih 

postopkih omenjene gimnastične prvine ocenjuje na zelo slabo.  

Odstotek tistih učiteljev, ki slabo oziroma zelo slabo poznajo metodične postopke akrobatike, 

zaseda tretjino vseh odgovorov, zato bi bilo dobro, da bi ti učitelji prosili za pomoč profesorja 

športne vzgoje, ali pa se udeležili kakšnega seminarja na to temo. Poznavanje metodičnih 

postopkov je namreč ključnega pomena za pravilno izvedbo končnega gibanja. 
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Skoki so gimnastična vsebina, katero učitelji izvajajo bolj pogosto kot akrobatiko. Večina 

učencev lažje izvaja skoke kot nekatere elemente akrobatike, kar tudi učitelju olajša delo. 

Menimo, da je to eden izmed vzrokov, da kar 46,3 % učiteljev dobro pozna metodične 

postopke skokov, zelo dobro pa jih pozna kar 26,4 % vseh vprašanih. Malo več kot petina 

učiteljev (23,7 %) svoje znanje o metodičnih postopkih skokov ocenjuje na »povprečno«. 

Odstotek tistih učiteljev, ki slabo ali zelo slabo poznajo metodične postopke te gimnastične 

vsebine, pa je v primerjavi z drugimi rezultati zanemarljiv.  

  

Graf 16: Poznavanje metodičnih postopkov skokov. 
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Vese in opore: 

 

Graf 17: Poznavanje metodičnih postopkov ves in opor. 

 

Prav tako kot metodične postopke skokov tudi metodične postopke ves in opor učitelji v 

večini poznajo dobro (44,2 %) ali povprečno (31,2 %). Malo manj kot petina vseh vprašanih 

(18,7 %) zelo dobro pozna metodične postopke omenjene gimnastične prvine, kar je kar velik 

odstotek. Prav tako kot pri skokih je tudi pri vesah in oporah  odstotek tistih učiteljev, ki slabo 

ali zelo slabo poznajo metodične postopke te gimnastične vsebine, v primerjavi z drugimi 

rezultati zanemarljiv.  
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Vaje ravnotežja na ožji površini: 

 

Graf 18: Poznavanje metodičnih postopkov vaj ravnotežja na ožji površini. 

 

Vaje ravnotežja na ožji površini so na drugem mestu najpogosteje izvajanih gimnastičnih 

vsebin, zato predvidevamo, da je to vzrok, da kar 47,2 % učiteljev dobro pozna metodične 

postopke in kar 31,8 % vseh vprašanih zelo dobro pozna metodične postopke te gimnastične 

vsebine. Povprečno znanje o metodičnih postopkih vaj ravnotežja na ožji površini ima skoraj 

petina, torej 19,6 % učiteljev. Le nekaj odstotkov učiteljev slabo ali zelo slabo pozna 

metodične postopke vaj ravnotežja na ožji površini – podatek o tem je v primerjavi z drugimi 

rezultati zanemarljiv. 
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Ritmika: 

 

Graf 19: Poznavanje metodičnih postopkov ritmike. 

 

Ritmika je gimnastična vsebina, kjer gibanja ne potekajo na nobenem orodju, ampak se za 

izvajanje le-teh uporabljajo različni pripomočki (trak, obroč, žoga itd.). Pričakovali bi, da bi 

ravno to lahko bil vzrok za boljše poznavanje metodičnih postopkov te gimnastične vsebine. 

Vendar če upoštevamo dejstvo, da ritmika zahteva izvedbo različnih gibanj z izjemno 

gibljivostjo ter dobro rokovanje z različnimi pripomočki, potem je odstotek tistih učiteljev, ki 

dobro poznajo metodične postopke te gimnastične vsebine, visok (36,2 %). Kar 33,5 % 

učiteljev povprečno pozna metodične postopke ritmike in kar 18,4 % jih pozna zelo dobro. 

Desetina učiteljev (10,1 %) slabo pozna metodične postopke ritmike, le nekaj vprašanih     

(1,8 %) pa svoje znanje o metodičnih postopkih pri omenjeni gimnastični prvini ocenjuje na 

zelo slabo.  
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15. VPRAŠANJE: Kako dobro ste seznanjeni s pravilnimi izvedbami posameznih 

gimnastičnih vsebin? 

Ugotoviti smo želeli, kako dobro so učitelji seznanjeni s pravilnimi izvedbami posameznih 

gimnastičnih vsebin. Pravilna izvedba določene vsebine učencu omogoča pravilno ponovitev 

tega gibanja. Če učitelj že pri demonstraciji gibanje pokaže narobe, je velika verjetnost, da ga 

bodo učenci osvojili napačno. To jim lahko dela velike težave pri usvajanju drugih gibanj, ki 

so nadgradnja že usvojenih gibanj (na primer, če učenec že pri prevalu naprej nima upognjene 

glave, bo težko izvedel preval nazaj, kjer mora biti glava prav tako upognjena k prsnemu 

košu).  

Učitelji so svoje znanje o pravilnih izvedbah ovrednotili za vsako gimnastično vsebino 

posebej. 

 

Akrobatika: 

 

Graf 20: Poznavanje pravilnih izvedb akrobatike. 

 

Ugotovili smo, da je največ učiteljev (30 %) povprečno seznanjenih s pravilnimi izvedbami 

akrobatike, le nekaj manj (27,3 %) pa jih je s tem seznanjenih dobro. Glede na to, da je 
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akrobatika gimnastična vsebina, ki jo učitelji izvajajo najmanjkrat, potem podatek, da je 

skoraj tretjina učiteljev slabo oziroma zelo slabo seznanjena s pravilnimi izvedbami 

akrobatike, ne preseneča. Učitelji se morajo zavedati, da je poznavanje pravilnih izvedb 

gimnastičnih vsebin ključnega pomena za to, da se učenci gibanj naučijo pravilno. Ko enkrat 

napačno usvojijo določeno gibanje, se nanj navadijo in ga pozneje težko popravijo ali 

odpravijo.  

Več kot desetina učiteljev (11,9 %) je zelo dobro seznanjena s pravilnimi izvedbami 

akrobatike, kar je zelo spodbuden rezultat. Predvidevamo, da bi ga z osveščanjem o 

pomembnosti poznavanja pravilnih izvedb lahko zvišali. 

 

Skoki: 

 

Graf 21: Poznavanje pravilnih izvedb skokov. 

 

Učitelji veliko bolje poznajo pravilne izvedbe skokov, saj je kar 44,5 % vprašanih dobro 

seznanjenih s pravilnimi izvedbami skokov, 26,7 % jih je s tem povprečno seznanjenih, zelo 

dobro pa je s pravilnimi izvedbami te gimnastične vsebine seznanjenih kar 23,7 % vseh 

vprašanih. Odstotek učiteljev, ki so slabo ali zelo slabo seznanjeni s pravilnimi izvedbami 

skokov, je v primerjavi z drugimi rezultati zanemarljiv. 
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Prav tako kot pri skokih imajo tudi pri vesah in oporah učitelji dobro znanje o pravilnih 

izvedbah te gimnastične prvine. Največ učiteljev (42,4 %) je dobro seznanjenih s pravilnimi 

izvedbami ves in opor, 32,9 % jih je s tem seznanjenih povprečno, skoraj petina učiteljev 

(19,6 %) pa je zelo dobro seznanjena s pravilnimi izvedbami omenjene gimnastične prvine. 

Zopet je odstotek učiteljev, ki so slabo ali zelo slabo seznanjeni s pravilnimi izvedbami ves in 

opor, v primerjavi z drugimi rezultati zanemarljiv.  

  

Graf 22: Poznavanje pravilnih izvedb ves in opor. 
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Vaje ravnotežja na ožji površini: 

 

Graf 23: Poznavanje pravilnih izvedb vaj ravnotežja na ožji površini. 

 

Vaje ravnotežja na ožji površini so prav tako ena izmed vsebin, katerih pravilne izvedbe 

učitelji dobro poznajo. Rezultati kažejo, da je največ učiteljev (46 %) dobro seznanjenih s 

pravilnimi izvedbami vaj ravnotežja na ožji površini, 27,3 % jih je s tem seznanjenih zelo 

dobro, skoraj četrtina učiteljev (23,4 %) pa je povprečno seznanjena s pravilnimi izvedbami 

omenjene gimnastične prvine. Odstotek učiteljev, ki slabo ali zelo slabo poznajo pravilne 

izvedbe vaj ravnotežja na ožji površini, je glede na rezultate zanemarljiv.   
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Ritmika: 

 

Graf 24: Poznavanje pravilnih izvedb ritmike. 

 

Tako kot pri vprašanju o poznavanju metodičnih postopkov ritmike so tudi pri poznavanju 

pravilnih izvedb pri ritmiki dobljeni rezultati malo »slabši« kot pri drugih gimnastičnih 

vsebinah (razen pri akrobatiki), a kljub temu zelo dobri. Menimo, da pri tem zopet ne smemo 

pozabiti dejstva o specifikah, ki jih ritmika zahteva (rokovanje s pripomočki, velike gibalne 

amplitude itd.). Kljub temu so rezultati zelo spodbudni, saj je največ učiteljev (38,9 %) dobro 

seznanjenih s pravilnimi izvedbami ritmike, 30 % jih je s tem seznanjenih povprečno, zelo 

dobro pa je s pravilnimi izvedbami omenjene gimnastične prvine seznanjenih kar 20,5 % vseh 

vprašanih.  

Nekaj več kot desetina učiteljev je slabo ali zelo slabo seznanjenih s pravilnimi izvedbami 

ritmike, kar je glede na preostale rezultate nizek rezultat. 
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15. VPRAŠANJE: Kako dobro ste seznanjeni s pravilnim varovanjem učencev in s 

pravilnim nudenjem pomoči učencem pri posameznih gimnastičnih vsebinah? 

Zanimalo nas je, kako dobro so učitelji seznanjeni s pravilnim varovanjem učencev in s 

pravilnim nudenjem pomoči učencem pri posameznih gimnastičnih vsebinah. Varovanje in 

pomoč sta nujna dejavnika za varno in učinkovito poučevanje gimnastike. Učiteljeva pomoč 

učencu olajša izvedbo gibanja, z varovanjem pa preprečuje poškodbe in strah pred izvajanjem 

te prvine. Pri tem je pomembno, da sta učiteljeva pomoč in varovanje pravilna in učinkovita, 

saj bi z neupoštevanjem le-tega lahko naredil več škode kot koristi.  

Učitelji so svoje znanje o pravilnem varovanju učencev in pravilnem nudenjem pomoči 

učencem ovrednotili za vsako gimnastično vsebino posebej. 

 

Akrobatika: 

 

Graf 25: Seznanjenost s pravilnim varovanjem učencev in s pravilnim nudenjem pomoči 

učencem pri akrobatiki. 

 

Ugotovili smo, da je največ učiteljev (29,4 %) dobro seznanjenih s pravilnim varovanjem 

učencev in s pravilnim nudenjem pomoči učencem pri akrobatiki, povprečno jih je s tem 

seznanjenih manj kot tretjina (27 %), skoraj petina (16,9 %) vprašanih pa svoje znanje o 

6,2 % 

20,5 % 

27,0 % 

29,4 % 

16,9 % 

Zelo slabo. 

Slabo. 

Povprečno. 

Dobro. 

Zelo dobro. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                   Urška Kužnik, diplomsko delo  

 

94 

 

pravilnem varovanju učencev in pravilnem nudenjem pomoči učencem pri akrobatiki ocenjuje 

na zelo dobro. Podatek o učiteljih, ki so slabo ali zelo slabo seznanjeni z omenjenima 

dejavnikoma, je zelo zaskrbljujoč. Kar 20,5 % učiteljev je slabo seznanjenih s pravilnim 

varovanjem in nudenjem pomoči, 6,2 % pa svoje znanje o pravilnem varovanju učencev in 

pravilnem nudenjem pomoči učencem pri omenjeni gimnastični prvini ocenjuje na zelo slabo. 

Sprašujemo se, kako lahko učitelj poskrbi za učinkovito varnost učencev, če ima slabo ali zelo 

slabo znanje o pravilnem varovanju in o pravilni pomoči. Nepravilno nudenje pomoči in 

neučinkovito varovanje lahko hitreje privedeta do poškodb, ne nazadnje pa se tako tudi učenci 

naučijo nepravilnega nudenja pomoči in varovanja.  

 

Skoki: 

 

Graf 26: Seznanjenost s pravilnim varovanjem učencev in s pravilnim nudenjem pomoči 

učencem pri skokih. 

 

Učitelji svoje znanje o pravilnem nudenju pomoči in pravilnem varovanju pri gimnastični 

vsebini skoki ocenjujejo na bolj učinkovito kot pri akrobatiki. Največ učiteljev (42,1 %) je 

dobro seznanjenih s pravilnim varovanjem učencev in s pravilnim nudenjem pomoči učencem 

pri skokih. Po zastopanosti sledita odgovora »povprečno sem seznanjen s pravilnim 

varovanjem učencev in s pravilnim nudenjem pomoči učencem pri skokih« (26,1 %) in »zelo 
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dobro sem seznanjen s pravilnim varovanjem učencev in s pravilnim nudenjem pomoči 

učencem pri omenjeni gimnastični prvini« (24,3 %). Učiteljev, ki bi o pravilnem nudenju 

pomoči in o pravilnem varovanju imeli slabo oziroma zelo slabo znanje, je manj kot desetina. 

Rezultati kljub temu porajajo vprašanje o sami učinkovitosti poučevanja gimnastike, saj mora 

vsak učitelj v prvi vrsti zagotavljati varnost učencev. 

 

Vese in opore: 

 

Graf 27: Seznanjenost s pravilnim varovanjem učencev in s pravilnim nudenjem pomoči 

učencem pri vesah in oporah. 

 

Učitelji so pri vesah in oporah v večini zelo dobro, dobro ali pa povprečno seznanjeni s 

pravilnim varovanjem učencev in s pravilnim nudenjem pomoči učencem. Le nekaj učiteljev 

(4,5 %) je s tem seznanjenih slabo,  2 vprašana (0,6 %) pa svoje znanje o pravilnem varovanju 

učencev in pravilnem nudenjem pomoči učencem pri omenjeni gimnastični prvini ocenjujeta 

na zelo slabo. Rezultati so dokaj spodbujajoči, z dodatnim izobraževanjem ali s sodelovanjem 

s profesorjem razrednega učitelja pa bi jih lahko znatno izboljšali.   
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Vaje ravnotežja na ožji površini: 

 

Graf 28: Seznanjenost s pravilnim varovanjem učencev in s pravilnim nudenjem pomoči 

učencem pri vajah ravnotežja na ožji površini. 

 

Vaje ravnotežja na ožji površini so gimnastična vsebina, pri kateri učitelji ne navajajo 

pretiranega nepoznavanja pravilnega varovanja učencev in pravilnega nudenja pomoči 

učencem. Največ učiteljev (43,6 %) je dobro seznanjenih s pravilnim varovanjem učencev in s 

pravilnim nudenjem pomoči učencem pri vajah ravnotežja na ožji površini, zelo dobro pa jih 

je s tem seznanjenih nekaj več kot četrtina (27,6 %). Malo manj, 24,6 %, jih je s tem 

seznanjenih povprečno. Le nekaj učiteljev svoje znanje o tem ocenjuje na slabo (3,6 %) ali 

zelo slabo (0,6 %). 
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Ritmika: 

 

Graf 29: Seznanjenost s pravilnim varovanjem učencev in s pravilnim nudenjem pomoči 

učencem pri ritmiki. 

 

Ugotovili smo, da imajo učitelji podobno znanje o pravilnem varovanju in pravilnem nudenju 

pomoči tako pri ritmiki kot tudi pri vajah ravnotežja na ožji površini. Največ učiteljev      

(40,9 %) je dobro seznanjenih s pravilnim varovanjem učencev in s pravilnim nudenjem 

pomoči učencem pri tej gimnastični vsebini. Več kot polovica učiteljev pa svoje znanje 

ocenjuje na povprečno in zelo dobro. Manj kot desetina učiteljev ima pri poznavanju 

pravilnega nudenja pomoči in pravilnega varovanja težave, saj svoje znanje ocenjujejo na 

slabo ali zelo slabo. 

Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da imajo učitelji boljše znanje o pravilnem nudenju 

pomoči učencem in pravilnem varovanju učencev pri  gimnastičnih vsebinah z lažjo izvedbo 

in pri tistih, kjer so možnosti za poškodbe učencev manjše oziroma manj verjetne. Učitelji se 

morajo zavedati, da slabo znanje in slabo poznavanje nudenja pravilne pomoči in varovanja 

učencev vodita v slabo izvedena gibanja, katerih posledice so prehitro lahko poškodbe.  
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16. VPRAŠANJE: Kako pogosto učencem dovoljujete izvajati medsebojno pomoč in 

varovanje, pri katerem učenci nudijo pomoč sošolcem ali pa jih pri izvajanju 

gimnastičnih vsebin varujejo? 

Cilj tega vprašanja je bil izvedeti, kako pogosto učitelji učencem dovoljujejo izvajati 

medsebojno pomoč in varovanje. Da lahko učitelj pokaže pravilno nudenje pomoči in 

zanesljivo varovanje, mora to najprej obvladati sam. Če sam tega ne obvlada, se lahko učenci 

naučijo nepravilnega nudenja pomoči in varovanja, posledica tega pa so zopet lahko 

poškodbe. 

 

Akrobatika: 

 

Graf 30: Pogostost dovoljevanja izvajanja medsebojne pomoči in varovanja pri akrobatiki. 

 

Ugotovili smo, da več kot polovica učiteljev (55,2 %) pri akrobatiki zelo redko dovoljuje 

izvajati medsebojno pomoč in varovanje, redko pa to dovoli 22 % vseh vprašanih. Učiteljev, 

ki učencem občasno dovoljujejo izvajati medsebojno pomoč in varovanje pri omenjeni 

gimnastični prvini, je 15,7 %, manj kot desetina pa jim to dovoljuje pogosto ali zelo pogosto. 

Če dobljene rezultate pri akrobatiki primerjamo z rezultati prejšnjega vprašanja, lahko 

sklepamo, da je učiteljev strah poškodb učencev in da se zavedajo svojega slabega poznavanja 

ali nepoznavanja pravilnega varovanja in nudenja pomoči. Menimo, da če bi učitelji svoje 
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znanje o tem izpopolnili, bi bolj zaupali sami vase in učencem pogosteje dovolili izvajati 

medsebojno pomoč in varovanje. Pri tem je pomembno poudariti, da bi si s tem učenci 

pridobili pravilno znanje, kar je za zagotavljanje varnosti ključnega pomena.  

 

Skoki: 

 

Graf 31: Pogostost dovoljevanja izvajanja medsebojne pomoči in varovanja pri skokih. 

 

Rezultati kažejo, da učitelji pri izvajanju skokov večkrat dovoljujejo izvajati medsebojno 

pomoč in varovanje kot pri akrobatiki. Skoraj desetina učiteljev (9,2 %) pogosto ali zelo 

pogosto učencem dovoljuje izvajati medsebojno pomoč in varovanje, kar je nekaj več kot pri 

akrobatiki. Vsi preostali učitelj pa pri skokih zelo redko, redko ali občasno dovoljujejo 

izvajati medsebojno pomoč in varovanje. 

Menimo, da na to v veliki meri vpliva znanje učiteljev o pravilnem nudenju pomoči in o 

pravilnem varovanju, katerih rezultate smo opisali pri prejšnjem vprašanju. Učitelji so svoje 

znanje pri skokih ocenili za boljše kot pri akrobatiki. 
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Vese in opore: 

 

Graf 32: Pogostost dovoljevanja izvajanja medsebojne pomoči in varovanja pri vesah in 

oporah. 

 

Največ učiteljev (29,4 %) pri vesah in oporah zelo redko dovoljuje izvajati medsebojno 

pomoč in varovanje. Po zastopanosti sledita odgovora »redko dovoljujem izvajati medsebojno 

pomoč in varovanje pri vesah in oporah« (29,1 %) in »občasno dovoljujem izvajati 

medsebojno pomoč in varovanje pri omenjeni gimnastični vsebini«  (25,5 %). Nekaj več kot 

desetina učiteljev (12,8 %) pri vesah in oporah pogosto dovoljuje izvajati medsebojno pomoč 

in varovanje, le nekaj vprašanih (3,3 %) pa pri omenjeni gimnastični prvini to dovoljuje zelo 

pogosto. 

Zopet smo ugotovili, da učitelji večkrat dovoljujejo izvajati medsebojno pomoč in varovanje 

pri tisti gimnastični vsebini, kjer imajo sami o tem boljše znanje. Menimo, da je bolje, da 

učitelji učencem ne dovoljujejo izvajati medsebojne pomoči in varovanja, če imajo sami o 

tem slabo znanje. Učitelji medsebojno pomoč in varovanje pri vesah in oporah ocenjujejo na 

dokaj dobro, kar najbrž vpliva na to, da učencem pri tej gimnastični vsebini večkrat dovolijo 

izvajati medsebojno pomoč kot pri skokih in akrobatiki. 
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Vaje ravnotežja na ožji površini: 

 

Graf 33: Pogostost dovoljevanja izvajanja medsebojne pomoči in varovanja pri vajah 

ravnotežja na ožji površini. 

 

Naše ugotovitve kažejo, da nekaj več kot polovica učiteljev pri vajah ravnotežja na ožji 

površini zelo pogosto, pogosto ali občasno dovoljuje izvajati medsebojno pomoč in 

varovanje. Nekaj manj kot polovica učiteljev (46 %) pa učence s tem zelo redko ali redko 

seznanja.  
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Ritmika: 

 

Graf 34: Pogostost dovoljevanja izvajanja medsebojne pomoči in varovanja pri ritmiki. 

 

Ugotovili smo, da učitelji pri ritmiki v primerjavi z drugimi gimnastičnimi vsebinami 

največkrat dovoljujejo izvajati medsebojno pomoč in varovanje. Kar 54,3 % učiteljev zelo 

pogosto, pogosto ali občasno seznanjajo učence z medsebojno pomočjo in varovanjem. 

Odstotek učiteljev, ki učencem to dovoli redko ali zelo redko, je sicer še vedno visok       

(45,7 %). 

Učitelji se morajo zavedati svojega znanja oziroma neznanja o pravilnem oziroma 

nepravilnem nudenju pomoči in varovanja, saj v nasprotnem lahko naredijo več škode kot 

koristi. Zelo priporočljivo je, da si učitelji med seboj pomagajo in drug drugemu pri učnih 

urah hospitirajo, saj se velikokrat zgodi, da se sami ne zavedajo svojega neznanja.  
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17. VPRAŠANJE: Na kakšen način pomagate učencem, ki imajo težave, oziroma katere 

prilagoditve uporabljate? 

 

 

Graf 35: Prilagoditve, ki jih učitelji pri poučevanju gimnastike največkrat uporabljajo. 

 

Zanimalo nas je, na kakšen način učitelji pomagajo učencem, ki imajo težave, oziroma katere 

prilagoditve pri tem uporabljajo. Iz zgornjega grafa (Graf 35) je razvidno, da učitelji 

uporabljajo zelo različne prilagoditve, saj noben rezultat zelo ne izstopa. Več kot četrtina 

učiteljev (26,7 %) za prilagoditev največkrat uporablja pomoč (prijem), s 25,7 % vseh glasov 

pa sledi odgovor »spodbuda«. »Dodatne blazine za občutek varnosti« je s 24,6 % tretja 

najpogosteje uporabljena prilagoditev, sledi pa ji »uporaba klančine«, katero uporablja 21,9 % 

vseh učiteljev. Pri vprašanju so učitelji lahko dodali svoj primer prilagoditve oziroma napisali, 

na kakšen način pomagajo učencem, ki imajo kakršnekoli težave. 1,1 % vseh vprašanih je 

dodalo naslednje oblike pomoči: tečaj gimnastike, ki je plačljiv in ga organizira učitelj sam, 

prilagoditev preko igre, izbira lažjega elementa, uporaba več dopolnilnih vaj in predvaj, 

gibalne igre, znižanje ovire, vključevanje vrstnikov pri spodbujanju in demonstraciji, 

omogočena nepopolna izvedba elementa, vaje, ki stremijo od lažjega k težjemu, neposredna 

pomoč/kontakt, pomoč športnega pedagoga, prilagoditev vaj in na podlagi presoje dovoliti 

učencem, ki gimnastične prvine ne morejo izvesti, da je ne izvajajo (na primer zaradi 

prevelike teže).  
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Menimo, da so dodane prilagoditve dober pokazatelj, da učitelji spremljajo učence in jim 

učno snov individualno prilagajajo. Učitelj se mora zavedati, da je vsak učenec individuum, 

zato mu mora omogočiti izvajati gibanje v skladu z njegovimi sposobnostmi. Učenec bo tako 

gibanja usvajal postopno, pri čemer bo postajal samozavestnejši in uspešnejši.   

 

18. VPRAŠANJE: Kako dobro poznate gimnastično izrazoslovje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, kako dobro učitelji poznajo gimnastično izrazoslovje. 

Poznavanje gimnastičnega izrazoslovja je za ustrezno in pravilno izražanje pri poučevanju 

ključnega pomena. Ugotovili smo, da skoraj polovica učiteljev (49,3 %) dobro pozna 

gimnastično izrazoslovje, kar je dokaj spodbuden podatek. Po zastopanosti sledita odgovora 

»srednje dobro poznam gimnastično izrazoslovje« (34,4 %) in »zelo dobro poznam 

gimnastično izrazoslovje« (11 %). Le nekaj učiteljev (5 %) meni, da imajo slabo znanje o 

gimnastičnem izrazoslovju, 1 vprašan (0,3 %) pa svoje znanje o gimnastičnem izrazoslovju 

ocenjuje na zelo slabo.  

Sprašujemo se, kako tisti učitelji, ki slabo oziroma zelo slabo poznajo gimnastično 

izrazoslovje, sploh lahko poučujejo gimnastiko. Učenci se v uvodnem delu učne ure ogrevajo, 

pri čemer je vsaka gimnastična vaja imenovana z nekim izrazom. Tudi tekom učne ure se 

Graf 36: Poznavanje gimnastičnega izrazoslovja. 
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učenci srečujejo z gibanji, ki jih je nekako treba poimenovati. Če učitelj teh izrazov ne pozna, 

je zelo malo verjetno, da jih bodo poznali tudi učenci.  

 

19. VPRAŠANJE: Kako pogosto uporabljate gimnastično izrazoslovje? 

 

 

Graf 37: Pogostost uporabe gimnastičnega izrazoslovja. 

 

Ugotovili smo, da največ učiteljev občasno uporablja gimnastično izrazoslovje (43,1 %), 

pogosto ga uporablja 39,2 % vseh vprašanih, več kot desetina (11 %) sodelujočih pa 

gimnastično izrazoslovje uporablja zelo pogosto. Podatek o tistih učiteljih, ki redko ali zelo 

redko uporabljajo gimnastično izrazoslovje, je sicer zanemarljiv, a razmišljanja vreden. Zopet 

se sprašujemo, kako lahko učitelji od učencev pričakujejo, da bodo poznali in pravilno 

uporabljali gimnastično izrazoslovje, če se sami temu izogibajo. Učitelji se morajo zavedati 

pomena poznavanja gimnastičnega izrazoslovja, zato bi bilo dobro, da za nasvet vprašajo 

profesorja razrednega pouka ali si v knjižnici sposodijo knjigo z omenjeno tematiko. Le tako 

bodo učenci dobili priložnost, da se seznanijo z izrazi, jih usvojijo in uporabljajo. 

  

0,9 % 

6,0 % 

43,1 % 
39,2 % 

11,0 % 

Zelo redko. 

Redko. 

Občasno. 

Pogosto. 

Zelo pogosto. 
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20. VPRAŠANJE: Kako pogosto na uporabo gimnastičnega izrazoslovja opozarjate tudi 

učence? 

 

 

Graf 38: Pogostost opozarjanja učencev na uporabo gimnastičnega izrazoslovja. 

 

Cilj tega vprašanja je bil izvedeti, kako pogosto učitelji na uporabo gimnastičnega 

izrazoslovja opozarjajo tudi učence. Ugotovili smo, da največ učiteljev (43,2 %) občasno na 

uporabo gimnastičnega izrazoslovja opozarja tudi učence. Po zastopanosti sledita odgovora 

»pogosto na uporabo gimnastičnega izrazoslovja opozarjam tudi učence« (28,3 %) in »redko 

na uporabo gimnastičnega izrazoslovja opozarjam tudi učence« (15,5 %). Več kot desetina 

vprašanih (10,5 %) to naredi zelo pogosto, 2,7 % učiteljev pa na uporabo gimnastičnega 

izrazoslovja učence opozarja zelo redko. 

Z opozarjanjem na uporabo gimnastičnega izrazoslovja naj učitelj začne že pri uvodnem delu 

učne ure, torej pri gimnastičnih vajah. Večkrat kot bodo učenci ponovili določen izraz, prej ga 

bodo usvojili in ga tudi uporabljali. Pri tem pa je pomembno učiteljevo pravilno poznavanje 

gimnastičnega izrazoslovja.  

  

2,7 % 

15,5 % 

43,2 % 

28,3 % 

10,5 % 

Zelo redko. 

Redko. 

Občasno. 

Pogosto. 

Zelo pogosto. 
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30,3 % 

69,7 % 

Da. 

Ne. 

21. VPRAŠANJE: Ali ste se že udeležili izobraževanja oziroma seminarja z gimnastično 

vsebino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Največ učiteljev (69,7 %) odgovarja, da se še niso udeležili izobraževanja oziroma seminarja 

z gimnastično vsebino. Skoraj tretjina vseh vprašanih (30,3) pa se je takšnega izobraževanja 

že udeležilo. 

Menimo, da bi učitelji z udeležbo na izobraževanjih oziroma seminarjih z gimnastično 

vsebino ponovili in utrdili znanje, ki ga že imajo, hkrati pa spoznali, na kaj morajo biti pri 

poučevanju gimnastike pozorni. Športna vzgoja je učni predmet, kjer je nevarnost za 

poškodbe učencev večja kot pri drugih učnih predmetih. Če so učitelji dobro in pravilno 

seznanjeni z metodičnimi postopki, s pravilnimi izvedbami, z varovanji itd., lahko s tem 

veliko pripomorejo k bolj kvalitetni in učinkoviti varnosti učencev.  

Rezultati raziskave, ki jih v svojem članku navaja V. Štemberger (2003), kažejo, da se učitelji 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja športne vzgoje le redko udeležujejo. 

Rezultati iste raziskave so tudi pokazali, da učitelji redko ali celo nikoli ne berejo revije s 

področja športne vzgoje. 

 

  

Graf 39: Udeležba učiteljev na izobraževanju oziroma seminarju z gimnastično vsebino. 
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22. VPRAŠANJE: Ali bi se želeli na področju gimnastike (še) izobraževati? 

 

 

Graf 40: Število učiteljev, ki se na področju gimnastike (še) želi izobraževati. 

 

Želeli smo izvedeti, ali bi se učitelji na področju gimnastike (še) želeli izobraževati. Ugotovili 

smo, da si večina učiteljev (79,2 %) to želi, nekaj več kot petina vseh vprašanih v raziskavi 

(20,8 %) pa se na področju gimnastike ne želi (več) izobraževati. 

Rezultati so zelo spodbudni, saj kažejo, da se učitelji zavedajo pomembnosti poznavanja 

gimnastičnih vsebin. Menimo, da bi  z udeležbo na izobraževanju ali seminarjih z gimnastično 

vsebino veliko pripomogli k učinkovitejšemu izvajanju gimnastike in k postavljanju te učne 

vsebine na višjo raven.  

V. Štemberger (2003) poudarja, da je z udeležbo na seminarjih strokovnega spopolnjevanja 

kar nekaj težav (denar, prosti dnevi). Predlaga, da bi lahko del težav rešili z internimi 

izobraževanji (na primer športni pedagog predstavi področje, kjer učitelji čutijo primanjkljaj 

ali imajo težave), z večjim povezovanjem šol s fakultetami in z njihovimi strokovnjaki, z 

objavljanjem razpisov, ki jih lahko objavijo učiteljski zbori itd. Učitelji bi svoje znanje 

izpopolnili in ga obogatili ter učencem omogočili kvalitetno znanje športne vzgoje. 

  

79,2 % 

20,8 % 

Da. 

Ne. 
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7. SKLEP 

 

Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kakšno je izvajanje vsebin gimnastike v osnovni šoli. Z 

vprašalnikom smo želeli izvedeti, kako radi učitelji poučujejo športno vzgojo in gimnastiko in 

koliko ur na leto namenijo gimnastični abecedi (1. triletje) oziroma gimnastiki z ritmično 

izraznostjo (2. triletje). Zanimalo nas je, kakšne so njihove izkušnje z gimnastiko iz časa 

njihovega šolanja in katere gimnastične vsebine učitelji poučujejo najbolj pogosto ter katere 

najmanj. Želeli smo izvedeti, s katerimi strahovi se tekom poučevanja gimnastike soočajo 

tako učitelji kot tudi učenci in katere učne metode učitelji pri poučevanju največkrat 

uporabljajo. Zanimalo nas je, kako dobro učitelji poznajo metodične postopke in pravilne 

izvedbe posamezne gimnastične vsebine, kako dobro so seznanjeni s pravilnim varovanjem 

učencev in s pravilnim nudenjem pomoči učencem pri posameznih gimnastičnih vsebinah in 

kako pogosto učencem dovolijo izvajati medsebojno pomoč in varovanje. Želeli smo izvedeti, 

katere prilagoditve učitelji uporabljajo za učence, ki imajo pri gimnastiki težave, kako dobro 

poznajo gimnastično izrazoslovje, kako pogosto ga uporabljajo in kako pogosto nanj 

opozarjajo učence. Ne nazadnje nas je tudi zanimalo, koliko učiteljev bi se na področju 

gimnastike (še) želelo izobraževati. 

 

Na vprašalnik je odgovarjalo 337 učiteljev, ki poučujejo v prvem in drugem triletju. Vzorec 

zajema večino osnovnih šol v Sloveniji. Vprašalnik zajema 22 vprašanj, ki so večinoma 

zaprtega tipa.  

Vprašalnik smo objavili na internetni strani www.mojaanketa.si, kjer so bili vsi podatki 

procentualno že obdelani.   

  

http://www.mojaanketa.si/
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Na podlagi zastavljenih ciljev in hipotez raziskave smo prišli do naslednjih zaključkov:  

- Glede na dobljene rezultate smo ugotovili, da skoraj polovica sodelujočih učiteljev     

(42,2 %) rada poučuje športno vzgojo v primerjavi z drugimi učnimi predmeti in da več 

kot tretjina učiteljev (38,6 %) rada poučuje gimnastiko v primerjavi z drugimi učnimi 

vsebinami športne vzgoje. 

Hipoteza 1 (Učitelji v  primerjavi z drugimi učnimi predmeti zelo radi poučujejo športno 

vzgojo in neradi poučujejo gimnastiko v primerjavi z drugimi učnimi vsebinami športne 

vzgoje.) je tako zavrnjena. 

 

- Največ, kar 47,5 % vseh učiteljev na leto gimnastiki nameni od 0–20  ur. 

Hipoteza 2 (Učitelji gimnastiki na leto namenijo največ 20 ur.) je potrjena. 

 

- Ugotovili smo, da je bilo največ učiteljev (37,4 %) pri gimnastiki v času šolanja uspešnih 

oziroma dokaj uspešnih (37,4 %). Kar 52,2 % vseh vprašanih pravi, da njihov uspeh 

oziroma neuspeh vplivata na to, kako radi poučujejo gimnastiko. 

Hipoteza 3 (Učitelji so bili v času šolanja pri gimnastiki dokaj uspešni in njihov uspeh 

oziroma neuspeh vpliva na to, kako radi poučujejo gimnastiko.) je s tem potrjena. 

 

- Skoraj četrtina vseh sodelujočih v raziskavi (23 %) najpogosteje izvaja gimnastično 

vsebino »skoki«, najbolj redko pa akrobatiko (17 %).  

Hipoteza 4 (Učitelji najbolj pogosto izvajajo skoke, najmanj pogosto pa akrobatiko.) je 

potrjena. 

 

- Kar 45,3 % učiteljev se največkrat sooča s strahom pred poškodbami učencev.  

Hipoteza 5 (Učiteljev je predvsem strah poškodb učencev.) je potrjena. 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                   Urška Kužnik, diplomsko delo  

 

111 

 

- Največ učiteljev (42,8 %) meni, da učenci občasno občutijo strah pri izvajanju 

gimnastičnih prvin, kar 48,8 % pa jih meni, da učenci največkrat doživljajo strah pri 

akrobatiki.  

Hipoteza 6 (Učenci po mnenju učiteljev občasno občutijo strah pri izvajanju gimnastičnih 

prvin, največkrat pa ga občutijo pri akrobatiki.) je tako potrjena. 

 

- Glede na dobljene rezultate je metoda demonstracije – demonstriram sam s 26,1 % na 

prvem mestu najpogosteje uporabljenih učnih metod pri poučevanju gimnastike.  

Hipoteza 7 (Učitelji največkrat uporabljajo metodo neposredne demonstracije in metodo 

razlage.) je s tem potrjena. 

 

- Ugotovili smo, da največ učiteljev (36,2 %) povprečno pozna metodične postopke 

akrobatike, za metodične postopke skokov (46,3 %), ves in opor (44,2 %), vaj ravnotežja 

na ožji površini (47,2 %) in ritmike (36,2 %) pa je največ učiteljev odgovarjalo, da le-te 

poznajo dobro. 

Hipoteza 8 (Učitelji slabo poznajo metodične postopke akrobatike, povprečno poznajo 

metodične postopke ves in opor, vaj ravnotežja na ožji površini ter ritmike, dobro pa 

poznajo metodične postopke skokov.) je zavrnjena. 

 

- Kar 30 % učiteljev pravi, da so povprečno seznanjeni s pravilnimi izvedbami akrobatike. S 

preostalimi gimnastičnimi vsebinami pa so učitelji seznanjeni dobro. Za gimnastično 

vsebino skoki se je tako odločilo 44,5 % učiteljev, za vese in opore 42,4 %, vaje 

ravnotežja na ožji površini dobro pozna skoraj polovica učiteljev (46 %), ritmiko pa dobro 

pozna 38,9 % vseh vprašanih. 

Hipoteza 9 (Učitelji so slabo seznanjeni s pravilnimi izvedbami akrobatike, povprečno so 

seznanjeni s pravilnimi izvedbami ves in opor, vaj ravnotežja na ožji površini ter ritmike, 

dobro pa so seznanjeni  s pravilnimi izvedbami skokov.) je s tem zavrnjena. 
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- S pravilnim varovanjem učencev in s pravilnim nudenjem pomoči učencem pri 

posameznih gimnastičnih vsebinah so  učitelji seznanjeni dobro – pri akrobatiki je tako 

odgovorilo 29,4 % učiteljev, pri skokih 42,1 %, pri vesah in oporah se je tako odločilo 

40,7 %, pri vajah na ravnotežja na ožji površini je tako odgovorila skoraj polovica 

vprašanih (43,6 %), za ritmiko pa je tako odgovarjalo 40,9 % učiteljev.  

Hipoteza 10 (Učitelji so povprečno seznanjeni s pravilnim varovanjem učencev in s 

pravilnim nudenjem pomoči učencem pri akrobatiki, dobro pa so seznanjeni s pravilnim 

varovanjem učencev in s pravilnim nudenjem pomoči učencem pri skokih, vesah in 

oporah, vajah ravnotežja na ožji površini ter ritmiki.) je potrjena. 

 

- Največ, kar 55,2 % učiteljev pravi, da pri akrobatiki učencem zelo redko dovoljujejo 

izvajati medsebojno pomoč in varovanje. Več kot tretjina vseh vprašanih (38,3 %) tudi pri 

skokih in skoraj tretjina učiteljev (29,4 %) tudi pri vesah in oporah zelo redko dovoljuje 

izvajati medsebojno pomoč in varovanje. Največ učiteljev (34,4 %) pri vajah ravnotežja na 

ožji površini občasno dovoljuje izvajati medsebojno pomoč in varovanje. Za ta odgovor se 

je tudi pri ritmiki odločilo največ učiteljev (28,5 %). 

Hipoteza 11 (Učitelji zelo redko dovoljujejo izvajati medsebojno pomoč in varovanje pri 

vseh gimnastičnih prvinah.) je potrjena. 

 

- Ugotovili smo, da največ sodelujočih učiteljev (26,7 %) učencem pomaga s pomočjo 

oziroma s prijemom. 

Hipoteza 12 (Učitelji za prilagoditev vaje učencem največkrat uporabljajo pomoč 

(prijem).) je potrjena. 

 

- Kar 49,3 % učiteljev dobro pozna gimnastično izrazoslovje, pri poučevanju gimnastike pa 

ga skoraj polovica učiteljev (43,1 %) uporablja (le) občasno. 

Hipoteza 13 (Učitelji srednje dobro poznajo gimnastično izrazoslovje, uporabljajo pa ga 

pogosto.) je tako zavrnjena. 
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- Kar 43,2 % učiteljev je obkrožilo, da na gimnastično izrazoslovje učence občasno 

opozarjajo. 

Hipoteza 14 (Učitelji redko opozarjajo učence na uporabo gimnastičnega izrazoslovja.) je 

zavrnjena. 

 

-  Ugotovili smo, da se kar 79,2 % učiteljev na področju gimnastike (še) želi izobraževati. 

Hipoteza 15 (Večina učiteljev se na  področju gimnastike ne želi (več) izobraževati.) je s 

tem zavrnjena. 

 

Gimnastika je ena izmed vsebin športne vzgoje, s katero se učenci srečujejo že od prvega 

razreda dalje. Kljub temu, da začetno spoznavanje gimnastičnih vsebin poteka preko igre, sta 

učiteljevo poznavanje posamezne gimnastične vsebine in učinkovito zagotavljanje varnosti 

ključnega pomena. Učitelj učencem posreduje znanje, učenci pa ga sprejemajo. Če za 

določeno gibanje dobijo nepravilno informacijo, se gibanja naučijo narobe, kar ima lahko za 

posledico tudi hude zdravstvene težave, ki se lahko pokažejo šele v odrasli dobi. Učitelji 

morajo učence spodbujati, motivirati in jim omogočiti doživljanje uspeha, pri tem pa morajo 

poskrbeti za njihovo varnost in za to, da učenci gibanja izvajajo pravilno. 

 

S svojim diplomskim delom sem želela spodbuditi učitelje, da se zavedajo pomembnosti 

dobrega in pravilnega poznavanja gimnastičnih vsebin, učinkovitega zagotavljanja varnosti in 

dobrega poznavanja varovanja učencev. Učenci učitelja poslušajo in ne razmišljajo o tem, ali 

to, kar delajo, delajo prav ali narobe. Učitelj je tisti, ki mora biti prepričan o pravilnosti 

svojega znanja in se zavedati svojih napak. Učitelji naj med sabo sodelujejo, si pomagajo, 

svetujejo in se izobražujejo, saj bodo tako svoje znanje izpopolnili in tudi osebnostno zrasli. 

Učiteljem sem želela prikazati gimnastiko kot eno izmed učnih vsebin, ki zelo dobro vpliva 

tudi na druge športne zvrsti, in jih navdušiti, da bodo gimnastiki posvečali več učnih ur, kot 

jih posvečajo zdaj. Več učnih ur bi pomenilo več časa, ki bi ga učitelj lahko namenil 

posamezni gimnastični vsebini, učenci pa bi imeli priložnost postopnega spoznavanja 

gimnastičnih vsebin, skladno z njihovimi zmožnosti.                                  

Želela sem spodbuditi tudi vodstva šol, da bi se zavedali pomembnosti zagotavljanja 
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kvalitetne športne vzgoje. Kvalitetna športna oprema, orodja in pripomočki so učitelju pri 

poučevanju gimnastike v veliko pomoč in so ključnega pomena za zagotavljanje varnosti 

učencev. Učitelj bo imel tako več možnosti poučevanja, učenci pa bodo pridobivali 

raznovrstno znanje.  
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9. PRILOGA 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Urška Kužnik, absolventka Pedagoške fakultete, smer razredni pouk. Pišem diplomsko 

delo, s katerim želim ugotoviti, kakšno je izvajanje vsebin gimnastike v osnovni šoli. 

Prosim vas, da vprašanja pozorno preberete in nanje iskreno odgovorite. Za lažjo obdelavo 

podatkov so vprašanja in odgovori napisani v moškem spolu ednine. 

Rezultate vprašalnika bom uporabila izključno v raziskovalne namene. Pri analizi odgovorov 

Vam zagotavljam popolno anonimnost. 

 

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje. 

           Urška Kužnik 

 

1. Spol:    M        Ž     (obkrožite) 

2. Starost:  ______ let. 

3. Razred, ki ga poučujete:  ______ razred. 

 

4. Na petstopenjski ocenjevalni lestvici obkrožite, kako radi poučujete športno vzgojo v 

primerjavi z drugimi učnimi predmeti. 

 

1  2  3  4    5 

        zelo nerad           zelo rad 

 

5. Na petstopenjski ocenjevalni lestvici obkrožite, kako radi poučujete gimnastiko v 

primerjavi z drugimi učnimi vsebinami športne vzgoje. 

 

1  2  3  4    5 

       zelo nerad           zelo rad 
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6. Koliko ur na leto namenite gimnastični abecedi (1. triletje) oziroma gimnastiki z ritmično 

izraznostjo (2. triletje)? Odgovor napišite na črto.  

 

             ur. 

 

7. Na petstopenjski ocenjevalni lestvici obkrožite, koliko vaša naklonjenost gimnastiki vpliva 

na število ur, ki jih na leto namenite tej učni vsebini. 

 

1  2  3  4    5 

          povsem          zelo vpliva 

                                             ne vpliva                           

 

8. Kako uspešni ste bili pri gimnastiki v času šolanja? Obkrožite črko pred odgovorom.  

 

a) Zelo uspešen. 

b) Uspešen. 

c) Dokaj uspešen. 

d) Neuspešen. 

e) Povsem neuspešen. 

 

9. Ali uspeh oziroma neuspeh pri gimnastiki v otroštvu vplivata na to, kako radi poučujete 

gimnastiko? Obkrožite črko pred odgovorom. 

 

a) Da. 

b) Ne. 
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10. V učnem načrtu so zapisane gimnastične vsebine, ki naj bi jih učenci tekom šolanja 

spoznali. Katere gimnastične vsebine izvajate najbolj pogosto in katere najmanj? Vpišite 

številke od 1 (najbolj pogosto) do 5 (najmanj pogosto). 

 

a) Akrobatika.    ____ 

b) Skoki.        ____ 

c) Vese in opore.    ____ 

d) Vaje ravnotežja na ožji površini. ____ 

e) Ritmika.    ____ 

 

 

11. Ali se pri poučevanju gimnastike soočate s kakšnimi strahovi? Obkrožite črko pred 

odgovorom. 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 

12. S katerimi strahovi se pri poučevanju gimnastike soočate? Obkrožite črko pred odgovori. 

Mogočih je več odgovorov. 

Na vprašanje odgovorite le, če ste pri vprašanju 12 odgovorili z DA. 

 

a) Strah pred izvajanjem gimnastičnih prvin (npr. pri demonstraciji). 

b) Strah pred določenim gimnastičnim orodjem. 

c) Strah pred poškodbami učencev. 

d) Strah pred poškodbami samega sebe. 

e) Strah pred neznanjem varnega in pravilnega varovanja učencev pri izvajanju 

gimnastičnih prvin. 

f) Strah pred neznanjem varnega in pravilnega nudenja pomoči učencem pri izvajanju 

gimnastičnih prvin. 

g) Drugo: __________________________. 
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13. Na petstopenjski ocenjevalni lestvici obkrožite, kako pogosto učenci pri izvajanju 

gimnastičnih vsebin občutijo strah. 

 

1  2  3  4    5 

        zelo redko                   zelo pogosto 

 

14. Pri katerih gimnastičnih vsebinah učenci največkrat občutijo strah? Obkrožite črke pred 

odgovori. Mogočih je več odgovorov. 

 

a) Akrobatika. 

b) Skoki. 

c) Vese in opore. 

d) Vaje ravnotežja na ožji površini. 

e) Ritmika. 

f) Pri nobeni gimnastični prvini. 

 

15.  Učitelj učencem posreduje znanje preko različnih učnih metod. Katere od spodaj 

naštetih učnih metod pri gimnastiki največkrat uporabljate? Obkrožite črke pred  

odgovori. 

 

a) Demonstracija – demonstriram sam. 

b) Demonstracija – demonstrira učenec. 

c) Razlaga. 

d) Pogovor. 

e) Didaktično-gibalna igra. 

f) Prikaz posnetkov na CD-ju, DVD-ju. 
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16. Učenci posamezno gimnastično vsebino spoznajo preko metodičnih postopkov. Na 

petstopenjskih ocenjevalnih lestvicah pri vsaki od spodaj naštetih gimnastičnih vsebin 

obkrožite, kako dobro poznate metodične postopke posamezne prvine.  

 

a) Akrobatika. 

1  2  3  4    5 

         zelo slabo                     zelo dobro 

 

b) Skoki. 

1  2  3  4    5 

         zelo slabo                    zelo dobro 

 

c) Vese in opore. 

1  2  3  4    5 

                   zelo slabo                     zelo dobro 

 

d) Vaje ravnotežja na ožji površini. 

1  2  3  4    5 

         zelo slabo          zelo dobro 

 

e) Ritmika. 

1  2  3  4    5 

         zelo slabo          zelo dobro 
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17. Za varno izvajanje gimnastičnih vsebin je potrebno poznati pravilne izvedbe posameznih 

vsebin. Na petstopenjskih ocenjevalnih lestvicah pri vsaki od spodaj naštetih gimnastičnih 

vsebin obkrožite, kako dobro ste seznanjeni s pravilnimi izvedbami posameznih 

gimnastičnih vsebin. 

 

a) Akrobatika. 

1  2  3  4    5 

         zelo slabo          zelo dobro 

 

b) Skoki. 

1  2  3  4    5 

         zelo slabo          zelo dobro 

 

c) Vese in opore. 

1  2  3  4    5 

         zelo slabo          zelo dobro 

 

d) Vaje ravnotežja na ožji površini. 

1  2  3  4    5 

         zelo slabo          zelo dobro 

 

e) Ritmika. 

1  2  3  4    5 

         zelo slabo          zelo dobro 
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18. Za varno in učinkovito poučevanje gimnastičnih vsebin sta potrebna pomoč in varovanje. 

Na petstopenjskih ocenjevalnih lestvicah pri vsaki od spodaj naštetih gimnastičnih vsebin 

obkrožite, kako dobro ste seznanjeni s pravilnim varovanjem učencev in s pravilnim 

nudenjem pomoči učencem pri posameznih gimnastičnih vsebinah. 

 

a) Akrobatika. 

1  2  3  4    5 

         zelo slabo              zelo dobro 

 

b) Skoki. 

1  2  3  4    5 

         zelo slabo          zelo dobro 

 

c) Vese in opore. 

1  2  3  4    5 

         zelo slabo          zelo dobro 

 

d) Vaje ravnotežja na ožji površini. 

1  2  3  4    5 

         zelo slabo          zelo dobro 

 

e) Ritmika. 

1  2  3  4    5 

         zelo slabo           zelo dobro 
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19. Medsebojno varovanje učencev je pomembno tako iz organizacijskih kot tudi vzgojnih 

razlogov. Na petstopenjskih ocenjevalnih lestvicah pri vsaki od spodaj naštetih 

gimnastičnih vsebin obkrožite, kako pogosto učencem dovoljujete izvajati medsebojno 

pomoč in varovanje, pri katerem učenci nudijo pomoč sošolcem ali pa jih pri izvajanju 

gimnastičnih vsebin varujejo. 

 

a) Akrobatika. 

1  2  3  4    5 

     zelo redko                     zelo pogosto 

 

b) Skoki. 

1  2  3  4    5 

     zelo redko                     zelo pogosto 

 

c) Vese in opore. 

1  2  3  4    5 

     zelo redko                     zelo pogosto 

 

d) Vaje ravnotežja na ožji površini. 

1  2  3  4    5 

     zelo redko                     zelo pogosto 

 

e) Ritmika. 

1  2  3  4    5 

     zelo redko                     zelo pogosto 
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20. Učencem, ki jim določena gimnastična prvina povzroča težave, lahko učitelj pomaga z 

različnimi prilagoditvami. Na kakšen način pomagate učencem, ki imajo težave, oziroma 

katere prilagoditve uporabljate? Obkrožite črke pred odgovori. Mogočih je več 

odgovorov. 

 

a) Dodatne blazine za občutek varnosti. 

b) Klančine. 

c) Pomoč (prijem). 

d) Spodbuda.                                                                                                                                                                                                                                                  

e) Drugo: __________________________. 

 

21. Za učinkovito poučevanje gimnastike je potrebno poznavanje gimnastičnega izrazoslovja. 

Obkrožite, kako dobro poznate gimnastično izrazoslovje.  

 

a) Zelo dobro. 

b) Dobro. 

c) Srednje dobro. 

d) Slabo. 

e) Zelo slabo. 

 

22. Na petstopenjski ocenjevalni lestvici obkrožite, kako pogosto uporabljate gimnastično 

izrazoslovje. 

 

1  2  3  4    5 

      zelo redko                     zelo pogosto 

 

23. Na petstopenjski ocenjevalni lestvici obkrožite, kako pogosto na uporabo gimnastičnega 

izrazoslovja opozarjate tudi učence. 

 

1  2  3  4    5 

      zelo redko                                zelo pogosto  
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24. Ali ste se že udeležili izobraževanja oziroma seminarja z gimnastično vsebino? Obkrožite 

črko pred želenim odgovorom. 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 

25. Ali bi se želeli na področju gimnastike (še) izobraževati? 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 

 

 

 

 

 


