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IZVLEČEK 

 

Namen naše raziskave je bil ugotoviti znanje plavanja študentov 4. letnika razrednega pouka 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V vzorec je bilo zajetih 59 študentov vpisne generacije 

2008/2009 in 66 študentov vpisne generacije 2009/2010. S pomočjo opazovanja in analize 

videoposnetkov smo želeli ugotoviti stanje znanja plavanja prsne tehnike in ugotoviti, katere 

so najpogostejše napake pri izvajanju te plavalne tehnike.  

 

Za ugotavljanje znanja plavanja smo uporabili ocenjevalne lestvice, za ugotavljanje napak pa 

nabor predvidenih napak, ki smo jih pripravili v skladu z zakonitostmi pravilnega plavanja 

osnovne tehnike prsno. Tehniko smo ocenjevali v celoti in po delih: udarec prsno, zavesljaj 

prsno, gibanje glave in dihanje v koordinaciji z zavesljajem ter koordinacijo.   

 
Dobljene podatke smo vnesli v matriko s programom Microsoft Excel in jih statistično 

obdelali z računalniškim programom SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences 

20.0). 

 
Rezultati raziskave so pokazali, da študenti 4. letnika razrednega pouka na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani slabo obvladajo plavanje osnovne tehnike prsno in da med generacijama ni 

bistvenih razlik niti v znanju plavanja prsne tehnike niti v vrstah storjenih napak. Z analizo 

rezultatov smo ugotovili, da so najpogostejše napake pri prsnem plavanju študentov: plavanje 

z glavo zunaj, nezaključen udarec in spuščanje komolcev med zavesljajem pod vodo ter 

premalo navzven obrnjene dlani. 
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ABSTRACT 

 

The goal of our survey was to determine the knowledge of swimming among the senior 

students of Primary Teacher Education at the Faculty of Education in Ljubljana. The sample 

consisted of 59 male and female students of generation 2008/2009 and 66 students of 

generation 2009/2010. Through observation and the analysis of the video we wanted to 

determine the knowledge of breaststroke swimming technique and the most common mistakes 

in this swimming technique. 

 

To determine the swimming knowledge, we used survey scales. To find out which mistakes 

are the most common, we used a set of errors in accordance with the correct basic breaststroke 

swimming rules. The technique was evaluated as a whole and each part separately: breast 

stroke, arm stroke, head movement and breathing in coordination with the stroke and 

coordination. 

 

The obtained data were statistically processed with the computer programmes SPSS 20.0 

(Statistical Package for the Social Sciences) and Microsoft Excel. 

 

The Results of the survey showed that the senior students of Primary Teacher Education at the 

Faculty of Education in Ljubljana do not master basic breaststroke technique well and there is 

no significant difference between the two generations, neither in the knowledge of swimming 

techniques nor in the types of mistakes. By analysing the results we found the most common 

mistakes among the students, namely swimming with the head outside the water, unfinished 

stroke, elbows being too deep under water during the stroke and lack of outward facing palm. 
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1 UVOD 
 

Plavanje predstavlja osnovni način gibanja v vodi. Je zelo stara športna panoga. Že od nekdaj 

so ljudje čutili potrebo, da bi znali plavati, in do danes se to ni spremenilo. Avtor Juba (2010) 

je v svojem delu zapisal, da obstaja razlika med plavanjem v preteklosti in plavanjem, ki ga 

poznamo danes. Ljudje so včasih plavali zaradi užitka ali lova, danes pa imamo drugačne 

razloge. Najpomembnejša med njimi sta varovanje zdravja in pridobivanje ter vzdrževanje 

telesne vzdržljivosti. S tem pa želimo pozitivno vplivati na lastno zdravje. Ne smemo pa 

pozabiti, da znanje plavanja pomeni tudi najboljši preventivni ukrep pred utopitvijo.  

 

Najprimernejši čas za poučevanje plavanja je čas prvega triletja osnovnošolskega 

izobraževanja. V učnem načrtu za športno vzgojo iz leta 2011 je zato zapisano, da šole, ki 

imajo pogoje za to, v prvem razredu izpeljejo tečaj privajanja na vodo in seznanijo učence z 

eno plavalno tehniko; v drugem in tretjem razredu pa je obveza vseh šol, da v rednem pouku 

izvedejo obvezni dvajseturni tečaj plavanja za vse učence. Cilji, ki naj bi jih učenci v prvem 

razredu dosegli, je prilagoditev na vodo do stopnje drsenja, v drugem in tretjem razredu pa naj 

bi vsak učenec z eno od plavalnih tehnik (prsno, hrbtno, kravl) preplaval 25 metrov v globoki 

vodi.  

 

Učenje plavanja je zapleten proces, zato bi ga morale izvajati osebe, ki znajo plavati in imajo 

tudi ustrezna znanja o reševanju iz vode. Otroci pogosto prve plavalne zavesljaje naredijo s 

pomočjo staršev (Kapus et al., 2011). Začeto delo staršev pa bi morali nadaljevati za učenje 

plavanja usposobljeni učitelji in učiteljice
1 

razrednega pouka, saj je obvezni plavalni tečaj del 

rednega pouka. Zaradi tega dejstva (Jurak, & Kovač, 2001) bo potrebno spremeniti 

izobraževalne programe za bodoče učitelje razrednega pouka. Tudi Bobičeva (1995) v svoji 

diplomski nalogi opozarja, da bi bilo potrebno dopolniti študijski program na Pedagoški 

fakulteti (smer razredni pouk) in omogočiti, da bi si študenti in študentke
2
 lahko pridobili 

dovolj znanja za poučevanja plavanja. S svojim pedagoškim in plavalnim znanjem bi učitelji 

razrednega pouka lahko zelo pripomogli k boljši plavalni pismenosti otrok.  
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Zaradi enostavnega dihanja in dobre preglednosti vodne gladine je najbolj priljubljen plavalni 

slog prsno. Gibanje je enakomerno, tekoče in brez sunkov. Tako si plavalec pred seboj ne dela 

valov. Po vsakem zavesljaju se plavalec iztegne, oziroma zdrsi po vodni gladini. Delo nog pri 

prsnem plavanju je podobno kot pri plavanju žab, zato temu načinu plavanja rečemo "žabica". 

Vendar šele ko »žabico« nadgradimo z izdihovanjem v vodo, pravimo, da plavamo prsno 

tehniko plavanja (Kapus, J., 2010). 

 

 

1.1 PLAVANJE KOT ŠPORTNA DEJAVNOST IN RAZLIČNI VIDIKI  

           PLAVANJA, UČENJA PLAVANJA 

 

Plavanje je gibalna dejavnost, ki oblikuje rast in razvoj telesa. Zaradi vodoravnega, ležečega 

položaja telesa v vodi na skelet ni velikih obremenitev. Hkrati plavanje omogoča tudi veliko 

število gibov, ki jih sicer ni mogoče izvajati med gibanjem na kopnem. Zaradi sorazmerno 

počasnih gibov pri plavanju večinoma ne prihaja do poškodb. Zaradi vsega tega je plavanje 

primerno tudi za starejše in težje ljudi, paraplegike, za rehabilitacijo po poškodbah in boleznih, 

za korekcijo nepravilnih telesnih drž ter za preprečevanje številnih negativnih učinkov 

sodobnega načina življenja pri vseh starostih. Pritisk vode na površino telesa pripomore tudi k 

boljšemu delovanju krvnega obtoka, saj je pretočnost krvi olajšana. Plavanje s pravilnim 

ritmičnim izdihovanjem proti povečanemu uporu vode predstavlja tudi zelo primerno vajo za 

dihalno mišičje. Ugodno vpliva na miselne sposobnosti in osebnostne lastnosti, saj zmanjšuje 

depresivnost, izboljšuje razpoloženje in samopodobo. Pomembno je dejstvo, da redno 

plavanje lahko povzroča enake učinke kot različne oblike psihoterapije. Učenje plavanja 

omogoča možnost navezovanja stikov s člani skupine v smislu druženja in sklepanja 

prijateljstva. Plavanje ni elitno in je razmeroma poceni, zato se z njim lahko ukvarja cela 

družina in tako omogoča tudi krepitev družinskih vezi. Potrebno je omeniti, da plavanje z  

umivanjem in prhanjem spodbuja tudi higienske navade (Kapus et al., 2011). Tudi Berčič 

(1994) ugotavlja, da plavanje deluje kot sprostitev in antistres ter hkrati krepi splošno 

odpornost.  

 

Ulaga (1996) opozarja na dejstvo, da plavanje tako kot plezanje, tek, skakanje ali žoganje sodi 

med športne veščine, ki bi jih moral obvladati vsak otrok.  
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Sistematično učenje plavanja na Slovenskem se je pričelo leta 1963 z akcijo »Naučimo se 

plavati«. Glavni namen te akcije je bil, naučiti vse otroke plavati (Virk, 1994).  

 

V zadnjih letih postaja plavanje med Slovenci vedno bolj priljubljen šport. Rezultati kažejo, 

da je po priljubljenosti na drugem mestu, takoj za hojo. Z njim se ukvarja kar 35 odstotkov 

Slovencev. Priljubljenost plavanja se je v primerjavi z letom 2006 povečala za 3 odstotke 

(Juba, 2010). 

 

Danes so v razvitih državah plavalne vsebine del šolskih učnih načrtov. Nekatere države 

(Švedska, Nizozemska, Nemčija) imajo tako v športnih programih plavanje kot obvezen ali 

izbirni predmet. Vzgoja in izobraževanje se dopolnjujeta pri učenju plavanja. Izobraževanje 

poteka v obliki učenja plavalnih tehnik. Pri tem pa učitelj učencu privzgaja: plavalno 

miselnost, ekološko osveščenost, občutek za čistočo in zdravje, zmožnost premagovanja 

lastnih strahov ter moralno – etične vrednote (medsebojno pomoč, solidarnost) (Kapus et al., 

2011). 

 

1.2 ZGODOVINA PLAVANJA PRSNEGA SLOGA  

 

Prsno plavanje velja za najstarejšo plavalno tehniko. Ljudje so poskušali poiskati najboljši 

način za gibanje po vodni gladini. Verjetno so želeli posnemati plazeče gibanje na kopnem in 

pri tem izmenično ali sočasno izvajali gibe rok in nog. Glavo so imeli ves čas nad vodno 

gladino in tak položaj jim je omogočal nemoteno dihanje in dobro preglednost vodne gladine 

(Kapus et al., 2011). 

 

Wynman je leta 1538 prvi primerjal prsno tehniko plavanja s plavanjem žabe (Prešeren, 1980). 

Kapus s sodelavci omenja (2011), da so prsno plavanje ponovno začeli označevati kot »žabje« 

v 18. stoletju. Verjetno zato, ker so plavalci noge med udarcem krčili in iztegovali. 

Zagovornika takšnega plavanja sta bila tudi Guts – Muths in kasneje Horne. Slednji je prišel 

do spoznanja, da so udarci bolj učinkoviti, če so kolena bolj skupaj, saj se tako vodo med 

nogami iztisne (Kapus et al., 2011). Prsno plavanje se še danes napačno zamenjuje z žabjim 

plavanjem. Zavedati se je potrebno, da je »žaba« le preprosta oblika plavanja, pri kateri 

plavamo prsne cikle brez gibanja glave. Ker imamo glavo ves čas plavanja nad vodno gladino, 
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je takšno plavanje manj sproščeno in manj učinkovito od prsne tehnike plavanja (Kapus, J., 

2010). 

 

Prešeren (1980) v svojem priročniku za trenerje omenja, da je prsno plavanje zaradi 

počasnega premikanja in velikega upora vode predstavljalo velik izziv za nenehno 

proučevanje in njegovo izpopolnjevanje.  

 

Razvoj tekmovalnega plavanja in s tem tudi prsne tehnike (Kapus et al., 2011) pa je v 19. 

stoletju pospešil organiziranje plavalnih tekmovanj. Tudi Prešeren (1980) ugotavlja, da je 

prsno plavanje kot prva tehnika modernega športnega plavanja v več kot 50–letni dobi razvoja 

doživelo vrsto sprememb.  

 

Tehniko prsnega plavanja so v začetku razvoja najbolj izpopolnili nemški plavalci, ki so z 

odličnimi rezultati ustvarili svoj način prsnega plavanja. Tovrstni način plavanja prsne tehnike 

je zahteval velikega in močnega plavalca z dolgimi okončinami. Pri plavanju je plavalec 

močno osciliral. Pri udarcu je noge močno razširil in tako zajel veliko količino vode. 

Zavesljaji z rokami so bili dolgi in močni. Zaradi zelo obsežnih in širokih gibov udov, je bil 

ritem plavanja razmeroma počasen (Prešeren, 1980). 

 

Japonci, ki so po telesni gradnji večinoma prav nasprotni nemškemu tipu plavalca, saj so po 

navadi manjši in imajo krajše ude, so prsno tehniko plavanja prilagodili svoji telesni 

konstituciji in sposobnostim. Z njo so dohiteli in celo presegli dosežke evropskih plavalcev.  

Plavali so v hitrem ritmu, z visokim položajem telesa in brez potapljanja glave. Največja 

sprememba japonskega prsnega načina plavanja je bil precej ožji udarec z nogami (Prešeren, 

1980). 

 

Japonci so bili prvi, ki so spoznali slabosti klasičnega prsnega: široki udarci in zavesljaji, 

počasen ritem plavanja, poudarjeni odmori in zaviranje telesa ob vračanju rok in nog v začetni 

položaj. Zato so zavesljaje izvajali tako, da so že v fazi vlečenja začeli krčiti roke v komolcih 

in spuščati podlahti ter dlani. Z novim zavesljajem pa so morali spremeniti tudi udarec prsno. 

Z nogami so začeli udarjati ožje, hitreje in močneje, saj pri novem načinu plavanja vode ni 

bilo mogoče iztiskati počasi. Pri koordinaciji tehnike so bili pozorni na to, da so vdihovali v 
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začetku zavesljaja v fazi vlečenja, roke pa so ob udarcu vračali v začetni položaj in obratno. 

Japonski prsno je v tistem času postal pojem modernega prsnega (Kapus et al., 2011).  

 

Leta 1960 je prišlo do nove spremembe v prsni tehniki plavanja, in sicer v dihanju. Nov način 

plavanja prsne tehnike se je imenoval jastremski prsno. Plavalci so ugotovili, da lahko 

dosežejo hitrejši ritem zavesljajev, če vdihnejo ob zaključku zavesljaja. To je povzročilo 

spremembo v zavesljajih in udarcih. Zavesljaji so bili ožji, pri udarcih pa so plavalci imeli 

pete narazen, kolena pa so bila v širini bokov. Posledica hitrejšega ritma udarcev in 

zavesljajev pri takšnem načinu prsnega plavanja je bilo bistveno manjše drsenje plavalca 

(Kapus et al., 2011). 

  

Sledilo je (okoli leta 1970) tako imenovano progresivno (»kotaleče se«) prsno. Pri takšnem 

plavanju je bil položaj telesa ugodnejši, zavesljaji pa učinkovitejši. Zaviralne sile so bile 

manjše, zato je prsno plavanje postalo hitrejše (Kapus et al., 2011).  

 

Šele 17 let kasneje se je pri prsnem prvič dovolilo med izdihom potopiti celo glavo. Do tedaj 

je moral vseskozi biti en del glave nad vodo. Razvilo se je delfinsko prsno plavanje z 

valovitim gibanjem telesa, za katerega je bilo značilno, da je plavalec prihajal med drsenjem z 

rokami vzročeno do položaja, ko je imel ramena in glavo nižje od bokov (Kapus et al., 2011).  

 

Kot lahko vidimo, je imela prsna tehnika zelo pester razvoj zavesljajev, udarcev, ritma in 

koordinacije. Danes velja prsna tehnika glede na gibalno izvedbo in funkcionalno 

obremenitev za najtežjo plavalno tehniko (Kapus et al., 2011). 

 

Prešeren (1980) v svojem delu omenja še en poskus novega načina plavanja prsne tehnike. 

Leta 1953 se je pojavila podvodna tehnika prsnega plavanja, katere najvidnejši predstavnik je 

bil japonski plavalec Furukava. Tovrsten način plavanja (plavanje pod vodo) je bil zaradi 

vzgona in manjšega valovanja hitrejši in plavalci so plavali pod vodo toliko časa, kolikor  jim 

je to dopuščal njihov dihalni sistem. Že po dveh letih so takšno plavanje prepovedali in 

natančno določili dovoljeno tehniko prsnega plavanja (Prešeren, 1980). 

 

 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta                                                                  Teja Koželj; diplomsko delo 

 

 

- 6 - 

 

2 PREDMET IN PROBLEM RAZISKOVANJA 
 

Predmet raziskovanja je bila izvedba plavanja osnovne tehnike prsno pri študentih razrednega 

pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Za to raziskavo smo se odločili, ker smo na podlagi 

analize posameznih faz plavanja želeli ugotoviti in oceniti kvaliteto omenjene tehnike. 

 

Problem raziskovanja je bil ugotoviti kvaliteto izvedbe prsne tehnike pri omenjenih študentih 

in ugotoviti učinke njihovega učenja od začetka (družina), preko osnovne in srednje šole do 

fakultete ter ugotoviti, katere so najpogostejše napake pri izvajanju te plavalne tehnike in ali 

obstajajo razlike v znanju plavanja osnovne tehnike prsno med generacijama. 

 

2.1 PREDSTAVITEV TEHNIKE PRSNEGA PLAVANJA  

 

Pri predstavitvi  prsne tehnike smo se osredotočili na opis položaja telesa (lege telesa v vodi), 

na zavesljaje (gibanje – delo rok) in udarce (gibanje – delo nog), na gibanje glave in dihanje 

ter na koordinacijo tehnike. Pri nadaljevalni tehniki prsno pa smo predstavili še podvodni 

cikel prsno.  

2.1.1 Osnovna tehnika prsno  

 

Položaj telesa  

Osnovno tehniko prsno J. Kapus (2010) opredeljuje kot preprosto obliko prsnega plavanja, pri 

kateri se položaj telesa med plavanjem spreminja. Tako plavalec v času izdihovanja drsi 

iztegnjen na vodni gladini in ima glavo med iztegnjenimi rokami, v času vdiha pa ima noge 

potopljene v vodo, glavo pa nad gladino vode (Kapus, J., 2010).  

 

Slika 2.1: Drsenje plavalca pri izdihovanju (http://www.swim teach.com/breaststroke-arm-

action.html) 

 

 

 

 

 

 

http://www.swim/
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Delo rok  

Zavesljaje z rokami plavalec izvaja pod vodno gladino in soročno. Dlani so v času izvajanja 

zavesljaja rahlo usločene. Faze zavesljaja so: zajemanje, vlečenje, odrivanje, zaključek, 

vračanje rok pod vodo in drsenje. Faza zajemanja se prične, ko plavalec iz drsenja zasuka 

dlani navzven. Nato zavesla z iztegnjenimi rokami ven in nazaj do čelne ravnine ramen in 

zaključi vlečenje. Sledi krčenje rok v komolcih. S polkrožnim gibom podlahti navznoter 

plavalec približa dlani in komolca pred telesom. Nato prične dlani obračati navzgor in 

iztegovati roke proti gladini vode. Med iztegovanjem rok dlani zasuka dol. Po vrnitvi rok pod 

vodno gladino plavalec iztegnjen drsi v prsnem položaju na vodni gladini. Hitrost gibanja rok 

se stopnjuje od začetka do zaključka zavesljaja pod vodo (Kapus et al., 2011). 

 

Slika 2.2: Faze zavesljaja pri osnovni tehniki prsno (www.swim teach.com/breaststroke-

arm-action.html) 

 

 

 

  

 

 

 

  

1.  zajemanje vode         2.  gib dol, noter       3.  vračanje rok pod vodo         4. drsenje 

 

 

Delo nog  

Faze udarca z nogami so: krčenje nog, nastavek stopal, udarec ven in nazaj ter drsenje. Iz 

drsenja plavalec pokrči noge v kolenih toliko, da se s petami približa zadnjici, stopala upogne 

in jih zasuka navzven. Sledi polkrožen udarec ven, nazaj, dol in noter. Udarec zaključi tako, 

da ima pete skupaj in noge iztegnjene v kolenih. Plavalec z nogami udarja sonožno in z 

različno hitrostjo. Krčenje nog tako poteka počasi, udarec ven in nazaj pa hitro. Plavalec vodo 

odriva s spodnjo stranjo stopal (Kapus, J., 2010).  

 

http://(www.swim/
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Slika 2.3: Faze udarca pri osnovni tehniki prsno (http://www.swim 

teach.com/breaststroke-arm-action.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  krčenje nog        2.  nastavek stopal                3.  udarec ven in nazaj                   4. drsenje 

 

Položaj glave in dihanje  

Ko plavalec drsi po vodni gladini z obrazom, potopljenim v vodo, izdihuje skozi usta v vodo. 

Ob začetku faze vlečenja prične dvigovati glavo in ko jo ima nad vodo, vdihne. Glava je 

najviše takrat, ko se zavesljaj pod vodo zaključuje. Ob tem, ko prične plavalec vračati roke 

pod vodno gladino,  začne spuščati med roke tudi glavo (Kapus, J., 2010).  

 

Koordinacija (usklajenost udarca, zavesljaja, gibanja glave in dihanja)   

Plavalec po končanem drsenju začne zavesljaj. Takoj za tem začne dvigovati glavo, krčiti 

noge ter se pripravljati na udarec. Nato sočasno iztegne telo (vrne roke pod vodo naprej), 

spusti glavo med roke in udari z nogami. Plavalec v fazi drsenja izdihuje, vdihuje pa med 

dvigovanjem glave iz vode (Kapus, J., 2010). 

 

Slika 2.4: Koordinacija osnovne tehnike prsno bočno (www.swim-teach.com/ 

breaststroke-arm-action.html) 

 

        

          1.  drsenje                              2.  gib ven in noter                            3. drsenje 

http://www.swim/
http://www.swim-teach.com/
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2.1.2 Nadaljevalna tehnika prsno  

 

Nadaljevalna tehnika prsno predstavlja nadgradnjo osnovne tehnike prsno. Kapus in soavtorji 

(2011) pravijo, da plavalec izpopolnjuje svoj položaj telesa, udarce, zavesljaje in koordinacijo 

ter usvoji podvodni cikel prsno. 

 

Položaj telesa  

S potapljanjem glave v vodo in s polkrožnim udarcem plavalec nenehno spreminja položaj 

telesa. Boke ob krčenju nog in začetku zavesljaja spušča, pri vračanju rok pod vodo pa jih 

dviguje (Kapus et al., 2011). 

 

Delo rok  

Zavesljaj potek z obema rokama hkrati in pod vodno gladino. Sestavljen je iz giba ven, 

zajemanja vode, giba dol, giba noter, vračanja rok pod vodo in drsenja. Pri gibu ven plavalec 

z iztegnjenimi rokami zavesla ven in vesla mimo bočnih ravnin ramen. Dlani ima v začetnem 

položaju obrnjene navzdol, v končnem pa navzven in nazaj. V fazi giba dol plavalec pokrči 

roke v komolcih in s podlahtmi polkrožno zavesla. Pri tem pazi, da so komolci visoko; ves čas 

bi morali biti više od dlani in zapestij. Sledi polkrožni gib noter, pri čemer ima plavalec 

komolce pri miru. Nato pred telesom dlani približa skupaj, s komolci pa sledi gibanju dlani. 

Ko ima dlani in komolce skupaj pred telesom, dlani obrne navzgor in začne iztegovati roke. 

Medtem dlani zasuka navzdol. Roke nato vrne v začetni položaj. Ko plavalec roke vrne pod 

vodo, drsi v iztegnjenem položaju, pri čemer so roke iztegnjene in skupaj, glava pa je med 

rokami. Dlani so pri izvedbi zavesljaja rahlo konkavno usločene (Kapus et al., 2011). 

 

Delo nog  

Udarci so sonožni in zajemajo naslednje faze: krčenje nog, udarec ven, udarec dol, udarec 

noter in drsenje. Po končani fazi drsenja plavalec pokrči noge v kolenih in se s petami 

poskuša čim bolj približati zadnjici. Pozoren mora biti na to, da ima kolena razširjena le do 

širine bokov. Ko plavalec pete približa zadnjici, stopala upogne in jih zasuče navzven. 

Gležnje potisne navzven toliko, da so stopala na začetku udarca ven, postavljena širše od 

kolen. Nato plavalec izvede polkrožni udarec ven in nazaj. Pri iztegnjenih nogah začne 

udarjati ven, nazaj in dol. Udarec konča z udarcem noter, pri čemer dvigne še boke. Sledi faza 

drsenja. Plavalec drsi tako, da ima noge popolnoma iztegnjene in skupaj (Kapus et al., 2011). 

 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta                                                                  Teja Koželj; diplomsko delo 

 

 

- 10 - 

 

Položaj glave in dihanje  

Plavalec drsi v prsnem položaju, pri čemer ima glavo med iztegnjenimi  rokami, obraz pa 

potopljen v vodo, kamor izdihuje. Ob začetku giba ven začne dvigovati glavo proti vodni 

gladini. Položaj glave je najvišji ob gibu noter, ko plavalec vdihuje. Nato med vračanjem rok 

v osnovni položaj plavalec ponovno spusti glavo pod vodo. Iztegnjen začne drseti v prsnem 

položaju. Glavo ima znova med rokami  in izdihuje v vodo (Kapus et al., 2011). 

 

Koordinacija dela rok, nog, gibanje glave in dihanje 

Pri zavesljaju ven plavalec začne dvigovati glavo, telo ima iztegnjeno, boki so na vodni 

gladini, noge so v fazi drsenja. Ko začne glavo vedno bolj dvigovati, boke spušča pod vodno 

gladino, noge pa začne krčiti v kolenih. Ko je glava najviše in so boki pod vodno gladino, z 

nogami izvede udarec ven. Nato začne glavo spuščati, roke vrača pod vodo, z nogami udari 

dol in noter, boke pa prične dvigovati proti vodni gladini. V fazi drsenja je glava med rokami 

pod vodno gladino, telo je iztegnjeno, boki pa so na vodni gladini (Kapus et al., 2011). 

 

Podvodni cikel prsno 

Podvodni cikel prsno zajema sledeče faze: prvo drsenje, gib ven, zajemanje vode, gib dol, gib 

noter, gib gor, drugo drsenje, vračanje rok pod vodo in udarec. Plavalec ob odrivu od stene 

najprej drsi v iztegnjenem prsnem položaju in z iztegnjenimi rokami. Ko začuti, da se mu pri 

drsenju hitrost začne manjšati, z iztegnjenimi rokami zavesla ven in mimo bočnih ravnin 

ramen. V začetnem položaju ima dlani obrnjene dol, v končnem pa v smeri ven in nazaj. Nato 

roke pokrči v komolcih ter s podlahtmi izvede polkrožni gib dol in ven. Pod vodo plavalec z 

rokama naredi polkrožni gib noter in nazaj. Temu sledi zavesljaj ven, nazaj in gor, do 

položaja iztegnjenih rok ob telesu. V iztegnjenem prsnem položaju in z iztegnjenimi rokami 

drsi toliko časa, dokler se mu hitrost drsenja ne prične zmanjševati. Takrat začne roke pod 

telesom vračati naprej do vzročenja in pri tem udari z nogami ter izplava na površino vode. 

Ker je dovoljen le en podvodni zavesljaj, mora plavalec ob začetku drugega zavesljaja  

izplavati na vodno gladino (Kapus et al., 2011). 
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2.2 POGOJI ZA UČENJE PLAVANJA V ČASU ŠOLANJA 

 

Pod pogoje za učenje plavanja štejemo: okolje, pripomočke za učenje plavanja in značilnosti 

ter sposobnosti učencev; torej dejavnike, na katere učitelj neposredno ne more vplivati (Kapus 

et al., 2011). 

 

2.2.1 Okolje   

 

Dejavniki okolja so materialni pogoji in Kapus s sodelavci (2011) mednje uvršča:  

- kopališče ali plavališče,  

- veliko bazensko opremo in  

- osebno opremo. 

 

Kopališče je v skladu s predpisi s spremljevalnimi objekti opremljena vodna površina. Lahko 

je naravna ali bazenska. Plavališče pa je vodna površina, ki je predpisi ne urejajo, a vseeno 

omogočajo izvajanje programov za učenje plavanja in njenega izpopolnjevanja. Za veliko 

bazensko opremo se šteje oprema za tekmovanje, kot so štartni bloki, proge, črte na dnu 

bazena in drugo (Kapus et al., 2011). 

  

Oseba za učenje plavanje potrebuje tudi ustrezno osebno opremo:  

- kopalke, 

-  plavalna kapa, ki mora biti oprijeta in gladka, 

- natikači,  

- brisača,  

- zamaški za ušesa in nos,  

- plavalna očala (Kapus et al., 2011). 

 

2.2.2 Pripomočki za učenje plavanja 

 

Ločimo učne pripomočke, ki pomagajo pri spoznavanju vsebin, in didaktične pripomočke, ki 

jih učenci potrebujejo za izvajanje gibalne naloge. Ker nobeden od plavalnih pripomočkov ni 

povsem varen, mora imeti učitelj v vodi ves čas nadzor nad učencem. Učitelj mora 

pripomočke dobro poznati in pri izbiri ustreznega pripomočka upoštevati: starost učencev, 
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plavalno predznanje, skupino (velikost, homogenost) in pogoje dela (globina vode, valovanje, 

temperatura vode in zraka). Pozoren mora biti na to, da je izbrani pripomoček varen, 

preizkušen, izdelan iz materialov, ki so okolju in učenčevi koži prijazni, omogočati mora 

vodoraven položaj učenca v vodi, imeti mora pogrezajoče se varnostne ventile, sestavljen 

mora biti iz več med seboj ločenih delov in, ne nazadnje, mora učencu omogočati izvajanje 

gibanja z vsemi okončinami, trupom in glavo. Kljub temu, da imajo pripomočki pri učenju 

plavanja zelo veliko in pomembno vlogo, je cilj učenja plavanja varno plavanje brez 

omenjenih pripomočkov. Pripomočki, ki jih učitelj pogosto uporablja za učenje plavanja, so: 

Fredovi plavalni obroči, plavalne deske, plavalni plovci, plavajoča preproga. Nekateri 

pripomočki, ki pa jih učitelj uporablja za izboljšanje plavalnih tehnik, so: plavalna deska, 

plavalna očala, plavalne lopatke, plavalne rokavice, plavutke, plavalni plovec, plavalni pasovi 

in uteži, plavalni čevlji, vadbena ura (Kapus et al., 2011). 

  

2.2.3 Značilnosti in sposobnosti učencev  

 

Pri učenju plavanja mora učitelj upoštevati značilnosti in sposobnosti učencev in biti pozoren 

na:  

 njihovo razvojno stopnjo (učenje različno starih otrok s podobnimi miselnimi 

sposobnostmi in osebnimi lastnostmi);  

 stopnjo učnega procesa (prilagajanje učnih postopkov);  

 predhodno znanje plavanja, ki je pogosto zelo različno;  

 gibalne sposobnosti učencev (njihova moč, vzdržljivost, gibljivost, hitrost in 

koordinacija gibanja); 

 telesne značilnosti učencev (morfološka zgradba in antropometrijske značilnosti); 

  homogenost skupine (s pravilno razvrstitvijo učencev v skupine glede na: odnos do 

vode, predznanje plavanja, starost in spol, si  učitelj zelo olajša delo); 

 število učencev (v skupini neplavalcev do največ osem učencev, v skupini plavalcev 

pa največ do dvanajst učencev);  

 zdravstveni status (preoblačenje mokrih kopalk, mazanje s kremami za zaščito pred 

soncem) in  

 učenčev strah – anksioznost pri učenju plavanja (Kapus et al., 2011). 
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Otrok med šestim in desetim letom življenja (to je čas prve in druge triade v osnovni šoli) je 

zaradi hitrega razvoja velikih možganov v tem obdobju najbolj dovzeten za učenje tistih 

gibalnih dejavnosti, ki zahtevajo veliko naučenih vzorcev. Mednje sodi tudi plavanje (Strel, 

Kovač, Jurak, & Bednarik, 2001).  

 

V tem obdobju se pričnejo krepiti tudi otrokove okončine. Pogosto so med otroki opazne 

precejšne razlike v motoriki. Najpogostejši razlogi, da nekateri zaostajajo v motoričnem 

razvoju, so: slaba telesna kondicija, prekomerna telesna teža, pomanjkanje spodbujanja k 

aktivnosti in strah (Horvat, & Magajna, 1987). Zato mora učitelj plavanja omenjena dejstva 

nujno upoštevati. 

 

Strah je neprijetno čustvo, ki lahko deluje kot varovalni dejavnik in je koristen (strah pred 

globoko vodo) ali pa kot zavirajoč dejavnik in preprečuje otroku, da bi pridobil nove izkušnje 

in spretnosti. Sovrstniki poleg staršev in učiteljev lahko zelo pripomorejo k premagovanju 

slednjih strahov (Horvat, & Magajna, 1987). 

 

Pri oblikovanju skupin mora učitelj paziti, da je skupina številčno ustrezna in čim bolj 

homogena. To pomeni, da jo sestavljajo učenci  s podobnimi značilnostmi in sposobnostmi,  

saj bo delo s takšno skupino lažje. Učitelj mora v času poučevanja tudi omogočiti prehode 

učečih se med skupinami glede na stopnjo usvojenega plavalnega znanja (Kapus et al., 2011). 

 

Za načrtovanje učenja plavanja si učitelj na podlagi učnega načrta najprej pripravi letni 

delovni načrt, ki vsebuje natančnejše podatke o poteku učenja plavanja, nato pa še izvedbeni 

program učenja plavanja (Kapus et al., 2011). 
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2.3 GIBALNO UČENJE IN PLAVANJE 

 

Gibalne sposobnosti (Pistotnik, 1999) so lahko prirojene ali pridobljene. Z ustrezno gibalno 

aktivnostjo pa je moč temeljno stopnjo razvitosti gibalnih sposobnosti preseči.  

 

Rado Pišot v zborniku Športna rekreacija danes in jutri (2010) omenja, da visoka raven 

gibalnih sposobnosti otroku omogoča, da laže usvoji in uporablja zahtevnejše gibalne 

spretnosti,  poveča pa se tudi možnost uspešnega učenja na gibalnem področju. 

 

Plavanje se od drugih oblik gibanja bistveno razlikuje in ga ni mogoče pridobiti s hojo, tekom, 

plazenjem in drugimi vsakodnevnimi  oblikami gibanja. Zaradi teh dejstev je potrebno otroke 

pričeti učiti plavati pravočasno glede na njihov razvoj (to je od tretjega leta naprej) in 

metodično pravilno. Seveda pa jih je potrebno za učenje plavanja tudi ustrezno motivirati in 

pripraviti (Kapus et al., 2011).  

 

V svoji raziskavi Planinšec (2001) ugotavlja, da predšolsko in zgodnje šolsko obdobje 

predstavljata najpomembnejše obdobje za razvoj otrokovih gibalnih sposobnosti in v kolikor 

to obdobje zamudimo, nekaterih izgub  ni več mogoče  nadomestiti.  

 

Plavalnim strokovnjakom je najbližja teorija, ki govori o treh stopnjah gibalnega učenja 

plavalca (Kapus et al., 2011): 

 prva stopnja (miselna stopnja ali stopnja generalizacije) predstavlja stopnjo, v kateri 

učenec usvoji le posamezne faze plavalne tehnike in jih skuša povezati v plavalno tehniko. 

Gibanje plavalca je nespretno in neučinkovito ter polno nepotrebnih gibov. 

Program dela zajema prilagajanje na vodo in učenje ene izmed treh osnovnih plavalnih 

tehnik (prsno, kravl, hrbtno). 

 

 Druga stopnja (asociativna stopnja ali stopnja oblikovanja dinamičnega stereotipa) je 

stopnja, v kateri plavalec dela manj odvečnih gibov, plavanje je bolj sproščeno in 

povezano. V možganih plavalca se ustvari predstava o gibanju. Na tej stopnji poteka 

učenje nadaljevalnih plavalnih tehnik.  

 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta                                                                  Teja Koželj; diplomsko delo 

 

 

- 15 - 

 

 Tretja stopnja (avtonomna stopnja) predstavlja stopnjo avtomatizacije gibanja. Učenčevo 

izvajanje gibanja je zelo skladno in avtomatično. Je stopnja učenja tekmovalnih plavalnih 

tehnik.  

 

Pistotnik (1999) opozarja tudi na pomen ogrevanja v uvodnem delu vadbene ure predvsem z 

naravnimi oblikami gibanja. Tako je tudi pri plavanju. Razredni učitelj kot učitelj plavanja 

lahko pri ogrevanju uporabi podobne vaje, kot jih z učenci izvajajo v šoli – aktivni odmor ali 

minuta za zdravje. Učitelj/vaditelj mora biti pozoren na to, da so otroci pred odhodom v vodo 

dobro ogreti, saj v nasprotnem primeru lahko hitro pride do poškodb. Poleg tega otroke s tem 

navajamo na pomembnost obvladovanja naravnih oblik gibanja v življenju nasploh ter tudi 

kot osnovo za športno dejavnost, s katero se bo posameznik ukvarjal, bodisi plavanje v našem 

primeru bodisi kaj drugega. 

 

Ulaga (1996) predlaga, da bi otrok pred vadbo plavalnih gibov obvladal tako imenovano 

plavalno abecedo, ki bi pripomogla k bolj sproščenemu učenju plavanja. Gre za pet gibalnih 

vaj: potapljanje glave, gledanje pod vodo, zadrževanje sape, izdihovanje pod vodo in lebdenje 

v vodi, ki bi se jih otrok lahko naučil kar v domači kadi. »Prilagajanje na vodo se deli na 

prilagajanje na upor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, plovnost 

in drsenje« (Kapus et al., 2011, str. 234).   

 

»Učenje plavanja je gibalno učenje. Da se človek nauči plavati, mora v centralnem živčnem 

sistemu izdelati gibalni program za plavanje. Gradnja in delovanje programa se oblikujeta z 

gibalnim učenjem« (Kapus et al., 2011, str. 62). 
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2.4 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI PLAVANJU OSNOVNE TEHNIKE 

PRSNO 

2.4.1 V položaju telesa  

 

J. Kapus (2010) ugotavlja, da sta glavni napaki v položaju telesa pri osnovni tehniki prsno v 

prečni osi telesa pregloboko potopljene noge in previsoko dvignjena glava. Ti dve napaki sta 

posledica preveč pokončnega položaja telesa pri plavanju. Posledica napake v vzdolžni osi 

telesa je nesimetričen položaj bokov, kar povzroči nesimetrične udarce in zavesljaje. 

 

2.4.2 Pri udarcih  

 

Najpogostejše napake pri udarcih prsno (Nagy, 2012): 

 

 Ni nastavka stopal, oziroma so stopala premalo obrnjena navzven. 

 

 Pete so pri udarcu preveč skupaj. 

Slika 2.5: Pete so pri udarcu preveč skupaj (www.swimmingworldmagazine.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolena so pri potegu pet k zadnjici preširoko narazen. 
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 Nezaključen udarec – noge niso popolnoma iztegnjene in skupaj, stopala niso 

iztegnjena v »špičko«.  

Slika 2.6: Nezaključen udarec (www.swimmingworldmagazine.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pete so predaleč stran od zadnjice (potrebno jih je čim bolj približati zadnjici). 

 

 Preširok udarec. 

 

 Preglobok udarec. 

Slika 2.7: Preglobok udarec (www.swimmingworldmagazine.com) 
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 Nesimetričen udarec. 

Slika 2.8: Nesimetričen udarec (Kapus, J., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Pri zavesljajih  

 

Nagy (2012) opozarja na sledeče napake pri zavesljajih prsno: 

 

 Med zavesljajem so komolci prenizko in preveč nazaj. 

Slika 2.9: Komolci so prenizko in preveč nazaj (Kapus, J., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesimetričen zavesljaj pod vodo. 
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 V fazi giba dol so roke v komolcih premalo pokrčene, oziroma so preveč iztegnjene. 

 

 Predolg zavesljaj – prepozno zaključevanje zavesljaja.  

Slika 2.10: Prepozno zaključen zavesljaj prsno (Kapus, J., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komolci so ves čas rahlo pokrčeni (tudi v fazi drsenja). 

Slika 2.11: Pokrčeni komolci v fazi drsenja (www.swimmingworldmagazine.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dlani v začetnem delu zavesljaja niso (niso dovolj) obrnjene navzven. 
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 Prehitro zaključen zavesljaj.  

 

 Pri vračanju rok naprej so komolci preširoko narazen. 

Slika 2.12: Komolci so pri vračanju rok naprej preširoko narazen 

(www.swimmingworldmagazine.com) 
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2.4.4 Pri gibanju glave in dihanju v koordinaciji z zavesljajem 

 

Najpogostejše napake pri tem elementu so (Kapus et al., 2011): 

 

 Nepopoln izdih. 

 

 Prepozno dviganje glave iz vode za vdih.  

Slika 2.13: Prepozen dvig glave za vdih (www.swimmingworldmagazine.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezgodnje dvigovanje glave za vdih. 

Slika 2.14: Prehiter dvig glave za vdih (Kapus, J., 2010) 
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2.4.5 Pri koordinaciji prsno 

 

J. Kapus (2010) v svojem članku ugotavlja, da je najpogostejša napaka pri koordinaciji prsno  

neskladnost zavesljaja in udarca. Zavesljaj in udarec sta istočasna ali pa je udarec prepozno 

izveden. Kapus in soavtorji (2011) kot napako omenjajo tudi preveliko število ciklov na 

določeni razdalji. 

 

Slika 2.15: Neskladnost zavesljaja in udarca (prepozen udarec) 

(www.swimmingworldmagazine.com) 
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3 CILJI RAZISKAVE  
 

1. Ugotoviti znanje plavanja osnovne tehnike prsno pri študentih 4. letnika razrednega 

pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani.  

 

2. Ugotoviti najpogostejše napake študentov pri plavanju osnovne tehnike prsno. 

 

3. Ugotoviti, ali obstajajo razlike v znanju plavanja osnovne tehnike prsno pri študentih 4. 

letnika razrednega pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani med vpisnima generacijama 

2008/2009 in 2009/2010. 

 

 

4 HIPOTEZE RAZISKAVE 
 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze:  

 

H1 – Obvladovanje plavanja osnovne tehnike prsno pri študentih obeh generacij je slaba. 

 
 
H2 – Najpogostejša napaka študentov pri udarcih nog prsno je nezaključen udarec. 

 

H3 – Večina študentov med plavanjem osnovne tehnike prsno glave ne potaplja v vodo. 

 

H4 – Študenti pri plavanju osnovne tehnike prsno pri zavesljaju najpogosteje komolce 

spuščajo prenizko in z njimi vlečejo preveč nazaj. 

 

H5 – Med študenti obeh generacij ni razlik v izvedbi  plavanja osnovne tehnike prsno. 
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5 METODE DELA 
 

5.1 VZOREC MERJENCEV 

 

V vzorec merjencev je bilo vključenih 125 študentov 4. letnika razrednega pouka Pedagoške 

fakultete v Ljubljani dveh generacij; in sicer 59 študentov vpisne generacije 2008/2009, ki so 

študirali po starem študijskem programu, in 66 študentov vpisne generacije 2009/2010, ki so 

bili vključeni v nov – bolonjski študijski program. Zaradi varstva osebnih podatkov smo 

študente označili s številkami.  

 

5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

 

Vzorca merjencev sta bila različna: ena generacija študentov je spadala v bolonjski študij, 

druga (starejša generacija) pa ne.  

 

Spremenljivke, s katerimi smo imeli opravka, so bile: 

 generacija (1. spremenljivka), 

 delo rok (2. spremenljivka),  

 delo nog (3. spremenljivka),  

 gibanje glave in dihanje v koordinaciji z zavesljajem (4. spremenljivka) in 

 koordinacija (5. spremenljivka). 

 

V raziskavi smo uporabili videoposnetke plavanja študentov, ki so bili narejeni v študijskih 

letih 2011/2012 in 2012/2013.  

 

Za ugotavljanje znanja plavanja smo uporabili ocenjevalne lestvice za ocenjevanje dela rok, 

nog, gibanja glave in dihanja v koordinaciji z zavesljajem in koordinacije ter za ocenjevanje 

plavanja osnovne tehnike prsno. Ocenjevalne lestvice smo pripravili v skladu z zakonitostmi 

pravilnega plavanja osnovne tehnike prsno (Kapus et al., 2011).  

 

Za ugotavljanje napak pri plavanju osnovne tehnike prsno pa smo pripravili nabor 

najpogostejših predvidenih napak, ki so jih v svojih delih omenjali naslednji avtorji: Nagy 

(2012), J. Kapus (2010) in V. Kapus s sodelavci (2011).  
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5.2.1 Ocenjevalne lestvice osnovne tehnike prsno 

 

Merila za ocenjevanje dela nog (1 – 5):  

OCENO 1 (zelo slabo) je dobil študent, ki je delal večje napake, kot so: škarjast udarec, ne 

sonožno udarjanje, udarec z iztegnjenimi nogami, preozek udarec z nogami – podobno kot 

delfinov udarec). 

 

OCENO 2 (slabo) je dobil študent, ki naredil štiri ali več spodaj opredeljenih manjših 

napak. 

 

OCENO 3 (zadovoljivo) je dobil študent, ki je naredil tri do štiri manjše napake, kot so: 

premalo pokrči nogi v kolenih in pet ne približa dovolj zadnjici; v fazi drsenja nog ne iztegne 

popolnoma; kolena so precej preveč narazen; malce preozek/preširok udarec. 

 

OCENO 4 (dobro) je dobil študent, ki je naredil dve do tri manjše napake, kot so: stopala so 

premalo obrnjena navzven, zadnjica in boki so premalo dvignjeni (so prenizko), kolena so 

rahlo preširoko, preplitki udarci, noge niso popolnoma stegnjene – prsti in stopala niso 

iztegnjena v »špičko«. 

 

OCENO 5 (zelo dobro) je dobil študent, ki ni naredil večjih napak. Naredil je eno do dve 

manjši napaki. 

 

MANJŠE NAPAKE so bile:  

 stopala so premalo navzven; 

 zadnjica in boki so premalo dvignjeni (prenizko); 

 kolena so rahlo preširoko/preozko;  

 preplitki udarci; 

 noge niso popolnoma iztegnjene – prsti in stopala niso iztegnjena v »špičko«;  

 v fazi drsenja noge  niso poponoma iztegnjene. 

 

VEČJE NAPAKE so bile:  

 ne sonožni udarci; 

 močno preširoki ali pa preozki udarci (podobni delfinovim udarcem);  
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 udarci z iztegnjenimi nogami;  

 škarjasti udarci. 

 

Merila za  ocenjevanje dela rok (1 – 5): 

OCENO 1 (zelo slabo) je dobil študent, ki je naredil več kot tri večje napake, oziroma tri 

večje in več manjših napak. 

 

OCENO 2 (slabo) je dobil študent, ki je naredil dve večji in dve do tri manjše napake ali 

pa tri večje in eno manjšo napako. 

 

OCENO 3 (zadovoljivo) je dobil študent, ki je naredil dve večji in eno manjšo napako. 

 

OCENO 4 (dobro)  je dobil študent, ki je naredil eno večjo in dve do tri manjše napake. 

 

OCENO 5 (zelo dobro) je dobil študent, ki je naredil eno do dve  manjši napaki in nobene 

večje. 

 

VEČJE NAPAKE (bolj pomembni elementi zavesljaja) so bile:  

 komolci so bili v fazi giba dol prenizko (vlečenje s komolci nazaj);  

 pri zajemanju so bile dlani precej premalo obrnjene navzven;  

 roke so bile ves čas močno pokrčene v komolcih;  

 pri gibu rok noter je študent izvedel prekratek polkrožni gib podlahti ven in roke 

prehitro vrnil naprej;  

 prehitro/prepozno zaključevanje zavesljaja;  

 napačen potek zavesljaja prsno z rokami. 

 

MANJŠE NAPAKE (nekoliko manj pomembni elementi zavesljaja) so bile:  

 hitrost gibanja rok se ni stopnjevala od začetka do zaključka zavesljaja pod vodo;  

 roke so bile ves čas rahlo pokrčene v komolcih;  

 študent je pri zavesljaju roke premalo pokrčil v komolcih;  

 premalo širok zavesljaj;  

 komolci so bili pri poteku zavesljaja malce preveč nazaj;  

 študent je dlani nekoliko premalo obračal navzven;  
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 študent je malce prehitro/prepozno zaključil zavesljaj. 

 

Merila za ocenjevanje gibanja glave in dihanja ter koordinacije (1 – 3): 

OCENO 1 (zelo slabo) je dobil študent, ki ni potapljal glave, koordinacija in dihanje sta 

bila neustrezna; noge (roke) so precej zamujale/prehitevale; koordinacija ni bila ves čas 

plavanja vsaj dokaj ustrezna.  

 

OCENO 2 (slabo) je dobil študent, ki ni potapljal glave, vendar je bila koordinacija kljub 

temu dokaj ustrezna, prav tako dihanje; rahlo je zamujal/prehiteval z nogami (rokami); 

noge v fazi drsenja niso bile popolnoma iztegnjene in skupaj.  

 

OCENO 3 (zadovoljivo) je dobil študent, ki je potapljal glavo, koordinacija in dihanje sta 

bila ustrezna. 

 

Merila za ocenjevanje plavanja osnovne tehnike prsno (1 – 5): 

OCENO P1 (zelo slabo) je dobil študent, ki ni obvladal osnovne tehnike prsno. Delo rok 

in nog je bilo ocenjeno zelo slabo (veliko napak, udarci/zavesljaji prsno so bili neustrezni 

ali slabo izvedeni). Koordinacija je bila neustrezna ali pa zelo slaba, prav tako dihanje 

(vdih/izdih ni bil usklajen z gibanjem telesa v vodi).  

 

OCENO P2 (slabo) je dobil študent, ki je slabo obvladal osnovno tehniko prsno. Delo rok 

 in nog je bilo ocenjeno slabše (z oceno 2 ali 3), prav tako tudi gibanje glave in dihanje  

v koordinaciji z zavesljajem ter koordinacija.  

 

OCENO P3 (zadovoljivo) je dobil študent, ki je zadovoljivo obvladal plavanje osnovne 

tehnike prsno. Študent je takšno oceno prejel, če je bil za delo rok in nog ocenjen z oceno 

dobro, gibanje glave in dihanje v koordinaciji z zavesljajem ter koordinacija pa so bili 

zadovoljivi. Prav tako je študent dobil dano oceno, če je imel delo rok in nog ocenjeno z 

oceno dobro, koordinacija pa je bila slaba, oziroma če je za delo rok in nog prejel oceni 

slabo in zadovoljivo, za koordinacijo pa oceno dobro. 

 

OCENO P4 (dobro) je dobil študent, ki je dobro obvladal plavanje osnovne tehnike prsno.  
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OCENO P5 (zelo dobro) je dobil študent, ki je zelo dobro obvladal plavanje osnovne tehnike 

prsno. Delo rok in nog je bilo ustrezno in brez večjih napak. Za gibanje glave in dihanje v 

koordinaciji z zavesljajem ter za koordinacijo pa je prejel oceno dobro. 

 

 

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV  

 

Snemanje študentov je bilo opravljeno pri ugotavljanju začetnega stanja, na prvih vajah v 

bazenu, pri predmetu didaktika športne vzgoje II, v  devetih časovnih terminih; in sicer od 19. 

12. 2011 do 2. 11. 2012. Potekalo je na Fakulteti za šport, v 25–metrskem bazenu. Študenti so 

bili razdeljeni v manjše skupine. Z vsakim študentom smo opravili eno snemanje. Posnetki so 

bili narejeni, ko so študenti plavali 200 metrov (opravljanje delfina reševalca). 

 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatki so bili vneseni s programom Microsoft Excel. Dobljene podatke smo statistično 

obdelali z računalniškim programom za statistične analize SPSS 20.0 za Windowse in jih 

predstavili s frekvenco in odstotkom. Razlike med generacijama smo testirali s Pearsonovim 

Chi-square testom in jih sprejemali s 5 odstotnim tveganjem. 
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6 REZULTATI  
 

6.1 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI PLAVANJU OSNOVNE TEHNIKE 

PRSNO 

 

6.1.1 Pri zavesljajih prsno 

 

Graf 6.1: Najpogostejše napake pri zavesljajih prsno 

    

    Legenda:  NZ1 – Spuščanje komolcev med zavesljajem pod vodo.               

                     NZ2 – Predolg zavesljaj pod vodo. 

                     NZ3 – Roke so ves čas pokrčene v komolcih. 

                     NZ4 – Roke so predolgo preveč iztegnjene v komolcih. 

                     NZ5 – Dlani niso obrnjene navzven ali pa niso dovolj obrnjene navzven.                

                     NZ6 – Prehitro zaključen začetni del zavesljaja in prezgodnje vračanje rok   

                                pod vodo naprej. 

 

V raziskavi nas je zanimalo, katere napake in kako pogosto jih študenti delajo pri zavesljajih 

prsno v osnovni tehniki prsno. Iz Grafa 6. 1 je razvidno, da sta bili najpogostejši napaki 

študentov pri plavanju spuščanje komolcev med zavesljajem pod vodo in premalo obračanja 

dlani navzven. Večina študentov obeh generacij je med plavanjem osnovne tehnike prsno 
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naredila obe omenjeni napaki. Študenti so komolce spuščali prenizko in preveč nazaj. 

Komolci bi morali biti v fazi giba dol in noter ves čas više od dlani, pri večini pa ni bilo tako. 

Zavesljaj, pri katerem so komolci visoko, je učinkovitejši od zavesljaja, pri katerem so 

komolci prenizko in preveč nazaj. Prav tako bi morali pred pričetkom zavesljaja dlani (bolj) 

obrniti navzven (v smeri potega zavesljaja).  

Največje odstopanje med generacijama je bilo pri napaki NZ6 (Prehitro zaključen začetni del 

zavesljaja in prezgodnje vračanje rok pod vodo naprej.). To napako je naredilo več študentov 

generacije 2009/2010. 

 

6.1.2 Pri udarcih prsno 

 

Graf 6.2: Najpogostejše napake pri udarcih prsno 

     

    Legenda:  NU1 – Nezaključen udarec. 

                     NU2 – Ni nastavka stopal, oziroma so stopala premalo obrnjena navzven. 

                     NU3 – Kolena so pri udarcu preširoko narazen. 

                     NU4 – Preglobok udarec. 

                     NU5 – Nesimetričen udarec. 

                     NU6 – Pete se v fazi krčenja nog premalo približajo zadnjici. 
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Analiza rezultatov je pokazala (Graf 6. 2), da študentom največ težav pri udarcih prsno 

povzročata zaključevanje udarca in preglobok udarec. Večina jih je izvajala pregloboke 

udarce zato, ker so prsno plavali tako, da glave niso potapljali. Zadnjico in boke so imeli tako 

prenizko, oziroma preveč pod vodo, zato so bili udarci z nogami pregloboki. Omenjeni napaki 

bi študenti lahko odpravili z vajo in s treningom za noge. Iz grafa lahko razberemo, da so vsi 

študenti generacije 2008/2009 delali napako NU1 (Nezaključen udarec.), pri študentih 

generacije 2009/2010 pa omenjene napake ni naredilo le približno 6 odstotkov študentov. 

Med študenti obeh generacij tudi ni bistvenih razlik v kakovosti udarcev nog prsno. Največje 

odstopanje med generacijama (30,7 odstotkov) je vidno pri napaki NU3 (Kolena so pri udarcu 

preširoko narazen.). Študenti generacije 2009/2010 so to napako storili večkrat kot študenti 

generacije 2008/2009.  

6.1.3 Pri gibanju glave in dihanju v koordinaciji z zavesljajem 

 

Graf 6.3: Najpogostejše napake pri gibanju glave in dihanju v koordinaciji z 

zavesljajem 

       

     
    Legenda:  NG1 – Prepozno dviganje glave iz vode za vdih.               

                     NG2 – Prezgodnje dviganje glave iz vode za vdih.   

                     NG3 – Plavanje z glavo zunaj. 
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Rezultati kažejo (Graf 6. 3), da je večina študentov obeh generacij ta element plavanja 

izvajala neustrezno. Zaskrbljujoč je podatek, da skoraj vsi študenti pri plavanju osnovne 

tehnike prsno niso potapljali glave. Osnovno tehniko prsno so plavali tako, da so imeli glavo 

med plavanjem ves čas zunaj. Zaradi omenjene napake se jim je bolj ali manj porušila 

koordinacija (zamujanje z udarcem nog, prehitevanje z udarcem nog), dihanje pa prav tako ni 

bilo popolnoma ustrezno. Študenti mlajše generacije so delali nekoliko več napak kot njihovi 

predhodniki. Nihče od študentov starejše generacije ni naredil napake NG2 (Prezgodnje 

dviganje glave iz vode za vdih.). Prepozno dviganje glave iz vode za vdih je več težav 

povzročalo študentom mlajše generacije. 

 

6.2 OCENE POSAMEZNIH ELEMENTOV OSNOVNE TEHNIKE PRSNO  

 

6.2.1 Ocene zavesljajev prsno 

 

Graf 6.4: Primerjava ocen zavesljajev prsno 

      

    

    χ 2        4,291
      

značilnost ,368 

 

   Legenda: 1 – zelo slabo   2 – slabo   3 – zadovoljivo   4 – dobro   5 – zelo dobro 
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V raziskavi nas je zanimala tudi kvaliteta izvedbe zavesljajev prsno. Ocenili smo jo s 

petstopenjsko ocenjevalno lestvico. Kot je razvidno iz Grafa 6. 4, porazdelitev ocen pri 

študentih ni enakomerna. Največ študentov obeh generacij je za izvedbo zavesljajev prsno 

dobilo oceno 3 (zadovoljivo). Študentov, ki so dobili bodisi najboljšo oceno bodisi najslabšo 

oceno, je bilo v primerjavi s študenti, ki so dobili preostale ocene, zelo malo. Pri primerjavi 

obeh generaciji med seboj vidimo, da sta grafa obeh generacij podobna. Razlike med obema 

generacijama glede ocen zavesljajev prsno niso statistično značilne, kar pomeni, da je 

kakovost izvajanja zavesljajev prsno pri obeh generacijah podobna (malenkost boljša je pri 

mlajši generaciji). 

. 

6.2.2 Ocene udarcev prsno 

 

Graf 6.5: Primerjava ocen udarcev prsno 

     

 
 

χ 2 5,123
      

značilnost ,275 

 

Legenda: 1 – zelo slabo   2 – slabo   3 – zadovoljivo   4 – dobro   5 – zelo dobro 
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Na Grafu 6. 5 imamo predstavljeno porazdelitev ocen udarcev prsno. Opazimo lahko, da je 

porazdelitev ocen med obema generacijama podobna. Tako kot pri zavesljajih prsno, je tudi 

pri udarcih prsno največ študentov v obeh generacijah za izvedbo prejelo oceno zadovoljivo 

(3). Pri tej oceni je tudi največja razlika med obema generacijama. 11,7 odstotkov več mlajših 

študentov kot starejših je bilo ocenjenih s to oceno. Najmanj študentov generacije 2009/2010 

je prejelo najvišjo oceno (5), najmanj študentov generacije 2008/2009 pa oceno slabo (2). 

Vidimo lahko tudi, da je oceno zelo slabo prejelo nekoliko več starejših študentov kot mlajših. 

Pri primerjavi najboljše in najslabše ocene ugotovimo, da je več študentov dobilo najslabšo 

oceno (1) kot pa najboljšo (5). Tudi to velja za obe generaciji. Povprečna ocena izvajanja 

udarcev prsno je bila pri študentih obeh generacij zadovoljiva (3). Razlike med generacijama 

glede ocen udarcev prsno niso statistično značilne. 

 

6.2.3 Ocene gibanja glave in dihanja v koordinaciji z zavesljajem ter koordinacije 

 

Graf 6.6: Primerjava ocen za gibanje glave in dihanje v koordinaciji z zavesljajem ter za 

koordinacijo 

     
 

 χ 2 ,100
      

značilnost ,951 

 

 Legenda: 1 – slabo   2 – zadovoljivo   3 – dobro 
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Ocenili smo tudi koordinacijo in dihanje pri plavanju osnovne tehnike prsno. Za ocenjevanje 

smo uporabili tristopenjsko ocenjevalno lestvico.  

 

Iz  Grafa 6. 6 lahko razberemo, da je bilo največ študentov obeh  generacij ocenjenih z oceno 

zadovoljivo, najmanj pa z oceno dobro. Vendar je tu potrebno omeniti, da so med tistimi, ki 

so prejeli oceno zadovoljivo, tudi študenti, ki med plavanjem niso potapljali glave, njihova 

koordinacija pa je bila delno ustrezna (rahlo zamujanje ali prehitevanje z udarcem nog). Ker 

je bil delež študentov, ki med plavanjem niso potapljali glave, pri obeh generacijah zelo velik, 

smo ocenjevanje gibanja glave in dihanja v koordinaciji z zavesljajem prilagodili. Vsi študenti, 

ki so plavali z glavo zunaj, bi tako morali dobiti najslabšo oceno (1). Študenti niso mogli 

dobiti najvišje ocene, če med plavanjem niso potapljali glave. Grafa za obe generaciji se 

skoraj ne razlikujeta, zato lahko trdimo, da ni razlik v kvaliteti gibanja glave in dihanja v 

koordinaciji z zavesljajem med omenjenima generacijama. Zaskrbljujoče je, da so študenti 

osnovno tehniko prsno zamenjali s tako imenovanim »žabjim« plavanjem. Zaradi 

nepotapljanja glave in neustreznega dihanja v koordinaciji z zavesljajem je bilo njihovo 

plavanje manj učinkovito. Tudi vratne mišice so pri takšnem načinu plavanja bolj 

obremenjene.  
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6.2.4 Ocene za izvedbo plavanja osnovne tehnike prsno  

 

Graf 6.7: Ocene za plavanje osnovne tehnike prsno 

    

 

 

χ 2 4,689
      

značilnost ,321 

 

Legenda: P1 – zelo slabo   P2 – slabo   P3 – zadovoljivo   P4 – dobro   P5 – zelo dobro 

 

Za konec nas je zanimala tudi celotna (skupna) ocena – ocena plavanja osnovne tehnike prsno. 

Za ocenjevanje smo uporabili petstopenjsko ocenjevalno lestvico. Iz Grafa 6. 9 lahko 

razberemo, da približno tretjina študentov obeh generacij dobro ali zelo dobro obvlada 

plavanje osnovne tehnike prsno. Najmanj študentov obeh generacij je bilo ocenjeno z oceno 

zelo dobro. Enak delež študentov ene in druge generacije pa je za svoje plavanje prejelo 

oceno dobro. Največja razlika (14 odstotkov) v oceni med generacijama je bila pri oceni slabo. 

Zanimivo je, da je enak odstotek  študentov mlajše generacije prejelo za svoje plavanje oceni 

zadovoljivo in slabo, medtem ko je pri starejši generaciji kar 22 odstotkov več študentov 

prejelo oceno zadovoljivo kot oceno slabo. Analiza rezultatov je pokazala, da bi ob 

upoštevanju dejstva, da nepotapljanje glave pomeni zelo veliko napako pri plavanju osnovne 
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tehnike prsno in da takšnemu plavanju pravzaprav sploh ne moremo reči prsno plavanje, 

osnovno tehniko prsno obvladalo zelo malo opazovanih študentov. Razlike med generacijama 

glede izvedbe plavanja osnovne tehnike prsno niso statistično značilne.  

 

Prvo hipotezo (Obvladovanje plavanja osnovne tehnike prsno pri študentih obeh generacij je 

slaba.) potrjujemo. Izkazalo se je, da je delež študentov, ki dobro ali zelo dobro obvladajo 

osnovno tehniko prsno, zelo majhen. Večina študentov še ni uspela usvojiti pravilne osnovne 

tehnike prsno, kar se kaže v številnih večjih napakah, ki so jih delali med plavanjem omenjene 

tehnike (napake pri udarcih, zavesljajih, v položaju telesa in koordinaciji, pri dihanju in 

gibanju glave).  

 

Drugo hipotezo (Najpogostejša napaka študentov pri udarcih nog prsno je nezaključen udarec.) 

lahko potrdimo. Tako kot smo predvidevali, študenti med plavanjem niso popolnoma 

zaključevali udarcev, kar pomeni, da nog niso popolnoma iztegnili, jih dali skupaj ter s prsti 

in s stopali naredili tako imenovano »špičko«. Posledica tega je bil manj učinkovit udarec. 

Zelo verjetna vzroka za omenjeno napako sta nepravilno naučen element in slaba moč nog.  

 

Tretja hipoteza, ki trdi, da večina študentov med plavanjem osnovne tehnike prsno ne potaplja 

glave v vodo, drži. Večina študentov (97,9 odstotkov študentov generacije 2008/2009 in 91,8 

odstotkov študentov generacije 2009/2010) med plavanjem ni potapljala glave, oziroma je 

imela glavo med plavanjem ves čas nad gladino vode. Delež študentov, ki so delali to napako, 

je zelo velik, kar je zaskrbljujoče, saj je takšno plavanje osnovne tehnike prsno povsem 

napačno.  

 

Tudi četrto hipotezo (Študenti pri plavanju osnovne tehnike prsno pri zavesljaju najpogosteje 

komolce spuščajo prenizko in z njimi vlečejo preveč nazaj.) lahko potrdimo. Predvidevali 

smo, da bo večina študentov med plavanjem osnovne tehnike prsno med zavesljajem preveč 

spuščala komolce, oziroma vlekla s komolci nazaj. Rezultati kažejo, da je 86,4 odstotkov 

študentov generacije 2008/2009 in 97,0 odstotkov študentov generacije 2009/2010 delalo to 

napako. Gre za napako, ki jo včasih delajo tudi plavalci, ki se s plavanjem aktivno ukvarjajo. 

Paziti je potrebno, da so komolci ves čas poteka zavesljaja višje od dlani in da niso preveč 

nazaj. To se po navadi zgodi takrat, ko so roke že nekoliko utrujene in ne moremo več 

učinkovito izvesti zavesljaja z rokami. Vendar je potrebno dodati, da je veliko študentov obeh 
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generacij delalo tudi napako NZ5 (Dlani niso, oziroma niso dovolj obrnjene navzven.). 

Odstotek študentov, ki so delali omenjeno napako je bil nekoliko večji pri mlajši generaciji 

(95,5 odstotkov), kot pa pri starejši (86,4 odstotkov). Študenti generacije 2008/2009 so enako 

pogosto delali napaki NZ3 (Roke so ves čas pokrčene v komolcih.) in NZ4 (Roke so predolgo 

preveč iztegnjene v komolcih.). 

 

Peto hipotezo, v kateri trdimo, da ni  razlik med generacijama študentov v izvedbi  plavanja 

osnovne tehnike prsno, lahko potrdimo, saj med njima ni statistično značilnih razlik v 

porazdelitvi frekvenc. 
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7 RAZPRAVA 
 

7.1 O NAPAKAH PRI PLAVANJU OSNOVNE TEHNIKE PRSNO 

 

Pri udarcih in zavesljajih prsno 

Zaradi omenjenih napak v naši analizi so študenti izvedli neučinkovit, oziroma manj učinkovit 

udarec. Pravilno izvajanje predvsem udarcev pa tudi zavesljajev prsno je za plavalca precej 

zahtevna naloga. Plavalec mora dobiti občutek za vodo, torej mora znati izvesti zavesljaj 

oziroma udarec čim bolj pravilno in učinkovito.  

 

Vouk (2009) je pri analizi plavanja študentov 4. letnikov generacije 2004/2005 Pedagoške 

fakultete, smer razredni pouk, prišla do podobnih zaključkov: več kot polovica študentov je 

udarce prsno izvajala slabo. Večina študentov udarcev ni pravilno zaključevala, nekateri so 

izvajali nesimetrični udarec, pogosto tudi niso nastavljali stopal navzven. Delo rok je le pri 

polovici študentov ocenila kot dobro. Opazila je, da je bilo izvajanje zavesljajev površno in ne 

avtomatizirano.  

 

Kapus s sodelavci (2011) v zvezi s tem pravi, da do omenjenih napak prihaja zaradi: napak v 

učenju plavanja prsne tehnike, neusvojenega pravilnega gibanja in slabe gibljivosti v 

komolcih, ramenih ter gležnjih.  

 

Glede izboljšanja gibljivosti v sklepih Pistotnik (1999) ugotavlja, da se obsklepne strukture z 

raztezanjem zrahljajo in podaljšajo. Opozarja pa, da se z vajo na obliko sklepov lahko vpliva  

le delno in še to zgolj v rani mladosti.  

 

Žal pa strokovnjaki (Pišot, 2010) pri današnjih otrocih pa tudi pri odraslih ugotavljajo slab 

interes za aktivno življenje in napovedujejo še nadaljnje upadanje gibalnih aktivnosti in s tem 

tudi gibalnih sposobnosti. Številni mediji v današnjih časih namreč tako otroke, kot odrasle 

odvračajo od aktivnosti, gibanja (Pišot, 2010).  
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Pri gibanju glave in dihanju v koordinaciji z zavesljajem 

Razlogov za to, da večina študentov plava osnovno prsno tehniko z glavo zunaj, je verjetno 

več. Zanimivo bi jih bilo preveriti.  

 

Kapus in soavtorji (2011) v zvezi s tem ugotavljajo, da se plavalci počutijo bolj varne, če 

imajo glavo ves čas nad vodno gladino, saj lahko brez težav dihajo in imajo med plavanjem 

dober pregled. Možno bi bilo, da glave ne potapljajo zato, ker jih je strah, oziroma imajo 

težave z izdihavanjem in gledanjem pod vodo.  

 

Naslednji, zelo verjeten razlog je, da se študenti pri učenju plavanja osnovne tehnike prsno 

gibanja glave z dihanjem v koordinaciji z zavesljajem in izdihovanja v vodo sploh niso učili, 

oziroma jim je bilo dopuščeno, da tega ne počnejo. Predpostavljamo, da so se prsno tehniko 

učili brez potapljanja glave (tako imenovano »žabo«).  

 

Pri učenju osnovne tehnike prsno se namreč dovoljuje, da imajo učeči se v začetnem učenju 

glavo izven vode in gledajo naprej. Problem nastane, če so v tem primeru zaviralne sile večje. 

Po navadi je napačen položaj povezan tudi z drugim težavami (slabi udarci), zato moramo 

med vadbo posvetiti pozornost tudi ostalim napakam (Kapus, & Šajber, 2002). 

 

»Žabje« plavanje pa ni prsno plavanje, kar se še danes pogosto napačno zamenjuje. Ker je 

»žabje« plavanje zaradi večje obremenjenosti vratnih mišic in manj stabilnega položaja telesa 

v vodi manj učinkovito od prsnega plavanja in tudi manj varno, le-to ne bi smelo biti končen 

način plavanja (Kapus, J., 2010).  

 

Novakova (2007) v svoji diplomski nalogi ugotavlja, da večina plavalnih šol uči po klasični 

metodi. Čeprav je le-ta v literaturi točno določena, jo plavalne šole prilagajajo glede na 

pogoje dela. Zaradi časovne omejitve se pri učenju osnovne tehnike prsno pogosto odločijo za 

elementarno prsno z glavo zunaj, saj jo otroci hitreje usvojijo kot prsno (z izdihovanjem). 

Opozarja tudi, da je izdihovanje pomemben del učenja plavanja in pogoj za varno plavanje, 

zato si je potrebno prizadevati, da bi otroke naučili tudi izdihovanja v vodo.  

 

Zavedati se je potrebno, da se telo ob nepravilnem izvajanju katere koli plavalne tehnike po 

nepotrebnem še dodatno izčrpava. Pravilno, učinkovito plavanje pa se ne zgodi kar samo po 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta                                                                  Teja Koželj; diplomsko delo 

 

 

- 41 - 

 

sebi. Tudi, ko se že naučimo pravilnega plavanja, je potrebno še veliko vaditi, da dosežemo 

želeni cilj. Menim, da bi študenti napake in pomanjkljivosti pri svojem plavanju z vajami in 

pravilnim usmerjanjem lahko zelo izboljšali, nekatere pa celo odpravili. Vendar bo potrebno 

študente najprej motivirati, jih spodbuditi, jim zagotoviti pogoje, da se bodo sploh lotili 

odpravljanja napak pri svojem plavanju. 

 

7.2 O  OSNOVNI TEHNIKI PRSNO 

 

Analiza obdelanih podatkov je pokazala, da večina študentov zgolj zadovoljivo obvlada 

plavanje osnovne tehnike prsno. Večina študentov je imela težave s koordinacijo in dihanjem, 

saj so plavali osnovno tehniko prsno brez potapljanja glave v vodo. Če tehniko prsno plavamo 

pravilno, torej s potapljanjem glave in izdihovanjem v vodo, dosežemo večjo stabilnost telesa 

in takšno plavanje je bolj učinkovito. Enako v svoji diplomski nalogi ugotavlja tudi Voukova 

(2009) in hkrati opozarja, da je učenje koordinacije pri prsni tehniki zelo zahtevno. Učitelji jo  

na tečajih pogosto površno demonstrirajo, lahko je premalo utrjena ali pa celo zmanjka časa 

za učenje le-te.    

 

Sprašujemo se, zakaj študenti razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani tako slabo 

obvladajo plavanje osnovne tehnike prsno. Eden izmed razlogov je zagotovo slabo 

poznavanje te tehnike plavanja. Zanimivo bi bilo pridobiti podatke, kje in na kakšen način so 

se ti študenti naučili plavati, oziroma kdo jih je naučil plavati. Zagotovo gre iskati razloge za 

slabo obvladovanje plavanja osnovne tehnike prsno prav v njihovih plavalnih začetkih. 

Pomembno je, da se neplavalec čim prej pravilno in kvalitetno nauči plavati izbrane plavalne 

tehnike. Pri otrocih je morebitne napake bistveno laže popraviti/odpraviti kot pri odraslem, pa 

tudi otroke je veliko laže motivirati za učenje kot odrasle. Ker se otrok sam ne more 

kvalitetno in pravilno naučiti plavati, je potrebno kvalitetno izšolati ustrezen kader. Učitelji 

(vaditelji/trenerji) morajo poleg pedagoških kvalitet in osebnostnih lastnosti odlično 

teoretično in praktično obvladati vse plavalne tehnike. Učitelji plavanja bi morali pozorno 

spremljati plavanje vsakega svojega varovanca in ga toliko časa nadzorovati in popravljati, 

dokler ne doseže pravilnosti plavalne tehnike. Danes v plavalnih šolah učenje plavanja v 

večini ne poteka individualno, temveč v skupini. Vendar bi se s pravilnim pristopom in dobro 

organizacijo v skupini dalo doseči, da bi se vsi vadeči ves čas učili in težili k dosegi končnega 
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cilja, to je k usvojitvi posamezne plavalne tehnike. Rezultati bi bili boljši, število napak bi 

bilo manjše, kvaliteta plavanja pa bistveno večja. 

 

Maračić (2009) v svoji diplomski nalogi navaja težave, s katerimi so se učitelji plavanja pri 

učenju plavalnih tehnik prsno in kravl srečali v projektu. Iskreno so priznali, da so premalo 

iniciativni, da bi sami našli vajo, s katero bi odpravili nepravilnosti pri izvedbi plavalne 

tehnike pri posameznikih. Priznali so tudi, da zaradi nepoznavanja plavalne tehnike kravla le- 

tega ne želijo učiti in da čutijo odpor, zato se večinoma odločijo za učenje prsne tehnike kot 

prve plavalne tehnike. Velik problem jim predstavlja tudi nepoznavanje zadostnega števila 

metodičnih vaj.  

 

Vzorec anketiranih  učiteljev je zagotovo premajhen za posplošitve. Vendar se glede na to, da 

so bili anketirani učitelji plavanja, ki poučujejo v plavalnih tečajih, postavlja vprašanje, ali 

imamo v Sloveniji dovolj kvalitetno izobraženega kadra za poučevanje plavanja. Menimo, da 

so za slabe plavalne rezultate študentov v naši raziskavi delno odgovorni tisti, ki so te 

študente naučili plavati. Ker se le-ti že na začetku učenja niso naučili določene plavalne 

tehnike pravilno in dovolj kvalitetno, je še danes ne znajo plavati pravilno. Svoje napake bodo 

sedaj bistveno počasneje in teže popravili, kot bi jih, ko so bili mlajši.  

 

Glavnina učencev naj bi se naučila plavati že v prvi triadi, v drugi triadi pa bi samo nadgradila 

svoje znanje. Glede na to, bi morali učitelji razrednega pouka dobro obvladati plavalne 

tehnike in reševanje iz vode. Vendar Bobič (1995) v svoji raziskovalni nalogi ugotavlja, da 

učitelji in učiteljice razrednega pouka v povprečju slabo obvladajo veščino plavanja. Tudi iz 

anket učiteljic, ki so ocenile svoje plavalno znanje, razberemo, da anketiranke slabo obvladajo 

plavalne tehnike. Ocenjujejo, da še najbolje obvladajo prsno tehniko (Bobič, 1995).  

 

Voukova (2009)  pa ugotavlja, da v večini anketirani študenti razrednega pouka presenetljivo 

ocenjujejo svoje znanje prsnega plavanja kot odlično, zelo dobro ali dobro. Pri primerjavi 

njihovih ocen prsnega plavanja z ugotovitvami, dobljenimi pri analizi izvedbe njihovega 

prsnega plavanja, opazimo precejšen razkorak. Študenti so očitno precenili svoje dejansko 

znanje prsne tehnike. Njihova ocena znanja plavanja se tudi ne ujema z njihovo usvojeno 

stopnjo znanja, saj jih je največ usvojilo le bronastega delfina. Dejstvo je, da je za usvojitev 

bronastega delfina potrebno preplavati 50 metrov (Vouk, 2009). 
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Ob vseh teh ugotovitvah se postavlja vprašanje, kakšno je sploh teoretično znanje študentov o 

tej in drugih  plavalnih tehnikah, ali študenti sploh poznajo značilnosti prsne tehnike. Delni 

odgovor na to vprašanje lahko najdemo v diplomski nalogi Jane Vouk (2009), kjer je bilo 

ugotovljeno, da se je kar 73,6 odstotkov anketiranih študentov razrednega pouka samih 

naučilo plavati, le 10,9 odstotkov pa so jih naučili vaditelji plavanja. Iz tega lahko sklepamo 

na slabšo kvaliteto teoretičnega poznavanja in praktičnega  izvajanja plavalnih tehnik, saj so 

se študenti najverjetneje tehnike naučili le toliko, da so splavali, kakovosti in pravilnosti 

izvedbe tehnike pa niso pripisovali velikega pomena, oziroma se na njiju niso toliko 

osredotočali, kot bi se morali. 

 

Vloga vaditelja/učitelja plavanja je pri učenju plavanja otrok (zlasti mlajših) zelo pomembna, 

saj so oni tisti, ki imajo ustrezno izobrazbo, da jim lahko posredujejo plavalno znanje, ki bo 

kvalitetno. Vendar opažamo, da je vedno več takšnih vaditeljev ali učiteljev plavanja, ki so 

prehitro zadovoljni že s tem, da otrok splava. Premalo pa dajejo poudarka na obvladovanje 

plavalne tehnike; na kvaliteto plavanja, na napake, ki jih otroci ponavljajo med plavanjem. 

Najbrž vsi vemo, da je napake lažje odpraviti v času otroštva, kot pa potem, ko smo že starejši 

(študenti). 
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8 SKLEP 
 

Z raziskavo smo želeli dobiti vpogled v znanje plavanja osnovne tehnike prsno pri 125 

študentih 4. letnika Pedagoške fakultete (razredni pouk) v Ljubljani dveh generacij, ki so 

študirali po dveh različnih študijskih sistemih (starem in bolonjskem). Zanimalo nas je, ali 

znajo omenjeni študenti pravilno plavati osnovno tehniko prsno, kakšne napake delajo pri 

plavanju te tehnike in ali obstajajo kakšne razlike pri plavanju osnovne tehnike prsno med 

dvema zaporednima generacijama študentov. Osnovno tehniko prsno smo izbrali zato, ker 

smo predvidevali, da jo študenti najbolje obvladajo, saj le-ta danes velja za najbolj 

priljubljeno plavalno tehniko in se jo neplavalci najpogosteje učijo kot prvo tehniko, ter tudi  

zato, ker že štirinajst let resno treniram plavanje (predvsem se veliko posvečam prsni tehniki). 

To plavalno tehniko poznam dobro tako teoretično, kot praktično. Z zanimanjem spremljam 

in preizkušam vse novosti v zvezi s to tehniko.  

 

Dobljeni rezultati so glede kvalitete plavanja študentov zaskrbljujoči. Ob upoštevanju vseh 

omenjenih dejstev lahko sklepamo, da le peščica študentov obeh generacij obvlada osnovno 

tehniko prsno. Zadnja leta se zelo veliko govori o zmanjšanju števila neplavalcev glede na 

preteklost. Raziskave kažejo, da je starostno obdobje otrok v osnovni šoli za učenje plavanja 

najbolj primerno, in zato bi pričakovali, da se bo večina otrok prav v tem obdobju naučila 

plavati. A podatki kažejo (Kapus et al, 2011), da osnovno šolo še vedno zapušča kar četrtina 

otrok, ki ne znajo plavati. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da več kot devetdeset odstotkov 

osnovnošolcev, ki formalno postanejo plavalci, plava slabo. Med plavanjem ne potapljajo 

glave, oziroma ne obvladajo tehnike dihanja. Takšno plavanje je slabo in sodi v kategorijo 

nevarnega plavanja (Kapus et al., 2011). V naši raziskavi smo žal prišli do podobnih 

zaključkov. Vsi študenti so sicer znali plavati, vendar je bilo njihovo plavalno znanje osnovne 

tehnike prsno zelo šibko, na kar kažejo številne napake pri posameznih elementih plavanja 

osnovne tehnike prsno. Večina študentov je tudi plavala z glavo zunaj. Očitno naši študenti v 

času od osnovne šole do zadnjega letnika fakultete svojega načina plavanja niso spremenili. 

Za študente v naši raziskavi bi lahko v zvezi s tem dejali, da zanje drži znani slovenski 

pregovor: »Kar se Janezek nauči, to Janez zna.« Vse to potrjuje, da se je zadovoljiti zgolj s 

tem, da osebe plavajo, veliko premalo. Kot dolgoletna plavalka sem prepričana, da bi morali v 

začetnem učenju posameznih plavalnih tehnik več pozornosti nameniti prav kvaliteti plavanja. 
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Nujno je potrebno vztrajati na tem, da plavalec pravilno izvede vsako fazo plavalne tehnike, 

kajti nadgradimo lahko le pravilno usvojeno osnovno plavalno tehniko. 

 

Zanimivo je tudi dejstvo, ki ga v svoji diplomski nalogi navaja Jana Vouk (2009), da so bili 

anketirani študenti v času svojega šolanja najbolj pogosto v bazenu prav na fakulteti, v času 

študija zaradi obveznih vaj. Glede na to, da bi v prihodnosti učitelji razrednega pouka lahko 

predstavljali pomembno vlogo pri plavalnem opismenjevanju otrok, in glede na to, da med 

obvezne vsebine osnovnošolskega izobraževanja sodi tudi plavanje, bi bilo na Pedagoški 

fakulteti, smer razredni pouk, v okviru obveznega študijskega programa nujno potrebno 

nameniti precej več časa plavalnim vsebinam. Študenti – bodoči učitelji bi tako imeli možnost 

pridobiti teoretično in praktično znanje o plavanju, ki bi ga lahko posredovali svojim učencem. 

A pot do želenega cilja je glede na dobljene rezultate v naši diplomski nalogi in ugotovitvah 

drugih opravljenih raziskav v zvezi s plavalnim znanjem študentov, očitno še zelo dolga.   

 

Rezultati in ugotovitve v naši diplomski nalogi bi lahko predstavljale izhodišče za nadaljnje 

raziskave na področju plavanja pri študentih. Zelo smiselno bi bilo ugotoviti vzroke za 

njihovo slabo obvladovanje osnovne tehnike prsno in poiskati možne rešitve za izboljšanje 

obstoječega stanja. Zanimivo bi bilo tudi raziskati, kako omenjeni študentje teoretično in 

praktično obvladajo še preostale plavalne tehnike. Na enak način bi bilo smiselno raziskati 

tudi  plavalno znanje študentov drugih fakultet v Sloveniji. 

 

Če bi se ponovno lotili raziskave o kvaliteti znanja plavanja študentov razrednega pouka na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani, bi določene stvari spremenili. Videoposnetke, ki so bili že 

izdelani in smo jih za potrebe raziskave le analizirali, bi ponovno naredili. Že pred snemanjem 

bi pripravili nabor predvidenih napak. Pri snemanju pa bi bili pozorni na to, da bi vsakega 

plavalca posneli iz različnih strani, oziroma iz različnih zornih kotov in tako laže videli in 

kasneje tudi ocenili napake, ki bi jih študenti naredili pri izvajanju posameznih elementov 

plavalne tehnike prsno. Snemanje bi organizirali tako, da bi bil v progi naenkrat le en plavalec.  

Menimo, da bi bilo ob zaključku študijskega leta snemanje in ponovno ocenjevanje njihovega 

plavanja smiselno ponoviti pri tistih študentih, ki so na fakulteti imeli za izbirni predmet šport. 

Študenti so bili po preverjanju znanja plavanja osnovne tehnike prsno opozorjeni na napake, 

ki so jih delali. Do zaključka študijskega leta so imeli možnost vaditi in izboljšati svojo 

plavalno tehniko, če so le-to hoteli. 
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10 PRILOGE 
 

Priloga 1: OPIS NAPAK ŠTUDENTOV PRI PLAVANJU OSNOVNE TEHNIKE 

PRSNO 

 

 

n 

 

ROKE 

 

NOGE 

 

KOORDINACIJA 

 

DIHANJE 

 

1. Komolci v fazi 

giba dol niso bili 

više od dlani. 

 

Študentka ni 

stopnjevala 

hitrosti gibanja 

rok od začetka do 

zaključka 

zavesljaja pod 

vodo. 

 

Pri udarcu ven stopala 

niso bila dovolj  

nastavljena navzven. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dvignjeni (udarec 

je bil preglobok in 

manj učinkovit). 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

2. Pri zajemanju 

dlani niso bile 

dovolj obrnjene 

navzven. 

 

Komolci so bili v 

fazi giba dol 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Pri udarcu ven stopala 

niso bila dovolj  

nastavljena navzven. 

Študentka ni 

zaključevala udarca z 

nogami. 

 

V fazi krčenja nog 

noge v kolenih niso 

bile dovolj pokrčene, 

pete se niso dovolj 

približale zadnjici. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

3. Zadnje metre 

plavanja je 

študentka 

zavesljaj začela s 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 
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krčenjem 

komolcev (gib 

dol), spustila pa je 

začetni fazi: 

zajemanje in 

vlečenje. Verjetno 

je bila to 

posledica 

utrujenosti. 

preglobok in manj 

učinkovit. 

Pri udarcu ven stopala 

niso bila dovolj  

nastavljena navzven. 

 

Študentka ni 

zaključevala udarca z 

nogami. 

 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Na začetku je bila 

koordinacija kljub 

glavi zunaj dobra.  

 

Študentka je začela 

izpuščati začetno fazo 

zavesljaja z rokami, z 

nogami pa je še vedno 

udarjala v enakem 

tempu.  

Ko je roke že začela 

krčiti v komolcih, je 

bila pri udarcu z 

nogami še vedno v 

fazi drsenja. 

 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študentka je s 

komolci vlekla 

preveč nazaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študentka ni 

zaključevala udarca z 

nogami. 

 

V fazi krčenja nog 

noge v kolenih niso 

bile dovolj pokrčene, 

pete se niso dovolj 

približale zadnjici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Ko je študentka 

povečala frekvenco 

zavesljajev z rokami, 

z nogami pa še vedno 

udarjala v enakem 

tempu kot prej, so ji 

noge začele nekoliko 

zaostajati: ko je roke 

pokrčila v komolcih, 

je bila pri udarcu z 

nogami še vedno v 

fazi drsenja. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Študentka je s 

komolci vlekla 

preveč nazaj. 

 

Pri zajemanju 

dlani niso bile 

Pri udarcu ven 

študentka stopal ni 

obrnila navzven, zato 

je bil udarec zelo ozek 

– skoraj delfinov 

udarec). 

Koordinacija gibanja 

je bila dokaj ustrezna; 

čeprav je študentka 

prsno udarce izvajala 

tako ozko, da so že 

nekoliko spominjali 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 
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dovolj obrnjene 

navzven. 

 

Kolena so bila 

obrnjena preveč 

navzven. 

 

Udarci z nogami niso 

bili zaključeni – noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. 

 

na delfinove, je kar 

dobro uskladila 

gibanje rok, glave in 

dihanje. Le z  nogami 

je nekoliko zamujala. 

Ko je z rokami že 

prešla v fazo giba dol, 

so bile noge še vedno 

v fazi drsenja (morale 

bi biti že pokrčene). 

 

potapljali 

glavo.  

 

Dihanje je 

bilo skladno 

z delom rok 

in nog. 

 

6. Študentka je s 

komolci vlekla 

preveč nazaj. 

 

V fazi krčenja nog 

študentka kolen ni 

dovolj potisnila k sebi, 

zato pet ni mogla bolj 

približati zadnjici. 

 

Študentka ni 

zaključevala udarca z 

nogami – nog ni 

popolnoma iztegnila. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Študentka je zamujala 

pri udarcih z nogami; 

ko so bile roke v 

komolcih že pokrčene, 

so bile noge še  v fazi 

drsenja. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

7. Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študent je pri 

gibu rok noter 

izvedel prekratek 

polkrožni gib 

podlahti ven (gib 

bi moral izvesti 

do položaja, ko so 

komolci više od 

dlani in zapestij) 

in roke je prehitro 

vrnil pod vodo 

naprej. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Noge v fazi drsenja 

niso bile skupaj in 

popolnoma iztegnjene 

(stopala niso bila 

iztegnjena v 

»špičko«). 

 

Koordinacija študenta 

med plavanjem prsne 

tehnike je bila 

primerna. Gibanje 

glave in dihanje v 

koordinaciji z 

zavesljaji in udarci je 

bilo ustrezno. 

Študent je 

med 

plavanjem 

potapljal 

glavo.  

Dihanje je 

bilo skladno 

z delom rok 

in nog. 

 

OPOMBA: 

Študent je 

polovico 

razdalje 

preplaval z 

glavo zunaj, 

ker si je 

pozabil 

nadeti 

plavalna 
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očala. Ko je 

to opazil, je 

napako 

popravil, zato 

sem 

ocenjevala 

tisti del, ko je 

glavo 

potapljal. 

 

8. Pri zajemanju 

dlani niso bile 

dovolj obrnjene  

navzven. 

 

Študentka je 

imela komolce 

prenizko. 

 

Študentka je 

zavesljaje 

zaključevala 

prepozno; 

posledično je s 

komolci vlekla 

nazaj in le-ti so 

bili prenizko. 

 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

 

Noge v fazi drsenja 

niso bile skupaj in 

popolnoma iztegnjene 

– tudi stopala niso bila 

iztegnjena v »špičko«. 

 

 

Študentka je sicer 

udarjala sonožno, 

vendar je z eno nogo 

udarila bolj globoko 

kot z drugo – »škarjast 

udarec« nog. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ves čas 

usklajena; z rokami je 

prepozno zaključevala 

zavesljaje, pri udarcih 

z nogami pa je 

prehitevala.  

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

9. Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka je 

zavesljaje 

zaključevala 

prepozno, s 

komolci je vlekla 

nazaj, zato so bili 

le-ti prenizko. 

 

Študentka je 

imela ves čas roke 

v komolcih rahlo 

pokrčene. 

 

Pri udarcu ven stopala 

niso bila nastavljena 

dovolj navzven, zato 

udarec ni bil dovolj 

širok. 

 

Udarec je bil 

preglobok. Študentka 

bi morala kolena še 

bolj potisniti k sebi, 

tako bi bile pete bliže 

zadnjici. 

 

Noge v fazi drsenja 

niso bile skupaj in 

popolnoma iztegnjene 

– tudi stopala niso bila 

iztegnjena v »špičko«. 

 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila usklajena. 

Z nogami je udarjala z 

večjo frekvenco, kot 

pa je delala z rokami, 

zato so ji noge ves čas 

nekoliko zamujale. Ko 

je študentka roke 

vračala pod vodno 

gladino naprej, je 

noge krčila (noge bi 

morale pri vračanju 

rok naprej že udariti 

dol in noter). Pri 

udarcu z nogami ni 

dovolj dvignila bokov. 

 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo.  

 

Dihanje je 

bilo skladno 

z delom rok, 

noge so 

nekoliko 

zamujale. 
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10. Pri zajemanju 

dlani niso bile 

obrnjene dovolj  

navzven. 

 

Študentka je roke 

v komolcih 

premalo pokrčila, 

zato so bili le-ti 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Udarec je bil 

preglobok in zato tudi 

manj učinkovit. 

 

Študentka ni 

zaključevala udarca z 

nogami – nog ni nikoli 

popolnoma iztegnila. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila usklajena. 

Ko je študentka roke 

vračala pod vodno 

gladino naprej, je 

noge šele pokrčila.  

Pri udarcu z nogami ni 

dovolj dvignila bokov. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

11. Študentka je 

zavesljaje 

zaključevala 

prepozno. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Pri udarcu ven stopala 

niso bila nastavljena 

dovolj navzven, zato 

udarec ni bil dovolj 

širok. 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila usklajena. 

Ko je študentka roke 

vračala pod vodno 

gladino naprej, je 

noge šele pokrčila 

(noge bi morale pri 

vračanju rok naprej že 

udariti dol in noter). 

Pri udarcu z nogami ni 

dovolj dvignila bokov. 

 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo.  

Dihanje je 

bilo skladno 

z delom rok, 

noge so 

nekoliko 

zamujale. 

 

12. Komolci so bili v 

fazi giba dol 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Pri zajemanju 

dlani niso bile 

dovolj obrnjene 

navzven. 

 

Študentka je 

zavesljaj začela s 

krčenjem 

komolcev (gib 

dol), spustila pa je 

začetni fazi: 

zajemanje in 

vlečenje. 

 

Pri udarcu ven stopala 

niso bila nastavljena 

dovolj navzven 

(preozek udarec). 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. 

 

Študentka ni 

zaključevala udarca z 

nogami. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila usklajena. 

Ko je študentka roke 

vračala pod vodno 

gladino naprej, je 

noge šele pokrčila 

(noge bi morale pri 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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Študentka je 

imela roke ves čas 

rahlo pokrčene v 

komolcih (v fazi 

giba ven in v fazi 

drsenja morajo 

biti roke 

iztegnjene). 

 

vračanju rok naprej že 

udariti dol in noter). 

Pri udarcu z nogami ni 

dovolj dvignila bokov. 

13. Pri zajemanju 

dlani niso bile 

dovolj obrnjene 

navzven. 

 

Študentka je 

premalo pokrčila 

roke v komolcih, 

zato so bili le-ti 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Komolci so bili v 

fazi giba dol niže 

od dlani (komolci 

morajo biti ves 

čas više od dlani 

in zapestij). 

 

Študentka je 

imela roke v 

komolcih ves čas 

rahlo pokrčene (v 

fazi giba ven in v 

fazi drsenja 

morajo biti roke 

iztegnjene). 

 

Študentka pri udarcu 

ven stopal ni obrnila 

navzven, zato je bil 

udarec zelo ozek – 

skoraj delfinov. 

 

Študentka je sicer 

udarjala sonožno, 

vendar je z eno nogo 

udarila bolj globoko 

kot z drugo – »škarjast 

udarec« nog. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

vidne »špičke«). 

 

Študentka ni 

zaključevala udarca z 

nogami. 

 

V fazi krčenja nog je 

študentka premalo 

pokrčila noge v 

kolenih, zato pet ni 

mogla dovolj 

približati zadnjici. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila usklajena. 

Ko je študentka roke 

vračala pod vodno 

gladino naprej, je 

noge šele pokrčila 

(noge bi morale pri 

vračanju rok naprej že 

udariti dol in noter).  

 

Pri udarcu z nogami ni 

dovolj dvignila bokov. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

14. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Študentka je 

Študentka ni 

zaključevala udarcev z 

nogami (noge morajo 

biti v fazi drsenja 

iztegnjene, stopala v 

Koordinacija gibanja 

rok, nog, glave je bila 

ustrezna, gibanje je 

bilo usklajeno. Morda 

so le noge nekajkrat 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 
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imela roke v 

komolcih ves čas 

nekoliko 

pokrčene (v fazi 

giba ven in v fazi 

drsenja morajo 

biti roke 

popolnoma 

iztegnjene). 

 

»špičko«). malo zamudile z 

udarcem.  

 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo.  

 

Dihanje je 

bilo skladno 

z delom rok, 

le noge so 

čisto malo 

zamujale. 

 

15. Pri zajemanju je 

študentka dlani 

premalo obračala 

navzven. 

 

Študentka je 

imela roke v 

komolcih ves čas 

nekoliko 

pokrčene (v fazi 

giba ven in v fazi 

drsenja morajo 

biti roke 

popolnoma 

iztegnjene). 

 

Komolci so bili 

nekoliko prenizko 

in preveč nazaj. 

Študentka je roke 

prehitro vračala 

pod vodo naprej 

(zavesljaje bi 

lahko podaljšala). 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Pri udarcu ven 

študentka stopal ni 

obrnila dovolj 

navzven, zato je bil 

udarec zelo ozek. 

Koordinacija gibanja 

rok, nog, glave je bila 

ustrezna, gibanje je 

bilo usklajeno. 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo.  

Dihanje je 

bilo skladno 

z delom rok, 

nog in glave. 

16. Komolci morajo 

biti v fazi giba dol 

višje od dlani 

(študentka je 

premalo pokrčila 

roke v komolcih, 

zato so bili le-ti 

prenizko in 

preveč nazaj). 

 

Pri zajemanju je 

študentka dlani 

premalo obrnila 

navzven. 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

 

Študentka je v fazi 

krčenja nog noge v 

kolenih premalo 

pokrčila, zato pet ni 

uspela dovolj 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Čeprav študentka ni 

potapljala glave med 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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približati zadnjici. 

Pri krčenju nog je 

imela študentka 

kolena preveč široko 

(morala bi jih pokrčiti, 

tako da bi bila kolena 

bolj pod telesom). 

 

Pri udarcu ven stopala 

niso bila dovolj 

obrnjena navzven. 

 

plavanjem, je bila 

koordinacija gibanja 

rok,  in nog solidna, le 

udarci z nogami so 

bili nekajkrat malce 

prepozni. 

17. Študentka rok v 

komolcih skoraj 

ni pokrčila, zato 

so bili le-ti 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Študentka je 

imela roke v 

komolcih ves čas 

nekoliko 

pokrčene (v fazi 

giba ven in v fazi 

drsenja morajo 

biti roke 

popolnoma 

iztegnjene). 

 

Študentka bi 

morala prej 

vračati roke pod 

vodno gladino 

naprej (vlečenje 

zavesljaja s 

komolci nazaj). 

Študentka stopal ni 

obrnila navzven, zato 

je bil udarec zelo ozek 

– skoraj delfinov). 

 

Študentka je sicer 

udarjala sonožno, 

vendar je z eno nogo 

udarila bolj globoko 

kot pa z drugo – 

»škarjast udarec« nog. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Študentka bi morala v 

fazi krčenja nog 

kolena še bolj potisniti 

k sebi, tako bi se s 

petami bolj približala 

zadnjici. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija dela nog 

in rok ni bila ustrezna 

– študentka je z 

nogami udarjala v 

hitrejšem tempu kot 

pa z rokami. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

18. Študentka je 

imela roke v 

komolcih ves čas 

nekoliko 

pokrčene (v fazi 

giba ven in v fazi 

drsenja morajo 

biti roke 

Študentka z nogami ni 

udarjala sonožno. 

 

Študentka je z eno 

nogo udarila bolj 

globoko kot pa z 

drugo – »škarjast 

udarec« nog. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta                                                                  Teja Koželj; diplomsko delo 

 

 

- 57 - 

 

popolnoma 

iztegnjene). 

 

Pri zajemanju 

dlani ni dovolj 

obračala navzven. 

 

Izpuščala je fazo 

drsenja – drsenje 

z iztegnjenimi 

rokami pred 

seboj.  

 

Študentka rok v 

komolcih skoraj 

ni pokrčila, zato 

so bili komolci 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Študentka pri udarcu 

ven stopal ni obrnila 

navzven, zato je bil 

udarec zelo ozek. 

 

Študentka je imela v 

fazi krčenja nog 

kolena preveč široko 

(morala bi biti v širini 

bokov), stopala pa je 

imela skupaj, namesto 

da bi jih obrnila 

navzven. Celoten 

udarec prsno je 

izvedla tako, da je 

imela stopala ves čas 

skupaj. 

 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna, 

saj je z nogami 

udarjala z bistveno 

višjo frekvenco, kot 

pa je delala zavesljaje 

z rokami.  

Z nogami je ves čas 

prehitevala – 

najverjetneje zato, ker 

je bil njen udarec zelo 

ozek in kratek. 

 

 

 

 

skladu z 

gibanjem. 

 

 

19.   Študentka je pri 

zajemanju dlani 

premalo obrnila 

navzven. 

 

Izpuščala je fazo 

drsenja – drsenje 

z iztegnjenimi 

rokami pred 

seboj. 

 

Prej bi morala 

vračati roke pod 

vodo naprej. Z 

dlanmi je vodila 

gib dol do 

položaja, ko so 

bili komolci že 

preveč nazaj in 

zato tudi prenizko 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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(z dlanmi vodimo 

gib dol le do 

položaja, ko so 

komolci višje od 

dlani). 

 

20. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Kolena so bila v fazi 

krčenja nog preveč 

narazen (morala bi biti 

v širini bokov). 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila popolnoma 

usklajena. Ko je 

študentka roke vračala 

pod vodno gladino 

naprej, je noge šele 

pokrčila (noge bi 

morale pri vračanju 

rok naprej že udariti 

dol in noter). Pri 

udarcu z nogami ni 

dovolj dvignila bokov. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

21. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

premalo pokrčila 

roke v komolcih. 

 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Kolena so bila v fazi 

krčenja nog preveč 

narazen (morala bi biti 

v širini bokov). 

 

 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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22. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

zavesljaje z 

rokami delala 

preveč na gladini 

vode – gib dol 

skoraj ni bil 

viden. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok. 

 

Pri udarcu ven stopala 

niso bila dovolj 

obrnjena navzven. 

 

Študentka ni izvajala 

sočasnih udarcev z 

nogami; viden je bil 

tudi »škarjast udarec« 

nog. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni popolnoma 

usklajena – noge so 

nekoliko prehitevale. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

23. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

 

Pri udarcu ven stopala 

niso bila dovolj 

nastavljena navzven. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija nog in 

rok ni bila popolnoma 

usklajena, saj so noge 

nekoliko zamujale – 

ko so se roke že 

vračale pod vodo 

naprej, so bile noge še 

nekoliko pokrčene, 

morale pa bi že začeti 

z udarcem ven. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

24. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri udarcu ven stopala 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 
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preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

niso bila dovolj 

nastavljena navzven. 

 

Študentka je eno nogo 

v kolenu bolj pokrčila 

kot drugo, zato je z 

nogo, ki je bila bolj 

pokrčena, udarila 

kasneje (ni sočasno 

udarjala z nogami). 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila popolnoma 

ustrezna. Noge so 

zamujale – ko je 

študentka z rokami 

izvajala gib dol, so  

bile njene noge še 

vedno iztegnjene. 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

25. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri udarcu ven stopala 

niso bila dovolj 

nastavljena navzven. 

 

Študentka je sicer z 

nogami brcnila 

sočasno, vendar je eno 

nogo v kolenu bolj 

pokrčila kot pa drugo. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Čeprav je študentka 

plavala z glavo zunaj, 

je koordinacija rok in 

nog dokaj ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

26. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

nekoliko prenizko 

in preveč nazaj. 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri krčenju nog je 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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študentka pete 

premalo približala 

zadnjici. 

 

Ni bilo zaključevanja 

udarcev z nogami 

(noge niso bile 

popolnoma iztegnjene 

in skupaj). 

 

 

 

nog ni bila povsem 

ustrezna. 

Ko je študentka z 

iztegnjenimi rokami 

že drsela, so bile noge 

še vedno nekoliko 

pokrčene in narazen 

(noge bi morale biti v 

tem trenutku že v fazi 

drsenja – iztegnjene in 

skupaj). 

 

27. Študentka z 

rokami  ni 

izvajala 

zavesljajev prsno, 

temveč podvodne 

cikle prsno, zato 

nisem mogla 

optimalno 

ocenjevati dela 

rok!  

 

Z nogami je udarjala 

preveč široko. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri udarcu z nogami 

so ji pete skoraj 

pogledale ven iz vode 

(preplitki udarci). 

 

Koordinacija pri 

plavanju ni bila 

ustrezna, saj študentka 

ni plavala prsne 

tehnike, temveč je 

delala podvodne cikle 

z rokami, noge je 

udarjala prsno 

(neustrezna plavalna 

tehnika). 

Dihanje ni 

bilo ustrezno 

zaradi 

nepravilnega 

plavanja – 

študentka je 

vdihnila, ko 

je imela roke 

ob telesu 

(zaključek 

podvodnega 

cikla), noge 

pa iztegnjene. 

 

28. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

imela roke v 

komolcih ves čas 

nekoliko 

pokrčene. 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«).    

 

Ni bilo zaključevanja 

udarcev z nogami 

(noge niso bile 

popolnoma iztegnjene 

in skupaj). 

 

Pri udarcu ven je 

stopala premalo 

nastavila navzven. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

29. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 
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prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

imela v fazi giba 

dol skoraj 

popolnoma 

iztegnjene roke. 

 

 

Pri udarcu ven je 

stopala premalo 

obrnila navzven. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Študentka je imela 

kolena nekoliko 

preširoko. 

 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

30. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

študentka je imela 

pri gibu dol skoraj 

popolnoma 

iztegnjene roke. 

 

 

 

Študentka je imela v 

fazi udarca kolena 

preveč skupaj, stopala 

niso bila obrnjena 

dovolj navzven, zato 

je bil udarec zelo 

ozek. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri krčenju nog v 

kolenih je pete 

premalo približala 

zadnjici. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Čeprav je študentka 

plavala z glavo zunaj, 

je koordinacija rok in 

nog dokaj ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

31. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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Študentka bi 

morala roke prej 

vračati pod vodo 

naprej. Z dlanmi 

je vodila gib dol 

do položaja, ko so 

bili komolci že 

preveč nazaj in 

zato tudi prenizko 

(predolga faza 

zajemanja vode). 

 

Pri krčenju nog v 

kolenih je pete 

premalo približala 

zadnjici. 

 

 Študentka je imela 

kolena nekoliko 

preveč široko. 

 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila dokaj v 

redu, čeprav je imela 

študentka glavo  med 

plavanjem ves čas 

zunaj.  

 

Ko je študentka z 

rokami že pričela nov 

zavesljaj, noge še niso 

bile popolnoma 

stegnjene in skupaj. 

 

 

32. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Kolena je imela 

nekoliko preveč 

narazen. 

 

Koordinacija gibanja 

rok in nog je bila 

dokaj ustrezna. 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo.  

Dihanje je 

bilo skladno 

z delom rok, 

in nog.  

 

33. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

imela roke skoraj 

ves čas rahlo 

pokrčene. 

 

V fazi zajemanja 

bi študentka lahko 

naredila širši 

zavesljaj z 

Študentka nog v 

kolenih ni dovolj 

pokrčila, prav tako 

stopal ni dovolj 

obrnila navzven, zato 

so bili udarci zelo 

ozki.  

 

Študentka je imela pri 

udarcu ven kolena in 

stopala enako široko 

(stopala bi morala biti 

v tej fazi širše od 

kolen), polkrožnega 

udarca ni bilo. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna, 

saj je z nogami 

udarjala prehitro – 

noge so prehitevale 

(zaradi preozkega 

udarca nog). 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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rokami. 

 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge in 

stopala niso bila 

popolnoma iztegnjena. 

 

Pri krčenju nog v 

kolenih pet ni dovolj 

približala zadnjici. 

 

34. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

udarec je bil 

preglobok. 

 

V fazi drsenja noge in 

stopala niso bila 

popolnoma iztegnjena. 

 

Pri krčenju nog v 

kolenih pet ni dovolj 

približala zadnjici. 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila povsem 

ustrezna. 

Ko je študentka z 

iztegnjenimi rokami 

že drsela, so bile noge 

še vedno nekoliko 

pokrčene in narazen 

(noge bi morale biti v 

tem trenutku že v fazi 

drsenja – stegnjene in 

skupaj). 

 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo.  

Dihanje je 

bilo skladno 

z delom rok, 

le noge so 

nekoliko 

zamujale. 

 

35. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci morajo 

biti v fazi giba dol 

višje od dlani 

(komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«). 

 

Študentka je 

imela pri gibu dol 

roke v komolcih 

skoraj popolnoma 

iztegnjene. 

 

Študentka bi 

morala prej 

vračati roke pod 

vodo naprej. Z 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge in 

stopala niso bila 

popolnoma iztegnjena 

(ni bilo »špičke«). 

 

Študentka je imela 

kolena preveč široko. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila povsem 

ustrezna. 

Ko je študentka z 

iztegnjenimi rokami 

že drsela, so bile noge 

še vedno nekoliko 

pokrčene in narazen. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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dlanmi je vodila 

gib dol do 

položaja, ko so 

bili komolci že 

preveč nazaj in 

zato tudi prenizko 

(predolga faza 

zajemanja vode). 

 

36. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

imela v fazi 

drsenja roke ves 

čas nekoliko 

pokrčene. 

 

V fazi zajemanja 

bi morala 

študentka delati 

širše zavesljaje z 

rokami. 

 

 

Študentka nog v 

kolenih ni pokrčila 

dovolj, prav tako 

stopal ni dovolj 

obrnila navzven, zato 

so bili udarci zelo 

ozki. 

 

Študentka je imela pri 

udarcu ven kolena in 

stopala enako široko 

(stopala bi morala biti 

v tej fazi širše od 

kolen), polkrožnega 

udarca ni bilo. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge in 

stopala niso bila 

popolnoma iztegnjena 

(ni bilo »špičke«). 

 

Pri krčenju nog v 

kolenih je pete 

premalo približala 

zadnjici. 

 

Študentka z nogami ni 

udarjala sonožno, 

viden je bil tudi 

»škarjast« udarec. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

37. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

Pri krčenju nog v 

kolenih je pete 

premalo približala 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

Študentka 

med 

plavanjem ni 
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Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

imela pri gibu dol 

skoraj popolnoma 

iztegnjene roke. 

 

zadnjici. 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila povsem 

ustrezna. 

Ko je študentka z 

iztegnjenimi rokami 

že drsela, so bile noge 

še vedno precej 

narazen. 

 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

38. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

prehitro zaključila 

začetni del 

zavesljaja – 

zajemanje vode. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Študentka ni 

zaključevala udarcev z 

nogami. 

 

Pri krčenju nog v 

kolenih je pete 

premalo približala 

zadnjici. 

 

Študentka je imela 

kolena med udarcem 

preveč široko. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

39. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 
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»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

Pri gibu dol je 

imela študentka 

skoraj popolnoma 

iztegnjene roke. 

 

 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

 

 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila povsem 

ustrezna. 

Ko je študentka z 

iztegnjenimi rokami 

že drsela, so bile noge 

še vedno precej 

narazen. 

 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

40. Komolci so bili v 

fazi giba dol 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Študentka je 

prehitro zaključila 

začetni del 

zavesljaja – 

zajemanje vode. 

 

V fazi drsenja Je 

imela študentka 

roke v komolcih 

ves čas nekoliko 

pokrčene. 

 

Pri udarcu ven 

študentka stopal ni 

obrnila navzven. 

 

Študentka pri udarcu 

stopal ni obrnila 

navzven, kolena je 

sicer 

razširila, toda gležnji 

in stopala so bili ves 

čas udarca skupaj, 

zato je bil udarec zelo 

ozek – skoraj 

delfinov. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. 

V fazi krčenja nog bi 

morala študentka 

kolena še bolj potisniti 

k sebi, da bi pete bolj 

približala zadnjici. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

41. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Študentka nog v 

kolenih skoraj ni 

pokrčila, zato je 

udarila z iztegnjenimi 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 
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Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka bi 

morala prej 

vračati roke pod 

vodo naprej. Z 

dlanmi je vodila 

gib dol do 

položaja, ko so 

bili komolci že 

preveč nazaj in 

zato tudi prenizko 

(predolga faza 

zajemanja vode). 

 

nogami. Udarec je bil 

popolnoma 

neučinkovit in »v 

prazno«. Prav tako 

stopal ni obrnila 

navzven. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

udarec je bil 

preglobok. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. 

 

Pri krčenju nog v 

kolenih pet ni dovolj 

približala zadnjici. 

 

Študentka je imela 

kolena preširoko 

narazen. Stopal ni 

nastavila dovolj 

navzven. 

 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna. 

Ko je študentka roke 

že vračala pod vodo 

naprej, je noge v 

kolenih šele začela 

krčiti. 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

42. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

Študentka bi 

morala prej 

vračati roke pod 

vodo naprej. Z 

dlanmi je vodila 

gib dol do 

položaja, ko so 

bili komolci že 

preveč nazaj in 

zato tudi prenizko 

(predolga faza 

zajemanja vode). 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Pri udarcu ven je 

stopala nastavila 

premalo navzven. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri krčenju nog v 

kolenih je pete 

premalo približala 

zadnjici. 

 

Študentka je z nogami 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija nog in 

rok ni bila popolnoma 

usklajena, saj so noge 

nekoliko zamujale. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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 sicer udarila sočasno, 

vendar je z eno nogo 

udarila bolj globoko 

kot pa z drugo 

(»škarjast udarec«). 

 

43. Študentka bi 

morala prej 

vračati roke pod 

vodo naprej. Z 

dlanmi je vodila 

gib dol do 

položaja, ko so 

bili komolci že 

preveč nazaj in 

zato tudi prenizko 

(predolga faza 

zajemanja vode). 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Pri gibu dol je 

imela študentka 

preveč iztegnjene 

roke. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključka udarca. 

 

Pri krčenju nog v 

kolenih je pete 

premalo približala 

zadnjici. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Pri udarcu ven je 

študentka stopala 

premalo obrnila 

navzven. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

kar v redu, le noge so 

nekoliko zamujale z 

udarcem. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

44. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

prehitro 

zaključevala 

začetni del 

zavesljaja – 

zajemanje vode. 

 

V fazi drsenja je 

imela študentka 

roke ves čas 

nekoliko 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev. 

 

Pri krčenju nog v 

kolenih je potrebno 

pete čim bolj približati 

zadnjici. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

Udarec je bil 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Študentka je imela 

kolena pri udarcu 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna. 

Ko je bila študentka z 

rokami v fazi drsenja 

(roke stegnjene 

naprej), je bila z 

nogami še vedno v 

fazi udarca (z nogami 

bi morala biti tudi že v 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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pokrčene. 

 

preširoko narazen. 

 

fazi drsenja). 

45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci morajo 

biti v fazi giba dol 

više od dlani 

(komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«). 

 

Študentka bi 

morala roke prej 

vračati pod vodo 

naprej. Z dlanmi 

je vodila gib dol 

do položaja, ko so 

bili komolci že 

preveč nazaj in 

zato tudi prenizko 

(predolga faza 

zajemanja vode). 

 

Pri zajemanju je 

študentka dlani 

premalo obrnila 

navzven. Komolci 

so bili prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Prehitro je 

zaključevala 

začetni del 

zavesljaja – 

zajemanje vode. 

V fazi giba dol ni 

izvedla 

polkrožnega giba 

podlahti dol in 

ven do položaja, 

ko bi morali biti 

komolci više od 

dlani, ampak je 

roke že prej 

Študentka je imela 

kolena pri udarcu 

preširoko narazen. 

 

Čeprav je študentka 

kar dobro zaključevala 

udarce (iztegnjene 

noge v fazi drsenja), 

bi lahko še stopala 

dala v »špičko«. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Čeprav je študentka 

kar dobro zaključevala 

udarce (stegnjene 

noge v fazi drsenja), 

bi lahko še stopala 

dala v »špičko«. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Pri udarcu ven je 

študentka stopala 

premalo  nastavila 

navzven. 

 

Študentka je imela 

kolena pri udarcu 

nekoliko preširoko 

narazen. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

kar v redu, le noge so 

nekoliko zamujale z 

udarcem. 

 

 

 

 

 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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začela vračati pod 

vodo naprej. 

 

47. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Pri gibu dol je 

imela študentka 

roke v komolcih 

nekoliko predolgo 

iztegnjene. 

 

Študentka je 

imela komolce 

nekoliko 

prenizko. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Kolena se širijo le do 

širine bokov 

(študentka je imela 

kolena nekoliko 

preveč narazen). 

 

Študentka bi lahko 

udarjala bolj globoko 

– ker so bili nekateri 

udarci z nogami 

preplitki, je z nogami 

udarila nekoliko izven 

vode, pri tem zajela 

zrak, zato udarec ni bil 

tako učinkovit.  

 

Koordinacija gibanja 

je bila ustrezna, 

pravilna, študentka bi 

lahko le nekoliko 

podaljšala čas drsenja 

ob zaključku 

zavesljaja. 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo. 

Gibanje glave 

in dihanje v 

koordinaciji z 

zavesljajem 

je bilo 

ustrezno. 

 

48. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri gibu dol je 

imela študentka 

roke v komolcih 

nekoliko predolgo 

iztegnjene. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Pri udarcu ven je 

študentka stopala 

premalo obrnila 

navzven. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila popolnoma 

ustrezna, saj so noge 

zaostajale. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

49. Pri zajemanju bi 

študent dlani 

lahko še nekoliko 

bolj obrnil 

navzven (sicer pa 

Študent bi lahko 

stopala obrnil še bolj 

navzven, da bi bil 

udarec širši. 

 

Koordinacija gibanja 

je bila ustrezna, 

pravilna in dobra. 

Študent je bil 

eden izmed 

redkih, ki so 

med 

plavanjem 
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je bil v primerjavi 

z ostalimi  pri tem 

zelo uspešen). 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo. 

Gibanje glave 

in dihanje v 

koordinaciji z 

zavesljajem 

je bilo 

ustrezno. 

 

50. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«). 

 

Pri gibu dol je 

imela študentka 

roke v komolcih 

nekoliko preveč 

iztegnjene. 

 

Študentka je imela 

kolena v fazi udarca 

preveč skupaj, stopala 

niso bila obrnjena 

dovolj navzven, zato 

je bil udarec zelo 

ozek. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Pri krčenju nog v 

kolenih je študentka 

pete premalo 

približala zadnjici. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila popolnoma 

ustrezna, saj je 

študentka ves čas 

izpuščala fazo drsenja 

(tako pri nogah, kot 

pri rokah). Ko so noge 

še udarjale dol in 

noter, so bile roke že 

rahlo razširjene in 

pripravljene na 

zajemanje. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

51. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

stegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključka udarca.  

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

Udarec je bil 

preglobok in manj 

učinkovit. 

Pri udarcu ven stopala 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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niso bila nastavljena 

dovolj navzven. 

 

52. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka bi 

morala fazi 

zajemanje in 

polkrožni gib 

podlahti prej 

zaključiti – roke 

bi morala prej 

vrniti pod vodo 

naprej (zaradi 

tega je imela 

komolce preveč 

nazaj).  

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«.  

Ni bilo zaključevanja 

udarcev.  

 

Študentka bi lahko 

stopala obrnila še bolj 

navzven, da bi bili 

udarci širši. 

 

Koordinacija gibanja 

je bila ustrezna, 

pravilna in dobra. 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo. 

Gibanje glave 

in dihanje v 

koordinaciji z 

zavesljajem 

je bilo 

ustrezno. 

 

53. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

prehitro zaključila 

začetni del 

zavesljaja – 

zajemanje vode. 

 

Študentka je fazo 

drsenja praktično 

izpustila, roke pa 

so bile ves čas 

rahlo pokrčene (v 

fazi drsenja 

morajo biti roke 

popolnoma 

iztegnjene). 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Pri udarcu ven je 

potrebno stopala 

nastaviti čim bolj 

navzven, da bo udarec 

dovolj širok. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

stegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključka udarca.  

Kolena se širijo le do 

širine bokov 

(študentka je imela 

kolena nekoliko 

preveč narazen). 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija nog in 

rok ni bila usklajena. 

Ko je študentka roke 

vračala pod vodo 

naprej, je noge v 

kolenih šele pokrčila – 

zamujanje z nogami. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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54. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri gibu dol je 

imela študentka 

roke v komolcih 

skoraj popolnoma 

iztegnjene. 

 

Študentka je sicer 

udarjala sonožno, 

vendar je z eno nogo 

udarila bolj globoko 

kot pa z drugo – 

»škarjast udarec« nog. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Pri udarcu ven je 

stopala premalo 

nastavila navzven.  

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila popolnoma 

ustrezna, saj so noge z 

udarcem nekoliko 

zamujale. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

55. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Pri udarcu ven je 

stopala premalo 

obrnila navzven. 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila ustrezna, le 

nekajkrat so noge z 

udarcem malo 

zamudile. 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo. 

Gibanje glave 

in dihanje v 

koordinaciji z 

zavesljajem 

je bilo 

ustrezno. 

 

56. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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učinkovit. 

 

zunaj). 

Koordinacija rok in  

nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

ustrezna. 

 

 

57. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

prehitro zaključila 

zavesljaj 

(prekratek 

polkrožni gib 

podlahti). 

 

Pri udarcu ven je 

stopala premalo 

nastavila navzven. 

 

Študentka je z eno 

nogo udarila bolj 

globoko kot pa z 

drugo – »škarjast 

udarec«. Poleg tega z 

nogami ni udarjala 

sočasno. 

 

Pri udarcu je imela 

študentka stopala 

oziroma gležnje ves 

čas skupaj, zato so bili 

udarci zelo ozki. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

58. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Študentka je v 

fazi giba dol 

predolgo vlekla 

zavesljaj z 

rokami, zato so 

bili komolci 

preveč nazaj. 

 

Študentka je v 

fazi giba dol 

premalo pokrčila 

roke v komolcih. 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

udarec je bil 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila popolnoma 

ustrezna, saj so noge 

ves čas malo zamujale 

z udarcem. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. 

 

Študentka je v 

fazi giba dol 

premalo pokrčila 

roke v komolcih. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Pri udarcu z nogami 

so bila kolena 

preširoko narazen, 

pete pa nekoliko 

preveč skupaj. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(glava ves čas zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila dobra, 

čeprav študentka med 

plavanjem ni 

potapljala glave. 

 

 

 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila dokaj 

ustrezna. 

 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo. 

Gibanje glave 

in dihanje v 

koordinaciji z 

zavesljajem 

je bilo dokaj 

ustrezno. 

 

61. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka bi 

morala roke prej 

vračati pod vodo 

naprej. Z dlanmi 

je vodila gib dol 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Študentka bi morala 

pete v začetnem delu 

udarca bolj približati 

zadnjici. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila delno 

ustrezna, saj so noge 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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do položaja, ko so 

bili komolci že 

preveč nazaj. 

 

nekoliko zamujale z 

udarcem. 

62. Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev. 

Koordinacija dela rok 

in nog je bila ustrezna, 

dobra. 

Med 

plavanjem je 

glavo 

potapljala. 

Gibanje glave 

in dihanje v 

koordinaciji z 

zavesljajem 

je bilo 

ustrezno. 

63. 

 

Študentka bi dlani 

lahko še nekoliko 

bolj obrnila 

navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

V fazi vlečenja z 

rokami bi morala 

študentka prej 

pokrčiti roke v 

komolcih. 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Kolena so bila ves čas 

udarca nekoliko 

preširoko narazen. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

dokaj ustrezna. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

64. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

nekoliko prehitro 

začela 

zaključevati 

zavesljaje z 

rokami. 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Študentka je z eno 

nogo udarjala bolj 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

dokaj ustrezna (včasih 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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 globoko kot pa z 

drugo – »škarjast 

udarec« nog. 

 

je vidno rahlo 

zamujanje udarcev 

nog). 

65. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Študentka je 

imela ves čas 

plavanja nekoliko 

pokrčene roke v 

komolcih. 

 

Študentka je 

prehitro 

zaključevala 

zavesljaje z 

rokami. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

Udarec je bil 

preglobok. 

 

Študentka je pete 

premalo približala 

zadnjici. 

 

Študentka je pri 

udarcu stopala 

premalo obrnila 

navzven, zato so bili  

udarci nekoliko 

preozki. 

 

Študentka ima med 

udarcem kolena 

nekoliko preširoko 

narazen. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija nog in 

rok ni bila popolnoma 

usklajena, saj so noge 

nekoliko zamujale – 

ko je roke že vračala 

pod vodo naprej, so 

bile noge še nekoliko 

pokrčene, morale pa 

bi že začeti z udarcem 

ven. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

66. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

prepozno 

zaključevala 

zavesljaje (s 

komolci je vlekla 

nazaj) – zavesljaji 

so bili zaključeni 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

stegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključka udarca.  

 

Študentka ni nastavila 

stopal navzven, zato 

so bili udarci zelo ozki 

(skoraj delfinovi). 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja  

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija dela rok 

in nog je bila 

neustrezna. 

 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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prepozno. 

 

Potek zavesljajev 

je bil preglobok, 

faza drsenja je 

bila izpuščena. 

 

Študentka je 

imela ves čas roke 

nekoliko 

pokrčene. 

 

Stopala so bila ves čas 

poteka udarca preveč 

skupaj, kolena pa 

nekoliko preširoko. 

Opomba: Študentka je 

med 

plavanjem ,verjetno 

zaradi utrujenosti, 

izvedla nekaj 

nepravilnih 

zavesljajev, z nogami 

pa je občasno brcala 

noge kravl. 

67. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

prehitro 

zaključevala 

zavesljaje z 

rokami. 

 

Študentka je 

imela ves čas 

plavanja nekoliko 

pokrčene roke v 

komolcih. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. 

 

Ni bilo zaključevanja 

udarcev.  

 

Študentka je imela 

med udarcem kolena 

preširoko narazen. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja  

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija dela rok 

in nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

dokaj ustrezna. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

68. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Študentka roke 

prehitro vrača 

naprej (prehitro 

zaključi 

zavesljaj). 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Študentka je pete 

premalo približala 

zadnjici. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja  

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija dela rok 

in nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

dokaj ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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Študentka ima ves 

čas rahlo 

pokrčene roke v 

komolcih. 

 

Študentka z nogami ni 

izvajala sočasnih 

udarcev. 

 

Kolena so bila pri 

udarcih nekoliko 

preširoko narazen. 

 

 

69. 

 

Komolci so bili še 

vedno nekoliko 

prenizko, preveč 

nazaj. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven 

(sicer je bila v 

primerjavi z 

ostalimi precej 

dobra, vendar bi 

lahko še malo bolj 

obračala dlani). 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

Udarec je bil 

preglobok. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene in skupaj, 

ni bilo »špičke«). 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila dobra, 

čeprav študentka med 

plavanjem ni 

potapljala glave. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 

 

70. 

 

Komolci so bili še 

vedno nekoliko 

prenizko, preveč 

nazaj. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Študentka bi 

morala roke prej 

vračati pod vodo 

naprej. Z dlanmi 

je vodila gib dol 

do položaja, ko so 

bili komolci že 

preveč nazaj in 

zato tudi prenizko 

(predolga faza 

zajemanja vode). 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Stopala je premalo 

nastavila navzven. 

 

Študentka nog v 

kolenih ni dovolj 

pokrčila, zato pet ni 

mogla dovolj 

približati zadnjici.  

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna, 

saj so noge z udarcem 

kar precej zamujale. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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 71. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci morajo 

biti v fazi giba dol 

više od dlani 

(komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«). 

 

Študentka je 

imela ves čas 

nekoliko 

pokrčene roke v 

komolcih. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Študentka nog v fazi 

drsenja ni popolnoma 

iztegnila. 

 

Študentka je nekoliko 

nesimetrično udarjala 

z nogami – eno nogo 

je bolj pokrčila kot 

drugo. 

 

Študentka je pete 

premalo približala k 

zadnjici, zato udarci 

niso bili tako 

učinkoviti, močni. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija dela rok 

in nog ni bila 

popolnoma ustrezna, 

saj je bila faza drsenja 

prekratka, oziroma je 

ni bilo, zato so noge 

včasih malenkost 

prehitevale z udarcem. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

72. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Študentka je 

premalo pokrčila 

roke v komolcih, 

zato so bili le-ti 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka je 

prepozno 

zaključevala 

zavesljaje z 

rokami (roke bi 

morala prej 

vračati pod vodo 

naprej). 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

Udarec je bil 

preglobok. 

 

Študentka je premalo 

nastavila stopala 

navzven, zato so bili 

udarci zelo ozki. 

 

Študentka je noge v 

kolenih pokrčila 

premalo, zato se s 

petami ni mogla 

dovolj približati 

zadnjici. 

 

Študentka je izvajala 

»škarjaste udarce«. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna, 

saj je študentka ves 

čas izpuščala fazo 

drsenja pri zavesljajih 

z rokami – roke so 

prehitevale. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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73. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Študentka je 

začela prehitro 

zaključevati 

zavesljaje – roke 

prekmalu začne 

vračati pod vodo 

naprej. 

 

Študentka 

prepozno pokrči 

roke v komolcih, 

zato zavesljaj 

vleče s komolci 

preveč nazaj. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

dokaj ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

74. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Študentka je imela 

kolena pri udarcu 

preširoko narazen. 

 

Študentka je stopala 

premalo nastavila 

navzven, zato udarci 

niso bili tako široki, 

kot bi morali biti. 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila popolnoma 

ustrezna, saj je 

študentka z zavesljaji 

malce prehitevala 

(skoraj ni bilo faze 

drsenja pri delu z 

rokami). 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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75. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

prepozno 

zaključevala 

zavesljaje z 

rokami - roke bi 

morala prej 

vračati pod vodo 

naprej. Z dlanmi 

je vodila gib dol 

do položaja, ko so 

bili komolci že 

preveč nazaj. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

Udarec je bil 

preglobok. 

 

Čeprav je študentka 

kar dobro zaključevala 

udarce (iztegnjene 

noge v fazi drsenja), 

bi lahko še stopala 

dala v »špičko«. 

 

Koordinacija gibanja 

je bila dokaj ustrezna, 

le glavo bi morala po 

vdihu nekoliko prej 

potopiti v vodo. 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

potapljali 

glavo. 

 

76. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Študentka je 

prehitro 

zaključevala 

zavesljaje; roke je 

prekmalu vračala 

pod vodo naprej. 

 

Študentka je 

imela med 

plavanjem roke 

ves čas nekoliko 

pokrčene v 

komolcih (v fazi 

drsenja jih ni 

iztegnila). 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Z nogami je izvajala 

»škarjaste udarce«. 

 

Študentka je z eno 

nogo udarila nekoliko 

prej kot z drugo. 

 

Udarci so bili preveč 

ozki, saj študentka ni 

nastavila stopal 

navzven. 

 

Študentka je imela 

kolena pri udarcu 

preširoko narazen. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

dokaj ustrezna. 

 

Opomba: Študentka ni 

pravilno plavala 

prsno nog, saj je 

izvajala »škarjaste 

udarce«. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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77.  

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri zajemanju je 

dlani nekoliko 

premalo obrnila 

navzven (čeprav 

je bila v 

primerjavi z 

ostalimi pri tem 

uspešna). 

 

Študentka je 

nekoliko 

prepozno začela 

vračati roke pod 

vodo naprej. 

 

 

 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni, 

zato je bil udarec 

preglobok in manj 

učinkovit. 

 

Študentka je premalo 

obrnila, oziroma 

nastavila stopala 

navzven, zato udarec 

ni bil dovolj širok in 

učinkovit. 

 

Je pa študentka kar 

precej dobro 

zaključevala udarce z 

nogami – noge je 

iztegnila in jih dala 

skupaj. 

 

Študentka bi udarce 

lahko izvedla še bolj 

eksplozivno. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija nog in 

rok  je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

dobra, ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

78. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

imela ves čas roke 

v komolcih 

nekoliko 

pokrčene. 

 

Študentka je 

prehitro vračala 

roke naprej – faza 

vlečenja je bila  

prekratka. 

 

Pri udarcu noter 

zadnjica in boki niso 

bili dovolj dvignjeni. 

Udarec je bil 

preglobok. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Pri udarcu ven stopal 

ni nastavila navzven.  

 

Študentka je imela 

stopala preveč skupaj, 

ni jih obrnila navzven. 

Celoten udarec prsno 

je izvedla tako, da je 

imela stopala ves čas 

skupaj. 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija dela rok 

in nog ni bila ustrezna. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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79. 

 

Študentka je 

imela roke med 

izvedbo 

zavesljajev prsno 

preveč iztegnjene. 

 

Študentka je 

prepozno 

zaključevala 

zavesljaje – 

prepozno je 

začela vračati 

roke pod vodo 

naprej, zato so 

bili komolci 

preveč nazaj. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

V fazi drsenja noge in 

stopala niso bila 

popolnoma iztegnjena 

(ni bilo »špičke«) – 

čeprav je študentka v 

primerjavi z ostalimi 

kar solidno 

zaključevala udarce. 

 

Pri udarcu ven je 

potrebno stopala 

nastaviti čim bolj 

navzven, da bo udarec 

dovolj širok. 

 

Kolena so bila pri 

udarcu nekoliko 

preširoko narazen. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila popolnoma 

ustrezna, saj je 

študentka prehitevala 

z rokami (ni bilo faze 

drsenja). 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

80. 

 

Študentka ima 

roke med izvedbo 

zavesljajev prsno 

nekoliko preveč 

stegnjene. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri udarcu ven je 

stopala nastavila 

premalo navzven. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Kolena je imela pri 

udarcu preširoko 

narazen. 

 

Študentka bi morala 

noge v kolenih 

nekoliko bolj pokrčiti 

in se s petami bolj 

približati zadnjici. 

Tako bi bil udarec 

močnejši, bolj 

učinkovit. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila popolnoma 

ustrezna, saj je 

študentka nekoliko 

prehitevala z rokami. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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81.  

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

nekoliko prehitro 

pokrčila roke v 

komolcih in 

prekmalu pričela 

vračati roke pod 

vodo naprej. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Stopala niso bila 

nastavljena dovolj 

navzven. 

 

Kolena so bila pri 

udarcu preširoko 

narazen. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

dokaj ustrezna.  

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

82. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

imela med 

plavanjem ves čas 

nekoliko 

pokrčene roke. 

 

Študentka je 

prekmalu začela 

zaključevati 

zavesljaj – 

prehitro je vrnila 

roke pod vodo 

naprej. 

 

Stopala niso bila 

nastavljena dovolj 

navzven. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Pete so bile med 

udarcem preveč 

skupaj, kolena pa 

preširoko narazen. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija dela rok 

in nog ni bila ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

83. 

 

Študentka je 

prekmalu začela 

vračati roke pod 

vodo naprej – 

prehitro je pričela 

zaključevati 

zavesljaj. 

 

Pri udarcu ven stopala 

ni nastavila dovolj 

navzven. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 
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Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

imela ves čas 

nekoliko 

pokrčene roke v 

komolcih (tudi v 

fazi drsenja). 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Kolena so bila ves čas 

nekoliko preširoko 

narazen. 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila popolnoma 

ustrezna, saj je 

študentka prehitevala 

z rokami (ni bilo 

vidne faze drsenja). 

skladu  

z gibanjem. 

 

84. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven 

(čeprav je 

študentka v 

primerjavi z 

ostalimi kar dobro 

obračala dlani). 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«.  

 

Študentka je noge 

premalo potisnila k 

zadnjici, zato udarec 

ni bil dovolj močan, 

učinkovit. 

 

Kolena so bila ves čas 

nekoliko preširoko 

narazen. 

 

Pri udarcu ven je 

stopala nastavila 

premalo navzven. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila popolnoma 

ustrezna, saj je 

študentka pri plavanju 

z rokami malce 

prehitevala. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

85. 

 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Študentka bi 

morala dosti prej 

začeti vračati roke 

pod vodo naprej – 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri udarcu ven je 

stopala nastavila 

premalo navzven. 

 

Udarce bi študentka 

lahko izvedla bolj 

eksplozivno (ne pa 

tako počasi). 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila delno 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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predolgo je vlekla 

zavesljaj, zato so 

bili komolci 

preveč nazaj. 

 

Kolena so bila pri 

udarcu nekoliko 

preširoko narazen. 

 

 

ustrezna, saj je 

študentka z rokami 

nekoliko prehitevala. 

86. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

izvedla prekratko 

fazo drsenja z 

rokami ob 

zaključku 

zavesljaja. Ko 

roke pod vodo 

vrnemo naprej 

(pred sebe), nekaj 

trenutkov drsimo 

z iztegnjenimi 

rokami in nato 

pričnemo nov 

zavesljaj. 

 

Pri udarcu ven je 

stopala premalo 

nastavila navzven. 

 

V fazi drsenja noge in 

stopala niso bila 

popolnoma iztegnjena 

 (ni bilo »špičke«). 

 

Študentka je z eno 

nogo udarila bolj 

globoko, kot pa z 

drugo. Prav tako je 

eno nogo nekoliko 

bolj pokrčila kot 

drugo. Udarci niso bili 

dovolj široki. 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila delno 

ustrezna, saj je 

študentka ves čas 

nekoliko prehitevala z 

rokami (faza drsenja 

ni bila vidna). 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

87. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Roke je imela 

predolgo 

iztegnjene, zato je 

zavesljaje vlekla 

predaleč, oziroma 

jih je prepozno 

začela 

zaključevati 

(nekaj zavesljajev 

vmes pa je 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

stegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključka udarca.  

 

Študentka ni 

zaključevala udarcev. 

 

Pri udarcu ven je 

stopala nastavila 

premalo navzven. 

 

Z nogami je udarjala 

preveč globoko (ker 

so bili boki in zadnjica 

preveč potopljeni). 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je kljub plavanju 

z glavo zunaj dokaj 

ustrezna, pravilna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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naredila solidno). 

 

88. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven 

(skoraj ni bilo 

obračanja dlani). 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

prehitro začela 

obračati roke in 

jih vračati pod 

vodo naprej. 

 

Roke je imela 

predolgo preveč 

iztegnjene. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. Ni bilo 

»špičke«. Ni bilo 

zaključevanja 

udarcev.  

 

Pri udarcu ven je  

stopala premalo 

nastavila navzven. 

 

Kolena so bila pri 

udarcu preširoko 

narazen.  

 

Študentka bi morala 

noge v kolenih bolj 

pokrčiti, da bi pete 

laže približala 

zadnjici. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

89. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven 

(skoraj ni bilo 

obračanja dlani). 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

prehitro začela 

obračati roke in 

jih vračati pod 

vodo naprej. 

 

Študentka je 

imela roke ves čas 

nekoliko preveč 

pokrčene v 

komolcih. 

 

Študentka je z eno 

nogo udarjala prej kot 

z drugo (to pa zato, 

ker je eno nogo 

nekoliko bolj pokrčila 

kot drugo). 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri udarcu ven je 

potrebno stopala 

nastaviti čim bolj 

navzven, da bo udarec 

dovolj širok. 

 

Noge nekoliko 

premalo pokrči v 

kolenih, zato udarec ni 

tako eksploziven in  

močan. 

 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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90. 

 

Študentka je pri 

poteku zavesljaja 

nekoliko 

prepozno pokrčila 

roke v komolcih. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Noge je premalo 

pokrčila v kolenih. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri udarcu ven 

študentka stopal ni 

nastavila dovolj 

navzven. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija dela rok 

in nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

dokaj ustrezna. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

91. 

 

Študentka je 

prehitro začela 

zaključevati 

polkrožni gib 

podlahti in roke 

prekmalu vrnila 

pod vodo naprej. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven. 

 

Študentka je pri 

izvedbi 

zavesljajev 

prepozno pokrčila 

roke v komolcih, 

zato so bili le-ti 

prenizko, preveč 

nazaj. 

 

Študentka je premalo 

pokrčila noge v 

kolenih. 

 

Pete je premalo 

približala zadnjici. 

 

Premalo je nastavila 

stopala navzven, zato 

so bili udarci preozki. 

 

V fazi drsenja noge in 

stopala niso bila 

popolnoma iztegnjena 

 (ni bilo »špičke«). 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija dela rok 

in nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

dokaj ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

92. 

 

Študentka je 

imela roke v 

komolcih ves čas 

plavanja nekoliko 

pokrčene. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven 

(obračanja dlani 

skoraj ni bilo). 

 

V fazi drsenja noge in 

stopala niso bila 

popolnoma iztegnjena 

 (ni bilo »špičke«). 

 

Ni zaključevala 

udarcev. 

 

Premalo je nastavila 

stopala navzven, zato 

so bili udarci preozki. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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Študentka je 

prehitro začela 

zaključevati 

polkrožni gib 

podlahti in roke 

prekmalu vrnila 

pod vodo naprej. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je pete 

premalo približala 

zadnjici. 

 

Noge v kolenih je 

premalo pokrčila, zato 

udarci niso bili močni 

in učinkoviti. 

 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

dokaj ustrezna. 

93. 

 

Študentka je 

imela roke ves čas 

nekoliko 

pokrčene v 

komolcih (tudi v 

fazi drsenja). 

 

Študentka je 

premalo obrnila 

dlani navzven 

pred pričetkom 

zavesljaja. 

 

Prehitro je začela 

zaključevati fazo 

polkrožnega giba 

podlahti in 

prekmalu vračati 

roke naprej. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka noge 

nekoliko premalo 

potegne k zadnjici. 

 

V fazi drsenja noge in 

stopala niso bila 

popolnoma iztegnjena 

 (ni bilo »špičke«). 

 

Pri udarcu ven je 

stopala premalo 

nastavila navzven.  

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila povsem 

ustrezna, saj je 

študentka prehitevala 

z rokami (zaradi 

izpuščanja faze 

drsenja z rokami). 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

94. 

 

Polkrožni gib 

podlahti je 

študentka prehitro 

zaključila. 

 

Študentka je dlani 

premalo obrnila 

navzven. 

 

Študentka ni 

Študentka je z nogami 

izvajala »škarjaste 

udarce«. 

 

Noge je premalo 

pokrčila v kolenih in 

pete premalo 

približala zadnjici. 

 

V fazi drsenja noge in 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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izvajala faze 

drsenja z rokami 

pred telesom, 

ampak je takoj 

pričela nov 

zavesljaj (tudi 

faza drsenja je 

pomembna). 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

stopala niso bila 

popolnoma iztegnjena 

 (ni bilo »špičke«). 

Pri udarcu ven je 

študentka stopala 

premalo nastavila 

navzven (študentka je 

izvajala zelo ozke 

udarce – podobne 

delfinovim). 

zunaj). 

 

Koordinacija dela rok 

in nog ni bila ustrezna. 

 

 

95. 

 

Komolci so bili 

precej prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

premalo obrnila 

dlani navzven 

pred pričetkom 

zavesljaja. 

 

Študentka je pri 

izvajanju 

zavesljajev 

prepozno pokrčila 

roke v komolcih 

(zato so bili 

komolci preveč 

nazaj). 

 

Študentka ni 

stopnjevala hitrosti 

poteka udarca nog 

prsno (celoten udarec 

je izvedla zelo 

počasi). 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. 

 

Pri udarcu ven je 

stopala premalo 

nastavila navzven. 

 

Kolena so bila ves čas 

plavanja preširoko 

narazen. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila neustrezna, 

saj je študentka kar 

precej zamujala z 

udarcem nog. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

96. 

 

Komolci so bili 

precej prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Dlani je premalo 

obračala navzven. 

Prej bi tudi 

morala vračati 

roke pod vodo 

naprej. Z dlanmi 

je vodila gib dol 

do položaja, ko so 

Pri udarcu ven je 

študentka stopala 

premalo nastavila 

navzven (čeprav je v 

primerjavi z ostalimi 

to precej dobro 

izvedla). 

 

Študentka bi pete 

lahko še nekoliko bolj 

približala zadnjici. 

 

Koordinacija gibanja 

je bila dokaj ustrezna; 

študentka bi morala 

glavo malce hitreje 

potopiti v vodo in 

nekoliko je zamujala 

pri udarcih z nogami. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu z 

gibanjem. 
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bili komolci že 

preveč nazaj in 

zato tudi 

prenizko. 

 

97. 

 

Komolci so bili 

precej prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

premalo obrnila 

dlani navzven. 

 

 

Pri udarcu ven je 

študentka stopala 

nastavila premalo 

navzven. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. 

 

Kolena so bila ves čas 

preširoko narazen. 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

dokaj ustrezna. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

98. 

 

Študentka je 

premalo obrnila 

dlani navzven. 

 

Komolci so bili 

precej prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

predaleč vlekla 

polkrožni gib 

podlahti – roke bi 

morala prej 

vračati pod vodo 

naprej. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. 

 

Pri udarcu ven je 

študentka stopala 

nastavila premalo 

navzven. 

 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila ustrezna. 

Študentka bi morala 

po vdihu malo prej 

potopiti glavo v vodo. 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo.  

 

99. 

 

Komolci so bili 

precej prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je 

premalo obrnila 

dlani navzven 

pred pričetkom 

Kolena so bila pri 

udarcu preširoko 

narazen. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. 

 

Pri udarcu ven je 

študentka stopala 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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zavesljaja. 

 

Študentka je 

imela ves čas 

rahlo pokrčene 

roke v komolcih. 

Študentka je 

nekoliko prehitro 

zaključevala 

zavesljaje. 

 

nastavila premalo 

navzven. 

 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila delno 

ustrezna, saj je 

študentka nekoliko 

zamujala z nogami. 

100. Študentka je 

premalo obrnila 

dlani navzven 

pred pričetkom 

zavesljaja. 

 

Komolci so bili 

precej prenizko in 

preveč nazaj – 

»vlečenje s 

komolci nazaj«. 

 

Študentka je z 

rokami predolgo 

vlekla polkrožni 

gib podlahti, zato 

so bili komolci 

preveč nizko in 

nazaj. 

 

Študentka je imela 

kolena preširoko 

narazen. 

 

Študentka stopal ni 

nastavila dovolj 

navzven. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. 

Študentka ni 

zaključevala udarcev. 

 

Boki so bili pri udarcu 

preveč potopljeni pod 

vodo. 

Koordinacija gibanja 

je bila dokaj ustrezna, 

le malce prej bi bilo 

potrebno po vdihu 

glavo potopiti v vodo. 

Prav tako bi morala 

študentka dlje časa 

drseti z rokami pred 

telesom (ne pa takoj, 

ko roke vrnemo, iti v 

nov zavesljaj). 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo. 

 

101. 

 

Komolci morajo 

biti v fazi giba dol 

više od dlani 

(komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj). 

 

Študentka je 

prehitro 

zaključevala 

polkrožni gib 

podlahti in 

prekmalu vrnila 

roke pod vodo 

naprej. 

 

Študentka je 

imela roke ves čas 

nekoliko 

Študentka je imela ves 

čas stopala skupaj, 

kolena pa preveč 

narazen. 

 

Ker ni bilo nastavka 

stopal navzven, so bili 

udarci ozki. 

 

V fazi drsenja noge in 

stopala niso bila 

popolnoma stegnjena. 

 

Študentka je noge 

premalo pokrčila v 

kolenih in pet ni 

dovolj približala 

zadnjici.  

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila neustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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pokrčene. 

 

Dlani ni dovolj 

obračala navzven. 

 

Med plavanjem 

pri zavesljajih z 

rokami ni bilo 

vidne faze drsenja 

(roke iztegnjene 

pred telesom). 

 

102. 

 

Komolci so bili 

malo prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka je 

nekoliko premalo 

obrnila dlani 

navzven. 

 

Študentka je 

prehitro začela 

vračati roke pod 

vodo naprej. 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. 

 

Pri udarcu ven je 

študentka stopala 

premalo nastavila 

navzven. 

 

Kolena so bila pri 

udarcu nekoliko 

preširoko narazen. 

 

Kolena bi morala biti 

bolj pod telesom. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

103. 

 

Študentka ima 

roke ves čas rahlo 

pokrčene. 

 

Komolci morajo 

biti v fazi giba dol 

više od dlani 

(komolci so bili 

nekoliko  

prenizko in 

preveč nazaj). 

 

Dlani je potrebno 

obračati še bolj 

navzven. 

 

 

Pri udarcu ven 

študentka pet ni 

nastavila dovolj 

navzven, zato so bili 

udarci preozki. 

 

Študentka je z nogami 

izvajala »škarjaste 

udarce«. 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila kljub 

nepravilnemu 

plavanju nog dokaj 

ustrezna, le z rokami 

je študentka nekoliko 

prehitevala. 

 

 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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104.  

 

Študentka je 

imela roke ves čas 

rahlo pokrčene v 

komolcih. 

 

Študentka je 

zavesljaje izvajala 

zelo počasi (ni 

stopnjevala 

hitrosti poteka 

zavesljaja). 

 

Dlani skoraj ni 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Pri udarcu ven je 

študentka stopala 

premalo nastavila 

navzven. 

  

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. 

Študentka je z nogami 

izvajala »škarjaste 

udarce«. 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

dokaj ustrezna, le 

noge so včasih malo 

zamujale z udarcem. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

105. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka je 

premalo obrnila 

dlani navzven. 

 

Roke je nekoliko 

prekmalu vrnila 

pod vodo naprej – 

lahko bi še malo 

podaljšala 

zavesljaj. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. 

 

Pri udarcu ven je 

študentka stopala 

premalo nastavila 

navzven. 

 

Kolena so bila pri 

udarcu preširoko 

narazen. 

 

Boki in zadnjica so 

bili preveč potopljeni, 

zato je bil udarec 

preglobok. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila kljub 

plavanju z glavo zunaj 

dokaj ustrezna, 

pravilna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

106. 

 

Komolci so bili 

precej prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Roke so bile ves 

čas preveč 

pokrčene v 

komolcih. 

 

Študentka je z 

rokami prehitro 

zaključila 

polkrožni gib 

Pri udarcu ven je 

študentka stopala 

premalo nastavila 

navzven. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. 

 

Kolena so bila 

preširoko narazen. 

 

Koordinacija gibanja 

je bila pri plavanju z 

glavo zunaj dokaj 

ustrezna, ko pa je 

študentka začela med 

plavanjem potapljati 

glavo, se je 

koordinacija gibanja 

nekoliko porušila – 

noge so zamujale z 

udarcem, glavo je po 

vdihu prepozno 

potopila  v vodo. 

Študentka je 

med 

plavanjem 

nekajkrat 

malce 

potopila 

glavo pod 

vodo, vendar 

je to storila 

vedno 

nekoliko 

prepozno. 
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podlahti in roke 

prekmalu vrnila 

pod vodo naprej. 

 

Premalo je 

obračala dlani 

navzven. 

 

 

 

107. 

 

Komolci so bili 

precej prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka bi 

morala dlani bolj 

obrniti navzven. 

 

Študentka je z 

rokami predaleč 

vodila polkrožni 

gib podlahti, zato 

so bili komolci 

precej preveč 

nazaj in prenizko. 

 

Študentka je pri 

izvedbi zavesljaja 

nekoliko 

prepozno in 

premalo pokrčila 

roke v komolcih. 

 

Pri udarcu ven je 

študentka stopala 

premalo nastavila 

navzven. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. 

 

Kolena so bila 

preširoko narazen. 

 

Boki so bili preveč 

potopljeni. 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila delno 

ustrezna. Študentka je 

namreč nekoliko 

prepozno udarjala z 

nogami. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

108. 

 

Roke so bile ves 

čas  preveč 

pokrčene v 

komolcih. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka dlani ni 

dovolj obrnila 

navzven. 

 

Študentka rok 

spredaj ni 

popolnoma 

iztegnila  in 

drsela, ampak je s 

še pokrčenimi 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene. 

 

Študentka ni 

zaključevala udarcev. 

 

Z nogami je izvajala 

»škarjaste udarce«. 

 

Stopal ni nastavljala 

navzven, zato so bili 

udarci preozki. 

 

Nog ni dovolj pokrčila 

v kolenih. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija dela rok 

in nog ni bila ustrezna 

(z rokami je 

prehitevala). 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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rokami že začela 

nov zavesljaj. 

 

109. 

 

Študentka bi dlani 

lahko še bolj 

obračala navzven. 

 

Komolci so bili 

malo prenizko in 

preveč nazaj. 

Kolena je imela  

nekoliko preširoko 

narazen. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Koordinacija gibanja 

je bila dokaj dobra, le 

z udarcem nog je 

malce zamujala. 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo. 

110. 

 

Študentka bi 

morala dlani bolj 

obrniti navzven. 

 

Komolci so bili 

precej prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka je 

imela ves čas 

plavanja 

popolnoma 

iztegnjene roke. 

 

Študentka je 

prepozno pričela 

vračati roke pod 

vodo naprej. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Kolena so bila pri 

udarcu preširoko 

narazen. 

 

Študentka je premalo 

nastavila stopala 

navzven. 

 

Zadnjica in boki so 

bili preveč potopljeni. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila delno 

ustrezna, saj je 

študentka nekoliko 

zamujala z udarcem 

nog. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

111. 

 

Študentka rok 

spredaj ni 

popolnoma 

iztegnila. 

 

Študentka je 

nekoliko prehitro 

začela vračati 

roke pod vodo 

naprej. 

 

Dlani ni dovolj 

obrnila navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

 

Študentka pet ni 

dovolj približala 

zadnjici. 

 

Študentka je premalo 

nastavila stopala 

navzven. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Kolena so bila 

nekoliko preširoko 

narazen. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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112. Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

 

Študentka je 

imela roke med 

potekom 

zavesljajev preveč 

iztegnjene. 

Premalo je 

obrnila  dlani 

navzven. 

 

Študentka je 

predaleč vlekla 

polkrožni gib 

podlahti in 

prepozno pričela 

vračati roke pod 

vodo naprej. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Študentka je z nogami 

izvajala »škarjaste 

udarce«. 

 

Premalo je nastavila 

stopala navzven, zato 

so bili udarci preozki. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila popolnoma 

ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

113. 

 

Komolci so bili 

nekoliko prenizko 

in preveč nazaj. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven.  

 

Študentka je 

nekajkrat 

nekoliko 

prepozno začela 

vračati roke pod 

vodo naprej. 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Kolena so bila pri 

udarcu preširoko 

narazen. 

 

Študentka je stopala 

premalo nastavila 

navzven. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija dela rok 

in nog je bila dokaj 

ustrezna, le z udarcem 

nog je študentka 

nekoliko zamujala. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

114. 

 

Komolci so bili 

nekoliko prenizko 

in preveč nazaj. 

 

Pri zajemanju je 

dlani premalo 

obrnila navzven.  

 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Udarce z nogami je 

študentka izvajala 

prepočasi in premalo 

eksplozivno. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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Študentka je stopala 

premalo nastavila 

navzven. 

zunaj). 

 

Koordinacija dela rok 

in nog je bila dokaj 

ustrezna, le z udarcem 

nog je nekoliko 

zamujala. 

 

 

 

 

115. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka je 

imela ves čas 

plavanja nekoliko 

pokrčene roke v 

komolcih. 

 

Študentka je 

premalo obrnila 

dlani navzven. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Študentka stopal ni 

obrnila dovolj 

navzven.  

 

Stopala je pri udarcu 

imela preveč skupaj. 

 

Kolena so bila 

preširoko narazen. 

 

Študentka je izpuščala 

fazo drsenja z nogami. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

116. 

 

Študentka je 

premalo obrnila 

dlani navzven. 

 

Komolci so bili 

med plavanjem 

nekoliko prenizko 

in preveč nazaj 

(vendar je v 

primerjavi z 

ostalimi 

študentkami bila 

pri tem zelo 

uspešna). 

 

Kolena so bila pri 

udarcu preširoko 

narazen. 

 

Študentka je stopala 

premalo obrnila 

navzven. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Koordinacija gibanja 

je bila ustrezna, dokaj 

dobra, le glavo je 

študentka nekoliko 

prehitro dvigovala iz 

vode. 

 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo. 

 

117. 

 

Študentka je dlani 

premalo obrnila 

navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Študentka ni 

zaključevala udarcev. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 
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Študentka je 

imela ves čas 

plavanja nekoliko 

pokrčene roke v 

komolcih. 

Študentka je stopala 

premalo obrnila 

navzven. 

 

Kolena so bila pri 

udarcu preširoko 

narazen. 

 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

118. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka je dlani 

premalo obrnila 

navzven. 

 

Študentka je 

nekoliko prehitro 

zaključevala 

zavesljaje in roke 

prekmalu vrnila 

pod vodo naprej. 

 

Stopal ni dovolj 

obračala navzven, zato 

so bili udarci preozki. 

 

Noge je premalo 

pokrčila v kolenih. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija gibanja 

je bila dokaj ustrezna. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

119. 

 

Študentka je 

prepozno pokrčila 

roke v komolcih, 

zato so bili le-ti 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka je dlani 

premalo obrnila 

navzven. 

 

Kolena so bila ves čas 

nekoliko preširoko 

narazen. 

 

Študentka ni 

zaključevala udarcev z 

nogami. 

 

Koordinacija gibanja 

je bila ustrezna, dobra. 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo. 

 

120. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka je dlani 

premalo obrnila 

navzven. 

 

Z rokami je 

izpuščala fazo 

drsenja. 

 

Študentka je 

prekmalu 

zaključevala 

polkrožni gib 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Študentka ni 

zaključevala udarcev z 

nogami. 

 

Kolena so bila ves čas 

nekoliko preširoko 

narazen. 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila dokaj 

ustrezna, le malo je 

zamujala z udarcem 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta                                                                  Teja Koželj; diplomsko delo 

 

 

- 102 - 

 

podlahti in 

prehitro vračala 

roke pod vodo 

naprej. 

 

nog. 

121. 

 

Študentka je dlani 

premalo obrnila 

navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka je 

imela ves čas 

nekoliko 

pokrčene roke v 

komolcih. 

 

Študentka je 

prekmalu 

zaključevala 

polkrožni gib 

podlahti. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Študentka ni 

zaključevala udarcev z 

nogami. 

 

Kolena so bila 

preširoko narazen. 

 

Študentka je stopala 

premalo obrnila 

navzven, zato je 

izvajala preozke 

udarce. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog ni bila ustrezna 

(študentka je precej 

zamujala z udarcem 

nog). 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

122. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka je dlani 

premalo obrnila 

navzven (skoraj 

ni bilo prisotnega 

obračanja dlani). 

 

Študentka je 

imela ves čas 

plavanja preveč 

iztegnjene roke. 

 

 

Študentka je stopala 

premalo obrnila  

navzven, zato je 

izvajala preozke 

udarce. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Študentka ni 

zaključevala udarcev z 

nogami. 

 

Kolena so bila 

preširoko narazen. 

 

Zadnjica in boki so 

preveč potopljeni. 

 

 

 

 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija rok in 

nog je bila dokaj 

ustrezna, le udarci z 

nogami so bili 

nekoliko prepozni – 

zamujanje z udarci 

nog. 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 
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123. 

 

Študentka je dlani 

premalo obrnila 

navzven. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

Študentka je 

predolgo vlekla 

polkrožni gib 

podlahti in 

prepozno začela 

vračati roke pod 

vodo naprej. 

 

Študentka je 

imela roke ves čas 

preveč iztegnjene 

(zato je vlekla s 

komolci preveč 

nazaj). 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

Kolena je imela ves 

čas preširoko narazen. 

Študentka je stopala 

premalo obrnila 

navzven, zato je 

izvajala preozke 

udarce. 

 

Pete je premalo 

približala zadnjici. 

 

Pri drsenju in med 

vračanjem rok pod 

vodo naprej študentka 

ni potapljala glave, 

zato je bila 

koordinacija gibanja 

glave in dihanja v 

koordinaciji z 

zavesljajem slabša 

(plavanje z glavo 

zunaj). 

 

Koordinacija gibanja 

ni bila ustrezna. 

 

Študentka 

med 

plavanjem ni 

potapljala 

glave, zato 

dihanje ni 

bilo 

popolnoma v 

skladu  

z gibanjem. 

 

124. 

 

Komolci so bili 

malce prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka je dlani 

premalo obrnila 

navzven. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Kolena so bila ves čas 

nekoliko preširoko 

narazen. 

 

Študentka je stopala 

premalo nastavila 

navzven. 

 

Koordinacija gibanja 

je bila dokaj ustrezna, 

le z udarcem nog je 

študentka malo 

zamujala. 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo. 

125. 

 

Komolci so bili 

prenizko in 

preveč nazaj. 

 

Študentka je 

prehitro začela 

zaključevati 

zavesljaje in roke 

prekmalu vračati 

naprej. 

 

V fazi drsenja noge 

niso bile popolnoma 

iztegnjene (ni bilo 

»špičke«). 

 

Kolena so bila pri 

udarcu nekoliko 

preveč skupaj. 

 

Študentka je stopala 

premalo nastavila 

navzven, zato so bili 

udarci preozki. 

 

Koordinacija gibanja 

je bila dokaj ustrezna, 

le z udarcem nog je 

študentka malo 

zamujala. 

Študentka je 

bila ena 

izmed redkih, 

ki so med 

plavanjem 

prsne tehnike 

potapljali 

glavo. 
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Priloga 2: ŠTEVILČNE OCENE ZNANJA PLAVANJA OSNOVNE TEHNIKE PRSNO 

ZA POSAMEZNE ŠTUDENTE 

 

n Generacija Ocena dela 

rok 

Ocena dela 

nog 

Koordinacija  in 

dihanje 

Ocena osnovne 

tehnike prsno 

1. 2008/2009 4 4 2 4 

2. 2008/2009 3 3 2 3 

3. 2008/2009 2 4 2 3 

4. 2008/2009 4 4 2 4 

5. 2008/2009 4 2 3 3 

6. 2008/2009 4 3 2 4 

7. 2008/2009 3 4 3 4 

8. 2008/2009 3 1 1 1 

9. 2008/2009 3 2 2 3 

10. 2008/2009 4 3 1 3 

11. 2008/2009 3 4 1 3 

12. 2008/2009 2 3 1 2 

13. 2008/2009 3 1 1 1 

14. 2008/2009 4 5 3 5 

15. 2008/2009 2 4 3 3 

16. 2008/2009 4 2 2 3 

17. 2008/2009 3 1 1 1 

18. 2008/2009 2 1 1 1 

19. 2008/2009 3 5 2 4 

20. 2008/2009 4 3 2 4 

21. 2008/2009 4 3 2 4 

22. 2008/2009 3 3 2 3 

23. 2008/2009 4 4 2 4 

24. 2008/2009 4 2 1 2 

25. 2008/2009 4 2 2 3 

26. 2008/2009 4 3 2 4 

27. 2008/2009 1 3 1 1 

28. 2008/2009 3 3 2 3 

29. 2008/2009 3 3 2 3 

30. 2008/2009 3 3 2 3 

31. 2008/2009 3 3 2 3 

32. 2008/2009 4 3 3 4 

33. 2008/2009 2 1 1 1 

34. 2008/2009 4 4 2 4 

35. 2008/2009 2 4 2 3 

36. 2008/2009 2 1 2 1 

37. 2008/2009 4 4 1 3 

38. 2008/2009 3 2 1 2 

39. 2008/2009 3 4 1 3 

40. 2008/2009 2 1 1 1 
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41. 2008/2009 3 1 1 1 

42. 2008/2009 3 1 2 1 

43. 2008/2009 3 3 2 3 

44. 2008/2009 2 3 1 2 

45. 2008/2009 3 4 2 4 

46. 2008/2009 2 3 2 3 

47. 2008/2009 5 4 3 5 

48. 2008/2009 4 4 2 4 

49. 2008/2009 5 5 3 5 

50. 2008/2009 4 3 2 4 

51. 2008/2009 4 4 2 4 

52. 2008/2009 4 5 3 5 

53. 2008/2009 2 3 1 2 

54. 2008/2009 3 1 2 2 

55. 2008/2009 4 5 3 5 

56. 2008/2009 4 5 2 4 

57. 2008/2009 3 1 1 1 

58. 2008/2009 3 5 2 4 

59. 2008/2009 4 5 2 4 

60. 2009/2010 4 3 3 4 

61. 2009/2010 3 4 2 4 

62. 2009/2010 5 4 3 5 

63. 2009/2010 4 4 2 4 

64. 2009/2010 3 1 2 1 

65. 2009/2010 2 2 2 2 

66. 2009/2010 1 1 1 1 

67. 2009/2010 2 3 2 3 

68. 2009/2010 2 2 2 2 

69. 2009/2010 5 3 2 4 

70. 2009/2010 3 3 1 2 

71. 2009/2010 4 2 2 3 

72. 2009/2010 2 1 1 1 

73. 2009/2010 3 4 2 4 

74. 2009/2010 4 3 2 4 

75. 2009/2010 3 5 3 4 

76. 2009/2010 2 1 2 1 

77. 2009/2010 4 4 2 4 

78. 2009/2010 1 1 1 1 

79. 2009/2010 3 4 1 3 

80. 2009/2010 4 3 2 4 

81. 2009/2010 4 3 2 4 

82. 2009/2010 2 2 1 2 

83. 2009/2010 3 3 1 2 

84. 2009/2010 4 2 2 3 

85. 2009/2010 3 4 2 4 

86. 2009/2010 4 2 2 3 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta                                                                  Teja Koželj; diplomsko delo 

 

 

- 106 - 

 

87. 2009/2010 4 4 2 4 

88. 2009/2010 2 2 1 2 

89. 2009/2010 2 2 1 2 

90. 2009/2010 4 3 2 4 

91. 2009/2010 3 3 2 3 

92. 2009/2010 2 2 2 2 

93. 2009/2010 3 4 1 3 

94. 2009/2010 3 1 1 1 

95. 2009/2010 3 3 1 2 

96. 2009/2010 3 5 3 4 

97. 2009/2010 4 3 2 4 

98. 2009/2010 3 4 3 4 

99. 2009/2010 3 3 2 3 

100. 2009/2010 3 2 3 3 

101. 2009/2010 2 1 1 1 

102. 2009/2010 3 3 1 2 

103. 2009/2010 4 1 2 2 

104. 2009/2010 3 1 2 1 

105. 2009/2010 3 3 2 3 

106. 2009/2010 3 3 2 3 

107. 2009/2010 2 3 2 3 

108. 2009/2010 3 1 1 1 

109. 2009/2010 5 5 3 5 

110. 2009/2010 2 3 2 3 

111. 2009/2010 3 3 1 2 

112. 2009/2010 3 1 1 1 

113. 2009/2010 3 3 2 3 

114. 2009/2010 4 4 2 4 

115. 2009/2010 3 3 1 2 

116. 2009/2010 5 3 3 4 

117. 2009/2010 3 3 1 2 

118. 2009/2010 4 3 2 4 

119. 2009/2010 5 4 3 5 

120. 2009/2010 3 3 2 3 

121. 2009/2010 2 3 1 2 

122. 2009/2010 3 3 2 3 

123. 2009/2010 2 3 1 2 

124. 2009/2010 5 4 3 5 

125. 2009/2010 4 3 3 4 
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Priloga 3: STATISTIKA – PRIMERJAVA DVEH GENERACIJ ŠTUDENTOV  

 

A) NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI PLAVANJU OSNOVNE TEHNIKE PRSNO  

 

f – število plavalcev 

 

Pri udarcih prsno: 

Vrsta napake  NU1 NU2 NU3 NU4 NU5 NU6 

Generacija 2008/2009 f 59 35 15 48 11 22 

Generacija 2009/2010 f 62 52 37 56 12 20 

 

Legenda:  NU1 – Nezaključen udarec. 

                 NU2 – Ni nastavka stopal, oziroma so stopala premalo obrnjena navzven. 

                 NU3 – Kolena so pri udarcu preširoko narazen. 

                 NU4 – Preglobok udarec. 

                 NU5 – Nesimetričen udarec. 

                 NU6 – Pete se v fazi krčenja nog premalo približajo zadnjici. 

 

Pri zavesljajih prsno: 

Vrsta napake  NZ1 NZ2 NZ3 NZ4 NZ5 NZ6 

Generacija 2008/2009 f 51 13 15 15 51 9 

Generacija 2009/2010 f 64 19 20 16 63 25 

 

Legenda:  NZ1 – Spuščanje komolcev med zavesljajem pod vodo.               

                 NZ2 – Predolg zavesljaj pod vodo. 

                 NZ3 – Roke so ves čas pokrčene v komolcih. 

                 NZ4 – Roke so predolgo preveč iztegnjene v komolcih. 

                 NZ5 – Dlani niso obrnjene navzven ali pa niso dovolj obrnjene navzven.                

                 NZ6 – Prehitro zaključen začetni del zavesljaja in prezgodnje vračanje rok   

                            pod vodo naprej. 
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Pri gibanju glave in dihanju v koordinaciji z zavesljajem: 

Vrsta napake  NG1 NG2 NG3 

Generacija 2008/2009  f 1 0 47 

Generacija 2009/2010 f 4 1 56 

 

Legenda:  NG1 – Prepozno dviganje glave iz vode za vdih.               

                 NG2 – Prezgodnje dviganje glave iz vode za vdih.               

                 NG3 – Plavanje z glavo zunaj.     

 

B) OCENE POSAMEZNIH ELEMENTOV OSNOVNE TEHNIKE PRSNO  

 

f – število plavalcev 

 

Ocene udarcev prsno: 

Ocena  1 2 3 4 5 

Generacija 2008/2009 f 11 6 19 15 8 

Generacija 2009/2010 f 11 10 29 13 3 

 

Ocene zavesljajev prsno: 

Ocena  1 2 3 4 5 

Generacija 2008/2009 f 1 11 22 23 2 

Generacija 2009/2010 f 2 14 28 16 6 

 

Ocene gibanja glave in dihanja v koordinaciji z zavesljajem ter koordinacije: 

Ocena  1 2 3 

Generacija 2008/2009 f 18 32 9 

Generacija 2009/2010 f 21 34 11 

 

Ocene osnovne tehnike prsno:  

Ocena  1 2 3 4 5 

Generacija 2008/2009 f 11 6 19 18 5 

Generacija 2009/2010 f 10 16 16 20 4 

 


