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IZVLEČEK
Kako učenci zaznavajo športnovzgojni proces, je pomemben podatek za učitelja, saj si s
tem lahko pomaga pri načrtovanju športne vzgoje. Z diplomskim delom sem preverila,
kako učenci 2. triletja v spodnjeposavski regiji doživljajo športnovzgojni proces.
V teoretičnem delu sem se dotaknila gibalnih kompetenc, ki naj bi jih učenci razvijali skozi
šolanje, dejavnikov, ki vplivajo na način življenja mladih in zaznamujejo njihov življenjski
slog, podrobneje sem raziskala debelost in gibalne sposobnosti ter vloge šolske športne
vzgoje pri razvoju mladega človeka. Pri slednjem sem se poglobila v cilje športne vzgoje v
drugem triletju, v vlogo učitelja pri športni vzgoji, v ocenjevanje in priljubljenost tega
predmeta in pomen kakovostnega poučevanja športne vzgoje.
Pri izvedbi empiričnega dela sem kot merski inštrument uporabila anketo, na katero je
odgovorilo 994 učencev 2. triletja 17 šol spodnjeposavske regije.
Ugotovila sem, da športno vzgojo poučuje pretežno učitelj športa (75,6 %), razredni
učitelji (21,1 %), le zelo majhno število otrok pa poučujeta oba skupaj (2,7 %). Najljubši
predmet učencev je športna vzgoja. Na prvo mesto je predmet športno vzgojo razvrstilo
45,8 % učencev, na drugo mesto 18,1 % učencev, na tretje mesto pa 13,7 % učencev.
Športno vzgojo ima rado 95,2 % učencev. Med predmeti, ki se zdijo učencem pomembni
za življenje, je najpomembnejša matematika z 39,1 %, sledi slovenščina s 23,9 %, na
tretjem mestu pa je športna vzgoja s 16,3 %. Rezultati kažejo, da imajo učenci 2. triletja
najraje nogomet (53,0 %), sledijo mu odbojka (40,2 %), košarka (34,4 %) in rokomet (31,7
%). Med najbolj nepriljubljene športe spada košarka (32,0 %), sledijo ji rokomet z 29,6 %,
nogomet s 27,4 % in odbojka z 20,0 %.
Pri priljubljenosti športnih vsebin in oblik dela pri športni vzgoji najbolj izstopata šola v
naravi s 63,3 % in igra med dvema ognjema s 60,6 %. Tudi športni dan je dobil skoraj
polovico glasov (47,5 %). Rezultati kažejo, da je ples najbolj nepriljubljen (48,1 %), tesno
mu sledita gimnastika (42,0 %) in atletika (40,0 %). Da učenci športno vzgojo dojemajo
drugače kot ostale predmete, nam lahko pojasni tudi rezultat, ki pove, da je izbralo
dejavnik Sami izbiramo, kaj bomo počeli kar 60,1 % učencev.
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Nekateri ostali dejavniki, športne vsebine in oblike dela, ki učencem manjšajo pozitivno
mnenje o športni vzgoji, so naslednji. Učenci ne marajo, da se učitelj jezi na njih (45,0 %),
da sošolci vpijejo (42,1 %) in da jih učitelj kaznuje, če niso pridni (37,2 %). Moti jih še, da
jim športna vzgoja odpade, če niso pridni (33,3 %), če imajo športno vzgojo v razredu
(30,4 %), če k športni vzgoji zamujajo (28,8 %) in če se jim drugi smejijo (25,6 %).
Dejavniki: ŠV imamo v razredu (30,4 %), da nimamo telovadnice (20,7 %) in kadar
imamo ŠV zunaj (18,8 %), so pristali na 5., 9. in 13. mestu, kar pomeni, da večino učencev
ne moti slaba prostorska in materialna zmožnost šole, saj so le redke šole brez telovadnice.
Večina učencev 5. in 6. razreda je bila v šolskem letu 2011/12 ocenjena z oceno 5 (69.1
%), zadovoljnih s pridobljeno oceno je bilo 90,2 % učencev, 26,2 % učencev si ne želi
ocenjevanja, 20,3 % učencev pa je ocenjevanja pri športni vzgoji strah.
Če bi učencem prepustili izbiro aktivnosti pri športni vzgoji, bi jih največ igralo nogomet
(34,5 %) ali igro med dvema ognjema (25,8 %).
Ključne besede: 2. triletje, športnovzgojni proces, priljubljenost športne vzgoje,
doživljanje predmeta športna vzgoja
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ABSTRACT
Title: The perception of the sport-educational process by the pupils aged between 9 and 11
from the Spodnjaposavska region

How the pupils perceive the sport-educational process is a very important piece of
information for teachers in order for them to plan sport education lessons. In my work I
surveyed how Physical Education (PE) is perceived by the pupils aged between 9 and 11 in
the Srednjeposavska region.

In the theoretical part I discussed physical competencies, which are to be developed
throughout schooling years, factors that influence the youngsters' way of life and how
those affect their lifestyle, I thoroughly surveyed obesity and physical competencies and
the role of Physical education in the life of a youngster. With the last I focused on the aims
of Physical education, the role of the PE teacher, the grading and the popularity of the
subject and the importance of the quality of the PE lessons.
For the empirical part I conducted a survey using the questionnaire method, which
included 994 pupils aged between 9 and 11in 17 school of Srednjeposavska region.

The results show that PE is mostly taught by the PE teachers (75,6%), the class teachers
(21,1%), only a small number of pupils are taught by both (2,7%). PE is the favourite
subject for pupils. 45,8% of pupils ranked PE as number one, 18,1% as number two and
13,7 % as number three. 95,2% of pupils like PE. Among the subjects that pupils find
important for life in the long run are Mathematics (39,1%), followed by Slovene (23,9 %),
PE is ranked as number three (16,3%). Results show that in terms of popularitypupils aged
between 9 and 11 ranked football as number one (53,0%), it is followed by volleyball (40,2
%), basketball (34,4%) and handball (31,7%). Among the least popular sports pupils
ranked basketball as number one (32,0%), followed by handball (29,6%), football (27,4%)
and volleyball (20,0%).
When asked about the popularity of the PE activities and methods of work school camps
were ranked as favourite with 63,3%, followed closely by the game Between two fires
(Med dvema ognjema) with 60,6%. Sports day also received almost half of the votes
(47,5%). Furthermore results show that dance is the least popular activity (48,1%),
followed closely by gymnastics (42,0%) and athletics (40,0%). The fact that pupils
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perceive PE differently than other subjects can be explained by the result showing that
60,1% of the pupils chose »We choose what we are going to do« factor.

Some of the factors, PE activities and methods of work that reduce pupils' positive
perception of PE are the following. Pupils dislike when the teacher is angry with them
(45,0%), when classmates shout (42,1%), that the teacher punishes them, if they are not
obedient (37,2%), if PE lessons are performed in the classroom (30,4%), if they are late for
PE lessons (28,8%) and if other pupils laugh at them (25,6%).

Factor: PE is performed in the classroom (30,4%), we don't have a gymnasium (20,7%),
when we have PE lessons outdoors (18,8%) were ranked as number 5, 9 and 13, which
means that most pupils do not find a bad spatial and financial capabilitiesof the school
disturbing, as only rare schools do not have a gymnasium.
Most pupils of the 5th and the 6th grade were graded with the highest grade 5 (69,1%) in
the school year of 2011/12, 90,2% of the pupils were satisfied with the grade, 26,2 % of
the pupils wish they did not receive grades at all, 20,3 % of the pupils are scared of
grading.
If pupils wereleft to choose PE activities, most of them would play football (34,5%) and
Between two fires (Med dvema ognjema) (25,8%).

KEY WORDS: pupils aged between 9 and 11, Physical Education, PE popularity, and
perception of PE
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1 UVOD
Če so otroci starejših generacij preživljali prosti čas tako, da so se družili s prijatelji na
dvorišču, kjer so si izmišljali vedno nove igre z žogo, se lovili po travnikih, plezali po
drevesih, igrali ristanc, skakali gumitvist, …, se danes otroci igrajo precej drugače.
Velikokrat večino svojega prostega časa preživijo med štirimi stenami, ob računalniku in
televiziji. Nekateri enkrat ali dvakrat na teden obiščejo izvenšolsko športno dejavnost,
nekateri pa tudi vsak dan trenirajo. Vsekakor pa se je delež otrok, ki veliko presedijo in
pasivno preživljajo prosti čas, povečal.
Tudi prehrana otrok se je spremenila. Na eni strani imamo obilico informacij o zdravi in
uravnoteženi prehrani, na drugi strani pa se delež otrok s povečano telesno maso povečuje.
Šolska športna vzgoja je še posebej v današnjem času pomembna protiutež sodobnemu
načinu življenja. Seveda ne more izničiti vseh negativnih učinkov sodobne družbe,
vsekakor pa je pomembna, saj vsem šoloobveznim otrokom vsak teden nekaj ur nudi
gibalne izzive.
Športna vzgoja mora biti kvalitetno načrtovana in izvedena, saj le tako lahko postane
sredstvo celostnega otrokovega in mladostnikovega razvoja. Ne smemo pa pozabiti na
učitelja, ki s svojo osebnostjo, zgledom, pozitivnostjo in občutljivostjo zna spodbujati in
ceniti prizadevanja otrok in tako pripomore k razvoju slehernega otroka.

-1-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Marjeta Colarič; diplomsko delo

2 PREDMET IN PROBLEM
V diplomskem delu se bom ukvarjala z zaznavanjem športnovzgojnega procesa učencev.
Ciljna skupina so učenci 2. triade v osnovnih šolah spodnjeposavske regije. Pri tem se bom
dotaknila gibalnih kompetenc, ki naj bi jih učenci razvijali skozi šolanje, dejavnikov, ki
vplivajo na način življenja mladih in zaznamujejo njihov življenjski slog, podrobneje se
bom dotaknila debelosti in gibalnih sposobnosti ter vloge šolske športne vzgoje pri razvoju
mladega človeka. Pri slednjem se bom poglobila v cilje športne vzgoje v drugem triletju, v
vlogo učitelja pri športni vzgoji, v ocenjevanje in priljubljenost tega predmeta in pomen
kakovostnega poučevanja športne vzgoje.
Značilnosti današnje družbe, ki zaznamujejo življenjske sloge mladih, so:
-

povečano število otrok s prekomerno telesno težo in število debelih otrok,

-

negativne spremembe gibalnih potencialov mladih,

-

sedeči način življenja,

-

pasiven način preživljanja prostega časa,

-

predvsem pri ženskah se spreminja pojmovanje telesa,

-

določene skupine mladih so vse bolj izločene iz športa (Kovač, Jurak, Starc, in
Strel, 2007).

Družbene spremembe zahtevajo, da morajo učitelji sprejeti neke nove vloge, nekatere
prejšnje pa spremeniti ali opustiti. Športni pedagog naj bi predvsem:
-

cenil individualnost otrok in njihovim potrebam dal prednost pred potrebami
športa,

-

bil pozitiven zgled,

-

bil občutljiv za manj sposobne otroke in za okolje, iz katerega izhajajo,

-

ohranjal pravi pogled na zmage in poraze,

-

otrokom pomagal, da si zastavijo uresničljive cilje,

-

izrekal pozitivne pripombe in cenil napore in prizadevanja otrok,

-

ustvarjal varno in prijetno delovno okolje,

-

bil strokoven in obnavljal znanje,

-

poskrbel za ustrezno varovanje (Maresić Vidic, 2007).
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Pri izvedbi praktičnega dela bom uporabila vprašalnik, s katerim bom raziskala, kdo
poučuje učence športno vzgojo, katere dejavnosti pri predmetu so jim všeč in katerih ne
marajo, kako zaznavajo ocenjevanje, kam uvrščajo predmet po priljubljenosti in
pomembnosti za življenje ter kaj bi pri športni vzgoji najraje počeli.

2.1 OSNOVNI NAMEN ŠPORTNE VZGOJE

V vseh življenjskih obdobjih ima telesna aktivnost nenadomestljivo vlogo. Za normalen
biološki, socialni in mentalni razvoj ter za zdravje mladih je nujno potrebna. V zrelih letih
in starosti pa redna in primerno izbrana športna in telesna aktivnost ohranja vitalnost,
človeka varuje pred boleznimi in mu omogoča boljšo kakovost življenja (Kovač idr.,
2007).
Športna vzgoja celostno vpliva na razvoj mladih ljudi. Moderni učni načrti številnih
evropskih držav, kot tudi slovenski, celosten vpliv športne vzgoje opredeljujejo z
uresničevanjem splošnih ciljev v osnovnošolskem programu, ki so:


ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga,



usvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih
dejavnostih,



razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem
preživljanju prostega časa,



pozitivno doživljanje športa,



oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (Kovač idr., 2011).

»Športnovzgojni ideal je pridobiti slehernega mladega človeka za zdrav, športni slog
življenja v vseh življenjskih obdobjih« (Kristan, 2009, str. 88).
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2.2 GIBALNA KOMPETENTNOST
Kaj je kompetenca? Ena od definicij se glasi, da kompetenco definiramo tudi kot celoto
vedenjskih vzorcev, ki jih mora posameznik obvladovati, če želi uspešno in učinkovito
opravljati zaupano mu delo. Kompetence pomenijo zmožnost vsakega posameznika, kako
zna aktivirati, uporabiti in povezovati pridobljena znanja v zapletenih, raznovrstnih in
nepredvidljivih in težavnih situacijah. Kompetence so zbir sposobnosti, znanja, spretnosti,
veščin, stališč, samopodobe, motivacije, socialne vloge in pogledov ter reakcij vsakega
posameznika na določene situacije. Kompetence so tiste lastnosti, ki posamezniku
omogočajo učinkovito in uspešno ter kakovostno opravljanje zahtevanih aktivnosti, ki so
opredeljene v njegovem opisu del in nalog (Ivanuša Bezjak, 2006).
Kaj potemtakem je gibalna kompetentnost? Sposobnosti, znanja in veščine, ki jih potrebuje
mladostnik, da je gibalno kompetenten, so:
-

ustrezna gibalna učinkovitost, kar pomeni, da ima posameznik primerno razvite
gibalne sposobnosti, ustrezno razmerje med telesno višino in težo ter nizek delež
maščobne mase,

-

usvojene spretnosti in znanja, ki omogočajo posamezniku sodelovanje v različnih
športnih dejavnostih,

-

redna športna dejavnost,

-

razumeti in ceniti pomen gibanja in športa ter njunega prispevka k oblikovanju
zdravega življenjskega sloga (Hardman, 2005, v Volmut, Jelovčan, Simunič in
Pišot, 2010).

Za zdrav celosten razvoj otroka sta gibalno opismenjevanje in gibalna kompetentnost
ključnega pomena in omogočata, da se posameznik v vseh starostnih obdobjih lažje vključi
v gibalno/športno aktivnost in odloča, kako bo skozi aktivnost ohranjal kakovost življenja.
Gibalno opismenjevanje pojmujemo kot razvoj oz. ohranjanje gibalnih sposobnosti,
spretnosti in znanj, ki nam služijo v vsakdanjem življenju, in kot postopno sistematično
osvajanje prilagojenih osnov posameznih športnih disciplin. Gibalne sposobnosti so
odločilni dejavnik, ki zagotavlja osvajanje raznovrstnih gibalnih spretnosti in s tem
gibalnih/športnih znanj, ki posamezniku pogojuje kakovostno, primerno in varno športno
udejstvovanje (Volmut idr., 2009).
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V razvoju otroka in procesu usvajanja pomembnih gibalnih kompetenc imata izreden
pomen spoznavanje in usvajanje različnih načinov gibanja, ki so v večini filogenetsko
pogojena, prirojena in značilna za človeka kot vrsto.
Gibalne kompetence pridobi le otrok, ki je v zgodnjem razvojnem obdobju deležen
ustrezne količine in kakovosti gibalnih izkušenj. Te mu zagotavljajo usvajanje gibalnih
znanj in razvoj gibalnih sposobnosti, temeljnih dejavnikov gibalne kompetence (Pišot idr.,
2010).

2.3 ŽIVLJENJSKI SLOGI MED OTROKI IN MLADOSTNIKI
Kljub temu, da se je v zadnjih petnajstih letih s sistemskimi ukrepi izboljšal položaj
športne vzgoje (sodobni, ciljno naravnani učni načrti, večja avtonomija učitelja, boljša
izobrazbena struktura učiteljev, daljše šolanje mladih, številne nove športne dvorane,
priljubljenost športne vzgoje, …), se pojavljajo nekateri problemi, ki so značilni za vse
sodobne družbe kot tudi za Slovenijo in zaznamujejo življenjske sloge mladih.
Ena od značilnosti današnje družbe je pospešena rast v zgodnejšem razvojnem obdobju. V
prvih letih šolanja, predvsem v predpubertetnem obdobju, je zaznana pospešena rast otrok.
Ob koncu šolanja pa mladostniki niso nič višji od svojih predhodnikov.
Povečuje se tudi število otrok s prekomerno telesno težo in število debelih otrok. Predvsem
pri mladih od 8. do 13. leta je prisotno povečanje telesne teže in podkožnega maščevja.
Zaznane so tudi negativne spremembe v gibalnih potencialih mladih, predvsem tistih, ki so
povezani z dalj časa trajajočim delom. Zaradi hitrejšega dozorevanja v puberteti in
adolescenci se kažejo spremembe nekaterih gibalnih potencialov. Manjša je predvsem
aerobna vzdržljivost.
Sedeči način življenja je še eden od tipičnih pojavov sodobnega sveta. Ponudba medijev je
raznovrstna. Mladim vsiljujejo lahkotno in takojšnjo zadovoljitev, zato mladi izbirajo
predvsem dejavnosti, kjer pretežno sedijo. Vse manj je spontanega gibanja pa tudi med
počitnicami je vedno manj aktivnega preživljanja prostega časa.
Povečuje se tudi pasiven način preživljanja prostega časa. Vse več mladih se zapira v
virtualni svet in komunicira pretežno z zaslonom računalnika (cocooning). Brez stika s
sovrstniki ne morajo oblikovati različnih socialnih kompetenc.
Predvsem pri ženskah se spreminja pojmovanje telesa. Sodobna družba daje velik
poudarek vitkosti. Vrednoti se izrazito pozitivno. Vitke ženske so cenjene, vse druge, ki ne
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dosegajo strogih lepotnih idealov, pa postajajo izločene. Vitkim ženskam se poleg lepote
pripisuje tudi pozitivne značajske lastnosti in vrline, kot so: priljubljenost, družbena
sprejemljivost, discipliniranost, sreča in uspeh.
Določene skupine mladih so vse bolj izločene iz športa. Med te skupine spadajo mladi, ki
ne obiskujejo srednje šole ali obiskujejo poklicno šolo, mladi iz nižjih socialnih slojev,
priseljenci iz drugačnih kulturnih okolij, otroci s posebnimi potrebami in predebeli. Za njih
je redna športna vzgoja v šoli edina športna dejavnost (Kovač idr., 2007).
»Športni življenjski slog je način življenja, v katerem igra pomembno vlogo redno
ukvarjanje s športom ali z drugimi gibalnimi dejavnostmi. To pa je le ena razsežnost
športnega življenjskega sloga. Zraven štejemo tudi skrb za ustrezno telesno težo ter
brzdanje pri razvadah, kot sta kajenje in pretirano uživanje alkohola. Besedna zveza športni
življenjski slog se torej ne nanaša na ukvarjanje z vrhunskim tekmovalnim športom (ki
postaja čedalje bolj nezdrav), ampak je sopomenka za zdrav način življenja« (Kristan,
2009, str. 127).
Na oblikovanje športnega življenjskega sloga pri otrocih in mladini vpliva več dejavnikov.
Predvsem na gibalno dejavnost posameznika vplivajo tri področja:
a)

intrapersonalno (biološko, psihološko in posameznikovo vedenje),

b)

socialno (podpora družine in vrstnikov),

c)

okolje, v katerem posameznik živi (športne površine in objekti, njihova dostopnost,
ponudba društev).

Za razumevanje otrokove oz. mladostnikove gibalne dejavnosti je potrebno proučevati tiste
dejavnike, ki vplivajo nanjo, značilnost gibalne dejavnosti ter interakcijo med temi
področji (Kovač idr., 2007).
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2.3.1 Debelost

Debelost v razvitem svetu zavzema že epidemiološke razsežnosti in po mnenju
mednarodne svetovne zdravstvene organizacije (WHO) postaja eno najpogostejših
kliničnih stanj, ki že pri otrocih povzročajo pogoste zdravstvene težave (Global Strategy on
Diet, Physical Education and Sport, 2004).
Njen pojav je močno povezan z življenjskim slogom. V 21. stoletju so ključni oblikovalci
življenjskega sloga mladih vse bolj pasivna in uniformirana miselna dejavnost, nezdrave
navade, med katerimi narašča sedeči način življenja ter neprimerno in prekomerno
prehranjevanje. Mladi se vedno bolj prepuščajo hitremu razvedrilu (kino, televizija,
računalnik). Osebne medvrstniške stike nadomeščajo z virtualnim svetom medmrežja
(Kovač idr., 2007).
Na Fakulteti za šport redno spremljajo podatkovno zbirko Športnovzgojni karton (ŠVZ). V
obdobju od leta 1991 do 2011 so s pomočjo te podatkovne zbirke ugotavljali delež otrok s
prekomerno telesno težo in delež debelih otrok pri fantih in dekletih med 7. in 18. letom.
Kovač, Jurak in Leskošek (2012) v raziskavi ugotavljajo, da je zaskrbljujoče tako
povečanje indeksa telesne mase kot deleža maščobne mase in kožne gube nadlahti. Delež
pretežkih deklet se je v spremljanem obdobju povečal z 12,0 % v letu 1991 na 17,2 % v
letu 2011, delež debelih pa se je več kot podvojil, in sicer z 2,1 % v letu 1991 na 5,5 % v
letu 2011. Pri fantih pa se je delež pretežkih fantov povečal s 13,3 % v letu 1991 na 19,9 %
v letu 2011, delež debelih fantov pa z 2,8 % v letu 1991 na 7,5 % v letu 2011.
Prekomerna telesna teža in debelost sta v največji meri posledica prekomernega uživanja
hrane in nezadostne gibalne aktivnosti. Smiselni ukrepi za zmanjševanje tega problema bi
zato morali vsebovati predvsem povečanje gibalne aktivnosti otrok, kjer imajo lahko
ključno vlogo športna vzgoja v šolah, športne dejavnosti v društvih in klubih ter drugačno,
aktivnejše preživljanje prostega časa v krogu družine (Bučar Pajek, Strel, Kovač in Pajek,
2004).
Zaradi povečanja odstotka prekomerno debelih in debelih otrok in zaradi njihove večje
izključenosti iz športa je potrebno najti način, da se te otroke motivira in spodbuja, da bodo
gibanje doživeli kot nekaj prijetnega (Kristan, 2009).
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2.3.2 Gibalne sposobnosti

Otrokov razvoj je povezan z nenehnim učenjem in izvajanjem novih gibalnih spretnosti,
kar pa je v precejšnji meri povezano z ravnijo gibalnih sposobnosti. Višja je raven gibalnih
sposobnosti, uspešnejše bo učenje in izvajanje gibalnih spretnosti. Prenizka raven gibalnih
sposobnosti zmanjšuje možnosti uspešnega učenja na gibalnem področju. Visoka raven
gibalnih sposobnosti pa omogoča učenje vse zahtevnejših gibalnih spretnosti in s tem
pridobivanje motoričnih kompetenc, ki pomembno vpliva tudi na druga razvojna področja
(Videmšek in Pišot, 2007).
V vseh slovenskih šolah že od šolskega leta 1986/87 spremljamo telesni in gibalni razvoj
otrok in dijakov preko Športnovzgojnega kartona. Takšno spremljanje pomaga ugotavljati
spremembe telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti otrok in dijakov na nacionalni
ravni.
Starc, Strel in Kovač (2010) v raziskavi, kjer so primerjali rezultate za šolsko leto 2007/08
in šolsko leto 2006/07, navajajo, da so spremembe pri gibalnih razsežnostih zelo
raznovrstne, velike in presenetljive.
Negativne povprečne spremembe za vseh 8 gibalnih sposobnosti v vseh razredih osnovnih
šol in letnikih srednjih šol pri fantih so 0,43 odstotka, kar je izjemno veliko, pri učenkah in
dijakinjah pa 0,22 odstotka, kar pomeni, da fantje v tem pogledu nazadujejo dvakrat hitreje
kot dekleta.
Edina pomembna pozitivna sprememba je ugotovljena pri hitrosti izmeničnih gibov, ki
opredeljuje zmogljivost količine in hitrost informacij, ki omogočajo hitro izvajanje
enostavnih gibov. Tovrstno zmogljivost pripisujejo pogosti uporabi sodobnih elektronskih
naprav. Manjša pozitivna sprememba pa se izraža tudi pri mišični vzdržljivosti trupa.
Največje negativne spremembe so opazne pri povprečnih vrednostih mišične vzdržljivosti
ramenskega obroča in rok ter pri splošni vzdržljivosti.
Tudi primerjava gibalnih sposobnosti otrok in mladine med leti 1970 in 2007 kaže na
raznovrstne in velike spremembe. Učenci in učenke, stari med 7 in 10 let, imajo v
primerjavi od leta 1970 do 2007 pomembno slabše razvite gibalne sposobnosti. Največje
negativne spremembe so v mišični moči ramenskega obroča in rok. Ti rezultati so slabši za
skoraj 50 odstotkov. V drugih gibalnih sposobnostih so spremembe bistveno manjše.
Napredek pa so učenci dosegli v mišični moči trupa. Tudi pri učenkah in učencih, starih
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med 11 in 14 let, so se poslabšale gibalne sposobnosti. Tudi pri tej skupini najbolj mišična
moč ramenskega obroča in rok, in sicer za okoli 40 odstotkov. Tudi eksplozivna moč je v
upadanju, kljub temu pa so učenci in učenke pri 12. in 14. letih sposobnejši od vrstnikov iz
nekaterih evropskih držav (Belgija, Nemčija, Finska, Češka, Madžarska, Slovaška). Tudi
pri tej skupini otrok pa so opazne pozitivne spremembe v mišični moči trupa.
Na opisane spremembe gibalnih sposobnosti vplivajo materialni pogoji (dostopnost
športnih objektov, urejene telovadnice in igrišča), znanje strokovnih kadrov, obseg in
kakovost izpeljave ur športne vzgoje, organiziranost športa na lokalni ravni in državni
ravni, ozaveščenost in pripravljenost staršev za spodbujanje svojih otrok v športne
dejavnosti in seveda še kaj (Kovač idr., 2007).
Vseeno pa ne smemo pozabiti, da je bistvena razlika med šolsko športno vzgojo in
sistematično strokovno vodeno športno vadbo. Tudi če bi ob najboljši organizaciji
maksimalno izkoristili čas, namenjen šolski športni vzgoji, na vsaki uri, pridemo do ure in
pol ali dveh gibanja na teden. To pa se bistveno razlikuje od vadbe v klubih, kjer ima
trener od 2 do 10 otrok, ki jim individualno načrtuje vadbo, hkrati pa vadijo 4- do 5-krat ali
6-krat na teden po uro in več. Zato je vprašljivo napovedovanje spreminjanja slabih
življenjskih slogov mladih samo v pogojih šolske športne vzgoje. Razmisliti je potrebno o
tem, da bi se povečalo številu ur športne vzgoje na pet ur tedensko, še bolj pa je
pomembno, da naredimo vse, da bodo imeli šolarji radi športno vzgojo in šport nasploh.
Sem spada ustrezna raznovrstna gibalna izobrazba otrok, toda zgolj to ne šteje veliko, če
učitelju ni uspelo oblikovati pozitivnega odnosa do športa. Razvoj gibalnih in
funkcionalnih sposobnosti je v šolskih okoliščinah omejen, zato ga ne smemo postaviti v
ospredje ideje zasnove športne vzgoje. Učenci športa ne smejo zasovražiti, zato športna
vzgoja ne sme temeljiti na filozofiji selekcijskega tekmovalnega športa, temeljiti mora na
načelu »šport za vse« (Kristan, 2011).

2.4 VLOGA ŠOLSKE ŠPORTNE VZGOJE
V učnem načrtu za športno vzgojo je kot opredelitev predmeta zapisano takole: »Šolska
športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter
pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in
kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega
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človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih
nezdravih navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh
obdobjih življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim
slogom bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem«
(Kovač idr., 2011, str. 4).
Učitelji naj bi sledili splošnim izhodiščem pri športni vzgoji. Tako naj bi učitelj sledil
temu, da:
-

je športna vzgoja sredstvo celostnega razvoja otroka in mladostnika,

-

spoštuje načelo enakih možnosti za vse učence in upošteva njihovo različnost in
drugačnost,

-

pedagoški proces vodi tako, da bo vsak učenec uspešen in motiviran,

-

učnociljna naravnanost učnega načrta dopušča določeno stopnjo avtonomije šole in
učitelja, a hkrati zahteva prevzem strokovne odgovornosti za ustrezno izbiro vsebin,
učnih metod in oblik ter organizacijskih pristopov,

-

načrtno spremlja in vrednoti učenčev razvoj in dosežke ter ga spodbuja k redni
športni dejavnosti,

-

igra kot vir sprostitve in sredstvo vzgoje naj bo vključena v vsako uro športne
vzgoje,

-

spodbuja učence k humanim medsebojnim odnosom in športnemu obnašanju
(ferpleju),

-

posebno skrb naj nameni nadarjenim za šport in učencem s posebnimi potrebami,

-

povezuje športno dejavnost z drugimi predmetnimi področji,

-

pri delu uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,

-

spoštuje predpisane standarde in normativna izhodišča ter poskrbi za varnost pri
vadbi (Kovač idr., 2011).

Tako je zapisano v učnem načrtu, ko pa ga prenesemo v prakso, se pokažejo razlike. Kot
opaža Kristan (2011), se stališča do športne vzgoje od šole do šole razlikujejo. V prvi vrsti
je veljava tega predmeta odvisna od strokovne, pedagoške in osebnostne veljave
posameznega športnega pedagoga in tudi od naklonjenosti ravnatelja temu predmetu.
Drugim učiteljem pa je ta predmet odveč ali ga razumejo predvsem kot sprostitev od
umskega dela in dolgotrajnega sedenja, nekateri pa mu pripisujejo resnejše vzgojno-10-
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izobraževalne učinke. Tisti, ki so imeli negativne izkušnje s tem predmetom v času svojega
šolanja, ga ne cenijo, ozaveščeni zagovorniki zdravega življenjskega sloga pa mu
pripisujejo visoko mesto v procesu zorenja in oblikovanja osebnosti. Tudi športni pedagogi
imajo različna stališča do svojega predmeta. Nekateri ga zagovarjajo predvsem kot »igro«,
drugim pa nekaj velja le potenje, storilnost in dril. Tudi do ocenjevanja tega predmeta so
mnenja deljena. Vrsta športnih pedagogov se zavzema za ukinitev ocenjevanja, še posebej
številčnega, nekaterim pa se zdi, da bo njihov predmet razvrednoten, če ga ne bi ocenjevali
tako kot druge predmete.
2.4.1 Cilji športne vzgoje v drugem triletju

S splošnimi cilji predmeta športna vzgoja usmerjamo v:
-

zadovoljitev prvinske potrebe po gibanju in igri,

-

posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,

-

pridobivanje številnih in raznovrstnih gibalnih spretnosti ter športnih znanj in

-

čustveno in razumsko dojemanje športa.

V osnovnošolskem programu uresničujemo naslednje splošne cilje športne vzgoje:
-

ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga,

-

uvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih
dejavnostih,

-

razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa in njune vloge pri kakovostnem
preživljanju prostega časa,

-

pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika,

-

oblikovanje

pozitivnih

vedenjskih

vzorcev

(spodbujanje

medsebojnega

sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in
spoštovanje športnega obnašanja (ferpleja).
V vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih, prav tako tudi v drugem, so operativni cilji
razdeljeni v štiri skupine, ki poudarjajo:
-

ustrezno gibalno učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih
sposobnosti),
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usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in
odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih,

-

razumevanje pomena gibanja in športa,

-

oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa.

Praktične in teoretične vsebine, ki jih učenci spoznavajo v drugem triletju, so:
-

naravne oblike gibanja, igre in splošna kondicijska priprava,

-

atletika,

-

gimnastika z ritmično izraznostjo,

-

ples.

Med male športne igre, ki jih spoznavajo, pa sodijo.
-

mala košarka,

-

mala odbojka,

-

mali rokomet,

-

mali nogomet,

-

plavanje in nekatere vodne dejavnosti (poletna šola v naravi),

-

smučanje in nekatere zimske dejavnosti (za šole, ki imajo pogoje, zimska šola v
naravi, na zimskem športnem dnevu),

-

pohodništvo,

-

ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti,

-

dodatne vsebine (Kovač idr., 2011).

2.5 VLOGA UČITELJA PRI ŠPORTNI VZGOJI
Družbene spremembe zahtevajo, da morajo učitelji sprejeti neke nove vloge, nekatere
prejšnje pa spremeniti ali opustiti.
Vloga učitelja v preteklosti je bila predvsem v posredovanju znanja v najširšem pomenu,
zato je bil lahko osredotočen predvsem na kurikul in njegovo izvajanje. Danes mora biti
učitelj natančen pedagoški »diagnostik«, ustvarjalen in fleksibilen organizator raznolikih
učnih priložnosti in reflektivni praktik, ki zna konstruktivno pristopiti k izzivom
vsakdanjega dela. Poleg tega mora znati tudi vzdrževati soustvarjalen odnos z učenci, starši
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in drugimi strokovnimi delavci, oblikovati individualni delovni načrt pomoči (opredeliti
učenčeve težave in močna področja, načrtovati cilje pomoči, prilagojeno poučevanje ipd.)
ter učinkovito poznati in izvajati vse zakonske predpise in administrativne zahteve
poučevanja in nudenja pomoči učencem s posebnimi potrebami. Seveda mora biti učitelj
tudi motiviran in pripravljen skrbeti za stalno strokovno izpopolnjevanje (Pulec Lah,
2009).
Pomembno vlogo pri oblikovanju življenjskega sloga ima najožje socialno okolje. Družina
je prva, ki prenaša vrednote zdravega življenja na otroka. Takoj zatem sledijo vzgojnovarstveni in izobraževalni zavodi, najprej vrtec in kasneje šola. Otrok vedno več časa
preživlja v teh ustanovah, zato vzgojitelji in učitelji igrajo pomembno vlogo, saj z lastnim
zgledom tudi vzgajajo. Učitelj športne vzgoje pa je še posebej izpostavljen. Od njega se
skoraj pričakuje, da bo vitalen, zdrav, urejen ter dobrega počutja (Podlesnik Fetih, 2010).
Pri poučevanju športne vzgoje mora učitelj vložiti dosti truda, da bi učenci sprejeli športno
vzgojo oziroma šport kot vrednoto. Prenesti mora tudi spoznanja, da je gibanje potrebno za
njihov skladen razvoj. Športna aktivnost pa mora biti organizirana tako, da bodo učenci
občutili zadovoljstvo po opravljeni dejavnosti, kar zagotavlja njihovo ponovno aktivnost.
Učenci imajo radi učitelja, ki je prijeten, optimističen, spodbuja učence k lastni
ustvarjalnosti in maksimalnemu uveljavljanju lastnih sposobnosti. K takemu učitelju
učenci radi prihajajo k uram in menijo, da se veliko naučijo, zato je športna vzgoja za te
učence priljubljen predmet. S takšnim načinom dela so si učenci pridobili pozitiven odnos
do športa, zato je večja verjetnost, da se bodo ukvarjali z njim tudi izven šole (Štihec,
Cankar in Strel, 1990).
Štembergerjeva (2007) meni, da je vodenje športnovzgojnega procesa specifično in se
razlikuje od vodenja preostalega dela pedagoškega procesa, ki ga izvaja razredni učitelj.
Otroci so pri športni vzgoji v nenehnem gibanju, zato vse poteka veliko bolj dinamično.
Možnost poškodb je zaradi tega večja pa tudi učne in vzgojne situacije se hitreje
spreminjajo. To od učitelja terja, da mora poznati drugačne načine dela, ki mu omogočajo
nadzor nad vsemi učenci, hkratno aktivnost učencev, zagotavljanje varnosti in
diferenciacijo pouka glede na sposobnosti, znanje in značilnosti učencev.
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Če povzamemo vse zgoraj omenjeno, naj bi športni pedagog:
-

cenil individualnost otrok in njihovim potrebam dal prednost pred potrebami
športa,

-

bil pozitiven zgled,

-

bil občutljiv za manj sposobne otroke in za okolje, iz katerega izhajajo,

-

ohranjal pravi pogled na zmage in poraze,

-

otrokom pomagal, da si zastavijo uresničljive cilje,

-

izrekal pozitivne pripombe, cenil napore in prizadevanja otrok,

-

ustvarjal varno in prijetno delovno okolje,

-

bil strokoven in obnavljal znanje,

-

poskrbel za ustrezno varovanje (Maresić Vidic, 2007).

Raziskave o idealnem modelu uspešnega učitelja so privedla do tega, da so ob proučevanju
učiteljevih lastnosti ugotovili, da si učenci želijo predvsem naslednjih lastnosti in ravnanj
učiteljev: strokovnosti, humanosti, naklonjenosti, strpnosti in potrpežljivosti, pristnosti,
avtoritativnosti, socialne občutljivosti, odprtosti, pravičnosti, kooperativnosti in tovarištva.
Naštete lastnosti predstavljajo idealen model, ki se mu želi učitelj športne vzgoje približati.
Seveda pa je učitelj le človek s slabimi in dobrimi lastnostmi, zato je pomembno, da se zna
ubraniti tistih lastnosti, ki jih učenci najbolj odklanjajo: distančnost, hladnost,
nerazumevanje, hitra jeza, oblastnost, konfuznost, labilnost, ponižanja in žaljenja učencev.
Z ljubeznijo in spoštovanjem učencev, z resnico in pravico ter znanjem si učitelj lahko
oblikuje pristno avtoriteto. Le ta deluje vzgojno in ima daljnosežne pedagoške posledice,
kar je pri vzgoji za kakovost življenja s športom morda najpomembnejše.
V praksi pa žal še vedno obstaja prepričanje, da je za uspešno delo potrebna prisila. Če je
povezana še s prisiljeno avtoriteto, ki je zgrajena na represivnosti in »vzvišenosti« svojega
položaja, se ustvarijo pogoji za dresurno vzgojo, kjer so učenci le objekt učiteljevega
delovanja. V takih okoliščinah učenci nimajo notranje spodbude, temveč le opravijo, kar je
treba, brez ustreznega čustvenega naboja. Pri takem načinu dela se je treba vprašati, kakšni
sta kakovost in trajnost takšnega znanja, spoznanj in izkušenj. Vsakega, ki od šolske
športne vzgoje odnese v življenje slabe izkušnje, je škoda (Škof idr., 2005).
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2.5.1 Skupno poučevanje razrednega in športnega pedagoga

Skupno poučevanje športnega pedagoga in učitelja razrednega pouka ima mnogo
prednosti, žal pa tudi mnogo pasti, v katere se ujameta, slednje pa ne izpolnjuje cilja po
kakovostnejšem izvajanju pouka športne vzgoje.
Prednost je predvsem v izmenjavi znanj in izkušenj. Športni pedagog lahko veliko prispeva
k večji strokovnosti na ožjem strokovnem področju. Bodo pa na razredni stopnji dobro
delali le tisti športni pedagogi, katerim je blizu ta starostna skupina in imajo posebno
nagnjenje do nje ter so motivirani za delo z mlajšimi otroki. Razredni učitelj pa dobro
pozna razvojne značilnosti starostne skupine, dobro pozna otroke, saj je z njimi večino
dneva preživetega v šoli, je rutiniran pri organizaciji dela z mlajšimi, pozna metode in
oblike dela, ki so primerne zanje.
Problem takega načina poučevanja nastopi, če učitelja ne bosta sposobna sodelovati. Če se
eden postavi v nadrejeno vlogo, če se podcenjuje vloga enega ali drugega učitelja ali če se
pojavi nedelo enega od učiteljev na račun drugega.
Poleg skupnega poučevanja pa sodelovanje športnega pedagoga in učitelja razrednega
pouka bogati tudi športno življenje na šoli. Skupno lahko usklajujeta, povezujeta in
načrtujeta tudi druge vsebine športnih dejavnosti, ki se odvijajo v okviru prvega in drugega
triletja: športne dneve, večdnevne tabore (smučanje, plavanje, pohodi), šolo v naravi.
Sodelujeta tudi pri izdelavi urnika, letne priprave na pouk in podrobne učne priprave
(Štemberger in Lipovac, 2005).
Žerjal in Žugelj (2006) menita, da timsko načrtovanje aktivnosti omogoča celosten pristop
k otroku, notranja diferenciacija pouka ob upoštevanju predznanja, izkušenj učencev in
gibalnih sposobnosti v obdobju, ko se otroci veselijo športnih aktivnosti.
Rezultati raziskave, ki je bila opravljena na Osnovni šoli spodnja Šiška (Ramirez, 2009), so
pokazali, da je tak način dela všeč učencem in učiteljicam. Mnenja so bili, da je tovrstna
športna vzgoja bolj zanimiva, pestra, varna, predvsem pa bolj strokovna. Prednosti, ki jih
prinaša skupno poučevanje, so:
-

večja strokovnost,

-

večja varnost,

-

individualni pristop,

-

disciplina in red pri uri,
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-

veliko novih idej,

-

medpredmetno povezovanje,

-

boljši pretok informacij,

-

boljše spoznavanje in razumevanje učencev,

-

prisotnost konstruktivne kritike,

-

boljši uspehi pri učencih,

-

bolje izkoriščena ura,

-

večja zaposlitev učencev,

-

boljši pregled nad učenci,

-

večja kontrola,

-

lažje delo.

Potrebno pa je omeniti, da je vključevanje športnega pedagoga v prvo ali drugo triado
poleg razrednega učitelja le nadstandardni program. Za financiranje takega programa je
potrebno pridobiti druge vire. Večinoma se pridobijo od prispevka staršev. To je tudi
razlog, zakaj je malo šol in razredov, ki izvajajo tak program (Burja, 2008).
2.5.2 Pomen kakovostnega poučevanja športne vzgoje

Učitelji, ki poučujejo športno vzgojo, se morajo zavedati, kako je telesni oziroma gibalni
razvoj neločljivi del celostnega razvoja otrok in mladostnikov. Različni avtorji ga različno
poimenujejo. Eni pišejo o psiho-somatskem, drugi o psiho-fizičnem, tretji o intelektualnem
in telesnem, četrti o biopsihosomatičnem razvoju, peti o čustveni, gibalni in intelektualni
razsežnosti in podobno.
Teorija integriranega razvoja (Ismail, 1976) pravi, da so v otroštvu čustveni, gibalni in
intelektualni razvoj v najtesnejši povezavi. Otrok mora dobiti uravnovešene spodbude na
vseh področjih. Če vzgojne spodbude na enem področju niso optimalne, to negativno
vpliva tudi na druga področje otrokovega razvoja in s tem na otrokov celostni razvoj.
Medsebojni pozitivni učinki čustvenih, gibalnih in intelektualnih spodbud so
najintenzivnejši v predšolskem obdobju, še vedno pa zelo pomembni v zgodnjem šolskem
obdobju.
Iz vsega tega sledi, da mora šola poskrbeti za najboljše spodbude na vseh treh področjih.
Šola mora poskrbeti za ustrezno količino in kakovost gibalnih oziroma športnih spodbud.
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Kakovostno poučevanje športne vzgoje, predvsem v nižjih razredih osnovne šole, temelji
na tem, da se zavedamo vpliva gibalnih aktivnosti na otroka. V nižjih razredih ima gibalna
aktivnost otroka velik pomen, saj omogoča vključevanje vseh področij otrokovega
izražanja: psihomotorično, kognitivno, konativno in čustveno-socialno. Če zamudimo to
obdobje in otroku ne nudimo dovolj gibalnih izkušenj, kasneje tega ne moremo
nadomestiti (Kristan, 2011).
Prav zato, pravi Štembergerjeva (2004a), je pomembno, da športno vzgojo skrbno
načrtujemo in s tem preprečimo stihijsko delo. Učitelj mora pri načrtovanju upoštevati
individualne razlike med otroki, poznati sodobne tehnike načrtovanj in vedeti, katerim
ciljem učnega načrta mora slediti. Iz raziskave (Štemberger, 2003) je razvidno, da imajo
učitelji še vedno težave s kakovostno realizacijo obveznega programa. Še vedno se
ponekod krajšajo ure športne vzgoje ali nadomeščajo z drugimi predmeti, organizacija
enoličnih športnih dni in slaba ponudba šolskih interesnih dejavnosti. Rezultati raziskave,
ki je zajela učitelje prve triade, je pokazala slabo stanje na področju načrtovanja športne
vzgoje. Razredne učitelje je potrebno bolj usposobiti za načrtovanje tako v času
dodiplomskega študija kot tudi skozi seminarje stalnega strokovnega izpopolnjevanja.
Vodstva šol bi morala preveriti kakovost dela tudi na tem področju s tem, da bi preverjala
letne učne načrte za športno vzgojo, organizirala pomoč pri načrtovanju, izvajala
hospitacije in spodbujala dodatno izobraževanje.
Učitelji bi morali bolj upoštevati in uporabljati rezultate športno-vzgojnih kartonov, brati
opisne ocene prejšnjih let (le-te pa morajo biti napisane kakovostno, da nudijo dovolj
informacij). S temi rezultati bi učitelj pridobil informacije o posebnostih učencev in bi bilo
načrtovanje kvalitetnejše.
Štembergerjeva (2003) omenja še premalo izkoriščeno sodelovanje učitelja razrednega
pouka in športnega pedagoga kot vir informacij, znanj in izkušenj iz športnega področja..
V isti raziskavi je avtorica pod drobnogled vzela tudi učne oblike in metode dela.
Ugotovila je, da je efektivni čas, ko so učenci aktivni, zelo kratek in ne presega 15-ih
minut. Razlog je tudi v neprimerno izbranih oblikah in metodah dela. Ena najpogosteje
uporabljenih oblik dela so štafetne igre, ki pa otroku nudijo kratek čas aktivnosti in dolg
čas čakanja. Metoda razlage in pogovora se uporablja prevečkrat, premalokrat pa se
uporablja demonstracija, sploh v prvem triletju, ko otrok potrebuje pravilno predstavo o
gibanju, da ga lahko posnema in kasneje pravilno izvede.
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2.6 OCENJEVANJE ŠPORTNE VZGOJE

2.6.1 Namen ocenjevanja

Glavni namen vsakega preverjanja in ocenjevanja je izboljšati znanje učencev. Preverjanje
in ocenjevanje vplivata na kakovost pouka v smislu, kaj in kako poučujemo, zato moramo
poznati tehnike preverjanja in ocenjevanja ter izboljšati kakovost poučevanja in učenja. Pri
športni vzgoji je kakovost odvisna od materialnih pogojev za delo pa tudi od poznavanja in
razumevanja ciljev oziroma standardov znanja ter smiselne rabe oblik in metod dela. V
šolskem letu učitelj večkrat preverja in ocenjuje, največkrat v diagnostične namene
(notranje preverjanje), zunanje preverjanje, ki je bilo uvedeno v devetletno osnovno šolo
pri vseh obveznih predmetih, pa je dopolnitev notranjemu preverjanju (Kovač, Strel, Jurak
in Dežman, 2001).
Kristan (2009) pravi, da v strokovnem slovstvu, ki obravnava šolsko ocenjevanje,
zasledimo največkrat tri namene ocenjevanja:
-

informativni, ko z oceno informiramo učence, starše, učiteljski zbor, vodstvo šole

in še koga o učni storilnosti učencev, o njihovih pomanjkljivostih in težavah, o morebitnih
nagnjenjih in še o čem. Takoj pa Kristan dodaja, da ima za informiranje športna vzgoja na
razpolago veliko bolj objektivna, zanesljiva in veljavna merila. Gibalni dosežek, ki je
izražen z objektivnimi enotami (število ponovitev, doseženi čas, število zadetkov itn.), je
najboljša informacija vsem, ki jih zanima, hkrati pa dodaja, da bi se morala humana
športna vzgoja izogibati poudarjanju individualnih storilnostnih dosežkov, ki so v veliki
meri dednostno pogojeni. Za humano športno vzgojo je pomemben cilj in ne dosežek.
-

pedagoško spodbujevalni (motivacijski), saj je ocena lahko pomembno

motivacijsko sredstvo, vendar pa je zelo pomembno, da so ocene čim bolj točne v smislu,
da najboljši učenci dobijo najvišje ocene, slabi učenci pa nizke ocene. Pozitivna ocena
vpliva na učenca pozitivno, vendar pa mora učenec včasih doživeti tudi neuspeh, saj ga leta prisili k trdnejšemu delu in aktivnejšemu sodelovanju pri pouku (Zorman, 1968). Kristan
dodaja, da pri športni vzgoji lahko motivacijsko vlogo, ki jo pripisujejo ocenjevanju, veliko
bolje opravi objektivno merjenje različnih gibalnih nalog, ki omogoča učencu premik
navzgor na storilnostni lestvici, predvsem pa, da je danes boljši kot včeraj. V humani
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športni vzgoji se predvsem poudarja presežek začetnega stanja, manj pa absolutne
storilnostne lestvice učencev.
-

administrativno-normativni, saj morajo učenci pri večini učnih predmetov dobiti

ocene, saj so pogoj, da napredujejo v višji razred, da uspešno zaključijo šolanje itn. Na
podlagi ocen ob koncu šolskega leta lahko učenec napreduje v višji razred ali pa mora
razred ponavljati, če učne snovi ni zadovoljivo usvojil. Ocene so tudi pomembne pri vpisu
na gimnazijo in druge srednje šole. Na osnovi dobrih ocen dobijo najboljši učenci tudi
nagrade in štipendije (Kristan, 2009; Zorman, 1968). Kristan pa se s tem ne strinja, saj
pravi, da imajo na nekaterih osnovnih šolah športne razrede, pa dobra ocena iz športne
vzgoje ne igra nobene vloge pri vpisu v te razrede. Gre le za željo staršev, da ima njihov
otrok več kakovostne športne vzgoje. Zaradi dobre ocene iz športne vzgoje pa učenci
nimajo prednosti pri vpisu na športno gimnazijo, saj se tja vpisujejo učenci, ki se
intenzivno ukvarjajo s kako športno zvrstjo. Enako pa je tudi pri vpisu na Fakulteto za
šport, kjer je splošni uspeh pomembnejši od srednješolske ocene iz športne vzgoje.
2.6.2 Kaj ocenjujemo pri športni vzgoji

Pri športni vzgoji so cilji, zajeti v učnem načrtu, razdeljeni v štiri sklope: ustrezna gibalna
učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti); usvajanje
temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in odgovorno
sodelovanje v različnih športnih dejavnostih; razumevanje pomena gibanja in športa;
oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa (Kovač idr.,
2011).
Pri večini predmetov lahko enačimo standarde znanja in cilje, pri športni vzgoji pa je
drugače. S standardi znanja se pokriva le dva sklopa ciljev, in sicer: usvajanje in
izpopolnjevanje športnih znanj ter seznanjanje s teoretičnimi informacijami. Ocenjujemo
torej le praktična in teoretična znanja (Dežman, 2001).
Standardi znanja določajo minimalno raven znanja, ki naj bi jo dosegla večina učencev.
Določeni so za vsako športno dejavnost posebej (naravne oblike gibanja in igre, atletska
abeceda, gimnastična abeceda, plesne igre, igre z žogo, plavalna abeceda, izletništvo in
pohodništvo, ugotavljanje, sprejemanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti ter telesnih
značilnosti). Konec prvega in drugega obdobja so standardi oblikovani le na temeljni ravni,
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ob koncu tretjega obdobja pa pri nekaterih športnih dejavnostih tudi na višji ravni
(Dežman, 2001; Kovač in Novak, 2006).
Omenili smo, kaj ocenjujemo pri športni vzgoji. Obstajajo pa številni nekognitivni cilji, ki
so sicer zelo pomemben dejavnik pri pouku, vendar jih ne smemo ocenjevati. Med te cilje
sodijo sposobnosti, vedenjski vzorci, stališča, … Preverjamo in ocenjujemo torej le stopnjo
usvojenosti športnih (praktičnih in teoretičnih) znanj, ki so v učnem načrtu opredeljena kot
standard znanja.
Z doseganjem standardov znanja posredno vrednotimo tudi doseganje nekognitivnih
ciljev, saj usvojeno učenčevo znanje odraža tudi njegov trud, ki ga vloži, da doseže cilj,
stališča, ki jih ima do obravnavane vsebine in odnos do dela (Kovač, Jurak in Strel, 2003).
Teoretično znanje je pomembno zaradi razumevanja športa, pomena gibanja za zdrav način
življenja, osmišljanje športa ter osveščanje posameznikov. Otroku moramo odgovoriti na
vprašanje, zakaj nekaj dela, kljub temu, da ob našem razlaganju ve, kako opraviti
posamezno nalogo. Šport moramo otroku osmisliti, če želimo doseči, da otrok gibanje
začuti kot sestavni del aktivnega preživljanja prostega časa (Štemberger, 2004b).

2.6.3 Opisno ocenjevanje
Opisno ocenjevanje je oblika ocenjevanja, kjer je v enem ali več stavkih izraženo mnenje o
otrokovem znanju ali izdelku v besedni oziroma opisni obliki. V mnenju je poudarjeno, kaj
otrok zna in obvlada, česa še ne obvlada in kaj mora otrok sam, skupaj z učiteljem ali s
starši narediti, da bo odpravil pomanjkljivosti (Razdevšek-Pučko, 1999).
Štembergerjeva (1996) pa pravi, da je bistvo opisnega ocenjevanja, da učitelj s pomočjo
opisa opredeli učenca in pri tem upošteva dejavnike, ki lahko vplivajo na učenčevo
vzgojno-izobraževalno učinkovitost. Učitelj si mora pri opisnem ocenjevanju določeno
ocenjevalno obdobje zapisovati opažanja o učencu in na podlagi teh zapisov na koncu
ocenjevalnega obdobja napiše opisno oceno.
S pomočjo dobrega opisa ugotovimo, koliko učenec obvlada neko predpisano snov glede
na svoje sposobnosti. Dobra opisna ocena služi tudi temu, da dobijo drugi učitelji, ki se
bodo srečali z otrokom, informacije o njem. Seveda je potrebno poudariti, da so ti opisi le
informacija učitelju in ne nekaj, na podlagi česa bi si oblikoval končno mnenje o učencu. S
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temi informacijami pa lahko učitelj načrtuje delo za določen razred, ki se mora v svojih
zahtevah in včasih tudi vsebinah prilagajati učencem.
Motivi otrok za trajno in redno ukvarjanje s športom v prvi triadi še niso ponotranjeni, zato
se lahko opisna ocena izkaže za dober motivator za sodelovanje pri delu. Pri opisnem
ocenjevanju ne primerjamo otrok med seboj, ampak se primerja otrok s samim seboj
(Štemberger, 1996).

Prednost opisne ocene so:
-

informativna vrednost, saj je povratna informacija učencem in staršem, delno tudi

učiteljem. Je analitična, saj opisuje posamezne značilnosti in posebnosti učenca. Daje nam
možnost, da z besedami opišemo učenčev napredek, razvoj in njegovo delo. Zapišemo
lahko vse tisto, kar iz številčnega rezultata ne moremo razbrati. Primerno oblikovana in
posredovana je lahko izhodišče za nadaljnje delo z učenci (Razdevšek-Pučko, 1991);
-

upoštevanje subjektivnih dejavnikov, še posebno pri športni vzgoji, ko se mora

upoštevati učenca kot posameznika. Opiše se otrokov razvoj in se ga ne primerja z drugimi
učenci, ampak učenca z njegovo predhodno stopnjo ter njegovimi zmožnostmi in
sposobnostmi;
-

da z opisno oceno »slabši učenci niso zapostavljeni, saj ocena omogoča učencem

vpogled v svoje delo, napredek. Učenci se zato trudijo izboljšati svoj rezultat in tako se
izognemo tekmovalnosti med učenci in kompetitivnosti v smislu podcenjevanja in
posmehovanja;
-

individualizacija, saj učitelj ob spremljanju učenca in zapisovanju opažanj lažje

določi program vadbe, ki bo prilagojen otrokovim sposobnostim in zmožnostim. To pa
omogoča, da bo tudi učenec, ki je pri športni vzgoji slabši, napredoval in manj občutil
svojo manjšo uspešnost;
-

psihološka razbremenitev učencev, saj opisna ocena ne določi otroka že v naprej za

slabega, saj lahko učitelj hkrati opiše otrokovo delo ali nedelo, napredek ali pa
nazadovanje. Opisna ocena dejansko pove, kaj je dobro, kaj slabo in ima možnost
predstaviti tudi minimalen napredek, zato se učenci ocene ne bojijo in jih psihično ne
obremenjuje;
-

pozitivna emocionalna vez, ki jih učitelj običajno lažje splete z »boljšimi« učenci,

saj običajno povzročajo manj težav pri usvajanju znanja in disciplini. Opisna ocena pa
pove tako »boljšim« kot »slabšim« učencem, kje so slabši, kje napredujejo in na kaj
morajo biti še posebej pozorni. Če učenci upoštevajo navodila, ne glede na njihove
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sposobnosti, lahko napredujejo. Napredek pa bosta opazila tako učenec kot učitelj, kar pa
krepi medsebojne odnose;
-

vzgojna vloga, in sicer takrat, ko učenec spozna, da sta njegov napredek in uživanje

v športu pomembnejša kot njegov rezultat, ki bi ga primerjal z drugimi. Vzgojna vloga je
izpolnjena tudi takrat, ko učenec ugotovi, da za vsakodnevno ukvarjanje s športom ni
potrebno biti najboljši med najboljšimi (Štemberger, 1995;1996).

Slabosti opisne ocene so:
- subjektivnost, saj lahko učitelj zagotovi objektivne pogoje za ocenjevanje, ne more pa biti
sam objektiven,
- časovna obremenjenost učitelja ob pisanju ocene, saj mora učitelj ves čas posvetiti
opazovanju, spremljanju, sprotnemu beleženju in pisanju zapisov,
- neustrezni zapisi, še posebno ob uvajanju opisnega ocenjevanja se je pojavljalo več
neustreznih zapisov. Dokler bo ocenjevalec človek, se bodo napake in pomanjkljivosti v
ocenjevanju zagotovo pojavljale,
- opisovanje učenčeve osebnosti je problematično in odgovorno, saj morajo biti opisi tako
sestavljeni, da se izogibajo žalitvam otrok ali njihovih staršev. Pomembno je, da so opisi
optimistični in pozitivni v smislu, da najprej povemo, kar je dobro, šele nato slabo. Morajo
pa biti tudi realni (Razdevšek Pučko, 1991; Štemberger, 1996).
2.6.4 Številčno ocenjevanje
»Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje
oziroma standarde znanja ter se opravi po obravnavi novih vsebin iz učnih načrtov in po
preverjanju znanja« (Člen 3 Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanja učencev v osnovni šoli, Ur. l. RS, št. 73/2008).
»S številčnim ocenjevanjem se oceni znanje učencev na lestvici od 1 do 5. Številčne ocene
so: nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4), odlično (5).
Ocena nezadostno (1) je negativna, druge ocene so pozitivne. Z negativno oceno je ocenjen
učenec, ki ne doseže pričakovanih rezultatov, določenih v učnih načrtih« (Člen 9
Pravilnika
o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, Ur. l. RS, št.
73/2008).
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Slabosti številčne ocene so:
-

slaba povratna informacija, saj je bistvo povratne informacije to, da učenci izvedo,

kaj delajo prav in kaj narobe. Dobra povratna informacija učenca usmerja in mu pomaga
doseči raven dosežkov, ki jih zmore. Številčna ocena pa ne daje posebnih informacij, saj
bolj malo pove, kaj učenec zna in česa ne;
-

da razvršča in primerja otroke med seboj, s tem pa ne omogoča popolne

individualizacije tako kot opisna ocena. Razvrščanje učencev v pet skupin ne pomeni, da
enaka ocena pomeni enako znanje, saj se znanje učencev razlikuje tako po obsegu kot tudi
po kakovosti (Razdevšek-Pučko, 1995);
-

da z njo ni mogoče izraziti vseh razlik med učenci, saj je glede na razlike med

učenci petstopenjska lestvica premalo za razvrščanje (Razdevšek-Pučko, 1999);
-

da se učenci učijo zaradi ocene in ne zaradi želje po znanju, ker so ob vstopu v šolo

otroci pozitivno notranje motivirani, številčna ocena pa to motivacijo spremeni v zunanjo
(Razdevšek-Pučko, 1991);
-

da je neprimerna ob inovativnih oblikah dela, kot so delo v manjših skupinah,

projektno učno delo, integriran pouk, … (Razdevšek-Pučko, 1991);
-

da z njo lahko povzročimo močno subjektivno doživljanje neuspešnosti, saj z

ocenami primerjamo rezultate učencev. Posledično učenec z dobrimi ocenami dobi
občutek superiornosti, učenec s slabšimi ocenami pa občutek inferiornosti, kar še posebno
vpliva na razvoj njegove samopodobe (Razdevšek-Pučko, 1991).
2.6.5 Naj se športna vzgoja ocenjuje ali ne?

Eden od glasnejših zagovornikov neocenjevanja športne vzgoje Kristan (2009) je podal
številne argumente, ki niso v prid ocenjevanju. Predvsem je proti številčnemu ocenjevanju
športne vzgoje.
1.

Športna vzgoja se bistveno razlikuje od ostalih predmetov, zato potrebuje drugačno

vzgojno-izobraževalno strategijo, katere del je tudi ocenjevanje.
2.

Na učenčevo oceno vplivajo dejavniki, na katere ne more vplivati, na primer,

prirojene sposobnosti, morfološka zgradba telesa, gibalna zanemarjenost od rojstva, vpliv
bivalnega okolja, izobrazba staršev in njihova športna ozaveščenost, … Tako ocenjevanje
je krivično in nehumano, toliko bolj, če »slabih« kazalcev v šolskih okoliščinah ni mogoče
popraviti in se ocenjuje tisto, kar je učenec že prinesel s seboj.
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Že po naravi so lahko učenci enake kronološke starosti zelo različni. Razlike se

kažejo v morfoloških, motoričnih in funkcionalnih kazalcih, ki lahko bistveno vplivajo na
oceno.
4.

Dve ali tri ure športne vzgoje na teden je premalo, da bi lahko pričakovali vidne

premike v nekaterih motoričnih in funkcionalnih kazalcih, še posebej, če ne vemo, koliko
pripisati naravnemu razvoju in koliko vadbi pri športni vzgoji. Če k temu dodamo še
zamude s prihodom k uri, predčasne odpuste, da učenci ne zamudijo naslednje ure, kratka
aktivnost med uro, je težko pričakovati dosežke, ki naj bi jih ocenili.
5.

Namen šolske športne vzgoje ni doseganje izjemne gibalne storilnosti, temveč

oblikovanje trajne gibalne navade, ki temelji na razumevanju te dejavnosti in čustvenem
odnosu do nje. O uspešni športni vzgoji govorimo takrat, ko učenci sprejmejo ukvarjanje s
športom kot kulturno vrednoto, ki ni odvisna od njihovih storilnostnih dosežkov. Tega pa
ni moč oceniti.
6.

Ocena je tudi sredstvo zunanje motivacije, vendar sodobna pedagogika daje

prednost notranji motivaciji, ki zagotavlja zavzeto sodelovanje učencev in povečuje
oblikovanje t.i. trajne gibalne navade. Ocena lahko učenca disciplinira in pripravi k
dejavnosti, ne pove pa, ali je učenec šport vzljubil.
7.

Če je učenec brez svoje krivde slabo ocenjen, si izoblikuje negativno športno

samopodobo. Če učenci športne vzgoje ne marajo, se bodo športnim dejavnostim zagotovo
izogibali tudi pozneje v življenju.
8.

Nekateri športni pedagogi zagovarjajo stališče, da si učenci želijo ocenjevanja

športne vzgoje. Učenci z desnega dela Gaussove krivulje si ocen želijo, saj so uspešni, tisti
na levi strani pa jih ne marajo ali se jih celo bojijo in včasih iščejo beg tudi z zdravniškimi
opravičili.
9.

Nekateri pedagogi tudi menijo, da bi športna vzgoja, stroka in pedagogi izgubili

ugled in veljavo, če se ne bi ocenjevala. Vendar se z oceno tega ne pridobiva, temveč s
strokovnim delom in ustreznimi osebnostnimi lastnostmi.
10.

Marsikateremu športnemu pedagogu se zdi krivično in nehumano ocenjevanje

gibalne storilnosti. Iz te zadrege se rešujejo tako, da ocenjujejo interes učencev in njihovo
prizadevnost, s tem pa naredijo novo napako, saj je ocenjevanje interesa sporno, če ne gre
za selektiven namen ocenjevanja. Interes za šport je tisti, ki oblikuje trajno športno navado,
ter je neetično in nepedagoško ocenjevati nekaj, kar ni razvil učitelj ali pa ni uspel razviti,
čeprav je to ena izmed temeljnih nalog.
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Ker večino ugovorov proti ocenjevanju športne vzgoje strokovnjaki priznavajo, so

začeli poudarjati, da se mora ocenjevati napredek. Ocenjevanje napredka pa je dvomljivo,
ker ne vemo, kolikšen napredek pripisati naravnemu razvoju in kolikšnega na vadbi pri
urah športne vzgoje. Vsekakor pa je večji napredek, če je učitelju uspelo, da ima učenec
športno vzgojo in šport rad, kot če je skočil v daljino pet centimetrov dlje ali večkrat z
žogo zadel koš.
Športni pedagogi, ki se ne strinjajo s tem, da se športna vzgoja ne bi ocenjevala, pa
navajajo sledeče pomisleke.
-

Med področja športne vzgoje sodi tudi tekmovanje. Značilnost tekmovanja pa je

merjenje in vrednotenje sposobnosti do samega sebe in v primerjavi z drugimi. Zato bi bila
športna vzgoja brez ocenjevanja (merjenja in vrednotenja) nesmiselna (Tome, 1973).
-

Del pouka je tudi ocenjevanje, saj ocenjevanje in ocena izražata tudi učiteljevo delo

in uspešnost učencev. Z oceno si učenec tudi pridobi šolski uspeh in določeno stopnjo
izobrazbe. Če bi ukinili ocenjevanje, bi bila športna vzgoja manj cenjena, posledično bi
lahko predmet poučevali neusposobljeni pedagogi, kar pa bi povzročilo več nezaposlenih
športnih pedagogov.
-

Ukinitev ocenjevanja ne bi bila smiselna, saj daje ocena neko informacijo o učencu,

s katero izkazuje stopnjo izurjenosti. Res pa je, da na podlagi ocen ne moremo sklepati o
uspešnosti otroka v nadaljnjem šolanju (Ažman, 1995).
-

Res je, da slaba ocena pri športni vzgoji lahko povzroči pri učencu občutek

manjvrednosti in posledično oblikovanje slabe športne samopodobe. Vedno pa to ne drži,
saj je veliko odvisno od motivacije, sposobnosti in stališč učenca do učitelja. Slaba ocena
pa je tudi kazen za sposobne, vendar lene in nedisciplinirane učence. Za določene učence
je taka kazen popolnoma primerna, saj neuspešnost zaradi lenobe, spada med oblike
vedenja, ki jih ne smemo tolerirati (Tušak, 1996).
-

Učitelj brez ocene bi izgubil avtoriteto in moč, saj se ocenjevanje uporablja kot

sredstvo discipliniranja. Avtoriteta v šoli je zelo pomembna, vendar pa bi se morala
pridobiti s humanim in pristnim odnosom in ne s prisilo (Kristan, 2009).
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2.7 PRILJUBLJENOST ŠPORTNE VZGOJE PRI UČENCIH

Športna vzgoja v osnovni šoli še vedno spada med najbolj priljubljene predmete. Spodnji
prikaz, ki je del projektnega seminarskega dela na Fakulteti za naravoslovje in matematiko
Maribor, kjer so merili priljubljenost fizike, nazorno prikazuje, da športna vzgoja visoko
prednjači v priljubljenosti pred ostalimi predmeti (Gerič, 2011).

140

120
slo
mat

100

frekvence

ang
nem

80

bio
kem
60

zem
lik

40

špo
fiz

20

0
1

5
mesto priljubljenosti

Graf 1: Skupni prikaz priljubljenosti predmetov od leta 2002 do 2010 v osnovni šoli (1) in srednji šoli
(5) (Gerič, 2011)

Raziskava Jurak, Kovač, Strel (2002) o priljubljenosti športne vzgoje v primerjavi z
drugimi predmeti je pokazala, da so učenci takratne razredne stopnje (od 7 do 11 let)
razvrstili športno vzgojo v sam vrh priljubljenosti. Avtorji raziskave pripisujejo tako
visoko priljubljenost pozitivnim izkušnjam otrok s športno vzgojo. Avtorji menijo, da niso
le učne vsebine tiste, ki oblikujejo izkušnje s tem predmetom, temveč tudi način
poučevanja in učenja. Čeprav je pri učencih športna vzgoja priljubljena, to še vedno ne
pomeni, da so sprejeli redno športno aktivnost kot vrednoto. Redna športna aktivnost
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zagotovo pripomore k oblikovanju pozitivnega mnenja do športa, zato bi se morali učitelji,
ki poučujejo športno vzgojo, truditi pri ustvarjanju čim boljšega mnenja in aktivnega
odnosa učencev do športa nasploh. Tako bo več možnosti, da bodo učenci aktivno
ukvarjanje s športom vključili v svoj vsakdanjik tudi kasneje, ko bodo zapustili šolske
klopi.
K oblikovanju mnenja o priljubljenosti predmeta zagotovo sodi tudi odnos učitelja do
predmeta in učencev. Učenci imajo radi učitelja, ki je prijeten in optimističen, ki spodbuja
učence k ustvarjalnosti in maksimalnemu uveljavljanju lastnih sposobnosti. Zaradi takega
učitelja učenci radi prihajajo k uram športne vzgoje in menijo, da se tudi veliko naučijo. S
takim načinom dela pa učitelj navduši učence tudi za športno aktivnost izven šole, saj so si
pridobili pozitiven odnos do športa (Lotrič, 1999).
Kako učenci sprejemajo in vrednotijo športno vzgojo, pa je odvisno tudi od materialnih
zmožnosti šol. Pomembno je, kje poteka pouk, velikost in opremljenost telovadnic ter
kakovostnih pripomočkov, ki jih imajo učenci in učitelji na voljo (Ramirez, 2009).
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3 CILJI RAZISKAVE

Cilj diplomskega dela je dobiti odgovore na vprašanja:

1.

Ugotoviti, kako priljubljena je športna vzgoja pri učencih in kakšno pomembnost ji
pripisujejo.

2.

Ugotoviti, katere športe pri športni vzgoji imajo radi in katerih ne marajo.

3.

Ugotoviti, kakšen pomen imajo za učence prostorske in materialne zmožnosti šole,
odnos učitelja in oblike dela.

4.

Ugotoviti, kakšen odnos imajo učenci do ocenjevanja.

5.

Pridobiti predloge učencev o tem, kaj bi najraje delali pri športni vzgoji.
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4 HIPOTEZE
Glede na cilje smo si postavili naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Za večino učencev je športna vzgoja najbolj priljubljen predmet.
Hipoteza 2: Športni vzgoji učenci ne pripisujejo pomembnosti za življenje.
Hipoteza 3: Večina učencev ima najraje moštvene športe z žogo.
Hipoteza 4: Večina učencev bi raje imela športno vzgojo brez ocen.
Hipoteza 5: Večina učencev ne mara odbojke.
Hipoteza 6: Večino učencev najbolj moti slaba prostorska in materialna zmožnost šole.
Hipoteza 7: Učenci bi pri športni vzgoji najraje izvajali igro med dvema ognjema.
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5 METODA DELA

5.1 VZOREC MERJENCEV

V vzorec je bilo vključenih 994 učencev 2. triletja 17. šol v spodnjeposavski regiji, od tega
277 učencev iz 4. razreda, 318 učencev iz 5. razreda in 399 učencev iz 6. razreda. Glede na
spol je v anketi sodelovalo 509 dečkov in 485 deklic.

Oznake v vseh tabelah in grafih pomenijo:
f - frekvenco ali število vrednosti
f% - odstotek vrednosti

Tabela 1: Število učencev po razredih

f

f%

4. razred

277

27,9

5. razred

318

32,0

6. razred

399

40,1

SKUPAJ

994

100,0

Tabela 2: Število učencev glede na spol

f

f%

Dečki

509

51,2

Deklice

485

48,8

SKUPAJ

994

100,0
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Tabela 3: Število prejetih anket glede na posamezno šolo

f

f%

OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA

146

14,7

OŠ PODBOČJE

57

5,7

OŠ BLANCA

34

3,4

OŠ VELIKA DOLINA

39

3,9

OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM

136

13,7

OŠ RAKA

44

4,4

OŠ BIZELJSKO

45

4,5

OŠ CERKLJE OB KRKI

53

5,3

OŠ ADAMA BOHORIČA BRESTANICA

47

4,7

OŠ GLOBOKO

39

3,9

OŠ MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE

31

3,1

OŠ ARTIČE

77

7,7

OŠ KOPRIVNICA

24

2,4

OŠ BOŠTANJ

72

7,2

OŠ KOSTANJEVICA NA KRKI

63

6,3

OŠ TRŽIŠČE

42

4,2

OŠ ŠENTJANŽ

45

4,5

SKUPAJ

994

100,0

5.2 VZOREC SPREMENLJIVK
Vprašalnik je sestavila prof. Vesna Štemberger in se z njim raziskuje zaznavanje
športnovzgojnega procesa učencev v osnovnih šolah.
Vsebuje 19 vprašanj, med katerimi so le tri odprtega tipa (vpis šole ni upoštevan).
Vprašalnik je razdeljen na 9 sklopov:
-

Osnovni podatki o učencih (1., 2. in 3. vprašanje),

-

Kdo poučuje športno vzgojo (4. vprašanje),
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-

Priljubljenost športne vzgoje in njena pomembnost za življenje (5. in 6. vprašanje),

-

Kaj imajo učenci pri športni vzgoji radi (7. in 8. vprašanje),

-

Ali imajo športno vzgojo radi (9. vprašanje),

-

Izvajanje aktivnega odmora v šolah (10., 11. in 12. vprašanje),

-

Ocenjevanje in strah pred ocenjevanjem (13., 14., 15. in 16. vprašanje),

-

Česa učenci ne marajo pri športni vzgoji (17. in 18. vprašanje),

-

Kaj bi pri športni vzgoji najraje počeli (19. vprašanje).

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV

Zbiranje podatkov je potekalo od septembra do decembra 2011.
V telefonskem pogovoru sem se z ravnatelji šol dogovorila o številu otrok na šoli in
morebitnih soglasjih. Poslala sem jim vprašalnike in po potrebi soglasja. Izpolnjene
vprašalnike so mi poslali v priloženi ovojnici.

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV

Zbrane podatke sem vnesla v program Excel, nato pa so bili obdelani s programom SPPS
18.0 za Windows. Vprašanja odprtega tipa sem obdelala ročno in jih zapisala v tabelo. Za
posamezne spremenljivke so bili izračunani osnovni statistični podatki (frekvenca oz. št.
vrednosti (f) ter odstotek vrednosti (f%), ki bodo pomagali pri razlaganju rezultatov.
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6 REZULTATI IN RAZLAGA

Vsako vprašanje je predstavljeno in interpretirano posebej. Vprašanja so v takem vrstnem
redu, kot so zapisana v vprašalniku oz. kakor je razloženo v podpoglavju 4.2. Vzorec
spremenljivk.
Pri predstavitvi vprašanja je to najprej zapisano, razložen je njegov namen, sledi mu tabela
ali graf z rezultati. Pri interpretaciji so predstavljeni rezultati s hipotezami. Te ovržem ali
potrdim.
Na koncu je zapisan še moj komentar o rezultatih.
Pri interpretaciji rezultatov sem se osredotočila le na skupne rezultate razredov.
1. VPRAŠANJE: Kdo te uči športno vzgojo?
Z vprašanjem smo želeli izvedeti, kdo uči športno vzgojo v 2. triletju.
Tabela 4: Število odgovorov glede na to, kdo uči športno vzgojo v 2. triletju

f

f%

Razrednik/razredničarka

210

21,1

Učitelj/učiteljica športa

751

75,6

Oba

27

2,7

SKUPAJ

988

99,4

6

6,0

994

100,0

Manjkajoči podatki
SKUPAJ

Iz rezultatov lahko razberemo, da največ učencev uči učitelj športa (75,6 %), sledi mu
razredni učitelj (21,1 %), oba skupaj pa poučujeta le zelo majhno št otrok (2,7 %).
Skupno poučevanje športnega pedagoga in učitelja razrednega pouka prinaša številne
prednosti pri samem pouku, npr. večja strokovnost, večja varnost, individualen pristop,
bolj izkoriščena ura, … (Ramirez, 2009). Poleg skupnega poučevanja pa sodelovanje
športnega pedagoga in učitelja razrednega pouka bogati tudi športno življenje na šoli
(Štemberger in Lipovac, 2005). Vseeno pa je odstotek učencev, ki jih poučujeta oba
učitelja, majhen. Razlago za to lahko iščemo v tem, da morata biti učitelja, ki sodelujeta na
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tak način, pripravljena sodelovati in se nobeden od njiju ne sme postavljati v superioren
položaj.
Druga, bolj verjetna razlaga pa je, da gre pri takšni organizaciji dela za nadstandard. Za
financiranje takega programa je potrebno pridobiti druge vire. Večinoma se pridobijo od
prispevka staršev. To je tudi razlog, zakaj je malo šol in razredov, ki izvajajo tak program
(Burja, 2008).
Presenetljiv pa je podatek, da v 2. triletju poučuje tako velik odstotek športnih pedagogov.
V osemletni osnovni šoli so športno vzgojo v 3. in 4. razredu (zdajšnji 4. in 5. razred)
poučevali izključno učitelji razrednega pouka (razen v šolah, kjer so imeli športne
oddelke). Z uvedbo devetletne osnovne šole pa so začeli v te razrede vstopati športni
pedagogi, likovni pedagogi ali glasbeni pedagogi. Razlog tiči verjetno v zmanjšanju števila
otrok in posledično v zmanjšanju oddelkov. Ker je morala ostati kvota športnih pedagogov
nespremenjena, zaradi ločenega poučevanja po spolu v tretjem triletju, je tem pedagogom
primanjkovalo ur za ohranitev delovnega mesta. Ravnatelji tako danes ohranjajo delovna
mesta športnih pedagogov, likovnih pedagogov in glasbenih pedagogov tako, da jih
razporedijo še v drugo triletje ali pa manjkajoče ure nadomestijo z delom v podaljšanem
bivanju. V pomoč jim je zakon, ki pravi: »V prvem obdobju osnovne šole poučuje učitelj
razrednega pouka. V 1. razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in
vzgojitelj predšolskih otrok, izjemoma pa lahko tudi dva učitelja razrednega pouka. Drugi
učitelj oziroma vzgojitelj predšolskih otrok poučuje polovico ur pouka. Pri pouku vzgojnih
predmetov lahko z učiteljem razrednega pouka sodeluje tudi učitelj predmetnega pouka. V
drugem obdobju poučuje:
-

v 4. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne predmete pa tudi
predmetni učitelj, vendar ne več kot dva predmeta,

-

v 5. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne predmete pa tudi
predmetni učitelj, vendar ne več kot tri predmete in

-

v 6. razredu učitelj predmetnega pouka, lahko pa tudi učitelj razrednega pouka »
(Člen 38 Zakona o osnovni šoli, Ur. l. RS, št. 81/2006).

2. VPRAŠANJE: Napiši, katere tri predmete imaš v šoli najraje.
S tem vprašanjem dobimo odgovor, v kolikšni meri je športna vzgoja priljubljena pri
učencih. Od učencev zahteva, da zapišejo tri najljubše šolske predmete.
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Graf 2: 1. mesto po priljubljenosti šolskih predmetov

Graf 3: 2. mesto po priljubljenosti šolskih predmetov
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Graf 4: 3. mesto po priljubljenosti šolskih predmetov

Na prvo mesto je predmet športno vzgojo razvrstilo 45,8 % učencev, na drugo mesto 18,1
% učencev, na tretje mesto pa 13,7 % učencev. Športna vzgoja kot prva izbira učencev
izrazito izstopa, saj je matematiko, ki je na drugem mestu, izbralo le 18,8 % učencev,
likovno vzgojo, ki je na tretjem mestu, pa 12,7 % učencev.
Na drugem mestu sta športno vzgojo prehiteli matematika z 21,0 % in likovna vzgoja z
19,0 %. Športna vzgoja pa ni veliko zaostala, saj jo je izbralo 18,1 % učencev.
Tudi na tretjem mestu priljubljenosti je športna vzgoja zasedla tretje mesto s 13,7 %. Pred
njo sta zopet matematika s 14,4 % in likovna vzgoja s 14,3 %. Blizu pa sta tudi slovenščina
z 12,2 % ter naravoslovje in tehnika z 11,7 %.
Iz omenjenega je razvidno, da športna vzgoja pri učencih drugega triletja še vedno izrazito
izstopa po priljubljenosti.
Hipotezo 1, ki predvideva, da je za večino učencev športna vzgoja najbolj priljubljen
predmet, lahko potrdimo.

Tako je pokazala tudi raziskava, ki je bila del projektnega seminarskega dela na Fakulteti
za naravoslovje in matematiko Maribor, kjer so merili priljubljenost fizike, in je nazorno
prikazala, da športna vzgoja visoko prednjači v priljubljenosti pred ostalimi predmeti
(Gerič, 2011). V raziskavi Jurak, Kovač, Strel (2002) o priljubljenosti športne vzgoje v
primerjavi z drugimi predmeti pa so učenci takratne razredne stopnje (od 7 do 11 let)
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razvrstili športno vzgojo v sam vrh priljubljenosti. Avtorji raziskave tako visoko
priljubljenost pripisujejo pozitivnim izkušnjam otrok s športno vzgojo. Avtorji menijo, da
niso le učne vsebine tiste, ki oblikujejo izkušnje s tem predmetom, temveč tudi način
poučevanja in učenja.
3. VPRAŠANJE: Napiši, kateri trije predmeti so po tvojem mnenju za življenje najbolj
pomembni.
S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, če učenci dojemajo šport kot pomemben predmet oz
dejavnik za njihovo življenje. Tako kot pri 2. vprašanju so učenci razvrščali predmete na tri
mesta, le da so jih tokrat razvrščali glede na njihovo pomembnost za življenje.

Graf 5: 1. mesto po pomembnosti šolskih predmetov za življenje
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Graf 6: 2. mesto po pomembnosti šolskih predmetov za življenje

Graf 7: 2. mesto po pomembnosti šolskih predmetov za življenje

Če je športna vzgoja prednjačila v priljubljenosti med predmeti, ji učenci niso pripisovali
tolikšne pomembnosti za življenje. Na prvo mesto po pomembnosti za življenje je športno
vzgojo uvrstilo 16,3 % učencev, na drugo mesto le 4,6 % učencev, na tretje mesto pa 11,4
% učencev.
Za učence je najpomembnejša matematika z 39,1 %, sledi slovenščina s 23,9 %, na tretjem
mestu pa je športna vzgoja s 16,3 %. Med preostalimi predmeti pa niti eden ni presegel 9
% priljubljenosti.
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Na drugo mesto so učenci največkrat izbrali slovenščino s 33,7 %, sledi matematika z 28,6
% ter tuj jezik angleščina s 14,2 %. Ostali predmeti so se ustavili pri 7 % priljubljenosti in
manj.
Na tretje mesto so učenci najpogosteje uvrstili tuj jezik angleščino s 23,3 %. Sledijo:
slovenščina z 18,6 %, matematika s 16,8 %, športna vzgoja z 11,4 % ter naravoslovje in
tehnika z 11,3 %. Ostali predmeti so se uvrstili pod 9 %.
Rezultati kažejo, da lahko hipotezo 2, ki pravi, da športni vzgoji učenci ne pripisujejo
pomembnosti za življenje, potrdimo.
Učenci menijo, da so najbolj pomembni predmeti za življenje matematika, slovenščina in
tuji jezik angleščina. Da športne vzgoje ne uvrščajo med pomembne predmete, je v dobršni
meri odraz družbe, ki za uspeh šteje drugačna znanja. Zato, kljub temu, da je športna
vzgoja priljubljena pri učencih, to še vedno ne pomeni, da so sprejeli redno športno
aktivnost kot vrednoto. Redna športna aktivnost zagotovo pripomore k oblikovanju
pozitivnega mnenja do športa, zato bi se morali učitelji, ki poučujejo športno vzgojo, truditi
pri ustvarjanju čim boljšega mnenja in aktivnega odnosa učencev do športa nasploh. Tako
bo več možnosti, da bodo učenci aktivno ukvarjanje s športom vključili v svoj vsakdanjik
tudi kasneje, ko bodo zapustili šolske klopi (Jurak, Kovač, Strel, 2002).
4. VPRAŠANJE: Katere športe imaš pri športni vzgoji najraje?
S tem vprašanjem smo preverjali priljubljenost športov, športnih vsebin in oblik dela, ki so
učencem blizu. Zaradi lažje interpretacije sem 7. in 8. vprašanje v anketi združila, rezultate
pa predstavila v treh delih. Prvi del zajema priljubljene športe, drugi del vsebine in oblike
dela, tretji del pa le rezultate za izbrane dejavnike. Prvi in drugi del sta predstavljena v 4.
vprašanju, tretji del pa pri 5. vprašanju.
Taka razdelitev možnih odgovorov je potrebna, da otrok ne zmedemo s strokovno
terminologijo v anketi.
Učenci so lahko izbrali največ tri odgovore.
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Graf 8: Priljubljenost posameznih športov pri športni vzgoji

Rezultati kažejo, da imajo učenci 2. triletja najraje nogomet (53,0 %), sledijo mu odbojka
(40,2 %), košarka (34,4 %) in rokomet (31,7 %).
Zadnja leta je postal nogomet močno populariziran, sploh ob vidnejših uspehih naših
nogometašev. Vse več otrok trenira v nogometnih klubih. Zanimivo je, da je za nogomet
glasovalo tudi veliko deklet. Preseneča pa me rezultat, da je rokomet pristal na četrtem
mestu, saj imajo v teh krajih močno rokometno tradicijo. V 1. A ligo sta uvrščena RK
Sevnica in RK Krško.
Hipotezo 3, ki pravi, da ima večina učencev najraje moštvene športe z žogo, potrdimo, saj
več kot polovica otrok uvršča nogomet na prvo mesto. Visoko je uvrščena tudi odbojka,
košarko in rokomet pa je za najbolj priljubljen šport izbrala več kot tretjina otrok.

Graf 9: Priljubljenost posameznih športnih vsebin in oblik dela pri športni vzgoji
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Pri priljubljenosti športnih vsebin in oblik dela pri športni vzgoji najbolj izstopata šola v
naravi s 63,3 % in igra med dvema ognjema s 60,6 %. Sledijo: športni dan (47,5 %),
tekmovanje (38,7 %), poligon (37,0 %), štafetne igre (34,6 %), ples (24,3 %), gimnastika
(18,1 %), atletika (14,6 %), testiranje za ŠVK (10,6 %) in testiranje za značko Krpan (9,8
%).
Rezultat me ne preseneča. Da so učenci na prvo mesto uvrstili šolo v naravi, potrjuje
dejstvo, da imajo otroci danes izjemno malo priložnosti, da se z vrstniki družijo na
kvaliteten način. Raziskave kažejo, da se vse več mladih zapira v virtualni svet in
komunicira pretežno z zaslonom računalnika (cocooning). Brez stika s sovrstniki ne
morajo oblikovati različnih socialnih kompetenc (Kovač idr., 2007). Šola v naravi pa nudi
otrokom praktične vsebine in dejavnosti, ki se v razredu oz. v telovadnici ne morejo
izvajati. Poleg tega pa so v nenehni interakciji z vrstniki, zato lahko nadgrajujejo in
poglabljajo socialne veščine.
Igra med dvema ognjema je po priljubljenosti zelo blizu šoli v naravi. Razlog za
priljubljenost te igre se lahko skriva v tem, da vsebuje vse elemente ostalih moštvenih
športov (pravila, taktiko, boj med dvema ekipama, …), ki pa jih učenci začnejo v šoli
natančneje spoznavati v 3. triletju. Lahko pa je razlog tudi v tem, da je ta igra pogosto na
programu, ostale vsebine pa se zanemarjajo, zato jih učenci slabo poznajo.
5. VPRAŠANJE: Kaj imaš pri športni vzgoji rad-a?
To vprašanje je nadaljevanje 4. vprašanja in poleg športnih vsebin in oblik dela preverja še
nekatere dejavnike, ki pripomorejo k všečnosti predmeta. Športne vsebine in oblike dela, ki
so dane kot možni odgovori pri 8. vprašanju v anketi, so predstavljene že v četrtem
vprašanju z grafom 9.
Učenci so lahko izbrali največ tri možnosti.
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Graf 10: Priljubljenost nekaterih dejavnikov pri športni vzgoji

Da učenci športno vzgojo dojemajo drugače kot ostale predmete, nam lahko pojasni tudi
rezultat, ki pove, da je izbralo dejavnik Sami izbiramo, kaj bomo počeli kar 60,1 %
učencev. Zavedajo se, da se morajo pri ostalih predmetih naučiti določenih veščin, znanj in
postopkov, ki so ciljno naravnani. Športno vzgojo pa dojemajo kot sproščeno gibanje, zato
bi radi izbirali tiste gibalne dejavnosti, ki jih najraje počnejo v prostem času. Če bi se
učitelj ravnal le po interesu učencev, bi izbiral le med omejenimi vsebinami in jih s tem
prikrajšal za spoznavanje različnih oblik gibanja in posledično za oblikovanje novih
interesov. Brez sledenja ciljem učnega načrta bi postala športna vzgoja le rekreacija in ne
vzgojno-izobraževalni proces. Štembergerjeva (2004a) pravi, da je pomembno športno
vzgojo skrbno načrtovati in s tem preprečiti stihijsko delo. Učitelj mora pri načrtovanju
upoštevati individualne razlike med otroki, poznati sodobne tehnike načrtovanj in vedeti,
katerim ciljem učnega načrta mora slediti.
Tudi ostalih dejavnikov, predvsem materialnih, ne smemo zanemariti, saj so jim učenci
namenili precejšnjo pozornost. Sledijo si takole: imamo veliko telovadnico (35,7 %),
imamo veliko žog (28,0 %), imamo veliko blazin (23,2 %) in imamo veliko različnih
rekvizitov (23,1 %).
6. VPRAŠANJE: Ali imaš športno vzgojo rad-a?
S tem vprašanjem smo preverili všečnost predmeta v 2. triletju.
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Tabela 5: Všečnost predmeta športna vzgoja

f

f%

DA

946

95,2

NE

39

3,9

Skupaj

985

99,1

9

0,9

994

100,0

Manjkajoči
podatki
Skupaj

Kar 95,2 % učencev pravi, da jim je športna vzgoja všeč. Če ta rezultat povežemo še s tem,
da je 45,8 % učencev uvrstilo ta predmet na prvo mesto po priljubljenosti v 2. vprašanju,
dobimo rezultat, ki priča o visoki motiviranosti učencev za ta predmet v 2. triletju. Tudi po
teh rezultatih sodeč, ima športna vzgoja posebno mesto med ostalimi učnimi predmeti.
Potreba in želja otrok po gibanju je velika, zato je to potrebno v čim večji meri izkoristiti,
saj podatki kažejo, da se povečuje število otrok s prekomerno telesno težo, da se pojavljajo
negativne spremembe v gibalnih potencialih mladih, da je vse več sedečega načina
življenja in pasivnega preživljanja prostega časa ter da so določene skupine mladih vse bolj
izločene iz športa (Kovač idr., 2007). V vseh sodobnih družbah se spreminjajo življenjski
slogi otrok in mladostnikov, zato postaja šolska športna vzgoja, v katero so vključeni vsi
otroci, morda pomembnejša kot v preteklosti, ko je bilo spontanega gibanja med vrstniki
zunaj doma več kot danes.
7. VPRAŠANJE: Ali imate med odmori telovadbo?
S tem vprašanjem smo preverjali, ali imajo šole spodnjeposavske regije aktivni odmor.
Predvidevali smo, da učenci ne poznajo izraza »aktivni odmor«, zato smo ga zamenjali z
izrazom »telovadba«, da učencev nismo zmedli.

-43-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Marjeta Colarič; diplomsko delo

Tabela 6: Število učencev, ki imajo aktivni odmor

f

f%

DA

77

7,7

NE

891

89,6

Skupaj

968

97,4

26

2,6

994

100,0

Manjkajoči
podatki
Skupaj

Glede na to, da je motiviranost otrok za gibanje velika, me preseneča dejstvo, da ima
aktivni odmor le 7,7 % otrok. Mogoče sta razloga prostorska in časovna stiska pa tudi
vedno manj učiteljev za enako število otrok. V nadaljevanju bomo videli, koliko učencev
pogreša veliko telovadnico. Če se izkaže, da jih veliko, je eden od razlogov tudi možna
prostorska stiska. Drug problem so današnji urniki. Na eni strani imamo težnjo, naj se pouk
ne bi začenjal prezgodaj (pred 7.30), na drugi strani pa so izbirni predmeti učencev višjih
razredov, ki naj bi bili čim bolj povezani z rednimi urami pouka. Veliko šol je imelo v
preteklosti dva daljša odmora, zaradi stiske s časom pa so enega ukinili. Ker se tudi kader
zelo racionalizira. imajo ravnatelji malo manevrskega prostora za dodatno obremenitev
učiteljev.
8. VPRAŠANJE: Če imate med odmori telovadbo, ali ti je to všeč?
Vprašanje je namenjeno tistim učencem, ki imajo aktivni odmor in jih sprašuje, če jim je to
všeč.
Tabela 7: Število učencev, ki imajo aktivni odmor in bi ga imeli še naprej

f

f%

Še bi imel-a telovadbo med odmori

223

22,4

Ne želim si več telovadbe med odmori

423

42,6

Skupaj

646

65,0

Manjkajoči podatki

348

35,0

Skupaj

994

100,0

Pri tem vprašanju so imeli učenci težave. Nanj je odgovarjalo tudi veliko tistih učencev, ki
nimajo rekreativnega odmora. Rezultati kažejo, da bi rekreativni odmor imelo še naprej
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22,4 % učencev, pri 7. vprašanju pa je le 7,7 % učencev odgovorilo, da imajo rekreativni
odmor. Pri tem vprašanju je tudi veliko manjkajočih odgovorov (35,0 %), kar še dodatno
kaže na to, da je učence to vprašanje zmedlo in niso razumeli, da nanj odgovarjajo le tisti,
ki imajo rekreativni odmor.
9. VPRAŠANJE: Če telovadbe med odmori nimate, ali bi si jo želel-a imeti?
Vprašanje nagovarja tiste učence, ki nimajo aktivnega odmora pa bi ga želeli imeti.
Tabela 8: Število učencev, ki nimajo aktivnega odmora pa bi si ga želeli imeti.

f

f%

Želim si imeti telovadbo med odmorom

564

56,7

Ne želim si imeti telovadbe med odmorom

397

39,9

Skupaj

961

96,7

Manjkajoči podatki

33

3,3

Skupaj

994

100,0

Tudi to vprašanje je sporno, saj je pri 7. vprašanju 89,6 % učencev odgovorilo, da nima
rekreativnega odmora. Pri tem vprašanju pa se jih je 96,7 % opredelilo za ali proti želji po
rekreativnem odmoru.
Iz rezultatov zadnjih treh vprašanj lahko sklepam, da so učenci slabo razumeli vprašanja
oz. so mislili, da morajo odgovoriti na vsa, čeprav je bilo 8. vprašanje namenjeno le tistim,
ki imajo rekreativni odmor, in 9. le tistim, ki ga nimajo.
10. VPRAŠANJE: Obkroži oceno, ki si jo imel-a lansko šolsko leto pri športni vzgoji
S tem vprašanjem smo preverjali nivo znanja učencev pri športni vzgoji za šolsko leto
2010/2011.
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Tabela 9: Dosežena vrsta ocene v šolskem letu 2011/2012

f

f%

Ocena 1

2

0,2

Ocena 2

1

0,1

Ocena 3

26

2,6

Ocena 4

187

18,8

Ocena 5

483

48,6

Opisna ocena

278

28,0

SKUPAJ

977

98,3

podatki

17

1,7

SKUPAJ

994

100,0

Manjkajoči

Tabela 10: Dosežena vrsta ocene v šolskem letu 2011/2012 pri petošolcih in šestošolcih

f

f%

Ocena 1

2

0,3

Ocena 2

1

0,1

Ocena 3

26

3,7

Ocena 4

187

26,8

Ocena 5

483

69,1

Skupaj

699

100

V šolskem letu 2011/2012 je bila pri športni vzgoji z oceno 5 ocenjena skoraj polovica
petošolcev in šestošolcev (48,6 %), z oceno 4 18,8 % učencev, z oceno 3 2,6 %, z oceno 2
0,1 %, negativno ocenjeno pa je bilo 0,2 % učencev. Četrtošolci, ki so odgovarjali na
vprašalnik, so bili v šolskem letu 2011/2012 še tretješolci, zato so bili opisno ocenjeni.
Takih je 28,0 %. Zanimivo je, da precej četrtošolcev ne dojema opisne ocene kot oceno, saj
niso izbrali nobenega od možnih odgovorov, so pa poleg zapisali, da lansko leto še niso
imeli ocen.
Ker opisne ocene ne moremo razvrščati, sem jo izločila, da dobimo jasnejšo sliko, kako so
bili ocenjevani učenci 5. in 6. razreda pri športni vzgoji. 69.1 % učencev je bilo ocenjeno z
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oceno 5, 26, 8 % učencev z oceno 4, 3,7 % z oceno 3, le 0,1 % (en učenec) z oceno 2 in
0,3 % (dva učenca) z oceno 1. Iz rezultatov je razvidno, da je velika večina učencev
ocenjena z oceno 5, dobra četrtina pa z oceno 4. Ocena 3 se pojavlja redko, zadostna in
negativna ocena pa se skorajda ne pojavljata. 95 % učencev je ocenjenih z odlično ali prav
dobro, 5 % otrok pa z ostalimi tremi ocenami. Sprašujem se o smiselnosti ocenjevanja
športne vzgoje.
»Standardi znanja so opredeljeni po vzgojno-izobraževalnih obdobjih. Pomenijo stopnjo
znanja, ki ga do konca določenega vzgojno-izobraževalnega obdobja praviloma usvojijo
vsi učenci« (Kovač idr., 2011). Ali res tako velik odstotek učencev dosega vse standarde
znanja v učnem načrtu? Te visoke ocene me bolj prepričujejo o tem, da učitelji ne želijo
dajati slabih ocen, ker želijo, da učenci radi »telovadijo«. V kolikšni meri pa je ocena še
motivacija, če večina učencev dosega le dobre ocene. Da se učenci radi gibajo in imajo
radi športno vzgojo, je prav. Kaj pa, če oceno športne vzgoje postavimo ob bok oceni iz
ostalih predmetov? Če se učenec ne nauči pisnih oblik računanja v 4. razredu, ne more
napredovati v višji razred, če pa učenec v 4. razredu še ne zna plavati, verjetno ne bo
negativno ocenjen. Zopet smo pri posebnem mestu športne vzgoje v primerjavi z ostalimi
predmeti, zato sem mnenja, da bi moral biti sistem ocenjevanja drugačen kot pri ostalih
predmetih ali pa se je sploh ne bi smelo ocenjevati.
11. VPRAŠANJE: Ali si bil-a z oceno zadovoljen/zadovoljna?
Z vprašanjem smo preverjali, kako so bili učenci zadovoljni s pridobljeno oceno pri športni
vzgoji v šolskem letu 2011/2012.
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Graf 11: Število učencev, ki so zadovoljni s svojo oceno

Zadovoljnih učencev s pridobljeno oceno v šolskem letu 2011/2012 je 90,2 %,
nezadovoljnih pa 6,9 % učencev. Tako visok odstotek učencev, ki so zadovoljni s svojo
oceno, sem pričakovala, saj odgovori na 10. vprašanje dokazujejo, da so bile ocene v veliki
večini zelo dobre.
Nekaj težav s tem vprašanjem so imeli tisti četrtošolci, ki opisne ocene ne dojemajo kot
oceno, ker jo lahko uporabimo za dober motivator za sodelovanje pri delu. Pri opisnem
ocenjevanju ne primerjamo otrok med seboj, ampak se primerja otrok s samim seboj
(Štemberger, 1996).
Tudi jezik opisne ocene je strokoven, saj s pomočjo dobrega opisa ugotovimo, koliko
učenec obvlada neko predpisano snov glede na svoje sposobnosti. Dobra opisna ocena
služi tudi temu, da dobijo drugi učitelji, ki se bodo srečali z otrokom, informacije o njem.
Seveda je potrebno poudariti, da so ti opisi le informacija učitelju in ne nekaj, na podlagi
česa bi si oblikoval končno mnenje o učencu. S temi informacijami pa lahko učitelj
načrtuje delo za določen razred, ki se mora v svojih zahtevah in včasih tudi vsebinah
prilagajati učencem (Štemberger, 1996). Ravno zaradi strokovne terminologije pa je
večkrat nerazumljiva učencem in marsikaterim staršem.
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12. vprašanje: Ali bi imel-a raje športno vzgojo brez ocene?
Z vprašanjem smo ugotavljali, če bi učenci imeli raje športno vzgojo brez ocen ali z
ocenami.

Graf 12: Število učencev, ki bi imelo športno vzgojo brez ocen

Velika večina učencev si želi ocenjevanja (72,5 %), dobra četrtina (26,2 %) učencev pa si
ne želi ocenjevanja, kar ni zanemarljivo.
Hipotezo 4, ki pravi, da si večina učencev ne želi ocenjevanja športne vzgoje, ovržemo.
Kljub temu se mi zdi odstotek visok. Za neocenjevanje se je odločilo bistveno več učencev,
kot tisti, ki niso bili zadovoljni z oceno, saj je takih le 6,9 %. Kljub temu, da nimajo učenci
nobene izkušnje s tem, kakšna bi bila športna vzgoja brez ocen, se jih je 26,2 % odločilo za
neocenjevanje. Kaj to sporoča?
Na učenčevo oceno vplivajo dejavniki, na katere ne more vplivati, na primer, prirojene
sposobnosti, morfološka zgradba telesa, gibalna zanemarjenost od rojstva, vpliv bivalnega
okolja, izobrazba staršev in njihova športna ozaveščenost, … (Kristan, 2009). Učenci, ki so
spretni in športno ozaveščeni, zlahka dosežejo določene standarde znanja. Primer: učenka
že pride z znanjem preskakovanja kolebnice (skače sonožno naprej, nazaj, …), druga
učenka pa ne more sinhronizirati vrtenja kolebnice in nog. Druga kljub pomoči učitelja,
dopolnilnemu pouku in vajam doma na koncu uspe pokazati pet povezanih skokov in s tem
doseže minimalni standard znanja. Kako ju oceniti, če obstajajo številni nekognitivni cilji,
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ki so sicer zelo pomemben dejavnik pri pouku, vendar jih ne smemo ocenjevati. Med te
cilje sodijo sposobnosti, vedenjski vzorci, stališča, … Preverjamo in ocenjujemo torej le
stopnjo usvojenosti športnih (praktičnih in teoretičnih) znanj, ki so v učnem načrtu
opredeljena kot standard znanja (Kovač, Jurak in Strel, 2003). Učenci, ki se morajo zelo
potruditi, da dosežejo dobro oceno, so se verjetno odločili za neocenjevanje, saj na drugi
strani vidijo sošolce, ki zlahka, brez vaje in dodatnega dela dosežejo enak rezultat.
13. VPRAŠANJE: Ali te je ocenjevanja pri športni vzgoji strah?
Vprašanje preverja, v kolikšni meri je učence strah ocenjevanja.

Graf 13: Število učencev, ki jih je strah ocenjevanja športne vzgoje

Podatki so pokazali, da 77,2 % učencev ni strah ocenjevanja, 20,3 % učencev pa je
ocenjevanja strah. Da tako visokega odstotka učencev ni strah ocenjevanja, je pričakovano,
saj v 95 % prevladujejo petice in štirice. Je pa presenetljivo, da je kljub povprečno dobrim
ocenam še vedno 20 % učencev strah ocenjevanja. Če podatke povežemo s prejšnjim
vprašanjem, se lahko vprašamo, da je lahko strah tiste učence, ki se morajo za svojo oceno
bistveno bolj potruditi kot njihovi sošolci, ki zlahka pridejo do dobre ocene.
Številčna ocena ima številne slabosti. Je slaba povratna informacija učencu, razvršča in
primerja otroke med seboj (Razdevšek-Pučko, 1995), z njo ni mogoče izraziti vseh razlik
med učenci (Razdevšek-Pučko, 1999), učenci se učijo zaradi ocene in ne zaradi želje po
znanju, je neprimerna ob inovativnih oblikah dela in z njo lahko povzročimo močno
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subjektivno doživljanje neuspešnosti (Razdevšek-Pučko, 1991). Športni pedagogi in
razredni učitelji, ki poučujejo športno vzgojo, bi se morali vseh teh dejstev močno zavedati
in nuditi učencem kvalitetno povratno informacijo, predvsem pa narediti vse, da bi bili vsi
učenci sprejeti, ne glede na njihove gibalne kompetence. Vse prevečkrat pa sem pri svojem
delu srečevala kolege, ki so radi delali z že tako dobro razvitimi športniki, ki v prostem
času trenirajo, slabše gibalno kompetentnim učencem pa niso posvečali velike pozornosti.
Ravno slednji bi potrebovali veliko podpore in spodbude, da bi osvojili temeljno
opredelitev šolske športne vzgoje, ki se glasi: »Šolska športna vzgoja je nenehen proces
bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje
osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in kakovostno športno vadbo prispevamo
k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi, nevtralizaciji
negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih navad. Ob sprotni skrbi za
zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih življenja bogatil svoj prosti
čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako lahko skrbel za dobro
počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem« (Kovač idr., 2011, str. 4).
Pojavlja pa se še eno vprašanje. Kako je športna vzgoja diferencirana? Štembergerjeva
(2004a) pravi, da bi morali učitelji bolj upoštevati in uporabljati rezultate športno-vzgojnih
kartonov, brati opisne ocene prejšnjih let (le-te pa morajo biti napisane kakovostno, da
nudijo dovolj informacij). S temi rezultati bi učitelj pridobil informacije o posebnostih
učencev in bi bilo načrtovanje kvalitetnejše. Učenci, ki bi imeli bolj prilagojen pouk
svojim sposobnostim (v mislih imam gibalno manj kompetentne učence), bi kljub morebiti
slabši oceni, z manj strahu in bolj motivirano sodelovali pri urah športne vzgoje. Tudi Učni
načrt (Kovač idr., 2011, str. 30) je jasen: »Učencem, ki imajo težave pri doseganju
minimalnega standarda znanja in sposobnosti, se individualno posvečamo. Omogočimo
jim, da gibalne naloge izvajajo v prilagojenih pogojih ali s pomočjo in da se lahko
vključijo tudi v dopolnilni pouk. Priporočamo, da učitelji po potrebi prilagodijo doseganje
minimalnih standardov pri učencih s posebnimi potrebami in pri tistih, ki zaostajajo v
biološkem razvoju (njihove gibalne sposobnosti in telesne značilnosti močno odstopajo od
povprečij, ki veljajo za določeno starost). Učencem, ki ne zmorejo preplavati 50 metrov,
priporočimo dodatno vadbo (večkratno udeležbo v šoli v naravi ali plavalnem tečaju)«
(Kovač idr., 2011, str. 30).
Nikjer v literaturi pa nisem zasledila, da bi kdo razmišljal o zunanji diferenciaciji pri
športni vzgoji. Verjetno je za to potrebno veliko posluha in volje širše javnosti. Sredstva, ki
se odmerjajo v vzgoji in izobraževanju, pa so tudi vedno bolj skopa.
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Ideja lahko zveni nehumana. Če pa pomislimo na to, da bi bili učenci v homogeni skupini,
kjer ne bi gledali, kako večina sošolcev z lahkoto dosega cilje športne vzgoje, sami pa se
morajo zanje zelo truditi, kjer bi lahko učitelji veliko časa namenili spodbujanju,
individualni pomoči, dodatni razlagi in večkratni demonstraciji, bi s takim načinom dela ti
učenci lahko dobili več samozavesti in volje za gibanje in šport nasploh. Zgoraj sem že
citirala del Učnega načrta, ki govori o tem, kako prilagoditi doseganje minimalnih
standardov znanja, pa se vseeno sprašujem, kako to kvalitetno izvesti ob dejstvu, da mora v
številčnem razredu učitelj izvajati pouk (priprava rekvizitov, demonstriranje, disciplina,
…), hkrati diferencirati, individualizirati in paziti na varnost ter dodatno spodbujati tiste, ki
to potrebujejo. Ne gre za pomanjkanje volje, temveč za izkušnje, ki so v praksi pokazale,
da se nekatere stvari ne izidejo, kljub znanju in željam učiteljev, zato so nekateri učenci, ki
potrebujejo več spodbude in prilagojen pouk, prikrajšani za učiteljevo pozornost. V naših
šolah že imamo zunanjo diferenciacijo pri slovenščini, matematiki in angleščini.
Namenjena je temu, da učenci na podlagi sposobnosti in hitrosti napredovanja pridobijo
čim več znanja.

14. VPRAŠANJE: Katerih športov pri športni vzgoji ne maraš?
Učenci so lahko izbirali med različnimi športnimi vsebinami, oblikami dela in športi, ki jih
ne marajo.
Učenci so lahko obkrožili več odgovorov.

Graf 14: Nepriljubljenost športov pri predmetu športna vzgoja

-52-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Marjeta Colarič; diplomsko delo

Med najbolj nepriljubljene športe spada košarka (32,0 %), sledijo ji rokomet z 29,6 %,
nogomet s 27,4 % in odbojka z 20,0 %. Nobeden od športov pretirano ne izstopa po
nepriljubljenosti.
Rezultati se logično ujemajo s 4. vprašanjem, kjer so učenci izbirali najljubši šport. Tam so
učenci odgovorili, da imajo najraje nogomet in odbojko, sedaj sta nogomet in odbojka na
predzadnjem in zadnjem mestu po nepriljubljenosti. Košarko in rokomet pa so učenci v 4.
vprašanju postavili na predzadnje in zadnje mesto, sedaj pa sta na prvem in drugem mestu
po nepriljubljenosti.
Rezultati kažejo, da hipotezo 5, ki pravi, da večina učencev ne mara odbojke, potrdimo,
saj je pristala na zadnjem mestu med moštvenimi športi.

Graf 15: Nepriljubljenost športnih vsebin ter oblik dela pri predmetu športna vzgoja

Rezultati kažejo, da je ples najbolj nepriljubljen (48,1 %), sledijo mu: gimnastika (42,0 %),
atletika (40,0 %), tek (37,7 %), tehtanje (33,4 %), testiranje za ŠVK (33,0 %), merjenje
kožne gube (30,3 %), štafetne igre (27,1 %), poligon (21,3 %) in med dvema ognjema (7,9
%).

Predvidevam, da so za ples glasovali predvsem fantje. Gimnastika, atletika in tek pa so
učenci tudi v veliki meri izbrali za nepriljubljene športne vsebine. S temi športnimi
vsebinami se resneje večina učencev sreča šele v šoli, zato so to za marsikoga nove športne
vsebine, za katere se morajo bolj potruditi, da jih usvojijo. So tudi bolj individualne, zato
je posameznik in njegov rezultat bolj izpostavljen. Mogoče lahko tu najdemo razlago,
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zakaj so učenci pri 5. vprašanju tako številčno odgovorili, da bi sami izbirali, kaj bodo
počeli (60,1 %). Tudi testiranje za ŠVK bi vključila tu zraven, saj gre za individualne
rezultate. Verjetno bi lahko ravno na teh področjih gradili drugačno kakovost športne
vzgoje, ki bi učence spodbujala k premagovanju samega sebe in izboljšanju svojih
dosežkov z rednim beleženjem in analizo doseženega. Sedaj pa se večina učencev raje
skrije v moštvene športe, kjer je odgovornost za uspeh ali neuspeh na ramenih skupine in
ne posameznika. Odnos do sprejemanje osebne odgovornosti pa je kompleksen družbeni
pojav.
Kar tretjina učencev pa je izpostavila tudi tehtanje in merjenje kožne gube. Rezultata sta
me presenetila, saj nam lahko povesta, da so že pri tej starosti učenci v tako veliki meri
obremenjeni z zunanjim videzom. Tu pa športna vzgoja nima kaj dosti moči, se pa ujema z
dejstvom, da se v sodobni družbi, predvsem pri ženskah, spreminja pojmovanje telesa.
Sodobna družba daje velik poudarek vitkosti. Vrednoti se izrazito pozitivno. Vitke ženske
so cenjene, vse druge, ki ne dosegajo strogih lepotnih idealov, pa postajajo izločene.
Vitkim ženskam se poleg lepote pripisuje tudi pozitivne značajske lastnosti in vrline, kot so
priljubljenost, družbena sprejemljivost, discipliniranost, sreča in uspeh (Kovač idr., 2007).
Zadnji odgovor je bil odprtega tipa, zato so učenci lahko dopisali, česa ne marajo.
Tabela 11: Izbira neljubih športov, vsebin ter oblik dela

f
10
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Ogrevanje
Plezanje
Gimnastika
Da smo vsi 4. razredi skupaj
Hokej
Prevali
Tek
Tekmovanja
Ples
Vesa v zgibu
Med štirimi ognji
Učiteljica zamuja
Med dvema ognjema
Skakanje čez klopi
Tek čez ovire
Preskakovanje ovir
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16,1
8,6
6,5
6,5
4,8
4,8
4,8
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
1,7
1,7
1,7
1,7
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Merjenje višine
Ocenjevanje
Skok v daljino
Igre v parih
Skakanje s kolebnico
Skakanje s trampolinom
Vaje za posamezne športe
Vaje za moč
Metanje žoge v steno
Delamo iste stvari
Črni mož
Dolgo ogrevanje
Sklece
Zgornji odboj
Namizni tenis

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

Da so 1. razredi v veliki telovadnici in zasedejo samo pol telovadnice, mi smo pa v
mali

1

1,7

62 učencev = 100 %
Le 6,2% učencev je dopisalo, česa ne marajo, kar pomeni, da je vzorec zelo majhen.
Odgovori so razpršeni. 10 učencev ne mara ogrevanja (16,1 %), 5 učencev (8,6 %) ne mara
plezanja. 4 učenci (6,5 %) ne marajo gimnastike, isto število jih ne mara, da so vsi 4.
razredi skupaj pri športni vzgoji. 4,8 % učencev je izbralo hokej, prevale in tek. 3,2 %
tistih učencev, ki so odgovorili, pa ne mara plesa, vese v zgibi, igre med štirimi ognji in
zamujanja učitelja. Ostali športi in dejavnosti so dosegli le 1,7 %, kar pomeni, da jih je
izbral le po en učenec.
Razlog, da je tako majhen vzorec učencev odgovorilo na to vprašanje, lahko iščemo v tem,
da so verjetno našli odgovore v že ponujenih možnostih.
15. VPRAŠANJE: Česa pri športni vzgoji ne maraš?
To vprašanje je namenjeno temu, da preverimo še nekatere ostale dejavnike, športne
vsebine in oblike dela, ki učencem manjšajo pozitivno mnenje o športni vzgoji.
Pri tem vprašanju so učenci lahko izbrali več možnosti.
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Graf 16: Nekateri dejavniki, ki zmanjšujejo pozitivno mnenje o športni vzgoji

Najpogosteje so učenci izbrali odgovor, da se učitelj jezi na njih (45,0 %). Naslednji
odgovori sledijo tako: sošolci vpijejo (42,1 %), učitelj nas kaznuje, če nismo pridni (37,2
%), ŠV nam odpade, če nismo pridni (33,3 %), ŠV imamo v razredu (30,4 %), k ŠV
zamujamo (28,8 %), drugi se mi smejijo (25,6 %), delamo vedno iste stvari (20,9 %), da
nimamo telovadnice (20,7 %), učitelj nikoli ne telovadi z nami (19,2 %), nisem dober pri
ŠV (18,9 %), umažem se, potim se (18,8 %), kadar imamo ŠV zunaj (18,8 %), vedno se
utrudim (17,2 %) in učitelj nam nikoli nič ne pokaže (10,9 %).
Dejavniki, učitelj jezi na nas (45,0 %), učitelj nas kaznuje, če nismo pridni (37,2 %) in ŠV
nam odpade, če nismo pridni (33,3 %), so pristali na prvem, tretjem mestu in četrtem
mestu, kar kaže na to, da bi morali učitelji skrbneje paziti na odnos do učencev in na
uveljavljanje avtoritete. Raziskave o idealnem modelu uspešnega učitelja so pokazale, da
so ob proučevanju učiteljevih lastnosti ugotovili, da si učenci želijo predvsem naslednjih
lastnosti in ravnanj učiteljev: strokovnosti, humanosti, naklonjenosti, strpnosti in
potrpežljivosti, pristnosti, avtoritativnosti, socialne občutljivosti, odprtosti, pravičnosti,
kooperativnosti in tovarištva. Naštete lastnosti predstavljajo idealen model, ki se mu želi
učitelj športne vzgoje približati. Seveda pa je učitelj le človek s slabimi in dobrimi
lastnostmi, zato je pomembno, da se zna ubraniti tistih lastnosti, ki jih učenci najbolj
odklanjajo: distančnost, hladnost, nerazumevanje, hitra jeza, oblastnost, konfuznost,
labilnost, ponižanja in žaljenja učencev. Z ljubeznijo in spoštovanjem učencev, z resnico in
pravico ter znanjem si učitelj lahko oblikuje pristno avtoriteto. Le ta deluje vzgojno in ima
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daljnosežne pedagoške posledice, kar je pri vzgoji za kakovost življenja s športom morda
najpomembnejše. V praksi pa žal še vedno obstaja prepričanje, da je za uspešno delo
potrebna prisila. Če je povezana še s prisiljeno avtoriteto, ki je zgrajena na represivnosti in
»vzvišenosti« svojega položaja, se ustvarijo pogoji za dresurno vzgojo, kjer so učenci le
objekt učiteljevega delovanja. V takih okoliščinah učenci nimajo notranje spodbude,
temveč le opravijo, kar je treba, brez ustreznega čustvenega naboja. Pri takem načinu dela
se je treba vprašati, kakšni sta kakovost in trajnost takšnega znanja, spoznanj in izkušenj.
Vsakega, ki odnese od šolske športne vzgoje v življenje slabe izkušnje, je škoda (Škof idr.,
2005).
Tudi drugi dejavnik po številčnosti, da sošolci vpijejo, je prejel veliko glasov (42,1 %).
Športna vzgoja je bistveno glasnejša dejavnost od ostalih predmetov, saj se učenci gibajo,
medsebojno komunicirajo pri igrah in navijajo. Vseeno pa lahko iz rezultatov sklepamo, da
je ta dejavnik preveč moteč. Sklepam lahko, da gre za pomanjkanje discipline in pravil pri
delu ali pa prepogosto izvajajo dejavnosti, ki so glasnejše (moštvene igre).
Dejavniki, kot so: drugi se mi smejijo (25,6 %), nisem dober pri ŠV (18,9 %), umažem se,
potim se (18,8 %) in vedno se utrudim (17,2 %) pa sovpadajo z odstotkom učencev, ki jih
je športne vzgoje strah in s tistimi, ki bi raje imeli športno vzgojo brez ocen. Tem učencem
bi se moralo pristopiti z več posluha, jim diferencirati delo in jim nuditi kvalitetno
povratno informacijo ter jih s pozitivnim odnosom spodbujati k napredku.
Dejavniki: ŠV imamo v razredu (30,4 %), da nimamo telovadnice (20,7 %) in kadar
imamo ŠV zunaj (18,8 %), si lahko razlagam na dva načina. Prvi je, da nekatere šole
nimajo telovadnice, drugi pa, da so v telovadnici manj, kot si želijo, saj se morajo v njej
zvrstiti vsi razredi in imajo kdaj telovadbo tudi zunaj ali v razredu.
Hipotezo 6, ki pravi, da večino učencev najbolj moti slaba prostorska in materialna
zmožnost šole, s temi rezultati ovržemo, saj so ti dejavniki na 5., 9. in 13. mestu.
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Graf 17: Športne vsebine ter oblike dela, ki zmanjšujejo pozitivno mnenje o športni vzgoji

Štafetne igre so prejele 22,0 % glasov, tekmovanje 21,8 % , poligon 16,1 %, športni dan
9,2 % in šola v naravi 6,0 %.
Slaba četrtina učencev ne mara štafetnih iger. Tudi Štembergerjeva (2003) ugotavlja, da so
ena najpogosteje uporabljenih oblik dela štafetne igre, ki pa otroku nudi kratek čas
aktivnosti in dolg čas čakanja.
Tudi tekmovanja ne marajo učenci skoraj v enakem odstotku. Športa brez kančka
tekmovalnosti si sploh ne moremo zamisliti. Pomembno pa je, da pretežni del pouka
športne vzgoje ne temelji na tekmovalnosti med učenci. Potrebno pa je spodbujati učence,
da presežejo svoje osebne rezultate, jih izboljšujejo in s tem napredujejo.

16. VPRAŠANJE: Napiši, kaj bi ti pri športni vzgoji najraje delal-a
Vprašanje je odprtega tipa, želeli pa smo izvedeti, kaj bi učenci počeli večji del ure, če bi
lahko sami izbirali.
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Tabela 12: Izbira športov in športnih vsebin, ki bi jih učenci najraje izvajali

Nogomet
Med dvema ognjema
Odbojka
Rokomet
Košarka
Gimnastika
Ples
Tekalne in ogrevalne igre
Poligon
Štafetne igre
Atletika
Plezanje
Tekalne in ogrevalne igre
Med štirimi ognji
Plavanje
Skok v višino
Badminton
Hokej
Igre z žogo
Namizni tenis
Smučanje
Nogomet na 4 gole
Bejzbol
Rolanje
Kolesarjenje
Veslanje
Ogrevanje
Testiranje za ŠVK
Počepi
Boks
Dvigovanje uteži
Ragbi
Lokostrelstvo
Tenis

f
311
233
137
123
99
76
68
47
40
29
26
19
19
11
11
10
9
8
6
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

f%
34,5
25,8
15,2
13,6
11
8,4
7,5
5,2
4,4
3,2
2,9
2,1
2,1
1,2
1,2
1,1
1,0
0,9
0,7
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
902 učencev = 100
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Čeprav je bilo vprašanje odprtega tipa, je vzorec dovolj velik, saj je nanj odgovorilo 90,1
% vseh učencev, ki so odgovarjali na vprašalnik.
Če bi učencem prepustili izbiro aktivnosti pri športni vzgoji, bi jih 34,5 % igralo nogomet,
25,8 % med dvema ognjema, 15,2 % odbojko, 13,6 % rokomet in 11,0 % košarko. Vsi
ostali odgovori so dobili manj kot 9 %.
Že iz prejšnjih vprašanj se je dalo razbrati, da učenci najraje igrajo moštvene igre. Vseeno
pa se ne gre ravnati le po željah učencev, saj imata v razvoju otroka in procesu usvajanja
pomembnih gibalnih kompetenc izreden pomen spoznavanje in usvajanje različnih načinov
gibanja, ki so v večini filogenetsko pogojena, prirojena in značilna za človeka kot vrsto.
Gibalne kompetence pridobi le otrok, ki je v zgodnjem razvojnem obdobju deležen
ustrezne količine in kakovosti gibalnih izkušenj. Te mu zagotavljajo usvajanje gibalnih
znanj in razvoj gibalnih sposobnosti, temeljnih dejavnikov gibalne kompetence (Pišot idr.,
2010).
Če pogledamo še splošne cilje predmeta športna vzgoja, ki so: zadovoljitev prvinske
potrebe po gibanju in igri, posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih
sposobnosti,
pridobivanje številnih in raznovrstnih gibalnih spretnosti ter športnih znanj in čustveno in
razumsko dojemanje športa (Kovač idr., 2011), bi z željami učencev pokrili le prvi splošni
cilj, ostale pa zanemarili.
Hipotezo 7, ki pravi, da bi učenci pri športni vzgoji najraje izvajali igro med dvema
ognjema, potrdimo, saj je ta igra pristala na drugem mestu.
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7 SKLEP

Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, kako učenci 2. triletja v spodnjeposavski regiji
zaznavajo športno vzgojo, in dobiti odgovore na zastavljene cilje. Na anketo je odgovarjalo
994 učencev, zato je vzorec velik, rezultati pa dovolj reprezentativni.

Glede na cilje sem oblikovala 7 hipotez. 5 hipotez sem potrdila, 2 pa ovrgla.
Športna vzgoja je že vrsto let med najbolj priljubljenimi predmeti, kar je pokazala tudi ta
raziskava. Učenci so v vprašalniku razvrstili tri najljubše predmete. Na prvo mesto je
predmet športno vzgojo razvrstilo 45,8 % učencev, na drugo mesto 18,1 % učencev, na
tretje mesto pa 13,7 % učencev. Športna vzgoja kot prva izbira učencev izrazito izstopa, saj
je matematiko, ki je na drugem mestu, izbralo le 18,8 % učencev, likovno vzgojo, ki je na
tretjem mestu, pa 12,7 % učencev. Tudi odgovor na 9. vprašanje, kjer smo učence
spraševali, ali imajo športno vzgojo radi, potrjuje dejstvo o visoki priljubljenosti tega
predmeta, saj je kar 95,2 % učencev pritrdilo, da jim je športna vzgoja všeč.
Cilj diplomskega dela je tudi izvedeti, ali je športna vzgoja med predmeti, ki so učencem
življenjskega pomena. Če je športna vzgoja prednjačila v priljubljenosti med predmeti, ji
učenci niso pripisali tolikšne pomembnosti za življenje. Na prvo mesto po pomembnosti za
življenje je športno vzgojo uvrstilo 16,3 % učencev, na drugo mesto le 4,6 % učencev, na
tretje mesto pa 11,4 % učencev. Za učence je najpomembnejša matematika z 39,1 %, sledi
slovenščina s 23,9 %, na tretjem mestu pa je športna vzgoja s 16,3 %.
Z več vprašanji se je preverjalo, kaj je učencem všeč pri športni vzgoji in kaj ne. Rezultati
kažejo, da imajo učenci 2. triletja najraje nogomet (53,0 %), sledijo mu odbojka (40,2 %),
košarka (34,4 %) in rokomet (31,7 %). Med najbolj nepriljubljene športe spada košarka
(32,0 %), sledijo ji rokomet z 29,6 %, nogomet s 27,4 % in odbojka z 20,0 %.
Pri priljubljenosti športnih vsebin in oblik dela pri športni vzgoji najbolj izstopata šola v
naravi s 63,3 % in igra med dvema ognjema s 60,6 %. Tudi športni dan je dobil skoraj
polovico glasov (47,5 %). Rezultati kažejo, da je ples najbolj nepriljubljen (48,1 %), tesno
mu sledita gimnastika (42,0 %) in atletika (40,0 %). Da učenci športno vzgojo dojemajo
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drugače kot ostale predmete, nam lahko pojasni tudi rezultat, ki pove, da je izbralo
dejavnik Sami izbiramo, kaj bomo počeli kar 60,1 % učencev.
S 15. vprašanjem smo preverjali še nekatere ostale dejavnike, športne vsebine in oblike
dela, ki učencem manjšajo pozitivno mnenje o športni vzgoji. Učenci ne marajo, da se
učitelj jezi na njih (45,0 %), da sošolci vpijejo (42,1 %) in da jih učitelj kaznuje, če niso
pridni (37,2 %). Moti jih še, da jim športna vzgoja odpade, če niso pridni (33,3 %), če
imajo športno vzgojo v razredu (30,4 %), če k športni vzgoji zamujajo (28,8 %) in če se
jim drugi smejijo (25,6 %).
Dejavniki: ŠV imamo v razredu (30,4 %), da nimamo telovadnice (20,7 %) in kadar
imamo ŠV zunaj (18,8 %), so pristali na 5., 9. in 13. mestu, kar pomeni, da večino učencev
ne moti slaba prostorska in materialna zmožnost šole, saj so le redke šole brez telovadnice.
Naslednji cilj diplome se nanaša na ocenjevanje športne vzgoje. Večina učencev 5. in 6.
razreda je bilo v šolskem letu 2011/12 ocenjeno z oceno 5 (69,1 %), zadovoljnih s
pridobljeno oceno je bilo 90,2 % učencev, 26,2 % učencev si ne želi ocenjevanja, 20,3 %
učencev pa je ocenjevanja pri športni vzgoji strah.
Če bi učencem prepustili izbiro aktivnosti pri športni vzgoji, bi jih največ igralo nogomet
(34,5 %) ali igro med dvema ognjema (25,8 %).

Glede na rezultate sem potrdila naslednje hipoteze:


Hipoteza 1: Za večino učencev je športna vzgoja najbolj priljubljen predmet.



Hipoteza 2: Športni vzgoji učenci ne pripisujejo pomembnosti za življenje.



Hipoteza 3: Večina učencev ima najraje moštvene športe z žogo.



Hipoteza 5: Večina učencev ne mara odbojke.



Hipoteza 7: Učenci bi pri športni vzgoji najraje izvajali igro med dvema ognjema.
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Naslednji hipotezi sem morala ovreči:


Hipoteza 4: Večina učencev bi raje imela športno vzgojo brez ocen.



Hipoteza 6: Večino učencev najbolj moti slaba prostorska in materialna zmožnost
šole.

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da športna vzgoja pri učencih drugega triletja še vedno
izrazito izstopa po priljubljenosti. To je dober predpogoj za nadaljnje delo, saj učenci tudi
menijo, da so najbolj pomembni predmeti za življenje matematika, slovenščina in tuji jezik
angleščina. Da športne vzgoje ne uvrščajo med pomembne predmete, je v dobršni meri
odraz družbe, ki za uspeh šteje drugačna znanja. Kljub temu, da je športna vzgoja
priljubljena pri učencih, še vedno ne pomeni, da so sprejeli redno športno aktivnost kot
vrednoto.
Potreba in želja otrok po gibanju je velika, zato je to potrebno v čim večji meri izkoristiti,
saj podatki kažejo, da se povečuje število otrok s prekomerno telesno težo, da se pojavljajo
negativne spremembe v gibalnih potencialih mladih, da je vse več sedečega načina
življenja in pasivnega preživljanja prostega časa ter da so določene skupine mladih vse bolj
izločene iz športa (Kovač idr., 2007). V vseh sodobnih družbah se spreminjajo življenjski
slogi otrok in mladostnikov, zato postaja šolska športna vzgoja, v katero so vključeni vsi
otroci, morda pomembnejša kot v preteklosti, ko je bilo spontanega gibanja med vrstniki
zunaj doma več kot danes.
Raziskava je tudi pokazala, da je petino učencev strah ocenjevanja, dobra četrtina pa si
ocenjevanja ne želi. Številčna ocena ima številne slabosti. Je slaba povratna informacija
učencu, razvršča in primerja otroke med seboj (Razdevšek-Pučko, 1995), z njo ni mogoče
izraziti vseh razlik med učenci (Razdevšek-Pučko, 1999), učenci se učijo zaradi ocene in
ne zaradi želje po znanju, je neprimerna ob inovativnih oblikah dela in z njo lahko
povzročimo močno subjektivno doživljanje neuspešnosti (Razdevšek-Pučko, 1991).
Športni pedagogi in razredni učitelji, ki poučujejo športno vzgojo, bi se morali vseh teh
dejstev močno zavedati in nuditi učencem kvalitetno povratno informacijo, predvsem pa
narediti vse, da bi bili vsi učenci sprejeti, ne glede na njihove gibalne kompetence. Pojavlja
pa se še eno vprašanje. Kako je športna vzgoja diferencirana? Štembergerjeva (2004a)
pravi, da bi morali učitelji bolj upoštevati in uporabljati rezultate športno-vzgojnih
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kartonov, brati opisne ocene prejšnjih let (le-te pa morajo biti napisane kakovostno, da
nudijo dovolj informacij). S temi rezultati bi učitelj pridobil informacije o posebnostih
učencev in bi bilo načrtovanje kvalitetnejše. Učenci, ki bi imeli bolj prilagojen pouk
svojim sposobnostim (v mislih imam gibalno manj kompetentne učence), bi kljub morebiti
slabši oceni z manj strahu in bolj motivirano sodelovali pri urah športne vzgoje.
K vsemu naštetemu je potrebno dodati še učitelja kot osebnost. Raziskave o idealnem
modelu uspešnega učitelja so pokazale, da so ob proučevanju učiteljevih lastnosti
ugotovili, da si učenci želijo predvsem naslednjih lastnosti in ravnanj učiteljev:
strokovnosti,

humanosti,

naklonjenosti,

strpnosti

in

potrpežljivosti,

pristnosti,

avtoritativnosti, socialne občutljivosti, odprtosti, pravičnosti, kooperativnosti in tovarištva.
Naštete lastnosti predstavljajo idealen model, ki se mu želi učitelj športne vzgoje približati.
Seveda pa je učitelj le človek s slabimi in dobrimi lastnostmi, zato je pomembno, da se zna
ubraniti tistih lastnosti, ki jih učenci najbolj odklanjajo: distančnost, hladnost,
nerazumevanje, hitra jeza, oblastnost, konfuznost, labilnost, ponižanja in žaljenja učencev.
Z ljubeznijo in spoštovanjem učencev, z resnico in pravico ter znanjem si učitelj lahko
oblikuje pristno avtoriteto. Le ta deluje vzgojno in ima daljnosežne pedagoške posledice,
kar je pri vzgoji za kakovost življenja s športom morda najpomembnejše. V praksi pa žal
še vedno obstaja prepričanje, da je za uspešno delo potrebna prisila. Če je povezana še s
prisiljeno avtoriteto, ki je zgrajena na represivnosti in »vzvišenosti« svojega položaja, se
ustvarijo pogoji za dresurno vzgojo, kjer so učenci le objekt učiteljevega delovanja. V
takih okoliščinah učenci nimajo notranje spodbude, temveč le opravijo, kar je treba, brez
ustreznega čustvenega naboja. Pri takem načinu dela se je treba vprašati, kakšni sta
kakovost in trajnost takšnega znanja, spoznanj in izkušenj. Vsakega, ki odnese od šolske
športne vzgoje v življenje slabe izkušnje, je škoda (Škof idr., 2005).
Ob analizi dejavnosti, športov in oblik dela, ki učence privlačijo ali pa jih ne marajo, lahko
ugotovimo naslednje. Nogomet, kot najbolj priljubljen šport med učenci, je zadnja leta
postal močno populariziran, sploh ob vidnejših uspehih naših nogometašev. Vse več otrok
trenira v nogometnih klubih. Zanimivo je, da je za nogomet glasovalo tudi veliko deklet.
Preseneča pa me rezultat, da je rokomet pristal na četrtem mestu, saj imajo v teh krajih
močne rokometno tradicijo. V 1. A ligo sta uvrščena RK Sevnica in RK Krško.
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Med športnimi vsebinami in oblikami dela prednjači šola v naravi, kar potrjuje dejstvo, da
imajo otroci danes izjemno malo priložnosti, da se z vrstniki družijo na kvaliteten način.
Raziskave kažejo, da se vse več mladih zapira v virtualni svet in komunicira pretežno z
zaslonom računalnika (cocooning). Brez stika s sovrstniki ne morejo oblikovati različnih
socialnih kompetenc (Kovač idr., 2007). Šola v naravi pa nudi otrokom praktične vsebine
in dejavnosti, ki se v razredu oz. v telovadnici ne morejo izvajati. Poleg tega pa so v
nenehni interakciji z vrstniki, zato lahko nadgrajujejo in poglabljajo socialne veščine. Igra
med dvema ognjema je po priljubljenosti zelo blizu šoli v naravi. Razlog se lahko skriva v
tem, da vsebuje vse elemente ostalih moštvenih športov (pravila, taktiko, boj med dvema
ekipama, …), ki pa jih učenci začnejo v šoli natančneje spoznavati v 3. triletju. Lahko pa je
razlog tudi v tem, da je ta igra pogosto na programu, ostale vsebine pa se zanemarjajo, zato
jih učenci slabo poznajo.
Skoraj dve tretjini učencev bi najraje sami izbirali, kaj bi počeli pri športni vzgoji.
Zavedajo se, da se morajo pri ostalih predmetih naučiti določenih veščin, znanj in
postopkov, ki so ciljno naravnani. Športno vzgojo pa dojemajo kot sproščeno gibanje, zato
bi radi izbirali tiste gibalne dejavnosti, ki jih najraje počnejo v prostem času. Če bi se
učitelj ravnal le po interesu učencev, bi izbiral le med omejenimi vsebinami in jih s tem
prikrajšal za spoznavanje različnih oblik gibanja in posledično za oblikovanje novih
interesov. Brez sledenja ciljem učnega načrta bi postala športna vzgoja le rekreacija in ne
vzgojno-izobraževalni proces.
Skoraj polovica učencev ne mara plesa. Predvidevam, da so zanj glasovali predvsem
fantje. Gimnastiko, atletiko in tek pa so učenci tudi v veliki meri izbrali za nepriljubljene
športne vsebine. S temi športnimi vsebinami se resneje večina učencev sreča šele v šoli,
zato so to za marsikoga nove športne vsebine, za katere se morajo bolj potruditi, da jih
usvojijo.

So tudi bolj individualne, zato je posameznik in njegov rezultat

bolj

izpostavljen. Tudi testiranje za ŠVK bi vključila tu zraven, saj gre za individualne
rezultate. Verjetno bi lahko ravno na teh področjih gradili drugačno kakovost športne
vzgoje, ki bi učence spodbujala k premagovanju samega sebe in izboljšanju svojih
dosežkov z rednim beleženjem in analizo doseženega. Sedaj pa se večina učencev raje
skrije v moštvene športe, kjer je odgovornost za uspeh ali neuspeh na ramenih skupine in
ne posameznika. Odnos do sprejemanje osebne odgovornosti pa je kompleksen družbeni
pojav.
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Kar tretjina učencev pa je izpostavila tudi tehtanje in merjenje kožne gube. Rezultata sta
me presenetila, saj nam lahko povesta, da so že pri tej starosti učenci v tako veliki meri
obremenjeni z zunanjim videzom. Tu pa športna vzgoja nima kaj dosti moči, se pa ujema z
dejstvom, da se v sodobni družbi, predvsem pri ženskah, spreminja pojmovanje telesa.
Sodobna družba daje velik poudarek vitkosti. Vrednoti se izrazito pozitivno. Vitke ženske
so cenjene, vse druge, ki ne dosegajo strogih lepotnih idealov, pa postajajo izločene.
Vitkim ženskam se poleg lepote pripisuje tudi pozitivne značajske lastnosti in vrline, kot
so: priljubljenost, družbena sprejemljivost, discipliniranost, sreča in uspeh (Kovač idr.,
2007). Oba testa je zato priporočljivo izvajati v bolj intimnih razmerah, torej nekje ob robu
telovadnice, kjer ima otrok občutek »varnosti«.
Slaba četrtina učencev ne mara štafetnih iger. Tudi Štembergerjeva (2003) ugotavlja, da so
ena najpogosteje uporabljenih oblik dela štafetne igre, ki pa otroku nudi kratek čas
aktivnosti in dolg čas čakanja. Tekmovanja ne marajo učenci skoraj v enakem odstotku.
Pomembno je, da pretežni del pouka športne vzgoje ne temelji na tekmovalnosti med
učenci. Potrebno pa je spodbujati učence, da presežejo svoje osebne rezultate, jih
izboljšujejo in s tem napredujejo.
Že iz prejšnjih vprašanj se je dalo razbrati, da učenci najraje igrajo moštvene igre. Vseeno
pa se ne gre ravnati le po željah učencev, saj imata v razvoju otroka in procesu usvajanja
pomembnih gibalnih kompetenc izreden pomen spoznavanje in usvajanje različnih načinov
gibanja, ki so v večini filogenetsko pogojena, prirojena in značilna za človeka kot vrsto.
Gibalne kompetence pridobi le otrok, ki je v zgodnjem razvojnem obdobju deležen ustrezne
količine in kakovosti gibalnih izkušenj. Te mu zagotavljajo usvajanje gibalnih znanj in
razvoj gibalnih sposobnosti, temeljnih dejavnikov gibalne kompetence (Pišot idr., 2010).
Če pogledamo še splošne cilje predmeta športna vzgoja, ki so: zadovoljitev prvinske
potrebe po gibanju in igri, posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih
sposobnosti,
pridobivanje številnih in raznovrstnih gibalnih spretnosti ter športnih znanj in čustveno in
razumsko dojemanje športa (Kovač idr., 2011), bi z željami učencev pokrili le prvi splošni
cilj, ostale pa zanemarili.
Tudi ostalih dejavnikov, predvsem materialnih, ne smemo zanemariti, saj so jim učenci
namenili precejšnjo pozornost. Več kot tretjina otrok je zadovoljnih, ker imajo veliko
telovadnico, tretjino otrok veseli, da imajo veliko žog, malo manj kot četrtini otrokom pa je
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všeč, da imajo veliko blazin in različnih rekvizitov. Tretjino moti, če imajo športno vzgojo
v razredu, petino, da nimajo telovadnice ali pa imajo športno vzgojo zunaj. Te
nepriljubljene dejavnike si lahko razlagam na dva načina. Prvi je, da nekatere šole nimajo
telovadnice, drugi pa, da so v telovadnici manj, kot si želijo, saj se morajo v njej zvrstiti vsi
razredi in imajo kdaj športno vzgojo tudi zunaj ali v razredu.
Raziskava želi poiskati tista področja poučevanja športne vzgoje, ki jih je potrebno
postaviti na drugačne temelje. S humanim in strokovnim pristopom ter zavedanjem, da
učencem ponudimo kakovostno športno vzgojo, ki jim bo pomagala sprejeti gibanje kot
vrednoto in vseživljenjsko aktivnost.
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9 PRILOGA
ANKETA

Sem Marjeta Colarič in končujem študij razrednega pouka na Pedagoški fakulteti. Pred
tabo je kratka anketa, s katero želim izvedeti, kako doživljaš športno vzgojo oz. kaj ti je
všeč in kaj ne. Prosim, da odgovoriš na vsa vprašanja. Anketa je anonimna, to pomeni, da
se ti ni potrebno podpisati.
DEČEK

Spol (obkroži)

DEKLICA

Šola (vpiši ime in kraj

____________________________________________________

šole)

__

Razred (obkroži)

4.

5.

6.

Kdo te uči športno

a)

razrednik/razredničarka

vzgojo (obkroži)

b)

učitelj/učiteljica športa

c)

razrednik/razredničarka IN učitelj/učiteljica športa

SKUPAJ
Napiši, katere tri

1.

mesto: ______________________________________

predmete imaš v šoli

2.

mesto: ______________________________________

najraje

3.

mesto: ______________________________________

1.

mesto: ______________________________________

2.

mesto: ______________________________________

3.

mesto: ______________________________________

Katere športe imaš pri

a)

atletika

športni vzgoji najraje?

b)

gimnastika

(obkroži največ tri)

c)

košarka

d)

rokomet

e)

nogomet

f)

odbojka

g)

ples

h)

med dvema ognjema

Napiši, kateri trije
predmeti so po tvojem
mnenju za življenje
najbolj pomembni
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i)

testiranje za športnovzgojni karton

j)

testiranje za značko Krpan

Kaj imaš pri športni

a)

štafetne igre

vzgoji rad-a?

b)

tekmovanja

(obkrožiš lahko več

c)

poligon

odgovorov, a samo

d)

da lahko sami izbiramo, kaj bomo delali

tisto, kar imaš rad-a, ti e)

da imamo veliko žog

je všeč)

f)

da imamo veliko blazin

g)

da imamo veliko različnih rekvizitov

h)

da imamo veliko telovadnico

i)

športni dan

j)

šolo v naravi

Ali imaš športno

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

vzgojo rad-a?
Ali imate med odmori
telovadbo?
Če imate med odmori
telovadbo, ali ti je to
všeč?
Če telovadbe med
odmori nimate, ali bi
jo želel-a imeti?
Obkroži oceno, ki si jo

1

2

3

4

imel-a lansko leto pri
športni vzgoji.
Ali si bil-a z oceno pri

DA

NE

DA

NE

DA

NE

športni vzgoji
zadovoljen/zadovoljna
?
Ali bi imel-a raje
športno vzgojo brez
ocene?
Ali te je ocenjevanja

5

OPISNA OCENA
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pri športni vzgoji
strah?
Katerih športov pri

a)

med dvema ognjema

športni vzgoji ne

b)

košarka

maraš? (Obkroži vse,

c)

rokomet

česar ne maraš. Lahko

d)

nogomet

pa tudi sam-a še kaj

e)

odbojka

dopišeš)

f)

atletika

g)

gimnastika

h)

ples

i)

štafetne igre

j)

poligon

k)

testiranje za športnovzgojni karton

l)

tehtanje

m)

merjenje kožne gube

n)

tek

o)

dopiši: _________________________________

Česa pri športni vzgoji

a)

učitelj se jezi na nas

ne maraš? (Obkroži

b)

učitelj nas kaznuje, če nismo pridni

vse, česar ne maraš.

c)

športna vzgoja nam odpade, če nismo pridni

Lahko pa tudi sam-a

d)

k športni vzgoji zamujamo

še kaj dopišeš)

e)

nisem dober pri športni vzgoji

f)

drugi se mi smejijo

g)

učitelj/učiteljica nikoli ne telovadi z nami

h)

učitelj/učiteljica nam nikoli nič ne pokaže

i)

delamo vedno iste stvari

j)

sošolci vpijejo

k)

vedno se utrudim

l)

umažem se, potim se

m)

štafetne igre

n)

poligon

o)

tekmovanja

p)

da nimamo telovadnice
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q)

da imamo športno vzgojo v razredu

r)

kadar imamo športno vzgojo zunaj

s)

športnih dni

t)

šole v naravi

Napiši, kaj bi ti pri
športni vzgoji najraje
delal-a.

Hvala za odgovore.

