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POVZETEK 

V diplomskem delu sem ugotavljala, kako učenci doživljajo športno vzgojo v 2. triletju v 

območni regiji Obala-Kras.  

V teoretičnem delu sem opredelila pomen športa in športne vzgoje. Osredotočila sem se na 

pomen družine in učitelja, ki sta ključna dejavnika za spodbujanje športne aktivnosti. 

Pomemben dejavnik, ki nas vodi k ukvarjanju s športom, je vsekakor tudi motivacija, zato 

sem v teoretičnem delu nekaj besed namenila le-temu. 

V diplomskem delu sem opredelila športno vzgojo kot šolski predmet in nekaj otrokovih 

razvojnih značilnosti za starostno obdobje učencev, ki obiskujejo 2. triletje  osnovne šole. V 

teoretičnem delu je zajeto tudi ocenjevanje športne vzgoje in doživljanje strahu.  

V raziskavo za diplomsko delo je bilo vključenih 415 učencev 2. triletja iz sedmih različnih 

devetletnih osnovnih šol z območja Obala-Kras. 

Pri raziskavi me je zanimalo, ali je športna vzgoja kot šolski predmet priljubljena med učenci 

in kdo najpogosteje poučuje športno vzgojo na razredni stopnji osnovne šole. Zanimalo me je 

tudi, ali učenci športno vzgojo postavljajo med  priljubljene in pomembne šolske predmete za 

življenje. Učenci so odgovorili, kateri šport jim je najbolj priljubljen in katere dejavnosti, ki 

so povezane s športno vzgojo, imajo najraje. Z raziskavo sem želela ugotoviti, česa učenci pri 

športni vzgoji ne marajo. Poizvedela sem, ali imajo v šoli aktivni odmor in kakšna je 

priljubljenost le-tega. 

Zanimalo me je, ali so učenci zadovoljni z oceno pri športni vzgoji in ali jih je ocenjevanja 

športne vzgoje strah. 

Rezultati so pokazali zanimive ugotovitve. Športna vzgoja je priljubljen šolski predmet, a  ga 

učenci ne uvrščajo med najpomembnejše za življenje. Najbolj priljubljeni športi so igre z 

žogami in ekipni športi. Pri tem predmetu učenci ne marajo plesa, atletike in teka. Navdušeni  

so predvsem nad tem, da lahko sami izbirajo, kaj bi delali pri športni vzgoji. Med 

priljubljenimi dejavnostmi, ki so povezane s športno vzgojo, sta šola v naravi in športni dan. 

Učenci pri tem predmetu  ne marajo, da se učitelj jezi, jih kaznuje in nanje vpije.  

Rezultati so pokazali, da vsi učenci niso deležni  aktivnega odmora. Večina jih je z zaključno 

oceno pri športni vzgoji zadovoljnih in jih ocenjevanja ni strah.  

 

 

Ključne besede: šport, športna vzgoja, ocenjevanje, strah, doživljanje športne vzgoje, drugo 

triletje 
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ABSTRACT 

Title: HOW PUPILS OF THE SECOND TRIAD IN OBALA-KRAS REGION 

EXPERIENCE PHYSICAL EDUCATION 

 

In my diploma paper I was establishing how pupils perceive physical education in the second 

triad in the Coast-Karst region. 

I defined the meaning of sports and physical education in the theoretical part. I focused on the 

meaning of family and teacher, who are key factors in encouraging physical activity. An 

important factor that leads us to participate in sports is definitely also motivation; therefore I 

dedicated some words in the theoretical part to it as well. 

I defined physical education in my diploma paper as a school subject and some children's 

developmental characteristics for age bracket of pupils attending the 2
nd

 triad in primary 

school. Assessment of physical education and experiencing fear are included in the theoretical 

part as well.  

415 pupils from the 2
nd

 triad of seven different primary schools with a nine-year-program 

from the Coast-Karst region were included in research for the diploma paper. 

In my research I wondered whether physical education is popular among pupils as a school 

subject and who most frequently teaches physical education at class level in primary school. I 

also wondered whether pupils consider physical education to be a popular and important 

school subject for life. Pupils responded which sport is their favourite and which activities, 

connected with physical education, they like the best. With this research I wanted to find out 

what pupils do not like at physical education. I enquired whether pupils have an active break 

and what its popularity is. 

I wondered whether students are satisfied with grades at physical education and if they are 

afraid of assessment at physical education. 

The results showed interesting findings that physical education is a popular school subject, 

but pupils do not classify it among important subjects for life. The most popular sports are 

games with different balls and team sports. At physical education, pupils do not like dance, 

athletics and running. They are especially enthusiastic about being able to choose what they 

will be doing at physical education themselves. Among popular activities connected with 

physical education are outdoor school and sports day. Pupils at physical education also do not 

like angry teachers, punishment and shouting. 
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Result showed that not all students have active breaks. The majority are satisfied with final 

grade at physical education and are not afraid of assessment. 

Key words: sport, physical education, assessment, fear, experiencing physical education, 

second triad 
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1.0 UVOD 

»Cilj vzgoje je dati telesu in duši vso lepoto in popolnost, ki ju moreta imeti.«  

Platon 

 

»Današnja pozornost ljudi je usmerjena v vedno bolj aktualni vprašanji, kaj je kakovost 

življenja in kako jo določata posameznikova poklicna pot ter njegov prosti čas. H kakovosti 

preživljanja prostega časa lahko zagotovo v veliki meri pripomore tudi športno udejstvovanje. 

Zato ni vseeno, kakšne navade si posameznik pridobi v mladosti, na kakšen način se ukvarja s 

športom, kakšna znanja ima o učinkih različnih športnih dejavnosti, ustrezni količini vadbe in 

obremenitve« (Kovač, & Jurak, 2010, str. 11). 

 

Današnji način življenja je povsem drugačen, kot je bil včasih. Tempo življenje je veliko 

hitrejši in velikokrat se zgodi, da si ne znamo vzeti časa oziroma nam ga primanjkuje za 

gibanje v naravi ali ostale športne aktivnosti.  

Ljudje se premalo zavedamo pomena športa in gibanja. K zavedanju o pomenu športa in kako 

pomembno je gibanje za naše zdravje, veliko pripomorejo starši in učitelji. V času razvoja in 

odraščanja je še kako pomembno, da odrasli in izkušeni ljudje pomagajo usmerjati otroka ali 

mladostnika v zdrav način življenja. Učitelj in starši so otroku največji zgled z dejanji in ne 

zgolj z besedami. Ukvarjanje s športom je izrednega pomena tako za starejše kot mlajše ljudi. 

Pomaga nam ohranjati kondicijo, vpliva na izboljšanje počutja, olajša nam stresne situaciji, 

izboljšuje psihofizične sposobnosti … 

Pomembno je, da si svoj življenjski slog oblikujemo že zelo zgodaj, saj ga tako ponotranjimo 

in postane naš vsakdanji ritual. Utemeljitev in razložitev odraslega, zakaj se ukvarjati s 

športom, zakaj sta pomembna športna vzgoja in gibanje, je za otroka več kot dobrodošlo. 

Pomembno je, da ne ostanemo samo pri besedah in razlagi, ampak besede udejanjimo in se 

skupaj z otrokom spravimo h gibanju.  

»Starši se moramo zavedati, da sta potreba po gibanju in igri temeljni otrokovi potrebi. 

Večina otrok uživa v gibanju in se z veseljem vključuje v spontane in vodene športne 

dejavnosti« (Videmšek, Strah, & Stančevič, 2001, str. 9). 

 

Namen mojega diplomskega dela je ugotoviti, kakšen odnos imajo učenci do športne vzgoje 

in kako doživljajo šport učenci drugega triletja z območne regije Obala-Kras. Z raziskavo 

bomo ugotovili tudi, katere tri šolske predmete postavljajo na prva tri mesta po priljubljenosti 
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v šoli in pomembnosti za življenje. Rezultati raziskave nam bodo pokazali, katere metode in 

oblike dela imajo radi, kateri športni so najbolj priljubljeni in kateri najmanj. Izvedeli bomo, 

ali imajo učenci aktivni odmor in ali jim ocenjevanje povzroča strah.  

2.0 PREDMET IN PROBLEM 

 

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

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

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

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

 

Tako kot so različne dejavnosti, v katerih ljudje sodelujemo, tako smo si različni ljudje med 

seboj in posledično naše reakcije, ki jih izražamo na različne načine ob doživljanju različnih 

dražljajev in situacij, v katere smo vpleteni. Predmet proučevanja v diplomskem delu je 

doživljanje športne vzgoje učencev 2. triletja osnovne šole z območja Obala-Kras.  

V diplomskem delu bomo opredelili tudi pomen športa in športne vzgoje za posameznika, pri 

tem bomo izpostavili problem različnih odzivov in doživljanje učencev.  

 

Pri športnih dejavnostih ljudje doživljamo različne dražljaje, ob katerih pogosto pokažemo 

tudi svoja čustva, ki se tako kot reakcija med seboj razlikujejo. Z izražanjem čustev lahko 

povemo več kot z besedo, zato je pomembno, da jih znamo med seboj ločiti in prepoznati.  

Še bolj pomembno je zavedanje, kako pomembno je gibanje in kakšne pozitivne učinke nam 

prinaša. Že sam Aristotel je dejal: »Nič ne uničuje človeka bolj kot njegova telesna 

nedejavnost«.  

Današnji tempo življenje je predvsem drugačen kot pred leti. Ljudje so travniške zelenice in 

poljane povečini zamenjali za posedanje pred televizijo in računalnikom. Vse manj je gibanja 

in telesne aktivnosti. Kljub želji po gibanju večinoma zaradi slabe časovne organiziranosti 

športne aktivnosti prestavimo na naslednje dni, saj se premalo zavedamo pomembnega vpliva.  

 

Zastavljeni problem v diplomskem delu temelji na zaznavanju športne vzgoje. Zato nam bodo 

pridobljeni rezultati pokazali, kaj je učencem bolj ali manj všeč pri športni vzgoji ter kako 

pomembna se jim zdi. Izvedeli bomo dobili tudi, katere dejavnosti povezane s športno vzgojo 

imajo radi,  kakšen  odnos imajo do športne vzgoje in kako doživljajo ocenjevanje. 
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2.1 Šport in njegov pomen za posameznika 

 

Šport je aktivnost oziroma gibanje, ki nas spravi v zagon in nam pomaga pri premagovanju 

različnih ovir, dviguje nam samozavest, izboljša počutje in ob zahtevnih vadbah občutimo 

prijetno utrujenost. Opredelimo ga kot dejavnost, ki omogoči druženje s prijatelji in 

navezovanje novih stikov, ravno tako si z njim popestrimo in zapolnimo prosti čas na zdrav in 

učinkovit način. Pripomore k ohranjanju vitalnosti, izboljševanju našega zdravstvenega stanja 

in vzdržljivosti. Vse našteto je pri današnjem načinu življenja še kako pomembno za 

vzdrževanje življenjskega tempa.  

Avtorji imajo pri opredeljevanju športa različne poglede, ki jih bomo v nadaljevanju 

predstavili. Telesna aktivnost ima v vseh človekovih življenjskih obdobjih nenadomestljivo 

vlogo. Nujno je potrebna za normalen biološki, socialni in mentalni razvoj. Gibanje in športne 

aktivnosti izboljšujejo počutje, razpoloženje ter  kvaliteto življenja (dihanje, pridobivanje 

mišične mase, razvoj skeleta in drugih telesnih organov). Šport predstavlja prostor, kjer je 

lahko otrok uspešen in se dokaže, kar še dodatno vpliva na izboljšanje samopodobe in 

samospoštovanja. Poleg vitalnosti, socialnih stikov in spoznavanja lastnih zmožnosti, nam 

šport nudi tudi možnost za učenje življenjsko pomembnih spretnosti, kot so organizacija, 

načrtovanje lastnega čas, vztrajnost, skrbnost in potrpežljivost. S športom se naučimo 

sprejemati drugačnost in različnost ljudi, saj se z njim ukvarja veliko različnih ljudi, ki 

posegajo po najrazličnejših športnih (Beashel, & Taylor, 1992; Kajta, & Jeromen, 2007; Škof, 

2005; Tušak, & Faganel, 2004). 

Kristan (2000) je zapisal, da je šport prostovoljna in prostočasna gibalna dejavnost, ki se je 

človek udeležuje iz igralnih nagibov in njen glavni namen je razvedriti in hkrati povečati ali 

ohranjati človekove telesne zmogljivosti (bodisi zaradi uravnovešenega biopsihosocialnega 

razvoja in stanja, boljših gibalnih dosežkov ali dejavnega počitka in obnove moči). Šport je 

področje družbene stvarnosti, kamor štejemo vse pojave, procese, odnose in namene na 

izsekih športne vzgoje, športnega razvedrila, elitnega tekmovalnega športa, individualnega 

športa in zdravilnega oziroma rehabilitacijskega športa (Kristan, 2000). 

V svojem delu je Kristan iz večine znanih svetovnih opredelitev pojma šport povzel in 

povezal v tri bistvene razsežnosti: 

 telesno aktivnost, 

 razvedrilo, sprostitev in  
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 tekmovanje (Kristan, 2009). 

Preko gibanja dosežemo predvsem telesno aktivnost, ki pripomore k sprostitvi in razvedrilu. 

Vsekakor je razsežnost, kot jo je zapisal Kristan (2009), tudi tekmovanje. Vsakdo ima željo, 

da pokaže, kaj in koliko zmore, seveda je stopnja tekmovalnosti med ljudmi različna. Poleg 

različnih razsežnosti, ki jih premore šport, lahko opredelimo tudi pojmovne oblike športa, kot 

je to storil Pistotnik (2011). Pojem šport je opredeljen s tremi osnovnimi pojmovnimi 

oblikami človekove dejavnosti na tem specifičnem gibalnem področju in te pojavne oblike 

športa so: 

 športna vzgoja, 

 športna rekreacija, 

 športno treniranje oziroma tekmovanje ali agonistični šport (Pistotnik, 2011). 

 

Z gibanjem premagujemo vsakdanje težave in stres, ki nas obdajajo. Zaradi sodobnega načina 

življenja vse manj časa posvetimo športu in gibanju. Premalo se zavedamo, kako gibanje 

pozitivno vpliva na naše počutje in zdravje.  

Potreba po gibanju je za otroka naravna, ob njej razvija in krepi svoje telo ter usklajuje 

motoriko. Ob povezovanju posameznih telesnih in športnih dejavnosti se urijo njegove 

spretnosti. Otroštvo in mladost sta odločilna za oblikovanje podobe odrasle osebnosti. Z 

ustreznimi spodbudami v družini in kasneje v šoli pri otroku vplivamo na njegov kasnejši 

življenjski slog ter ga opremimo za vsa samostojna in dejavna obvladovanja preizkušenj, 

obremenitev in stresov, ki mu jih bo prinašalo življenje. Del osebnosti je mogoče oblikovati 

samo s sredstvi, ki jih uporabljamo v športu, to je z osnovnimi, s posebnimi in svojevrstnimi 

gibalnimi dejavnostmi. Njihov vpliv je z rastjo, razvojem in dozorevanjem vse manjši. Če se 

jih v otroštvu in mladosti premalo ali sploh ne poslužujemo, bo kasneje gibalni in telesni 

razvoj nemogoče ustrezno oblikovati in uravnotežiti. Da lahko oblikujemo in razvijamo 

otrokovo osebnost, je potrebno dobro zdravstveno stanje, ki je prvi pogoj dobrega počutja, 

psihične uravnoteženosti, dobrih medsebojnih odnosov, uspešnosti pri izobraževanju in delu 

(Strel, 1996; Škof, 2007). 

Gibanje je prevladujoča človekova dejavnost že od prvih dni življenja. Kot biološka potreba 

je izraz zadovoljstva, svobode, igrivosti in ustvarjalnosti, hkrati pa tudi pomembno sredstvo 

vzgoje, samopotrjevanja in samouresničevanja. Gibalne sposobnosti so telesno povezane z 

otrokovimi funkcionalnimi sposobnostmi, zdravstvenim stanjem, intelektualnim, čustvenim in 
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socialnim razvojem. Nepotešena potreba po gibanju se pri otrocih kaže v obliki funkcionalnih 

motenj, psihične preutrujenosti in živčnosti. Poveča se jim srčni utrip, krvni pritisk je 

pretirano visok ali nizek. Zmanjša se prekrvavljenost možganskih celic in notranjih organov, 

dihanje je površno, čutilni organi se odzivajo počasi, zato postajajo otroci vedno bolj nemirni, 

nezbrani, pretirano napadalni in apatični. Šola in starši lahko veliko pripomorejo k 

odpravljanju teh negativnih dejavnikov s sproščeno gibalno dejavnostjo (Dežman, 1988; Strel, 

1996).  

V svojem delu je Pistotnik (2011, str. 9–10) opredelil, da so osnove gibanja v športu področje, 

ki obravnava osnove gibanja v različnih športnih dejavnostih človeka in želi podati osnovno 

doktrino o vplivih gibanja na razvoj človekovega telesa in njegovih gibalnih sposobnosti, kar 

je bistvo športa v današnjem času. Osnovna gibalna sredstva se lahko uporablja tudi za vpliv 

na funkcionalne sposobnosti, psihične značilnosti ali telesne razsežnosti človeka (morfološke 

oziroma oblikovne značilnosti telesa). Osnovna gibalna sredstva, ki se v te namene 

uporabljajo v športu so: 

 Naravne oblike gibanja predstavljajo gibanja, ki jih je človek razvil in jih osvojil skozi 

evolucijo. Z njihovo pomočjo se je človek ohranil kot vrsta, saj je hkrati s spreminjanjem 

in prilagajanjem gibalnih vzorcev vplival tudi na razvoj svojih mentalnih funkcij in tako 

zaradi tega zagospodoval nad drugimi živimi bitji na Zemlji.  

 Elementarne igre so preproste igralne oblike s prilagodljivimi pravili. Pravila v njih se 

prilagodijo predvsem ciljem, ki se jih želi doseči na vadbeni enoti. Kot osnovna gibanja se 

v njih uporabljajo naravne oblike gibanj, same igre pa izhajajo iz igralnih oblik, ki jih je 

človek uporabljal v svojem razvoju kot pripravo na preživetje (za borbo, lov, iskanje hrane 

ipd.).  

 Gimnastične vaje so smotrno konstruirane gibalne naloge, ki imajo lokalen vpliv na telo 

vadečega. To so sistematično izbrani gibi telesnih segmentov, s katerimi se skuša vplivati 

na izbrane predele telesa (Pistotnik, 2011).  

Večino osnovnih gibanj se lahko naučimo spontano preko igre in različnih življenjskih 

situacij. Ko govorimo o elementarnih igrah in gimnastičnih vajah, kjer so potrebna pravila in 

dodatna pojasnila ter demonstracije, je potrebna na začetku prisotnost odrasle osebe oziramo 

nekoga, ki ima predhodne izkušnje. Prisotnost pri igri in vajah pa zahteva od osebe čas, voljo 

in željo. 
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»Čeprav živimo v času, ko smo pogosto prekomerno zaposleni, imamo starši ponavadi še 

vedno več možnosti za sprostitev kot naši otroci. Lahko se ukvarjamo s športom, gremo na 

sprehod, preberemo knjigo, poslušamo glasbo, otroci pa v majhnem stanovanju pogosto 

nimajo prostora niti za sproščeno igranje. Zaradi pomanjkanja zelenic in otroških igrišč so 

danes otroci premalo športno dejavni. Večji del dneva preživijo v zaprtem prostoru, pogosto 

celo pred televizorjem ali računalnikom« (Videmšek, Strah, & Stančevič, 2001).  

Veliko vlogo pri ukvarjanju s športom in z gibanjem imajo starši in učitelji, ki lahko s svojimi 

besedami in dejanji vplivajo na dejavnosti otrok. Zaradi sodobnega življenja je premalo 

poudarka na gibanju. Vse več se dogaja, da namesto gibanja v naravi raje posežemo po 

sprostitvi pred televizorjem ali računalnikom. Tak način sproščanja negativno vpliva na naše 

počutje in mentalne sprostitve. Še posebej neprimerno je za odraščajoče otroke, ki potrebujejo 

gibanje za svoj razvoj.   

 

2.2 Pomen družine in učitelja za šport 

 

»Če želimo, da ima otrok vrstnike, ki pozitivno vplivajo nanj in so redno gibalno/športno 

aktivni, je pomembno, da ga kot starši, učitelji, sorodniki sami usmerimo v določeno družbo. 

Na ta način bo že kot otrok oblikoval določene navade in vzorce obnašanja, ki jih bo prenesel 

v mladostništvo in kasneje v odraslo dobo« (Završnik, & Pišot, 2005, str. 9). 

 

Pomen ter vpliv staršev in učitelja za šport je odraz učenčeve športne aktivnosti. S svojimi 

dejanji lahko odrasli veliko pripomoremo k oblikovanju otrokovega življenjskega sloga. 

Vzgojitelji lahko s pogovori, zakaj se ukvarjati s športom, navdušijo otroka. Predvsem je 

pomembno, da z aktivnim udejstvovanjem v športu navdušijo mlade, da se skupaj z njimi 

vključujejo v športne aktivnosti. Pomembno je, da si odrasli znajo vzeti čas in skupaj z 

otrokom narediti krajšo vajo, ki lahko vzame samo 2 minuti časa.  

 

2.2.1 Družina 

V sodobnem svetu vedno bolj poudarjajo pojem in pomen družine. V družini se otrok nauči 

osnovnih vedenj, pravil in norm. Tu  se nauči sprejemati in ponotranjiti vrednote, oblikovati 

odnose in izkazovati ter sprejemati čustva. Skozi družino si postavlja prve motive, izraža 

svoje želje in  doživlja prve zmage in poraze ter razočaranja. Najosnovnejši vedenjski vzorci 

vsakega posameznika imajo koren v družini, zato je za razumevanje vedenja športnika ključno 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Špela Mrvar; diplomsko delo 

 
 

- 7 - 

poznavanje njegove družine, njegovega položaja in vedenja v njej in njegovih odnosov  

najprej  v primarni, kasneje pa tudi v sekundarni družini. 

Funkcije družine: 

 Biološko-reproduktivna funkcija - družina zagotavlja biološko reprodukcijo ljudi, 

torej omogoča in ohranja razvoj vrste homo sapiens. 

 Ekonomska funkcija - od kompleksnih proizvodno – potrošniških funkcij je družina 

v procesu urbanizacije in industrializacije ohranila predvsem potrošno funkcijo. 

 Zaščitniška funkcija - družina vsem svojim članom zagotavlja pomoč, varnost in 

zaščito.  

 Čustvena funkcija - družina je čustvena funkcija, ki danes temelji na medsebojni 

privlačnosti in ljubezni. 

 Vzgojno-izobraževalna funkcija - družina kot primarna otrokova skupina je prva, ki 

neposredno in posredno vzgaja otroka. S tem daje družbeno priznane vzorce vedenj, 

duhovne vrednote, oblikuje njihov odnos do ljudi … (Tušak, Marinšek, & Tušak, 

2009). 

 

Če se osredotočimo na otroka in šport, imamo v mislih osnovni motorični razvoj, na katerega 

poskušamo vplivati že od otrokovega rojstva. Velik vpliv na otroka ima okolica, v kateri  

odrašča, in preko nje lahko ustvari pozitivne vzorce, ki bodo kasneje vplivali na njegov razvoj 

in življenje. Prve gibalne izkušnje pridobiva otrok v krogu družine, zato se morajo starši 

vključevati v šport že pred njegovim vključevanjem v klub pod strokovnim vodstvom (Tušak, 

Marinšek, & Tušak, 2009). 

 

Na otrokovo športno življenje v največji meri vplivajo družina, trener, znanci, določeno vlogo 

pa ima tudi posameznik sam. Starši svojim otrokom postanejo model, po katerem se bodo 

zgledovali. Otroci se od njih učijo, prevzamejo mnenja, aktivnosti in navede in jih tudi 

ponotranjijo. Če starši svojega otroka gibalno zanemarjajo, se bo otrok ravno tako razvil, 

samo vprašanje je, do kakšne stopnje se bo povzpel in kaj bo to pomenilo za njegov nadaljnji 

razvoj. Veliko staršev zanemarja gibalno aktivnost svojih otrok predvsem iz naslednjih 

vzrokov: 

 pomanjkanje prostega časa, 

 neznanje in lastna neaktivnost, 

 pomanjkanje finančnih sredstev (Tušak, Marinšek, & Tušak, 2009). 
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V današnjem hitrem in sodobnem času je predvsem težava pri organizaciji s časom oziroma si 

težko vzamemo čas za skupne aktivnosti. Glede na to, da so starši primarni vir, kjer se otrok 

nauči življenjskega sloga in takoj za njimi učitelji kot sekundarni vir, je vsekakor pomembno, 

da si starši znajo vzeti čas za igro z otrokom. Ni dovolj, da otroka spustimo ven na zelenico 

skupaj z žogo, pomembno je, da vsaj v začetkih otroštva sodelujemo skupaj z otrokom, ga 

učimo različnih spretnosti in skupaj z njim gradimo socialne veščine z ostalimi otroki.  

 

»Otroci večinoma od staršev postopoma prevzamejo različne navade. Mnogim staršem je 

lažje nadzirati otroka, ki mirno gleda televizijo, kot ga nadzorovati ali celo aktivno spremljati 

na zunanjem igrišču« (Videmšek, Strah, & Stančevič, 2001, str. 18). 

Temelji samopodobe se razvijajo že zelo zgodaj. Pri mlajših otrocih gibanje predstavlja del 

spontane igre, kjer naj bi skozi pridobivanje pozitivnih izkušenj gradili pozitivno sliko o sebi. 

V prvih začetkih predvsem starši s svojim vedenjem oblikujejo njihovo sliko. Samo 

predstavljajmo si, kako se počuti malček, ki mu starši po koncu športne ure povedo, da ga je 

bilo lepo opazovati, ker je tako lepo sodeloval, ali ker se je tako dobro naučil neke spretnosti 

(Tušak, & Faganel, 2004). 

Šolarji v primerjavi z mlajšimi otroki preživijo manj časa s starši in si z njimi niso tako blizu, 

zaradi tega se moramo zavedati, da so odnosi s starši še vedno pomembni. Na družinske 

odnose in vloge vplivajo tudi kulturne razlike (Papalia, Wendkos Olds, & Duskin Feldman, 

2003). 

 

Doupona Topič in Petrović (2007) sta opredelili, da je socializacija proces, pri katerem se 

posameznik uči kulture svoje družbe. Primarna socializacija je najvažnejši aspekt procesa 

socializacije in se odvija v času otroštva običajno znotraj družine.  

V svojem delu sta Doupona Topič in Petrović (2007, str. 72–73) opredelili pomembnosti 

pravilne športne vzgoje v družini: 

 Ob nespornem dejstvu, da je mladost (0–18 let) odločilna za oblikovanje podobe odrasle 

osebnosti, obstaja del te podobe, ki jo je mogoče oblikovati edino s sredstvi, ki jih 

uporablja šport, to je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi. 

 Premajhno prisotnost specifičnih gibalnih dejavnosti v vzgoji doraščajoče mladine, ali 

popolno odsotnost kasneje v celoti ni mogoče nadomestiti, saj je njen vpliv z 

napredovanjem otrokove rasti in dozorevanja vse manjši. Kot kažejo raziskave je 
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najučinkovitejši vpliv športnih stimulusov med 0 in 3 letom, učinkovit med 3 in 6 

letom, nato postopoma pada. 

 Šport udejanja svoje učinke na otroka predvsem z motoričnimi sredstvi, toda zaradi 

stohastičnepovezanosti fizične in duhovne narave človeka vpliva tako na njegovo 

biološko, psihično in socialno sfero. 

 Učinki športno-motorične dejavnosti vplivajo tudi na mišljenje, čustvovanje in odnose v 

družini. 

 Vzgojni potencial športa se izraža v vedenjski samokontroli, moralnem, etičnem in 

estetskem presojanju. 

 Posebna vrednost športne vzgoje v družini je v dejstvu, da šport, podobno kot druge 

kulture dejavnosti, izhaja iz fenomena igre, ki je osnova človekove ustvarjalnosti in 

njegovega duhovnega in fizičnega ravnotežja, s tem pa element kakovostnega življenja. 

Prav duhovno in fizično ravnotežje pa sta    najpomembnejša problema človeka, ujetega 

v sodobne civilizacijske trende.  

 Športna dejavnost je (lahko), zlasti zaradi dejstva, da imajo otroci šport praviloma radi, 

ob primernem sodelovanju vseh družinskih članov pomemben dejavnik homogenizacije 

in družinske integracije, ki ji mnogi sodobni civilizacijski, zlasti proizvodno-potrošniški 

dejavniki niso »naklonjeni«. 

Vse več staršev se zaveda, da je šport lahko pomemben dejavnik vzgoje mladih, da jih vodi 

mimo nevarnih čeri socialno-patoloških vedenjskih vzorcev. Vse pogosteje je v model 

življenja sodobnih družin vtkana misel, da lahko pomeni šport pomemben element kakovosti 

življenja, ki je bila tudi v športu, doslej tolikokrat izničena … (Doupona Topič, & Petrović, 

2007). 

Za otroke je zgled nedvomno zelo pomemben in koristen, veliko bolj kot le nasveti, kako 

pomembna je športna aktivnost in kako škodljivo je neskončno igranje računalniških 

videoiger ali posedanje pred televizorjem. Zato je pomembno, da si starši znajo vzeti čas za 

športne aktivnosti z otrokom.  
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2.2.2 Učitelj 

Učno-vzgojni proces je vselej rezultat učenčevega in učiteljevega prizadevanja ter njunega 

medsebojnega sodelovanja, ki ga vplivi okolja spodbujajo ali zavirajo. Učitelj je srce in duša 

vzgojno-izobraževalnega procesa. Njegova učinkovitost je odvisna od številnih dejavnikov: 

od njegovih znanj in izkušenj – usposobljenosti (kompetenc), njegovih občutkov – intuicij, 

energije - erosa, osebnostnih lastnosti in tako dalje (Škof, 2005). 

 

Učitelj je tisti, ki z učencem preživi veliko skupnega časa in prav v tem času lahko učencu 

pokaže različne vaje in načine, kako prosti čas preživeti na zdrav način, ali kako v nekaj 

minutah izboljšati počutje in povrniti ravnovesje v telesu. 

 

S teoretičnega vidika je zanimivost v spoznavanju strukture stališč skozi prizmo 

kompleksnega večdimenzionalnega konstrukta in vpogled v medsebojno odvisne vplive. S 

praktičnega vidika pa je pomembno spoznati, kako in v kakšni meri okolje športne vzgoje in 

dejanska pedagoška ravnanja učiteljev vplivajo na oblikovanje stališča mladih do posamezne 

vsebine kurikuluma športne vzgoje. Pomembno je poznati, kako učiteljeva ravnanja vplivajo 

na oblikovanje učenčeve motivacije, na njihovo zaznavo uspešnosti ali neuspešnosti pri pouku 

športne vzgoje in s tem na njihova stališča do športnih aktivnosti (Boben, & Škof, 2005). 

 

Velike razlike v zaznavanju interesov učencev ne prispevajo k uspešnosti pedagoških ravnanj 

učiteljev športne vzgoje, saj so prepoznavanje, spoštovanje in upoštevanje interesov, želja in 

stališč učencev do posameznih vsebin programa pomembno izhodišče tako vsebinskega 

načrtovanja in izvajanja procesa vzgoje, še mnogo pomembnejše pa za oblikovanje ustrezne 

motivacijske klime v razredu. Če učenci pri športni vzgoji nimajo izbire med različnimi 

ponudbami, je zelo mogoče, da bodo tisti, ki imajo telesno zahtevne aktivnosti radi, vseskozi 

prikrajšani za svoje priljubljene vsebine in s tem  manj zadovoljeni s psihološkimi potrebami. 

To pa lahko negativno vpliva na njihov sicer zelo pozitiven odnos do športne vzgoje (Boben, 

& Škof, 2005). 

 

Pri izvajanju športne vzgoje oziroma ostalih športnih dejavnostih je pomembno, da učitelj 

pripravi in uporablja vedno nove in zanimive dejavnost, pripomočke, igre … saj bo le tako 

aktivnost učencev zanimiva in pestra.  
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2.3 Razvojne značilnosti otrok v 2. triletju 

 

»Otrok se rodi z določeno dovzetnostjo, sprejemljivostjo, ki mu je prirojena v okolju, ki mu 

je, vsaj v njegovem zgodnjem razvojnem obdobju, že vnaprej določena. V kolikšni meri se 

bodo njegove dispozicije v bodoče razvile, je odvisno od otrokove lastne aktivnosti in od 

okolja, ki nanj vpliva« (Pišot, & Planinšec, 2005, str. 11). 

 

Vsak človek je sam zase in za druge sklop telesnih in duševnih značilnosti. Osebnost 

predstavlja relativno trajno in edinstveno celoto duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti. 

Osebnost zajema vse vidike človekovega delovanja. Gre za notranje oziroma psihične in 

zunanje oziroma telesne, organske in vedenjske vidike. Osebnost nam tako predstavlja 

človekov značilni videz in njegovo obnašanje, hkrati pa tudi njegove doživljajske vidike, 

njegovo individualnost, čustva in motivacijo, vrednote in misli (Tušek, 2003). 

V psihologiji osebnosti se je pojavila delitev osebnostne strukture na naslednja 

področja: 

1. Temperament zajema predvsem načine in kakovost obnašanja. 

2. Značaj ali karakter zajema predvsem voljne in etično moralne značilnosti vedenja in 

doživljanja. 

3. Dinamične poteze zajemajo motivacijske značilnosti, motive, želje, interese, stališča, 

predsodke, vrednote in podobno. 

4. Sposobnosti vključuje različne zmožnosti, spretnosti, kapacitete, dispozicije za dosežke, 

storilnost na različnih področjih in podobno. 

5. Konstitucija zajema telesne značilnosti posameznika (Tušek, 2003). 

 

2.3.1 Motorični in telesni razvoj 

Motorični razvoj je v razvoju človekovih psihičnih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih 

življenja, v kasnejših razvojnih obdobjih ga pogosto neupravičeno zapostavljamo v primerjavi 

z drugimi komponentami osebnosti (Cankar et al., 1994). 

Osnovne značilnosti otrokove rasti in razvoja v obdobju med šestim in desetim letom oziroma 

v srednjem in poznem otroštvu so predvsem: vse bolj upočasnjena telesna rast, poveča se 

mišična masa, velika stopnja razvitosti sposobnosti motorične koordinacije, določena stopnja 

intelektualne razvitosti za sprejemanje skupinskih navodil, socialna razvitost za kooperativne 

odnose s sovrstniki in zaradi obremenitve v šoli višek telesne energije, ki se lahko uspešno 
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sprošča v motoričnih aktivnostih. Razvijejo se drobnogibalne spretnosti, ki vključujejo hitro 

napredovanje v grafomotoriki in spretnosti, ki so potrebne za delo v šoli. Vsi ti faktorji 

govorijo v prid tezi, da je to obdobje idealni čas za pričetek splošne športne vadbe otrok. Hiter 

razvoj velikih možganov in procesi mielinizacije možganske skorje omogočajo med šestim in 

desetim letom razvoj koordinacije in najuspešnejšega učenja gibalnih vzorcev, prav tako pa 

ima otrok izjemno veliko nakopičene energije (Cankar et al., 1994; Strel, 1996; Marjanovič, 

Umek, & Zupančič, 2004). 

 

Obdobje med desetim in petnajstim letom je v sodobni civilizaciji izredno občutljivo razvojno 

obdobje. V tem obdobju se telesna rast pospeši (predvsem okončine), kar na koncu pripelje do 

biološke in spolne zrelosti posameznika. Sam telesni razvoj poruši ustaljene gibalne vzorce, 

kar lahko povzroči zastoj v gibalnem razvoju. Drugi pogost problem je razvoj posameznikove 

samopodobe, ki jo na prehodu iz otroštva v odraslost predstavlja predvsem telesna 

samopodoba. Posamezniki imajo velike težave z razvojem svojega lastnega dojemanja in z 

oblikovanjem vrednostne ravni svoje telesne podobe. Zlasti so tu izpostavljena dekleta, saj 

dozorijo prej kot fantje. Ta čas razvoja je posebno občutljiv, ker je povezan tudi s spolnim 

dozorevanjem, kulturnimi vplivi, vrednostnimi sodbami in pogosto predsodki (Cankar et al., 

1994; Strel, 1996). 

 

Psihomotorični razvoj se kaže v vedno bolj učinkovitem in nadzorovanem gibanju. Po navadi 

ga delimo v dva vidika. Prvi vključuje razvoj sposobnosti, kot so npr. repetitivna moč, 

eksplozivna moč, gibljivost, koordinacija, hitrost, ravnotežje, agilnost itd., drugi vidik 

predstavlja gibalne dejavnosti, ki se razvrstijo v 3 široke in prepletajoče  kategorije. To so 

stabilnostne, lokomotorične in manipulativne dejavnosti (Tancig 1987). 

 

Pri razvoju so zelo pomembne osnovne gibalne sposobnosti. Šest je primarnih ali osnovnih 

gibalnih sposobnosti, ki se jih lahko prepozna v gibalnem izrazu oziroma v izvedbi gibanja 

posameznika. To so: 

 Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil.  

 Hitrost je sposobnost izvedbe gibanja z največjo frekvenco ali v najkrajšem možnem 

času. 

 Gibljivost je gibalna sposobnost izvajanja velikih razponov (amplitud) gibov v sklepih 

ali sklepnih sistemih posameznika. 
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 Koordinacija je sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja kompleksih (tj. 

sestavljenih, zapletenih) gibalnih nalog. 

 Preciznost je sposobnost določitve prave smeri in intenzivnosti pri zadevanju, ali pri 

gibanju v prostoru. 

 Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja dopolnilnih gibov, ki so sorazmerni z 

odkloni telesa v labilnem položaju (Pistotnik, 2011). 

 

Otroci se pri razvoju razlikujejo, zato mora učitelj pri izvajanju učne ure upoštevati te 

razvojne značilnosti in prilagoditi pouk. Pomembno je, da so dejavnosti učencem ponujene 

glede na njihov razvoj. Pri športni vzgoji bi morali biti cilji pravilno zastavljenega programa 

predvsem razvijanje gibalne spretnosti pri vseh otrocih (Papalia, Wendkos Olds, & Duskin 

Feldman, 2003). 

 

2.3.2 Spoznavni ali kognitivni razvoj 

Otrokovo mišljenje v srednjem in poznem otroštvu postane logično, a vezano na konkretno 

predstavljive stvari, dogodke in pojave. Istočasno tudi upade egocentrizem.  

V tem obdobju otroštva se način delovanja otrokovega ega kakovostno preoblikuje v smislu 

težnje po pridobivanju konkretnih in smiselnih spretnosti ter znanj, ki jih ceni družba. Po 

Piagetovi teoriji spoznavnega razvoja otroci v starosti 6–7 in 11–12 leta spadajo v konkretno 

operativno stopnjo. Značilnost je, da otrok razvije logične strukture, ki mu na ravni miselnih 

operacij omogočajo reševanje nalog, kot so konzervacija, razredna inkluzija, razumevanje 

pojmov časa, prostora … (Marjanovič, Umek, & Zupančič, 2004). 

Za otroka je značilno predvsem marljiva vztrajnost, spoštovanje pravil, sodelovalnost, 

spoštovanje skupinskega napora pri obvladovanju konkretnih nalog. Otrok se rad poistoveti s 

posamezniki, ki so pri delu učinkoviti in uspešni, s tem zadovolji potrebo po dobro opravljeni 

dejavnosti, socialnem odobravanje, individualnem in skupinskem uspehu. Če v primerjavi s 

socialnimi standardi ne deluje primerno oziroma dovolj dobro, se doživlja kot manjvrednega 

od drugih(Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004; po Erikson, 1963). 

Spoznavni ali kognitivni razvoj se zelo hitro in dinamično odvija v prvih sedmih letih 

življenja. Predoperativno mišljenje je tipično za predšolskega otroka, označuje ga veliko 

posebnosti, ki otroku onemogočajo razna logična zaključevanja in izpeljevanja. Predhodno 

obdobje v tem razvoju je med posamezniki zelo različno; otroci s hitrim intelektualnim 
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razvojem dosežejo to raven že okrog šestega leta, medtem ko to raven nekateri dosežejo šele 

med devetim in desetim letom. Otrok med sedmim in dvanajstim letom je na stopnji 

konkretnih operacij. Otroci so manj egocentrični kot prej in bolj spretni pri nalogah, ki 

zahtevajo logično presojanje. Modeli predelave informacij opisujejo tri stopnje spomina: 

vkodiranje, shranjevanje in priklic.  

Na tej stopnji spoznavnega razvoja otroci že pravilno izpeljujejo logične sklepe, le da za to 

potrebujejo konkretne premise, ki se morajo ujemati z realnim svetom. Za pravilno sklepanje 

na reverzibilnost pojava morajo videti pojav v realni situaciji. Za to obdobje je značilno 

učenje, ki v veliki meri potrebuje demonstracijo in druge oblike nazorne ponazoritve 

procesov. To je zlasti pomembno tudi pri motoričnem učenju zahtevnejših aktivnosti ali 

njihovih kombinacij. Kljub vsem razvojnim napredkom pa je otrok s svojimi kognitivnimi 

procesi v zahtevnejših situacijah še vedno spoznavno egocentričen. To lahko najbolj nazorno 

opazimo pri opazovanju skupine otrok pri kolektivnih igrah, ki zahtevajo hitre in zapletene 

relacije pri realizaciji zamisli (izpeljava napada v košarki ali rokometu) (Cankar et al., 1994;  

Papalia, Wendkos Olds, & Duskin Feldman, 2003). 

 

Med dvanajstim in trinajstim letom starosti otroci postopno preidejo na najvišjo raven 

sposobnosti logičnega presojanja, ki jo imenujemo formalno logično mišljenje. Prehod med 

konkretnimi in logičnimi operacijami je počasen in individualne razlike med posamezniki so 

še večje. Te ravni spoznavnih sposobnosti ne dosežejo vsi intelektualno normalno razviti 

posamezniki ali pa le na nekaterih področjih presojanja (Cankar et al., 1994). 

 

2.3.3 Čustveni razvoj 

V obdobju srednjega in poznega otroštva otroci doživljajo in izražajo vsa čustva kot v 

predhodnih razvojnih obdobjih: veselje, jezo, naklonjenost, anksioznost, strah, radovednost, 

ljubosumnost in druga. Na prehodu iz zgodnjega v srednje otroštvo otroci postopno 

spoznavajo, da na moralna dejanja lahko gledamo z različnih perspektiv ter da so namere za 

dejanja pri presojanju moralnega dejanja pomembnejše kot objektivne posledice dejanj samih. 

V srednjem otroštvu najpogostejše strahove predšolskih otrok nadomeščajo realistični 

strahovi. Predvsem strah pred poškodbami ter strah pred smrtjo. Pojavlja se vse več tudi 

socialnih strahov (Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004). 

Že od rojstvu otrok doživlja in je sposoben izraziti nekatera čustva. Z razvojem se čustvena 

stanja vedno bolj diferencirajo, sposobnosti čustvenega izražanje, prepoznavanja čustev pri 

drugih ljudeh, obvladanja in družbeno primernega načina izražanja čustev pa naraščajo. 
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V obdobju od 6. do 11. leta se zmanjšuje jakost otrokovih čustvenih odzivov v nesmiselnih z 

vidika odraslega gledano, nepomembnih življenjskih situacijah. Otroci vse manj izražajo 

čustva zaradi razvoja spoznavnih sposobnosti, razvoja sposobnosti nadzora in učenja 

primernega čustvenega reagiranja. Otroci v tem starostnem obdobju nihajo v čustvih in hitro 

prehajajo z enega čustva na drugo in nakopičena čustva se ne sprožajo več brez 

zadržkov.Spreminja se tudi jakost, ena postanejo močnejša, druga šibkejša (Cankar et al., 

1994). 

 

V obdobju med 11. in 13. letom pride do negativne faze, v kateri poraste moč negativnih 

čustvenih stanj (jeza, ogorčenje), kar se kaže v povečani napadalnosti, nasprotovanju, 

trmoglavosti in uporništvu. Šolarji so že ponotranjili sram in ponos ter lahko bolje razumejo 

in nadzorujejo negativna čustva. Za obdobje zgodnjega mladostništva, nekako do štirinajstega 

leta starosti, je značilno razmeroma veliko nihanje v čustvenih stanjih glede na obdobje 

srednjega in poznega otroštva ter kasnejših mladostniških in odraslih obdobjih. Povečata se 

empatija in prosocialno vedenje. Na čustveno dozorevanje vplivajo starševski odzivi na 

otrokove izraze negativnih čustev (Cankar et al., 1994; Papalia, Wendkos Olds, & Duskin 

Feldman, 2003). 

 

V srednjem in poznem otroštvu se pojavljajo in na moči pridobivajo strahovi, ki se nanašajo 

na sebe in lastni položaj v skupini (neuspeh, drugačnost, osmešenje). Ne glede na otrokovo 

starost pa strah sprožijo nenadni, nepričakovani in močni dražljaji. Starejši ko so otroci, 

hitreje se prilagodijo na nepredvidene okoliščine. To jim omogočajo večje spoznavne 

sposobnosti in večje število izkušenj. Strah se na splošno v obdobju otroštvu zmanjšuje, 

rasteta pa zaskrbljenost in tesnobnost. V srednjem in poznem otroštvu je vse več tudi 

socialnih strahov, kot so strahovi pred zafrkavanjem, vrstnikovim zavračanjem, socialno 

neprimernim vedenjem, pred tem da bi bili drugačni od vrstnikov. Stalna zaskrbljenost ima 

negativen vpliv na otrokove motorične, spoznavne in družbene dejavnosti: postal bo neroden, 

imel bo slabšo koncentracijo, slabše se bo učil, dosegal manj uspehov, storilnost bo nižja, za 

druge bo manj sprejemljiv. Rahla zaskrbljenost predstavlja boljšo motivacijo za otrokove 

dejavnosti (Cankar et al., 1994; Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004). 
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2.3.4 Socialni razvoj 

V obdobju srednjega in poznega otroštva prihaja do kakovostnih sprememb v razumevanju 

prijateljstva oziroma oblikovanja koncepta prijateljstva. Otroci so se sposobni postaviti v 

vlogo drugega in vrednotiti sebe (svoje misli, dejanja) skozi poglede in mišljenje drugih. 

Razumejo, da drugi mislijo in doživljajo drugače kot oni sami, vendar ne morejo razmišljati o 

dveh osebah oziroma njunih perspektivah vzajemno oziroma simultano, temveč zgolj 

zaporedno.   

Skladno z razvojem mišljenja se otrok vse bolj zanima za družbeno smiselne dejavnosti in 

uporabnost teh dejavnosti v realnosti. Vrstniki poleg staršev, ki so zanj še vedno 

najpomembnejši, postopno pridobivajo osrednjo vlogo v otrokovem življenju, diadna in 

triadna prijateljstva pa postajajo trajnejša. Obdobje poznega otroštva je pri deklicah leto do 

dve krajše kot pri dečkih, ker se pri deklicah prej pojavijo pubertetne spremembe (Marjanovič 

Umek, & Zupančič, 2004).  

 

V šolskem obdobju se otroci vključujejo v različne zaprte vrstniške skupine. Od 10. leta dalje 

postajajo ves bolj organizirane, saj se znotraj vrstniške skupine pojavljajo oblike formalne 

organizacije. V srednjem otroštvu postaja skupina vrstnikov vse pomembnejša. Na splošno je 

sestavljena iz otrok, ki so si podobni po starosti, spolu, etnični pripadnosti, 

družbenoekonomskem statusu in živijo blizu drug drugega ali hodijo skupaj v šolo. 

Najpogostejše čustvene in vedenjske motnje med šolarji vključujejo razdiralne motnje 

vedenja, anksiozne motnje in otroške depresije. Do konca pubertete so te skupine večinoma 

istospolne. Deške klape so ponavadi številčnejše, dekliške pa intimnejše. Do 10. leta v 

prijateljski zvezi na poudarku pridobivajo medsebojna pomoč, pošteno sodelovanje in 

enakost. Močan čustveni ton in vzajemnost prijateljstva dobijo šele v zgodnjem mladostništvu 

(Cankar et al., 1994; Papalia, Wendkos Olds, & Duskin Feldman, 2003). 

 

2.4  Športna vzgoja v vzgojno-izobraževalnem sistemu 

 

Športna vzgoja v šoli danes še zdaleč ni pomembna le zaradi tega, ker je edini predmet v 

šolskem programu, ki se neposredno posveča ob drugih vzgojnih nalogah tudi skrbi za zdrav 

fizis – zdravo in polno življenje človeka. Športna vzgoja je pomembna, ker vpliva na človeka 

in zaradi obojestranske povezanosti njegove telesne in duševne narave sooblikuje njegov 

biološki, psihični in socialni del osebnosti. Je predmet, kjer otrok in mladostnik razvija in 
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spoznava svoje gibalne sposobnosti in telesne značilnosti in z njimi povezano gibalno 

učinkovitost ob igri, učenju, urjenju, dozorevanju in tekmovanju. Vsak otrok in mladostnik je 

samosvoja osebnost, zato ga je treba individualno obravnavati in usmerjati tako, da bo 

uspešen in se bo počutil cenjenega (Boben, Cecič-Erpič, Škof, Zabulovec, & Tomažin, 2001; 

Strel, 1996). 

 

Za športno vzgojo lahko rečemo, da ni zgolj šolski predmet, ampak je nekakšen proces, ki se 

oblikuje dlje časa in nam pomaga pri lastnem oblikovanju oziroma pri oblikovanju osebnosti. 

Otroci si pri športni vzgoji oblikujejo predvsem življenjski slog, ki ga iz generacije v 

generacijo podajamo naprej in ga tako dopolnjujemo in izboljšujemo. Pomembno je, da se 

slog oblikuje že v otroštvu, saj ga je vsako leto težje spreminjati zaradi že oblikovanih navad. 

Zato ima pri podajanju veliko vlogo poleg staršev tudi učitelj. Pri izvajanju učne ure in 

podajanju vsebin si vsekakor pomaga z učnim načrtom.  

 

Pirc (1991) je zapisal, da je predpisani učni načrt mogoče uspešno uresničevati le, če učitelj 

zna opredeliti športne smotre in naloge. Na podlagi le-teh lahko mladino pri športni vzgoji 

učimo spreminjati svojo naravo, kolikor bolj je to delo zavedno toliko bolj vpliva na človekov 

razum. Vzgojitelj v športnem učnem procesu pomaga učencu iskati vzročne zveze, učenec pa 

glede na svoj spoznavni proces lahko zavedno spreminja svojo naravo. Bistveno vprašanje 

športne vzgoje je torej, kako pripeljati mladega človeka do spoznanja, da mora spreminjati 

svojo naravo (Pirc, 1991). 

 

Predmetnik za osnovno šolo je nedvomno eden izmed najpomembnejših elementov 

kurikuluma, ki v marsičem kaže naravnanost šolskega sistema. Večji del predmetov ima svoje 

mesto v predmetniku evropskih držav že več kot 100 let.  

Družbena funkcija nekega predmeta določa njegov položaj v vzgojno-izobraževalnem 

sistemu. Pod pojmom družbene funkcije razumemo najbolj obče, globalne cilje, zaradi katerih 

je nek predmet del predmetnika. Uvrščanje posameznih znanstvenih disciplin oziroma 

predmetov v šolski kurikulum je zato vedno povezano s problemom razporeditve družbene 

moči, hkrati pa je odraz problemov, s katerimi se sooča družba. Določena postavitev 

kurikuluma je odraz moči posameznih skupin in hkrati števila ter zahtevnosti družbenih 

problemov. Šolska športna vzgoja opredeljuje širši odnos družbe do šolske športne vzgoje 

oziroma športa nasploh, zato otroci vidijo v športni vzgoji in v drugih šolskih predmetih 

drugačno vlogo kot njihovi starši ter družba. Mladi šele iščejo svoje mesto v družbi, zato so 
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pri njih v ospredju intrinzične vrednosti (prijateljstvo, druženje, zabava), ne pa investicijske 

vrednote (zdrav način življenja ali telesni ter gibalni razvoj), ki jih vidijo v ospredju njihovi 

starši. 

Družba z vključevanjem športne vzgoje v kurikulum rešuje predvsem vprašanja:  

 Telesnega in gibalnega razvoja skladnega s psihosocialnim razvojem posameznika: 

samopodobo, ustvarjalnostjo, preizkušanjem lastnih zmožnosti. 

 Socializacije: sodelovanje, razvijanje družbeno sprejemljivih oblik obnašanja, 

tekmovalnost, strpnost, sprejemanje drugačnosti, možnost uveljavitve, samozavest. 

 Vpliv na zdravje s kompenzacijo negativnih učinkov sodobnega življenja: ravnovesje 

med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, zdrava prehrana, odpornost 

proti bolezni ter sposobnost prenašanja naporov (Jurak, Kovač, & Strel, 2003). 

 

Šolska športna vzgoja je namenjena mlademu človeku, torej otroku oziroma mladostniku in 

družbi. Otroci so v programe šolske športne vzgoje vključeni v obdobju, ko so za biološke 

prilagoditve in vzgoje vplive športne aktivnosti zelo dovzetni. Programi šolske športne vzgoje 

so dolgotrajni, saj trajajo ves čas šolanja (od 12 do 16 let) ter zajemajo vse generacije otrok in 

mladine. Poleg tega šolsko okolje v večini primerov ponuja vso ali vsaj najnujnejšo 

infrastrukturo za uspešen pedagoški proces. Poleg tega pa so v humani družbi interesi 

posameznika interakcijsko povezani z družbenimi interesi (Cankar, Kovač, Kristan, & Praček, 

1992; Škof, 2005). 

 

Družbeni interes, ki želi ustvariti samostojno in dobro oblikovano osebo z izoblikovanim 

življenjskim slogom, ki ga bo skozi odraščanje dopolnjeval, je potrebno izpostaviti dobri 

pedagoški oskrbi. Zato je pomembno, da športno vzgojo poučujejo za to usposobljene osebe z 

ustrezno izobrazbo.  

Po pravilniku o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli lahko športno 

vzgojo v različnih obdobjih poučujejo: 

 Učitelj športne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko, kdor 

je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka. 

 Učitelj športne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal 

univerzitetni študijski program iz športne vzgoje ali magistrski študijski program 

druge stopnje športna vzgoja. 
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 Učitelj športne vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko, kdor je končal 

univerzitetni študijski program iz športne vzgoje ali magistrski študijski program 

druge stopnje športna vzgoja (Uradni list RS, Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, 2012).  

 

2.4.1 Namen šolske športne vzgoje 

Antropološka vizija šolske športne vzgoje narekuje opredelitev dveh osrednjih in 

enakovrednih splošnih vzgojno-izobraževalnih namenov: 

 Bližnji, kratkoročnejši namen, ki je opredeljen s sklopom pozitivnih učinkov na 

skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka. 

 Daljni, dolgoročnejši namen, ki ga lahko opredelimo kot vzgojo za zdravo in 

ustvarjalno življenje, vzgojo za prosti čas, vzgojo za večjo kakovost življenja v dobi 

zrelosti in starosti (Cankar et al., 1994). 

 

2.4.2 Izhodišča šolske športne vzgoje 

Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti 

ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki.  

V učnem načrtu za športno vzgojo (2011) so opredeljena naslednja izhodišča, katerim mora 

učitelj pri poučevanju slediti:  

 športna vzgoja je 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,  
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 pri delu uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,   

 spoštuje predpisane standarde in normativna izhodišča ter poskrbi za varnost pri  

vadbi (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

 

2.4.3 Cilji šolske športne vzgoje 

Pri izvajanju pouka je  vsekakor potrebno poleg vsebine pomembno upoštevati cilje, ki so 

navedeni v učnem načrtu. Pomembno je, da so cilji vedno realizirani, in sicer  tako operativni 

kot splošni cilji.  

V učnem načrtu za športno vzgojo (2011) so jasno opredeljeni splošni cilji, ki naj bi se 

realizirali pri pouku šolske športne vzgoje. 

S športno vzgojo: 

 zadovoljimo učenčeve prvinske potrebe po gibanju in igri, 

 posamezniku je prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 

 učenci pridobivajo številne in raznovrstne gibalnih spretnosti ter športna znanja in 

 čustveno in razumsko dojemajo šport. 

 

Uresničujemo splošne cilje športne vzgoje v osnovnošolskem programu. 

 Ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga: 

- skladna telesna in gibalna razvitost, pravilna telesna drža, 

- zavesten nadzor telesa pri izvedbi položajev in gibanj, 

- zdrav način življenja (ustrezna kondicijska pripravljenost; telesna nega; zdrava 

prehrana. 

 Razbremenitev in sprostitev: ravnovesje med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom 

inspanjem; odpornost proti boleznim; sposobnost prenašanja naporov; nevtralizacija 

negativnih učinkov sodobnega življenja). 

 Usvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih 

dejavnostih: 

- seznanjanje z varnim in odgovornim športnim udejstvovanjem, 

- spodbujanje gibalne ustvarjalnosti. 

 Razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem 

preživljanju prostega časa. 

 Pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika: 

- zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih ciljev, 
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- krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase. 

 Oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave ter 

okolja kot posebne vrednote. 

 Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, 

strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje 

športnega obnašanja – ferpleja) (Učni načrt za športno vzgojo, 2011).  

 

Primerno izbrane vsebine, ustrezne učne metode in oblike ter individualno postavljanje 

doseganja ciljev naj omogočajo, da se učenci ob športnem udejstvovanju počutijo prijetno, se 

psihično sprostijo, hkrati pa osmislijo in bolje razumejo šport. Učenci si oblikujejo stališča in 

vrednostni odnos do športa kot kulturne sestavine človekovega življenja in enega 

najpomembnejših dejavnikov zdravega življenjskega sloga (Učni načrt za športno vzgojo, 

2011). 

 

Poleg splošnih ciljev so v učenem načrtu opredeljeni tudi operativni cilji in vsebine, ki se 

izvajajo pri pouku šolske športne vzgoje.  

Operativni cilji so opredeljeni po vzgojno-izobraževalnih obdobjih in so razdeljeni v štiri 

skupine, ki poudarjajo: 

 ustrezno gibalno 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 (Učni 

načrt za športno vzgojo, 2011). 

 

Cilje uresničujejo z različnimi vsebinami, ki se koncentrično nadgrajujejo iz razreda v razred. 

Dodatne in zahtevnejše vsebine, ki jih učitelj vključi v letno pripravo po svoji presoji glede na 

značilnosti kraja, zmožnosti in interese učencev, vendar niso obvezne, so v tem dokumentu 

zapisane ležeče (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

 

Cankar in ostali sodelavci so v delu zapisali širše vsebinske sklope, ki se nanašajo na šolsko 

športno vzgojo. Z ustrezno izbiro vsebin in različnimi didaktičnimi prijemi poskuša športni 

pedagog uresničiti zastavljene cilje na dveh ravneh: 
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 Temeljna raven znanja predstavlja minimalne osnovne vsebinske elemente športnih 

zvrsti. Osvojilo naj bi jo kar največ otrok. Neizogibno pa je, da so bodo nekateri 

naučili več in hitreje kot drugi ter bodo v določenih gibalnih nalogah bolj učinkoviti.  

 Optimalna raven znanja nadgrajuje temeljne vsebine in osvojenost znanja. V 

posamezni športni zvrsti jo poskušajo učenci osvojiti ob pomoči učitelja tam, kjer tem 

vsebinam posvečajo več ur športne vadbe zlasti v okviru rednega pouka ali v 

organiziranih posebnih oblikah dela (športni oddelki, različne oblike šol v naravi, 

vadba v interesnih dejavnostih ali športnih društvih v šoli ali zunaj nje), kjer ima ta 

športna panoga tradicijo in kjer imajo izredno dobre materialne pogoje (Cankar et al., 

1994). 

Poudariti moramo, da bomo v procesu osvajanja športnih znanj v tem logičnem zaporedju 

uspešni le, če bo šolska športna vzgoja sistematična in kakovostno vodena že od vstopa otroka 

v šolo. Zavedati se namreč moramo, da kar zamudimo v najzgodnejšem razvojnem obdobju, 

kasneje ne moremo več nadoknaditi (Cankar et al., 1994). 

 

2.4.4 Dejavnosti šolske športne vzgoje 

Poleg ciljev in vsebine učni načrt navaja dejavnosti pri šolski športni vzgoji, ki jih lahko 

razdelimo na tri dele. 

Program športne vzgoje se izvaja v vseh razredih osnovne šole. Namenjenih mu je 834 ur 

rednega pouka in pet športnih dni v vsakem šolskem letu. Program je zaradi razvojnih 

značilnosti učencev vsebinsko, organizacijsko in metodično zaokrožen v tri šolska obdobja.  

V vsakem od teh šola ponuja tri vrste dejavnosti:  

 dejavnosti, obvezne za vse učence (tabela 1),  

 dejavnosti, ki jih šola ponudi, vključevanje učencev je prostovoljno (tabela 2),  

 dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi, vključevanje učencev je prostovoljno 

(tabela 3) (Učni načrt za športno vzgojo, 2011).  

Tabela 2. 1: Dejavnosti, obvezne za vse učence. 

Prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje 

Drugo vzgojno-

izobraževalno 

obdobje 

Tretje vzgojno-izobraževalno 

obdobje 

redni pouk z dvajseturnim 

tečajem plavanja v 2. ali 3. 

razredu 

redni pouk redni pouk 

športni dnevi (pet na leto) športni dnevi (pet na leto) športni dnevi (pet na leto) 
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Tabela 2. 2: Športna vzgoja se vključuje v dejavnosti, ki jih šola ponudi, vključevanje učencev 

je prostovoljno. 

Prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje 

 

Drugo vzgojno-

izobraževalno 

obdobje 

Tretje vzgojno-

izobraževalno obdobje 

 

šola v naravi s poudarkom 

na plavanju in zimskih 

dejavnostih 
 

športne interesne 

dejavnosti 
športne interesne dejavnosti 

športne interesne 

dejavnosti 

dopolnilni pouk dopolnilni pouk dopolnilni pouk 

 

Tabela 2. 3: Dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi, vključevanje učencev je 

prostovoljno. 

Prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje 

Drugo vzgojno-

izobraževalno 

obdobje 

Tretje vzgojno-

izobraževalno 

obdobje 

  
izbirna predmeta šport in 

plesne dejavnosti 

nastopi, prireditve in šolska 

športna tekmovanja 

nastopi, prireditve in šolska 

športna tekmovanja 

prireditve in šolska športna 

tekmovanja 

tečaji, šole v naravi, športni 

tabori oz. druge oblike 

pouka 

tečaji, šole v naravi, športni 

tabori oz. druge oblike 

pouka 

tečaji, šole v naravi, športni 

tabori oz. druge oblike 

pouka 

dodatni športni programi dodatni športni programi dodatni športni programi 

minuta za zdravje minuta za zdravje minuta za zdravje 

rekreativni odmor rekreativni odmor rekreativni odmor 

oddelki z dodatno 

športno ponudbo 

oddelki z dodatno športno 

ponudbo 

oddelki z dodatno športno 

ponudbo 

 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju so športni vzgoji namenjene tri ure na teden, pet 

športnih dni v vsakem razredu in šola v naravi: ena s poudarkom na plavanju ter druga z 

zimskimi dejavnostmi. Znanje posameznih športov lahko učenci poglabljajo tudi pri 

interesnih dejavnostih in drugih oblikah razširjenega programa osnovne šole. Poseben 

poudarek pri vadbi je namenjen ustrezni izbiri vsebin z namenom optimalno spodbujati 
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gibalno učinkovitost učenca, vplivati na razvoj kostne mase in pri učencih s povečano telesno 

težo zmanjševati količino mastne mase. 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci usvojijo temeljna športna znanja atletike, 

gimnastike, plesa in športnih iger. Znanje plavanja nadgradijo v šoli v naravi z vsebinami 

plavanja v četrtem razredu. Učence, ki ne postanejo plavalci, naj šola priporoči, da se  

vključijo  v šolo v naravi ali tečaj plavanja še v 5. in 6. razredu. Tako naj bi ob koncu drugega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja pri preverjanju znanja plavanja učenci varno preplavali 50 

metrov in bili sposobni neprekinjeno plavati deset minut v globoki vodi. 

Zaradi čedalje večjih razlik v biološkem razvoju in interesih med učenci ter učenkami jih je 

priporočljivo pri vadbi razvrščati v fantovske in dekliške skupine. Igra še vedno ostaja nujni 

del vsake vadbene ure. V različne dele učne ure vključujemo glasbo, poudarjamo gibalno 

izražanje in ustvarjalnost. Pri vadbi uporabljamo številne in raznovrstne pripomočke, tudi 

sodobno IKT. Učenci so že sposobni sprejemati natančnejša navodila, njihova socialna 

razvitost omogoča uspešno skupinsko delo (delo v heterogenih in homogenih skupinah, delo z 

dodatnimi in dopolnilnimi nalogami, obhodna vadba ipd.). Spoznajo naj tudi osnove pomoči 

in varovanja. Program naj bo usmerjen tudi k razumskemu dojemanju gibanja in športa kot 

pomembnih dejavnikov zdravega življenjskega sloga (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

 

Minuta za zdravje in aktivni odmor 

Minuta za zdravje je sestavni del vsake šolske ure v učilnici. Traja 3 do 5 minut v 

prezračenem prostoru. Vzame nam sicer nekaj minut, vendar pa njen učinek odtehta 

izgubljeni čas. V pedagoški proces jo vpletemo takrat, ko opazimo, da so postali otroci 

nemirni in nezbrani. Z učenci izvedemo 2 do 4 gibalne naloge, z njimi jih telesno razgibamo 

in psihično sprostimo. Aktivni odmor na razredni stopnji organiziramo po drugi ali tretji učni 

uri. Na predmetni stopnji pa po tretji ali četrti uri. Aktivni odmor trajanja 15 do 20 minut 

(Krpač, 2002) oziroma 20 do 30 minut (Dežman, 1988),  ne v času odmora za malico. 

Namenjen je učencem in učiteljem. Ob lepem vremenu jim omogočimo gibalno dejavnost na 

prostem. Ob slabem vremenu pa v različnih šolskih prostorih (v telovadnici, avli, učilnicah, 

hodnikih ipd.). Izbiramo take gibalne dejavnosti, ki so učencem znane in zanimive (Dežman, 

1988; Krpač, 2002; Štemberger, 2003). 

Za programiranje aktivnih odmorov je odgovoren učitelj telesne vzgoje, za izvedbo pa vsi 

učitelji na šoli. Smotri, ki jih želimo doseči z opisanima dejavnostma, so: 
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 Odpravljanje negativnih posledic sedenja (poživitev krvnega obtoka in frekvence 

dihanja, aktiviranje mišičnega tkiva in sklepov). 

 Psihično sproščanje otrok. 

 Zadovoljevanje osnovnih potreb po gibanju in igri. 

 Razvijanje trajnih navad za smotrno izrabo prostega časa (navajanje na zdrav način 

življenja). 

 Razvijanje sproščenega odnosa med učiteljem in učenci (Dežman, 1988). 

 

Štembergerjeva (2003) je zapisala, da je gibanje otrokova naravna potreba, sodoben način 

življenja, pretežno sedeče delo v šoli in premalo ur, namenjenih organiziranim 

gibalno/športnim aktivnostim pa te potrebe ne zadovoljujejo. Zato bi morala biti minuta za 

zdravje sestavni del vsake šolske ure v učilnici. Pri opravljeni raziskavi o izvajanju aktivnega 

odmora in minute za zdravje, je pridobila rezultate, da aktivni odmor izvaja le nekaj več kot 

polovica učiteljev oziroma je vanj vključenih le nekaj več kot polovica učencev. Ne glede na 

to, da sodita aktivni odmor in minuta za zdravje v razširjeni program, bi morala biti dnevno 

vključena v urnik in obvezna za vse učitelje in učence vsaj prvega triletja. Če namreč želimo 

doseči cilj »športno življenjski slog posameznika«, potem verjetno tri ure tedenske športne 

vzgoje niso dovolj za premik v miselnosti posameznika (Štemberger, 2003). 

 

Športni dnevi  

Športni dnevi so sprejeti v učni načrt športne vzgoje, so obvezni in financirani. Vsebinsko in 

doživljajsko naj bodo bogati, vedri ter povezani z drugimi predmetnimi področji in smiselno 

razporejeni skozi vse leto. V vsakem razredu imajo učenci pet športnih dni. Športni dan 

praviloma traja pet ur. Priporočamo, da večina športnih dni poteka v naravi (Pirc, 1991; Učni 

načrt za športno vzgojo, 2011).  

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju dva športna dneva namenimo pohodništvu. Eden 

od športnih dni naj poteka v zimskem času (smučanje, deskanje, drsanje, sankanje, igre na 

snegu, zimski pohod ipd.), na enem pa se učenci seznanijo z različnimi aerobnimi 

dejavnostmi v naravi (orientacija, kolesarjenje, kajakaštvo, veslanje, nordijska hoja ipd.) ali 

spoznavajo nove športe (različne plesne zvrsti, jahanje, lokostrelstvo, hokej na travi, tenis, 

skvoš, borilni šport ipd.). Športni dan pomladi naj bo namenjen medrazrednim tekmovanjem 

v različnih športnih igrah ali atletskemu mnogoboju. Tekmovanja naj imajo prilagojena 

pravila, ki omogočajo dejavnost vsem učencem glede na njihove sposobnosti. V drugem 
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vzgojno-izobraževalnem obdobju imajo še vedno prednost tekmovanja skupin, pri čemer je 

poudarjen dosežek skupine in ne posameznika. 

Na vsakem športnem dnevu je mogoče ponuditi tudi več različnih dejavnosti glede na interese 

in sposobnosti učencev, možnosti okolja in vreme. Pomembno je, da so na športnih dnevih 

aktivni vsi učenci in da jim športni dan pomeni prijetno doživetje. To pa zahteva od učiteljev 

v šoli premišljeno pripravo in brezhibno izpeljavo (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

  

Šola v naravi  

Šola v naravi je opredeljena kot posebna vzgojno-izobraževalna oblika, njeno  bistvo je v tem, 

da ves razred ali več vzporednic, odide za nekaj časa v neko naravno, čim manj urbano okolje. 

Šola v naravi poteka zunaj kraja stalnega bivanja, pri čemer se v pedagoškem procesu 

prepletajo vsebine športa, naravoslovja, družboslovja, glasbenega in likovnega izražanja. Je 

izjemna priložnost za spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov med učenci, saj nudi 

možnost poglobljenega spoznavanja in drugačnega skupnega sodelovanja učiteljev ter 

učencev (Kristan, 1998; Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

Priporočeno je, da šole izvedejo šolo v naravi s plavalnimi vsebinami in šolo v naravi z 

dejavnostmi na snegu. Šola v naravi z vsebinami plavanja poteka v 4. razredu, namenjena je 

predvsem plavalnemu opismenjevanju in spopolnjevanju plavanja. V 5. ali 6. razredu šole 

ponudijo šolo v naravi s smučanjem, tekom na smučeh in drugimi zimskimi športi. 

Priporočljivo je, da šole ponudijo tudi druge oblike večdnevnega bivanja v naravi: šola v 

naravi z vsebinami pohodništva ali šolo v naravi, pri čemer se učenci seznanijo z različnimi 

športi v naravi, orientacijo, preživetjem v naravi, ekološkimi vprašanji, naravno in kulturno 

dediščino ter programom prve pomoči (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

 

Zlati sonček, Krpan, Ciciban planince, Mladi planinec 

Športni program Zlati sonček je namenjen otrokom v prvem triletju, športni program Krpan 

pa otrokom v drugem triletju. Pri programih je še posebej izpostavljena pomembnost procesa 

in ne le končnega cilja. Pomembno je sodelovanje, vsebine pa so povezane tudi z načrtnim 

plavalnim opismenjevanjem, akcijami planinske zveze Slovenije Ciciban planinec in Mladi 

planinec ter s kolesarskim izpitom za osnovnošolce (Kristan s sod., 1997). 
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Dopolnilni pouk – programi za otroke s posebnimi potrebami 

Po šolski zakonodaji mora šola poskrbeti tudi za otroke s posebnimi potrebami, ki so 

integrirani v redno osnovno šolo. S posebnimi programi v okviru dopolnilnega pouka 

poskrbimo za tiste otroke, ki imajo gibalne, zdravstvene ali vedenjske težave. Ti otroci 

potrebujejo dodatno skrb ter individualni pristop (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

 

Športne interesne dejavnosti, prireditve, nastopi in tekmovanja 

Šola del vsebin izpelje v obliki športnih dni, šole v naravi, redni program pa obogati tudi z 

dodatnimi programi, športnimi interesnimi dejavnostmi, nastopi, prireditvami in tekmovanji. 

Nastopi, prireditve, šolska športna tekmovanja so nadgradnja šolske športne vzgoje in 

interesnih dejavnosti. Svoje znanje naj otroci prikažejo na nastopih za starše. Organiziramo 

tudi različne prireditve za otroke in starše. Učenci naj se za tekmovanja načrtno pripravljajo, 

na tekmi pa naj bodo strokovno vodeni. Osnova je razredni in šolski tekmovalni sistem, 

kamor naj bo vključenih čim več učencev. Učenci naj pomagajo tudi pri organizaciji 

tekmovanj. Športne interesne dejavnosti obogatijo redno športno vzgojo z možnostjo 

vsakodnevnega športnega udejstvovanja. Z njimi spodbujamo otrokove interese, bogatimo 

njihov prosti čas in omogočamo uveljavitev posameznikov. Šola mora v vsakem triletju 

ponuditi različne interesne dejavnosti, ki potekajo vse leto, namenjene pa naj bodo vsem 

učencem. Pri tekmovanjih učitelj upošteva fiziološka, socialna in pedagoška načela in ne 

postavlja v ospredje le športnega dosežka. Učenci naj se za tekmovanje načrtno pripravljajo, 

na tekmi pa naj bodo strokovno vodeni. Željo po tekmovalnih dosežkih je treba podrediti 

splošnim vedenjskim pravilom. Najpomembnejši cilj je skupno prizadevanje za dosego cilja, 

spoštovanje vseh sodelujočih, medsebojna pomoč in vzgoja za to, da se znamo veseliti uspeha 

in tudi prenesti poraz. Tekmovanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj bodo 

skupinska (štafetne igre, poligoni, kros, igre idr.). Osnova je razredni in šolski tekmovalni 

sistem, v katerega naj bo vključenih čim več učencev. Učenci naj pomagajo tudi pri 

organizaciji tekmovanj. Vzgojiti jih je treba za kulturno spremljanje športnega dogodka. 

Nastopi na šolskih športnih tekmovanjih so avtonomna odločitev šol, športnih pedagogov in 

učencev samih (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

Učence zelo hitro pritegne tekmovalni duh, zato je težava oziroma problem tekmovalnosti 

predvsem, da pri učencih pride do nesramnega in žaljivega obnašanja, predvsem v času 

poraza. Zato je tu zelo pomemben učitelj, ki učence nauči športnega obnašanja (fair play). 
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Pomembno je, da zna učitelj učence seznaniti s tem, da so vsi  enako pomembni, kljub zmagi 

ali porazu, da je za to pomembno spoštovanje vseh sodelujočih v tekmovanju (Arnold, 1997).    

 

Raziskavo o odnosu osnovnošolcev do športne vzgoje in športnih dejavnosti sta opravili tudi 

Cugmas in Burjak (2008), kjer sta primerjali učence 4. in 9. razreda. Znotraj raziskave je bila 

zajeta tudi tekmovalnost učencev. Ugotovili sta, da je tekmovalnost nekoliko bolj značilna za 

četrtošolce kot za devetošolce. Učenci se med seboj predvsem radi merijo po moči v skupinah 

in v hitrosti (Cugmas, & Burjak, 2008). 

 

Škof in Boben (2005) sta pri raziskavi anketirala učence 8. razreda in dijake srednje šole. Ker 

učenci pogosto niso telesno, psihično niti taktično pripravljeni na tekmovanja ali testiranja 

vzdržljivostih sposobnosti, doživljajo neznane občutke napora, ki pogosto porajajo odpor do 

tekmovalnih vsebin. Zato bi bilo smiselno zmanjšati število tekmovanj in testiranj 

vzdržljivostih sposobnosti in naporna tekmovanja v teku zamenjati s sproščenimi, a 

dolgotrajnejšimi aerobnimi aktivnostmi v naravi (Boben, & Škof, 2005). 

 

Boben in Zabukovec (2005) sta v svoji raziskavi ugotovili, da si učenci in učitelji želijo več 

tekmovalnosti in več težavnosti. Večjo tekmovalnost sta pripisala naravi športne vzgoje, ki je 

sama po sebi bolj tekmovalno naravnana, kjer ima tekmovalnost lahko tudi vlogo sproščanja 

in ustreznega usmerjanja energije. Ugotovili so tudi, da si učenci želijo več zadovoljstva, 

tekmovalnosti, večjo lastno aktivnost, večjo težavnost ur športne vzgoje, bolj osebni odnos 

učitelja, večjo raznolikost in večjo ustreznost ur športne vzgoje. Zanimiv je sklep, da bi želeli 

več tekmovalnosti in večjo težavnost pri urah športne vzgoje (Boben, & Zabukovec, 2005). 

 

Izbirni predmet 

Šola lahko ponudi v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju tudi izbirna predmeta šport 

(šport za zdravje, izbrani šport, šport za sprostitev) in plesne dejavnosti (ples, starinski in 

družabni plesi, ljudski plesi), ki sta predstavljena v posebnih učnih načrtih (Učni načrt za 

športno vzgojo, 2011). 

 

Športni oddelki oziroma oddelki z dodatno športno ponudbo 

Šola lahko ponudi otrokom tudi vključevanje v športne oddelke. Plačniki takšnega programa 

so starši ali lokalne skupnosti. V športne oddelke se otroci vključujejo prostovoljno in na željo 
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staršev. Osnovna značilnost športnih oddelkov je vsakodnevna športna vzgoja, obogatena s 

tečaji in šolami v naravi. Bistvo športnih oddelkov v osnovni šoli je, otrokom omogočiti 

redno, vsakodnevno športno vzgojo in jim v obdobju, ko so najbolj dojemljivi, ponuditi čim 

več kakovostnih gibalnih informacij (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

 

2.4.5 Individualizacija in diferenciacija 

Učencem glede na zmožnosti in druge posebnosti prilagajamo pouk (notranja diferenciacija) 

športne vzgoje tako v fazah načrtovanja, organizacije in izvedbe kot pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja. Pri tem smo še posebej pozorni na specifične skupine in posameznike. 

Vzgojno-izobraževalno delo temelji na konceptih, smernicah in navodilih, sprejetih na 

Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje: 

 odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, 

 učne težave v osnovni šoli: koncept dela, 

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno 

izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 

 smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (Učni načrt za športno vzgojo, 

2011). 

  

Učitelj se mora zavedati, da so si učenci med seboj različni, da se razlikujejo tudi v 

zmogljivosti in sposobnosti. Zato je pomembno, da zna učitelj uro športne vzgoje prilagoditi 

in jo narediti kvalitetno.  

Učitelj športne vzgoje lahko upošteva potrebe učencev in njihove zmožnosti znotraj vadbene 

skupine: 

 s postavitvijo različnih učnih ciljev, 

 z izbiro različnih vsebin, 

 z izbiro različnih obremenitev, 

 z uporabo različnih socialnih učnih oblik, 

 z uporabo različnih učnih metod, 

 z uporabo različnih pripomočkov (Kovač, & Jurak, 2010). 

 

Tako kot se pojavljajo razlike znotraj posameznega spola, se pojavljajo razlike tudi med 

spoloma. Telesna in fiziološka različnost med spoloma, tradicija, vzgoja in navade ter različen 

čas spolnega dozorevanja pogojujejo razlike v zmožnostih in interesih med učenci in 
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učenkami. Posamezniki – fantje, predvsem pa dekleta – imajo v predpubertetnem in 

pubertetnem obdobju težave z zaznavanjem telesne podobe. Učitelj mora prilagoditi svoja 

ravnanja in izbiro vsebin posebnostim mladostnikovega razvoja tako, da pozitivno vpliva na 

posameznikovo samopodobo in njegov osebnostni razvoj. 

Različnost med spoloma je izražena ves čas učenčevega razvoja, poudarjena pa je v času 

spolnega dozorevanja, zato naj dejavnosti potekajo v dekliških in fantovskih skupinah. 

Strokovnjaki priporočajo, da v obdobju pubertete ženske poučujejo učenke, moški pa učence. 

Vendar naj učitelji učni proces organizirajo tako, da pri nekaterih dejavnostih (ples, športne 

igre) in organizacijskih oblikah (športna tekmovanja, športni dan, tečaj plavanja, šola v 

naravi) spodbujajo hkratno sodelovanje učencev in učenk (Učni načrt za športno vzgojo, 

2011). 

 

2.4.6 Načrtovanje šolske športne vzgoje 

Ob izbranih ciljih, ki jih želimo realizirati, potrebujemo tudi metodo in obliko dela. Da vse 

skupaj dobro izpeljemo, vsekakor potrebujemo načrt. Cankar v svojem delu opredeljuje, da so 

v svetu znane tri osnovne strategije načrtovanje in uresničevanja kurikuluma: 

 učno ciljna strategija, 

 učno snovna strategija, 

 procesno razvojna strategija (Cankar et al., 1994). 

 

Ravno tako so poleg strategij razčlenili smotre temeljih športnih zvrsti: 

 katere sposobnosti poskušamo otroku oziroma mladostniku s posameznimi 

vsebinami razviti, 

 kaj naj bi znal, 

 kaj naj bi spoznal v procesu športne vzgoje, 

 katera stališča, navade in načine ravnanja naj si oblikuje (Cankar et al., 1994). 

 

Učitelji morajo pri načrtovanju letne priprave upoštevati posebnosti šole (materialne, 

kadrovske, geografske in podnebne razmere ter tradicija) in učencev, ki jih poučujejo 

(biološki razvoj, interesi). Skladno z navodili učnega načrta se učitelj odloči, kolikšen del 

celotnega časa bo posvetil predstavljenim dejavnostim in vsebinam (časovna razporeditev 

skupnega števila ur). Za dosego ciljev lahko v letno pripravo doda vsebine drugih športov 

(kolesarjenje, rolanje, namizni tenis, borilni športi, sodobne oblike aerobnih vadb, hokej, 
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lokostrelstvo, plezanje idr.). Šolsko športno vzgojo lahko obogati tudi s strokovno 

pripravljenimi športnimi programi, kot so Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Mladi 

planinec. 

Operativni cilji so razčlenjeni v štiri skupine, ki usmerjajo učitelja k: 

 Izboljšanju gibalne učinkovitosti učencev in zavestnemu nadzoru telesa v različnih 

položajih in gibanjih. 

 Usvajanju športnih znanj, ki omogočajo učenčevo vključevanje v različne športne 

dejavnosti. 

 Razumevanju pomena športne vadbe kot dejavnika zdravega življenjskega sloga in 

poznavanju varnih ravnanj. 

 Spodbujanju k rednemu in varnemu ukvarjanju s športom v prostem času, športnemu 

obnašanju med vadbo in na tekmovanjih ter medsebojnemu sodelovanju (Učni načrt za 

športno vzgojo, 2011). 

 

Ti cilji so opredeljeni po vzgojno-izobraževalnih obdobjih. Odprtost izbire učitelju prinaša 

precejšnjo avtonomijo, hkrati pa odgovornost za lastno načrtovanje. Skladno s splošnimi cilji 

naj bo poudarjena vadba v naravi. Učitelj izbira in posreduje metodične enote in naloge 

skladno z zaporedjem didaktičnih korakov, ki so uveljavljeni v stroki. Izbiro nalog prilagaja 

zmožnostim svojih učencev. Poleg vsebinske in metodične priprave sta organizacijska in 

količinska priprava nujni del načrtovanja vsake vadbene enote. Vsaka učna ura mora biti 

sestavljena iz treh logično povezanih delov: pripravljalnega, glavnega in sklepnega dela. V 

vseh treh delih učitelj uporablja čim bolj pestre in učinkovite učne oblike ter metode (Učni 

načrt za športno vzgojo, 2011). 

 

Organizacijske oblike izbira in usklajuje tako, da zagotovi varnost, motivacijo in učinkovitost 

vseh učencev. Učitelj uporablja čim več različnih orodij in pripomočkov, prilagojenih starosti 

učencev, saj s tem lažje in nazorneje prikaže ter osmisli praktične dejavnosti, posledica pa je 

tudi hitrejše učenje in kakovostnejše znanje učencev. Prav tako lahko individualno spremlja 

učenčevo obremenitev in njene učinke pri vadbi (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 
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2.5 Motivacija za šport in športno vzgojo 

 

Motivacija se nanaša predvsem na obnašanje in vedenje v določeni situaciji ali želji pri dosegi 

cilja. Obstaja velika vrsta dejavnikov in značilnosti, ki opredeljujejo pojem motivacija. Med 

njimi so brez dvoma: vedenje, usmerjenost, organizem, vzrok, namen, cilji … Motivacijo 

sestavljajo tri prvine: 

 potreba (neuravnoteženo stanje, ki se pojavi ob nezadovoljenosti organizma), 

 dejavnost (vedenje, ki organizem navadno vodi do ustreznega predmeta, osebe, 

dogodka oziroma cilja), 

 cilj (sestavni element sleherne motivacije) (Kobal Grum, & Musek, 2009). 

Motiv je vse tisto, kar nam daje vzgon oziroma energijo in vse tisto, kar nas usmerja k enim 

objektom bolj kot drugim. V grobem sta najbolj temeljni značilnosti motivacije spodbujanje 

in usmerjanje. Pomemben cilj vsakega pedagoškega in izobraževalnega procesa, tudi športne 

vzgoje, je povečevanje motivacije učencev za delo. Prizadevanje učencev in njihov trud, da se 

nalog ter dejavnosti lotijo z navdušenjem, sta pomembna za uspešnost katerega koli 

izobraževalnega procesa. Večina učiteljev se zaveda, da za uspešno učenje ni dovolj le to, da 

se učenci znajo učiti, ampak v veliki meri tudi to, da so pripravljeni svojo energijo usmeriti v 

doseganje učnih ciljev (Cecič Erpič, Boben, & Zabukovec, 2005; Kajtna, & Jeromen, 2007). 

Poznavanje stališč mladih do športne aktivnosti lahko učitelju športne vzgoje pomaga k 

ustreznejšemu oblikovanju programa in motivacijskih vzvodov, ki bodo prek njegovega 

zgleda, ravnanj ter izbrane vsebine in izvedbe programa lahko povečali interes mladih do 

športne in telesne aktivnost. Boben in Škof (2005) sta raziskovala  aktivnosti mladih in 

ugotovila, da je redno športno aktivnih (ena ura na dan) 45 % učencev osmih razredov 

osnovne šole in le 30 % dijakov. Aktivnost deklet v primerjavi s fanti močno zaostaja. 

Rezultati so pokazali, da se stališče do športne aktivnosti med mladostniki različnega spola, 

starosti in okolja bivanja razlikujejo. Čeprav telesna in športna aktivnost s starostjo 

mladostnikov upada, fantje v vseh starostnih obdobjih namenjajo športu več časa kot dekleta 

in načeloma izražajo pozitivnejša stališča do športnih aktivnosti (Boben, & Škof, 2005). 

Pri sami aktivnosti je zagotovo pomembna motivacija in želja, da nekaj dosežemo. Včasih 

prevladajo motivi potiskanja (nagoni, potrebe), včasih motivi privlačnosti (cilji, ideali, 

vrednote), včasih je celo težko reči kateri, ker se zdi, da oboji spodbujajo isto obnašanje. V 

mislim imamo predvsem psihološke motive – cilji, ideali in vrednote. Človek združuje 
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biološko, telesno naravo s psihološko in včasih se v njem obe spopadeta (Kajtna, & Jeromen, 

2007). 

V življenjsko dinamiko posameznika je aktivno vključena tudi  njegova osebnost, ki je 

odvisna od različnih motivov in pobudnikov. Motivacija v najširšem pomenu predstavlja 

usmerjeno, dinamično komponento vedenja, ki je značilna že za  najpreprostejše enocelične 

organizme vse do človeka. Zajema spodbujanje aktivnosti in usmerjanje (Tušek, 1999). 

 

2.5.1 Motivi 

»Pojmovanja motivacije so vedno bila pod vplivov trenutnega razvoja znanosti oziroma 

človeške civilizacije, od pojmovanja odnosov med ljudmi in same človekove narave. Ljudem 

starih kultur se je človek zdel relativno pasivno bitje in stičišču sil različnih božanstev. 

Bogovi naj bi človeka usmerjali in videli, nagrajevali in kaznovali. Zato je človek v svetu 

pravzaprav nemočen, pokoriti se mora volji bogov. Edina možnost, da človek lahko vpliva na 

božje odločitve in usodo, je, če pozna motive, želje in slabosti bogov. Da bi se bogovom 

prikupili, so ljudje molili in prosili ter bogovom žrtvovali daritve« (Tušek, 2003, str. 30). 

Pod vplivom krščanstva se je izoblikovala podoba realnega človeka, ki ima svobodno voljo in 

zna gospodariti nad željami in slabostmi. Motivacija ima sedež v zavesti, njene zakonitosti pa 

so zakonitosti mišljenja oz. miselnih procesov.  

Obnašanje je lahko usmerjeno k:  

 iskanju užitka (hedonizmu), 

 zadovoljevanju lastnih potreb (egoizmu), 

 zadovoljevanju potreb drugih (altruizmu), 

 doseganju religioznih ciljev (Tušek, 2003). 

 

Vsak posameznik ima različne želje pri doseganju cilja in s tem je povezana tudi motivacija 

oziroma motiv za dosego cilja. Obstajamo različne teorije in pristopi in tako lahko ločimo  

štiri glavne tipe motivacijskih teorij: 

 Kognitivne teorije motivacije: Kognicija je dejanje oziroma proces spoznavanja. 

Tovrstne teorije temeljijo na predpostavki, da leži v osnovi vsakega vedenja neko 

spoznanje ali neka ideja. 

 Hedonistične teorije motivacije: Hedonizem je dimenzija ugodja. Gre za princip, ko so 

zadovoljstvo ali sreča ali ugodje sprejeti kot največja dobrina. 
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 Instinktivistične teorije motivacije: Instinkt oz. nagon te teorije razumejo kot identični, 

vsem ljudem skupni, vedenjski vzorec, ki je bolj verjetno prirojen kot naučen. 

 Teorije gona: Gon je fiziološki pogoj, ki žene osebo k zadovoljitvi njegovih potreb 

(Tušak, & Tušak, 2003). 

 

Tako kot se ljudje razlikujemo po zunanjosti in sposobnostih, se razlikujemo tudi po 

motivaciji. Vedenje motiviranega človeka se razlikuje od vedenja nemotiviranega. Pri 

motiviranemu lahko opazimo: 

 povečano mobilizacijo energije, 

 vztrajnost, intenzivnost in učinkovitost vedenja, 

 usmerjenost k cilju, 

 motivirano vedenje se spreminja pod vplivom njegovih posledic (vpliv ojačitve) 

(Tušak, & Tušak, 2003). 

 

Poleg različnega vedenja in motivov poznamo tudi različni motivaciji, ena je notranja in 

druga zunanja. Vsekakor je veliko bolje, da na nas vpliva notranja. Pogosto se zgodi, da je 

vpliv zunanje motivacije tako močan, da privede do notranje motivacije. Raziskavo o 

motivaciji so opravili Boben,Cecič-Erpič, Škof in Zabukovec (2005). Pokazala je značilnosti 

motivacije učencev za športno vzgojo. Prišli so do ugotovitev, da notranja motivacija 

prevladuje nad zunanjo. To pomeni, da učence pri urah športne vzgoje pogosteje in v večji 

meri spodbuja težnja po razvijanju sposobnosti in pridobivanju novih izkušenj ter spoznanj 

kot tekmovalnost in primerjanje z drugimi. Ti rezultati so spodbudnejši, saj je notranja 

motivacija trajnejša, vedno pozitivna in nasploh koristnejša za učinkovit učni proces. 

(Boben,Cecič-Erpič, Škof, &Zabukovec, 2005).  

 

 

2.6 Ocenjevanje 

 

Z oceno pridobimo povratno informacijo o opravljenem šolskem delu. Otrok vse, kar 

doživlja, doživlja celostno, zato mu ocena pomeni veliko, saj pridobi tudi povratno 

informacijo o njegovi osebnostni vrednosti. To pomeni, da oceno, ki jo je dobil pri predmetu, 

doživi s kognitivnega, socialnega, telesnega, gibalnega in čustvenega vidika. Učenec, ki je 

dobil pozitivno informacijo o svojem delu v šoli, izraženo z dobro oceno, višje vrednoti sebe 
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in bo pripravljen še naprej vztrajno delati, saj mu je to velika motivacija. Pozitivna ocena 

lahko ravno tako pozitivno vpliva na samopodobo otroka. Ravno nasprotno pa doživi in se 

odziva učenec, ki dobi slabo oceno. Tak učenec bo za nadaljnje delo večinoma nemotiviran in  

ne bo se mu zdelo vredno vlagati truda v delo (Zurc, 2008). 

 

Pri preverjanje razlikujemo diagnostično ali začetno, formativno ali sprotno in sumativno ali 

končno preverjanje (in ocenjevanje). Diagnostično preverjanje  uporabljamo na začetku 

obravnave snovi, da preverimo učenčevo predznanje in obstoječe strukture. Formativno 

preverjanje poteka med samim učnim procesom in njegov glavni namen je pridobivanje 

informacij. Pri formativnem preverjanju je bistvo  predvsem  opis in ne  številčna ocena. 

Končno preverjanje je usmerjeno k ugotavljanju rezultatov zaključnega obdobja (Marentič 

Požarnik, 2010). 

 

»Opisno ocenjevanje praviloma izboljšuje komunikacijo s starši, saj njihovo pozornost 

preusmeri zgolj od ocen na vidike kakovosti otrokovega dela in napredka. Seveda mora tudi 

učitelj(-ica) bolj pozorno oblikovati situacije, kjer se srečuje s starši in imeti na voljo dovolj 

konkretnih primerov otrokovega dela« (Razdevšek-Pučko, 1999, str. 6). 

 

2.6.1 Ocenjevanje in preverjanje 

Ocenjevanje ali vrednotenje se pri športni vzgoji zmeraj na novo pojavlja kot strokovni 

problem, ki je odvisen od trenutne vizije nekaterih športnih strokovnjakov in reševanja 

tovrstnih problemov v praksi. Ocenjevanje je posledica že vnaprej izbrane športne doktrine, v 

našem primeru šolske športne vzgoje in njenih smotrov. Zadovoljevanje nekih drugih športnih 

ciljev in podmen staršev pa je ocenjevanje na drugi ravni zadovoljevanje zamišljenih potreb 

(Pirc, 1991). 

 

Preverjanje in ocenjevanje sta sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa. Sta nekako 

sklepno dejanje, ko učitelj po posredovanju novih informacij, ugotavljanju napak in 

popravljanju, ponavljanju, urejanju in utrjevanju ter večanju zahtevnosti in storilnosti izreče o 

učencih takšno ali drugačno pisno sodbo in  jih s tem klasificira in ne nazadnje tako ali 

drugače zaznamuje. Pomembno je, da znamo ločiti preverjanje in ocenjevanje med seboj. Ko 

govorimo o ocenjevanju, mislimo na pisno izraženo sodbo o učenčevi učni storilnosti. Vsako 

preverjanje še ni ocenjevanje, vsako ocenjevanje pa temelji na preverjanju (Kristan, 1992). 
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Šola pri odraščanju in razvoju mladostnika s svojimi vzgojno-izobraževalnimi predmeti 

opravlja dve veliki poslanstvi: 

 S širjenjem splošne izobrazbe hkrati pomaga mladim, da odkrijejo svoja nagnjenja in 

interese ter jih tako usmerja v ustrezen poklic in jih pripravlja za samostojno 

pridobitno delo, za odgovorno samostojno preživetje. 

 Pomaga pri skladnem biopsihosocialnem razvoju mladih, jih vpeljuje v obče vrednote 

ter z odkrivanjem nagnjenj in interesov pripravlja na zdrav, smiseln, kakovosten način 

preživljanja prostega časa.  

Vzgojno-izobraževalni predmeti, ki odkrivajo nagnjenja in interese ter tako posredno vplivajo 

na izbor poklica, morajo imeti oceno. Vzgojno-izobraževalni predmeti iz druge skupine, ki ne 

pripravljajo mladih za delo, poklic, ampak le pomagajo pri celostnem mladostnikovem 

razvoju in predvsem oblikujejo občne vrednote, ocenjevanja ne potrebujejo in ni nujno. V 

drugo skupino vzgojno-izobraževalnih predmetov štejemo športno vzgojo. Šolska športna 

vzgoja ni selektivni predmet in ne usmerja učencev niti v selekcijski tekmovalni šport niti v 

»športni« poklic, ampak poskuša slehernega pridobiti za zdrav način življenja, zato 

ocenjevanje športne vzgoje ni ne potrebno in ne nujno (Kristan, 2009). 

 

Največji pedagoški uspeh učitelja iz prve skupine predmetov je, da učence veliko naučijo. 

Največji uspeh učiteljev iz druge skupine predmetov pa je, če dosežejo, da ima učenec ta 

predmet rad. Za »predmet imeti rad« pa ocena sploh ni ne potrebna in ne nujna. Ocenjevanje 

teh predmetov lahko povzroči nasprotni učinek, zato je največji uspeh, če imajo učenci 

športno vzgojo oziroma šport  radi. Vsekakor je pomembno zavedanje o pomenu športa in 

gibanja (Kristan, 2009). 

 

V strokovnem slovstvu, ki obravnava šolsko ocenjevanje, zasledimo največkrat tri 

namene ocenjevanja: 

 informativni (z oceno informiramo starše, učence, učiteljski zbor, vodstvo šole in še 

koga), 

 pedagoško-spodbujevalni ali motivacijski (šolsko oceno štejemo kot zunanje 

motivacijsko sredstvo), 

 administrativno-normativni (športna vzgoja nima te funkcije) (Kristan, 2009). 
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Zakaj opisno ocenjevanje? 

Zaradi velikih razlik, ki se pojavljajo med učenci pri doseganju sposobnosti, kljub enakemu 

starostnemu obdobju in zaradi različne stopnje prirojenosti nekaterih gibalnih značilnosti in 

sposobnosti, ni dopustno primerjanje in razvrščanje učencev med seboj. Ravno tako ni 

dopustno negativno označevanje učencev, če je nespreten ali mu gibalne naloge ne uspevajo 

tako kot ostalim. Številčna ocena neutemeljeno vrednostno razvršča učence z različnimi 

danostmi, različnimi potrebami in različnimi interesi. Za opisno oceno je potrebno 

kontinuirano opazovanje učencev in sprotno zapisovanje njihovih dosežkov, pravijo teoretiki 

opisnega ocenjevanje.  

Specifičnost opisne ocene ni zgolj številka, ampak je pisna oblika, ki ne primerja učencev 

med seboj, ampak le vsakega posameznika z njegovo predhodno stopnjo ter z njegovimi 

zmožnostmi in objektivnimi možnostmi, pravijo zagovorniki te ocene. Opisna ocena je 

predvsem povratna informacija učencem in staršem, delno tudi učiteljem na naslednjih 

stopnjah, pri kateri natančno izvemo, kaj učenec zna in pri čem se bo moral še potruditi 

(Kristan, 1998; Razdevšek-Pučko, 1998). 

 

V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli je 

zapisano, da se učenčevo znanje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole 

ocenjuje z opisnimi ocenami. V drugem in tretjem obdobju osnovne šole pa se učenčevo 

znanje ocenjuje s številčnimi ocenami (Uradni list RS, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 

znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, 2008). 

 

Razdevšek-Pučko (1998, str. 15) pravi, da so največja merila, ki jih je pri ocenjevanju 

potrebno upoštevati: zakonodaja, cilji in psihološka in pedagoška načela.  

Preverjanje in ocenjevanje mora vsebovati:  

 poudarek diagnostični in formativni vlogi preverjanja, 

 preverjanje s poudarkom na povratni informaciji, 

 preverjanje in ocenjevanje kot integralni del pedagoškega procesa, 

 vključitev učencev v proces preverjanja: samopreverjanje in samoocenjevanje, 

 motivacijska vloga preverjanja in ocenjevanja (Razdevšek-Pučko, 1998). 

Formativno preverjanje je preverjanje in ocenjevanje, ki otroku poda povratno informacijo, da 

se lahko uči in napreduje v svojem znanju. Pri formativnem preverjanju ni pomemben način 

in oblika preverjanje temveč povratna informacija, ki jo damo otroku. Pomembnost 
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formativnega preverjana je tudi diferenciranost. Ravno tako formativno preverjanje od učitelja 

zahteva določeno stopnjo strokovnega znanja. Pomembno je, da zna učitelj opazovati in 

spremljati dosežke, interpretirati in podati povratno informacijo, ki bo pozitivno in 

motivacijsko delovala na učenca (Razdevšek-Pučko, 1998). 

 

»Formativno preverjanje vsebuje evalvacijo vseh pomembnih sestavin: pristop k nalogi, 

sodelovanje, prizadevanje, hitrost, natančnost, vztrajnost … Formativno preverjanje torej 

razširja področja, ki jih preverjamo in opisujemo: poleg izrazito merljivih vključuje tudi 

področja, ki jih ni mogoče zajeti z merskimi instrumenti (meritvami, testi)« (Razdevšek-

Pučko, 1998, str. 16). 

 

Opisna ocenjevanje je oblika ocenjevanje, kjer je učiteljevo mnenje o učenčevem znanju 

zapisano z besedami. Značilnosti opisne ocene:  

 kaj učenec zna ali obvlada, 

 česa morebiti še ne obvlada, 

 kaj mora še narediti, da bo morebitne pomanjkljivosti odpravil, 

 opisna ocena je z besedami izražena ocena, 

 sprotna povratna informacija, 

 medletna sporočila staršem in končna opisna ocena, 

 učencev ne razvrščamo in primerjamo med seboj, ampak opišemo znanje in dosežke 

vsakega posameznika, 

 pri oceni pohvalimo učenčevo prizadevanje in doseženo znanje, 

 učenca spodbujamo k boljšim dosežkom ali pomagamo k odpravljanju 

pomanjkljivosti, 

 ne vsebuje žaljivih sodb, 

 učence naučimo ceniti delo in trud, 

 učenci se učijo na lastnih napakah in ne občutijo strahu pred slabšo oceno,  

 opisna ocena je analitična (upošteva spoznavno, psihomotorično, motivacijsko-

čustveno in socialno področje) (Razdevšek-Pučko, 1998, str. 24).  

 

Opisno ocenjevanje od učitelja zahteva predvsem dobro organizacijo pouka, ki mu omogoča 

opazovanje in sprotno beleženje. Zato  mora učitelj dobro načrtovati cilje in dejavnosti pri 
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pouku. Za zbiranje informaciji o učenčevih dosežki, je potrebna mapa za shranjevanje 

(portfolijo), kjer učitelj shranjuje sprotne povratne informacije in kjer zapisuje medletna 

sporočila staršem ter končne opisne ocene (Razdevšek-Pučko, 1998). 

 

»Pozitivna naravnanost opisnega ocenjevanje se kaže predvsem v obliki in »duhu« povratne 

informacije, ki sicer opozarja, vendar tudi opogumlja, pomaga in vzpostavlja pozitivna 

pričakovanja. Prav v oblikovanju individualizirane opisne (ustne in pisne) povratne 

informacije je največja vrednost opisnega ocenjevanja« (Razdevšek-Pučko, 1998, str. 160). 

 

Pri ocenjevanj je še kako pomembno upoštevati dejstvo, da smo si ljudje med seboj različni in 

da naše sposobnosti niso enake. Eno od pomembnih pedagoških ravnanj športnega pedagoga 

je usmerjati spoznanje, da se ljudje med seboj razlikujejo. Vsak učenec je osebnost zase, zato 

ga je treba individualno obravnavati in usmerjati, tako da bo uspešen in se bo počutil 

cenjenega (Kristan, Cankar, Kovač, & Praček, 1992). 

 

V učnem načrtu za športno vzgojo (2011) so jasno navedena osnovna izhodišča 

ocenjevanje:  

 Ocenjuje se predvsem učenčevo gibalno znanje ob upoštevanju individualnih sprememb 

v telesnem in gibalnem razvoju. Upošteva, da so učenci različni, saj so njihove 

značilnosti in sposobnosti odvisne od njihovih dispozicij, predhodnih izkušenj in 

družbenega okolja, v katerem živijo. Zato jim postavi individualne cilje, poišče vsebine, 

kjer bodo uspešni, diferencira metodične postopke in poudarja pomembnost njihovega 

osebnega napredka. 

 Osnova za ocenjevanje je doseganje standardov znanja in sposobnosti po vzgojno-

izobraževalnih obdobjih, ki so opredeljeni v učnem načrtu. 

 Ocenjuje se takrat, ko je določena praktična in teoretična vsebina obravnavana in utrjena 

ter jo obvlada večina učencev. Glede na individualne značilnosti učencev lahko učitelj 

preverja in ocenjuje različne vsebine. 

 Kriteriji ocenjevanja morajo biti na začetku šolskega leta jasno predstavljeni vsem 

učencem. 

 Uporablja naj različne načine ocenjevanja in ocenjuje različna področja: nastopi, pisni in 

ustni ter drugi izdelki. 
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 V prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj ocenjuje predvsem izbrana 

temeljna znanja, v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa predvsem uporabo znanj 

v različnih avtentičnih situacijah. 

 Pri ocenjevanju znanja je treba upoštevati veljavno zakonodajo (Učni načrt za športno 

vzgojo, 2011). 

 

Raziskavo o ocenjevanju pri športni vzgoji sta opravila Peterlin in Pavlin (1998). Njuna 

raziskava je pokazala, da ocena ne vpliva na učinkovitost šolske športne vzgoje, še manj pa na 

kakovost učno-vzgojnega procesa. Pri športni vzgoji mora še bolj kot na drugih področjih 

obveljati načelo, da šola pripravlja učence za življenje. Zato jim moramo oblikovati ustrezne 

navade in življenjske vzorce, da bodo šport vzljubili in da se bodo s športom ukvarjali do 

pozne starosti ter na ta način živeli čim bolj zdravo življenje. Ugotovila sta, da učenci nimamo 

enotnega mnenja o opustitvi ocene, boljši si oceno želijo, slabši si ocene ne želijo (Peterlin, &  

Pavli, 1998). 

 

2.6.2 Ocenjevanje in strah 

Čustva so tiste reakcije, ki jih pokažemo v različnih okoliščinah. Opozorijo nas na stresne 

dogodke in okoliščine oziroma na stresor, ki povzroči žalost, jezo in strah. Neugodna čustva 

so posredniki, ki otrokom odkrijejo stres, ki se ga ne zavedamo, če se navadimo tlačiti 

neugodna čustva. In neopažen stres škoduje zdravju, splošnemu počutju in učinkovitosti 

(Akin, Cowan, Palomares, & Schilling, 2000). 

 

Vsakdo pozna občutek strahu. Že kot otroci smo se naučili reagirati na nevarne situacije s tem 

občutkom, da bi se tako zaščitili. Strah pa lahko dobi take razsežnosti, da onemogoči vsako 

razmišljanje in ukrepanje (Kabza, & Meyendorf, 1998). 

 

Za strahove lahko rečemo, da so skupina čustev, ki jih doživljamo predvsem takrat, ko 

ocenimo, da je ogrožena vrednota, ki ji  ne bi bili kos oziroma se ne bi znali postaviti zoper 

njo. Strah je notranji signal, ki osebi poda informacijo o tem, da ni dovolj pripravljena na 

situacijo in da le-ta presega njene zmožnosti. Pogosto se pod imenom »strah« skrivajo 

številna čustva, ki se diferencirajo iz strahu in dejansko so različne vrste strahu. Strah je 

občutek, ko pričakujemo nekaj neprijetnega in ga kažemo kot reakcijo na namišljeno ali 

resnično nevarnost. Čutimo ga do trenutne situacije ali do situacije v prihodnosti, za katero 

subjekt predvideva, da se bo zgodila. Doživljanje strahu v vsakdanjiku, v določenih situacijah, 
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je normalno vzeta smiselna reakcija. Strah, povezan z anticipacijo oziroma z bodočo situacijo, 

imenujemo bojazen, v okviru bojazni pa razlikujemo še opreznost, slutnjo, tremo, 

zaskrbljenost in tesnobnost ali anksioznost. Pojem strah, ki ga uporabljamo za označevanje 

celotnega razreda teh čustev, pa v svojem ožjem smislu označuje reakcijo na sedanjo 

situacijo. Strah je reakcija, ki nastane tukaj in zdaj, takrat ko se človek sooča z nevarnim 

objektom ali z nevarno situacijo. Strah nasproti resničnim, grozečim situacijam je zdrava 

reakcija, ki služi zato, da nas ščiti pred nevarnostmi, ki  se jim izogibamo in jih premagujemo. 

Strah je lahko različno močan in različno dolgo traja. Šibkejši strah se imenuje opreznost. 

Človek občuti najmočnejši strah (afekt strahu) tedaj, ko oceni, da bo uničena njegova najvišja 

vrednota. Strah nastaja tudi kot kronično čustvo (razpoloženje), ki ga ohranja nenehno 

prisotna zunanja ogrožujoča situacija, pa tudi nenehna obremenjenost z mentalnimi 

predstavami o ogroženosti subjekta. Seveda lahko nastopi v takem obsegu, da človeka 

popolnoma ohromi in blokira. Človek se ni več sposoben o nečem odločiti, ali sploh smiselno 

reagirati (Kabza, & Meyendorf, 1998; Milivojević, 2008). 

 

Ne glede na izvor strah pripravlja posameznika za spoprijemanje z nevarnostjo. Omogoči mu 

hitro in avtomatsko oceno ogrožajoče situacije, mobilizacijo energije in prilagoditev na stalno 

situacijo. Strah je v evolucijskem smislu omogočil posamezniku preživetje in zaščito. 

Posameznik, ki doživlja strah, se lahko izogne ogrožajoči situaciji, iz nje zbeži, pokaže svoj 

strah ali se odzove z agresivnostjo. Panika je izrazito intenziven strah, ki je lahko povezan s 

kaotičnim vedenjem, paralizo ali nevarnostjo, ko ne vemo, če se bomo lahko situaciji izognili.  

Včasih lahko preprost strah preide v paniko. Vsekakor se lahko iz panike situacije stopnjuje v 

grozo, ki jo občutimo, če v situacije ne vidimo izhoda.  

V skupino strahov uvrščamo tudi strahove, ki so usmerjeni v prihodnost, med njimi pa 

zaskrbljenost, trema in anksioznost (Milivojević, 2008; Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

Pogosto se nam dogaja, da smo zaskrbljeni, ali nam bo določen načrt in naloge uspelo 

pripeljati do cilja. Zaskrbljenost uvrščamo med bojazni, pri katerih bi lahko neka situacija, v 

katero oseba nima vpogleda in/ali nima nadzora nad njo, lahko ogrozila nekaj, kar je osebi 

pomembno. Zaskrbljenost se pojavi, ko subjekt predvidi negativni izid dejanja v prihodnosti. 

Zato poskuša v sedanjosti poiskati najboljšo rešitev za preprečevanje problema, ki bo nastal v 

prihodnosti. Kadar so naše obveznosti ali cilji, ki jih želimo doseči previsoki in presegajo naše 

sposobnosti, občutimo vrsto strahu, ki mu pravimo trema.   
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Tremo občutimo neposredno pred določeno in dobro opredeljeno bodočo situacijo, kot je 

izpit, nastop v javnosti, premiera, tekmovanje, poroka, začetek službe, samostojno upravljanje 

kakšnega orodja ali sredstva, avanturistični podvig, odhod v boj … 

V tistem trenutku, ko se človek znajde v situaciji, pred katero je občutil treme, trema poneha 

in človek dobro opravi svojo nalogo. Razlog za ta pojav je v tem, da je trema v strogem 

pomenu besede strah pred bodočo situacijo, tako da v trenutku, ko situacija postane sedanjost, 

človek po definiciji ne more več občutiti treme, temveč le kakšno drugo vrsto strahu. 

Kadar se strah stopnjuje, lahko preide tudi do anksioznosti (Milivojević, 2008).   

 

Z anksioznostjo se je praktična psihologija športa pravzaprav začela. Lahko bi rekli, da je 

anksioznost neopredeljen strah, vendar značilno kaže na veliko zmedo, ki obstaja v stroki 

glede razumevanja pojma anksioznost. Predstavlja negativna občutja, ki se razprostirajo, če 

oseba ocenjuje, da njena celotna življenjska situacija presega njene zmožnosti. Oseba postane 

anksiozna, kadar ocenjuje, da ne mora obvladati življenjske situacije. Po navadi zaradi 

občutka tesnobe oseba išče varnost pri drugi osebi. Značilnost anksioznosti je predvsem 

notranji izvor, ki se pojavi zaradi občutka nerešljive situacije (izpit, javni nastop ali športno 

tekmovanje). Pogosto takšne osebe poiščejo pomoč pri terapevtu zaradi težko rešljive 

situacije (Milivojević, 2008; Tušak, & Tušak, 2003). 

 

Ob reševanju različnih situacij pa lahko občutimo še eno obliko strahu, to je sram. Pojavi se, 

ko oseba oceni, da je s svojim ravnanjem povzročila nesporazum, oziroma da si je neka 

pomembna oseba o njej pridobila negativno mišljenje. Sram nastopi takrat, ko naredimo 

nekaj, kar odstopa od predstave, za katero bi želel, da bi jo o njem imele pomembne druge 

osebe. Pogosto smo prepričani, da nas drugi ne sprejemajo, zavračajo ali celo prezirajo. 

Zaradi občutka, da nas ljudje zavračajo, včasih preide občutek sramu tudi do krivde 

(Milivojević, 2008). 

 

Z vprašanjem o strahu pri športni vzgoji sta se ukvarjali tudi Cugmas in Burjak (2008), kjer 

sta ugotovili, da učencem šport v večini ne predstavlja obveznost. Učenci nimajo strahu pred 

izpostavljenostjo pri športni vzgojo (Burjak, & Cugmas, 2008). 

 

Za čustva lahko rečemo, da so predvsem zapletene reakcije in izražanje ljudi v različnih 

situacijah. Čeprav gre za vsakodnevna dejanja, ki nas spremljajo na vsakem koraku, se ljudje 

še vedno pogosto sprašujemo in raziskujemo o njih. Velikokrat nam je težko spregovoriti o 
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svojih čustvih predvsem o negativnih, medtem ko smo bolj sproščeni pri izražanju pozitivnih. 

Velikokrat so ravno negativna čustva tista, ki nam škodujejo in nas zatirajo pri delu. Zato je 

za učitelja in starše pomembno, da znamo vsakodnevno prepoznati učenčeva čustva, da ga o 

njih vprašamo in se z otrokom pogovorimo, saj je tako za učenca lažje.  

Če smo zgoraj našteli nekaj negativnih čustev, ki so povezana s strahom na splošno pri ljudeh, 

si lahko sedaj pogledamo, s kakšnimi strahovi se soočajo predvsem športniki na svoji športni 

poti. Njihove strahove lahko povezujejo tudi s strahovi, ki jih imajo učenci pri športni vzgoji. 

 

V športu pogosto govorimo o tremi, ki ji strokovno rečemo predtekmovalna anksioznost. 

Športnik se pravzaprav ne zaveda točno,česa ga je strah, gre za stanje vznemirjenosti. V 

ozadju treme so predvsem tipični športni strahovi, s kateri se posebej mladi ne znajo spopasti.  

Med tipične strahove uvrščamo: 

 Strah pred neuspehom  

Je najpogostejši in najbolj razumljiv športnikov strah. Športnikov poraz ali neuspeh zniža 

samozaupanje, spremeni vlogo in položaj v različnih socialnih skupinah. Predvsem se s tem 

strahom soočajo športniki, ki so že dosegli dosežke in položaj ter se bojijo le-to izgubiti. Pri 

mladih, ki dosežke še dosegajo, je ta strah redkejši.  

 Strah pred uspehom 

Najbolj zanimiv in nelogičen strah športnika, ki je značilen predvsem za mlade, ki se naenkrat 

prebijejo v ospredje. Strah se pojavi pri športniku, ki ni vajen uspehov. Zato se ob nenadnem 

uspehu in pozornosti ustraši, saj se mu je položaj spremenil. Športnik se ustraši predvsem 

pritiska javnosti in izpostavljanja pred novinarji.   

 Strah pred zavrnitvijo  

Strah pred zavrnitvijo staršev, predvsem strah pred tem, da bi pri neuspehu prišlo do zavrnitve 

staršev. Ravno tako, kadar sta trener in športnik tesno povezana in navezana, se športnik boji 

trenerjeve zavrnitve, predvsem pri neuspehu. Saj se  zaveda, da skupaj gradita želje po 

uspehu.  

 Strah pred agresivnostjo 

Predvsem se kaže kot strah pred možnostjo, da športnik na treningu agresivno reagira do 

nasprotnika in se z njim spusti v konflikt in ga pri tem poškoduje. Strah je značilen za 

agresivne športe in športnike, ki so že imeli tovrstno izkušnjo.  
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 Strah pred bolečino in poškodbo 

Značilen strah za vzdržljivostne športnike (maraton, plavanje, smučarski tek) in športnike, 

kjer je prisotna nevarnost pred nevarnimi poškodbami (smučarki skoki, gimnastika) ter 

športnike, ki imajo medosebne kontakte (ekipni športi, borilne veščine) (Tušak, Marinšek, & 

Tušak, 2009). 

 

Športniki povečini nimajo samo enega od naštetih strahov temveč kombinacijo večih. Po 

navadi zaradi omenjenih strahov  postanejo agresivni, skušajo se izogniti, ali se izgovarjajo na 

utrujenost … V želji pred izognitvijo tekmovanj lahko tudi zbolijo. Zato športnikom 

pomagajo s psihičnimi pripravami, ki ga okrepijo in tako pridobijo njegov sloves (Tušak, 

Marinšek, & Tušak, 2009). 

 

Kako pomagati otroku, ki ga je strah? 

S strahom se je potrebno soočiti in priznati, da nas je strah in tako močno zmanjšamo moč 

čustva. Predvsem je pomembno, da se iz položaja, ki povzroča strah, umaknemo. Pomembno 

je, da smo aktivni: pojemo, žvižgamo, poplesavamo … Pomagamo si lahko s humorjem in 

seveda telesno sprostitvijo (Hederih, 1995).  

 

Otrokov strah lahko izhaja tudi iz neustreznih odnosov. Lahko je strah povezan tudi s 

pretiranim strahom staršev. Pomoč je lahko ustrezna, tako da  okrepimo otrokov jaz, njegove 

odpornosti ter sposobnosti za obvladanje različnih stisk in neprijetnih okoliščin. Otroku lahko 

pomagamo z besedami, najbolje pa je, da se sam prepriča, da je neki situaciji kos.  

Sedem načinov, kako umiriti otroka, ki ga je strah: 

1. Pomembno je, da odkrijemo vzrok strahu. 

2. Otroka je potrebno pomiriti na način, ki je primeren njegovi razvojni stopnji. 

3. Otroku prisluhnemo in ga pustimo, da nam pripoveduje o strahu. 

4. Poskušamo natančno prepoznati vzorce, ki povzročajo strah. 

5. Otroku zaupamo, da je tudi nas včasih strah in mu tako sporočimo, da s tem ni nič narobe.  

6. Otroku pomagamo poiskati rešitev in ga opogumimo, da se spopade s strahom. 

7. Otroku smo vzor pri soočenju in premagovanju strahu (Šrot, 2002, str. 20; po Jacobs, 2002, 

str. 1–4). 

Otrokov strah lahko povzroči ne samo ocenjevanje, izpostavljanje javnosti, ločitve staršev, 

neuspeh … ampak tudi slab odnos z vrstniki. Zato je učitelj tisti, ki lahko poleg družine 

pomaga otroku z različnimi metodami in oblikami pri premagovanju strahu.  
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Pri premagovanju otroških strahov imajo pomembno vlogo družina, učitelj in vzgojitelj. 

Otroci se med seboj razlikujejo, tako se razlikujejo tudi situacije, ki sprožijo strah in odziv 

posameznika. Zaradi različnosti težko oblikujemo recept za pomoč, ki bo deloval pri vseh 

enako. Odrasli so otroku vzornik, zato cilj svoje pomoči usmerimo v obvarovanje in 

osvoboditev otroka pred strahom. Otrok mora občutiti, da je ljubljen in da smo ob njem, saj 

bo le tako lažje premagoval strah in se razvil v zdravo in srečno osebnost, ki se je sposobna 

spoprijeti z življenjskimi težavami (Šrot, 2002). 
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3.0 CILJI 
Glede na predmet in problem raziskave, sem si postavila naslednje cilje:  

 Ugotoviti, ali je športna vzgoja kot šolski predmet priljubljena med učenci.  

 Ugotoviti, kdo najpogosteje poučuje športno vzgojo na razredni stopnji osnovne šole. 

 Ugotoviti, ali učenci športno vzgojo postavljajo med priljubljene šolske predmete. 

 Ugotoviti, ali učenci postavljajo športno vzgojo med pomembne predmete za življenje.  

 Ugotoviti, kateri šport je med učenci najbolj priljubljen pri športni vzgoji. 

 Ugotoviti, katere dejavnosti, ki so povezane s športno vzgojo, imajo učenci najraje.  

 Ugotoviti, česa učenci pri športni vzgoji ne marajo. 

 Ugotoviti, ali imajo učenci aktivni odmor in kakšna je priljubljenost le-tega. 

 Ugotoviti, ali so učenci zadovoljni z oceno pri športni vzgoji. 

 Ugotoviti, ali učenci pri ocenjevanje športne vzgoje občutijo strah. 

 

4.0 HIPOTEZE 
Glede na postavljene cilje, sem opredelila naslednje hipoteze: 

 H1: Več kot polovica anketiranih učencev ima rada športno vzgojo. 

 H2: Na razredni stopnji najpogosteje poučuje športno vzgojo razredni učitelj. 

 H3: Športna vzgoje je učencem pomemben šolski predmet za življenje. 

 H4: Učenci postavljajo športno vzgojo med najbolj priljubljen šolski predmet.  

 H5: Med učenci so najbolj priljubljeni ekipni športni. 

 H6: Med učenci je najbolj priljubljen šport med dvema ognjema. 

 H7: Učenci imajo pri športni vzgoji radi uporabo različnih rekvizitov.  

 H8: Več kot polovica učencev je izbralo, da imajo radi šolo v naravi in športne dneve.  

 H9: Več kot polovica učencev je izbralo, da pri športni vzgoji ne marajo testiranja za 

športno-vzgoji karton. 

 H10: Več kot polovica učencev je izbralo, da imajo pri športni vzgoji radi tekmovanja.  

 H11: Učenci med odmori nimajo aktivnega odmora.  

 H12: Več kot polovica učencev je zadovoljnih z oceno pri športni vzgoji. 

 H13: Učenci ne doživljajo strahu pri ocenjevanju.   
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5.0 METODE DELA 

5.1 Vzorec merjencev 

V raziskavo za diplomsko delo sem v vzorec merjencev vključila učence 2. triletja devetletne 

osnovne šole z območja Obala-Kras, ki so razred obiskovali v šolskem letu 2011/2012. 

Vprašalnik so rešili učenci tistih osnovnih šol, v katerih sem predhodno pridobila soglasje 

ravnatelja posamezne osnovne šole. V raziskavi je sodelovalo 7 osnovnih šol iz območja 

Obala-Kras. Vseh rešenih vprašalnikov je bilo 415. Od tega lahko v tabeli 1 vidimo, da je bilo 

64 vprašalnikov iz OŠ Dutovlje, 65 iz OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, 80 iz OŠ Komen, 33 iz 

OŠ Ivana Babiča–Jagra Marezige, 61 iz OŠ Divača, 57 iz OŠ Dekani in 55 iz OŠ Dragomirja 

Benčiča Brkini Hrpelje (tabela 5.1). Od tega je bilo v raziskavo vključenih 124 učencev 4. 

razreda, 161 učencev 5. razreda in 130 učencev 6. razreda (tabela 5. 2). Vprašalnike je rešilo 

218 dečkov in 197 deklic (tabela 5. 3).  

 

Tabela 5. 1: Prikaz števila sodelujočih učencev iz posamezne devetletne osnovne šole z 

območja Obala-Kras. 

OSNOVNA ŠOLA f f % 

OŠ Dutovlje 64 15,4 

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije 65 15,7 

OŠ Komen 80 19,3 

OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige 33 8,0 

OŠ Divača 61 14,7 

OŠ Dekani 57 13,7 

OŠ Dragomirja Benčiča Brkini Hrpelje 55 13,3 

SKUPAJ 415 100,0 

 

Legenda: 

f – frekvenca ali število vrednosti 

f % – odstotek vrednosti 
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Tabela 5. 2: Prikaz števila učencev, ki so izpolnili vprašalnik glede na posamezni razred. 

RAZRED f f % 

4 124 29,9 

5 161 38,8 

6 130 31,3 

SKUPAJ 415 100,0 

Legenda: 

f – frekvenca ali število vrednosti 

f % – odstotek vrednosti 

 

Tabela 5. 3: Prikaz števila učencev, ki so izpolnili vprašalnik glede na spol. 

SPOL f f % 

deček 218 52,5 

deklica 197 47,5 

SKUPAJ 415 100,0 

Legenda: 

f – frekvenca ali število vrednosti 

f % – odstotek vrednosti 

 

5.2 Vzorec spremenljivk 

Za pridobivanje rezultatov sem uporabila že vnaprej sestavljen anonimni vprašalnik, ki je 

priložen v prilogi 1. Vprašalnik je sestavila prof. dr. Vesna Štemberger, doc., z namenom, da 

preverimo, kakšen odnos imajo učenci do športne vzgoje. 

Učenci so odgovarjali na vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Skupaj je bilo 14 vprašanj 

zaprtega tipa in 4 vprašanja odprtega tipa. V vprašalniku so bila vprašanja, kjer so učenci na 

začetku opredelili svoj spol, osnovno šolo in razred, ki ga obiskujejo. Nato so po svoji lastni 

želji na tri zaporedna mesta zapisali  tri predmete, ki jih imajo najraje v šoli in  tri predmete, 

ki se jim zdijo za življenje najpomembnejši. Učenci so se morali pri reševanju vprašalnika 

odločiti, katere športe in dejavnosti imajo pri športni vzgoji najraje.  
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Z vprašalnikom sem poizvedela, ali imajo učenci športno vzgojo radi, ali telovadijo med 

odmori. Zanimalo me je tudi, kakšna je bila njihova ocena prejšnje leto in če so z njo 

zadovoljni. Učenci so odgovorili na vprašanje, ali doživljajo ocenjevanje športne vzgoje kot 

strah. Izvedela sem tudi, katerih športov in dejavnosti učenci pri športni vzgoji ne marajo.    

Vprašalnik je vseboval sledeče spremenljivke: 

 spol in razred, 

 kdo poučuje športno vzgojo, 

 priljubljenost in pomembnost šolskih predmetov, 

 priljubljenost športne vzgoje, 

 priljubljenost športov in dejavnosti pri športni vzgoji, 

 vrednotenje športne vzgoje med odmori, 

 ocenjevanje pri športni vzgoji. 

 

5.3 Organizacija meritev 

Pridobivanje podatkov je potekalo od februarja do maja v šolskem letu 2011/2012. Nazaj sem 

pridobila 415 rešenih vprašalnikov. Na vprašalnike so odgovorili učenci 2. triletja devetletne 

osnovne šole (4., 5. in 6. razred). Vprašalnike sem na šolo poslala po naprej dogovorjenem 

telefonskem pogovoru z ravnateljico/ravnateljem posamezne osnovne šole na območju Obala-

Kras. Na posamezno šolo sem po pošti poslala vprašalnike, ki  so jih  učitelji razdelili 

učencem v času pouka. Poleg vprašalnikov sem v ovojnici učiteljem poslala tudi krajša 

navodila za reševanje vprašalnika. Dovoljenje staršev za tovrstno reševanje so učitelji 

pridobili sami že na začetku šolskega leta. Izpolnjene vprašalnike sem nato po pošti v ovojnici 

dobila vrnjene nazaj. 

 

5.4 Metode obdelave 

Pridobljene izpolnjenje vprašalnike sem nato ročno vnesla v računalnik in sicer v računalniški 

program microsoft excel in microsoft word. Nato sem preverjene in pregledane podatke 

obdelala v računalniškem programu za statistiko SPSS. S statistično obdelanimi rezultati sem 

pridobila tabele in grafe, ki so prikazovali frekvenco in odstotke vrednosti posameznega 

odgovora v vprašanjih. Nato sem lahko dobljene rezultate interpretirala, primerjala odgovore 

med seboj in zapisala svoje mnenje. Metode del pri diplomskem delu so bile deskriptivna, 

empirična in neeksperimentalna.  
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6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 

V slednjem poglavju sledi predstavitev in interpretacija posameznega vprašanje. Rezultati so 

predstavljeni s slikovnim gradivom, poleg njega je podana interpretacija, moje mnenje, 

primerjava tujih analiz, potrditev ali zavrnitev hipoteze.  

 

6.1 Kdo te uči športno vzgojo? 

Z vprašanjem sem želela izvedeti, kdo najpogosteje poučuje športno vzgojo v 2. triletju. 

 

Graf 6. 1: Kdo poučuje športno vzgojo. 

 

 

Iz dobljenih rezultatov lahko vidimo, da učence najpogosteje pri športni vzgoji poučuje 

učitelj/učiteljica športne vzgoje. Na drugem mestu sledi razrednik/razredničarka. Malo 

odstotkov je bilo namenjenih tretjemu odgovoru, da športno vzgojo poučujeta 

razrednik/razredničarka in športni pedagog skupaj. Odgovori so me presenetili, saj sem 

pričakovala, da bo največ odstotkov namenjenih razredniku in ne športnemu pedagogu. 

Predpostavljala sem, da najpogosteje v 4. in 5. razredu športno vzgojo poučuje razrednik, saj 

je za to vlogo dobro usposobljen, glede na opravljeni študijski program.  

Glede na usposobljenost učitelja in možnost poučevanja (pravilnik o smeri izobrazbe 

strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli) sem sklepala, da bodo odgovori malo drugačni. 

Razlog za takšne rezultate lahko vidim v tem, da ni enakomerno število učencev v 

razrednik/razredni
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učitelj/učiteljica 
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posameznem razredu in šoli. Lahko pa razumemo tudi tako, da učitelji razrednega pouka ne 

želijo sprejemati odgovorne vloge v drugem triletju, zaradi tega ker je program športne vzgoje 

zahtevnejši kot v prvem triletju in odgovornost raje prelagajo na športne pedagoge.  

Pri prvem vprašanju sem postavila hipotezo 2: Na razredni stopnji najpogosteje poučuje 

športno vzgojo razredni učitelj. Hipotezo lahko glede na dobljene rezultate zavrnem. 

 

6.2 Katere tri šolske predmete imaš najraje? 

Z vprašanjem sem želela ugotoviti, katere šolske predmete imajo učenci najraje? 

 

Tabela 6. 1:Razporeditev šolskih predmetov glede na priljubljenost. 

 ŠOLSKI PREDMET f f % 

 

1. 

M 

E 

S 

T 

O 

 

športna vzgoja 
180 43,9 

likovna vzgoja 
69 16,8 

matematika 
59 14,4 

angleščina 
24 5,9 

naravoslovje in tehnika 
22 5,4 

slovenščina 
14 3,4 

tehnika in tehnologija 
10 2,4 

glasba 
8 2,0 

gospodinjstvo 
7 1,7 

zgodovina 
7 1,7 

družba 
5 1,2 

italijanščina 
3 0,7 

računalništvo 
2 0,5 

2. 

M 

E 

S 

T 

O 

športna vzgoja 
91 22,2 

matematika 80 19,5 

likovna vzgoja 69 16,8 

angleščina 37 9,0 

naravoslovje in tehnika 36 8,8 

slovenščina 29 7,1 

družba 15 3,7 

tehnika in tehnologija 12 2,9 
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glasba 11 2,7 

gospodinjstvo 11 2,7 

geografija 9 2,2 

italijanščina 6 1,5 

zgodovina 4 1,0 

 

3. 

M 

E 

S 

T 

O 

matematika 70 17,2 

likovna vzgoja 54 13,3 

športna vzgoja 47 11,5 

slovenščina 46 11,3 

angleščina 45 11,1 

naravoslovje in tehnika 45 11,1 

glasba 26 6,4 

gospodinjstvo 23 5,7 

družba 18 4,4 

zgodovina 13 3,2 

tehnika in tehnologija 9 2,2 

geografija 6 1,5 

italijanščina 5 1,2 

Legenda: 

f – frekvenca ali število vrednosti 

f % – odstotek vrednosti 

 

Rezultati so pokazali, da so anketirani učenci na prvo mesto najpogosteje postavili s 43,9 % 

športno vzgojo, sledila je likovna vzgoja s 16,8 % in tretja s 14,4 % matematika. Navdušena 

sem nad tem, da so na prvo mesto postavili športno vzgojo, medtem ko me je presenetil 

rezultat, da so na tretje mesto izbrali matematiko. Tem odgovorom sledijo še ostali predmeti, 

ki so bili postavljeni na prvo mesto, a so bili izbrani z manj kot 6 %.  

Če pogledamo drugo mesto, so učenci nanj najpogosteje ponovno postavili športno vzgojo z 

22,2 %, sledila je matematika s 19,5 % in za njo likovna vzgoja s 16,8 %. Nato so ponovno 

sledili ostali šolski predmeti z manj kot 10 %. Na tretje mesto so učenci najpogosteje postavili 

ponovno že zgoraj omenjene premete. Največ odstotkov na tretjem mestu je dobila 

matematika, 17,2 %, sledila je likovna vzgoja s 13,3 % in za njo s 11,5 % športna vzgoja. Za 

temi tremi predmeti so bili ostali predmeti pod 11,3 % glasov.  
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Iz rezultatov lahko vidimo, da so med učenci najbolj priljubljeni trije predmeti, ki se 

pojavljajo na vseh treh mestih kot prvi trije najbolj priljubljeni predmeti med učenci, to so: 

športna vzgoja, likovna vzgoja in matematika. Presenečena sem predvsem nad tem, da je 

postavljena matematika na mesto treh najbolj priljubljenih predmetov, glede na izkušnje o 

zahtevnosti matematike.  

Pri vprašanju sem si postavila hipotezo 4: Učenci postavljajo športno vzgojo med 

najbolj priljubljeni šolski predmet. Svojo hipotezo lahko potrdim, saj je od vseh učencev 

športno vzgojo na 1. mesto postavilo 180 učencev, kar je 43,9 % in je skoraj polovica 

vseh anketiranih učencev.  

Dobljene rezultate lahko primerjam z raziskavo, ki so jo izvedli G. Jurak, M. Kovač in J. Strel 

(2002), ko so raziskovali priljubljenost športne vzgoje. Ugotovili so, da je med učenci 

razredne stopnje najbolj priljubljen šolski predmet športna vzgoja, saj jo  kar 37,8 % učencev 

postavlja na prvo mesto.  Velik delež jih je športno vzgojo uvrstilo pod drugo in tretje mesto 

najbolj priljubljenega šolskega predmeta. Drugi najbolj priljubljen predmet je matematika, 

tretji pa likovna vzgoja (Jurak, Kovač, & Strel, 2002).  

Tako lahko potrdim, da se moji dobljeni rezultati ujemajo z že obstoječo raziskavo. Ravno 

tako lahko potrdimo, da je športna vzgoja še vedno najbolj priljubljen predmet med učenci. 

Sledita ji matematika in likovna vzgoja.  

 

6.3 Kateri šolski predmeti so po tvojem mnenju za življenje najbolj pomembni? 

Z vprašanjem sem želela ugotoviti, katere tri šolske predmete postavljajo učenci na lestvico 

treh najpomembnejših šolskih predmetov za življenje.   

 

Tabela 6. 2: Razporeditev šolskih predmetov glede na pomembnost za življenje. 

 ŠOLSKI PREDMET f f % 

 

1. 

M 

E 

S 

T 

O 

matematika 
146 36,0 

slovenščina 
112 27,6 

angleščina 
54 13,3 

športna vzgoja 
42 10,3 

naravoslovje in tehnika 
16 3,9 

gospodinjstvo 
14 3,4 

družba 
13 3,2 

italijanščina 
5 1,2 
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 likovna vzgoja 
3 0,7 

tehnika in tehnologija 
1 0,2 

2. 

M 

E 

S 

T 

O 

 

matematika 
119 29,5 

slovenščina 112 27,7 

angleščina 72 17,8 

športna vzgoja 24 5,9 

naravoslovje in tehnika 24 5,9 

družba 18 4,5 

gospodinjstvo 12 3,0 

italijanščina 12 3,0 

tehnika in tehnologija 5 1,2 

likovna vzgoja 4 1,0 

zgodovina 1 0,2 

geografija 1 0,2 

3. 

M 

E 

S 

T 

O 

angleščina 104 26,3 

slovenščina 72 18,3 

matematika 68 17,2 

naravoslovje in tehnika 46 11,6 

družba 31 7,8 

športna vzgoja 27 6,8 

italijanščina 18 4,5 

gospodinjstvo 9 2,3 

tehnika in tehnologija 7 1,8 

glasba 4 1,0 

geografija 4 1,0 

likovna vzgoja 3 0,8 

zgodovina 2 0,5 

 računalništvo 1 0,3 

Legenda: 

f – frekvenca ali število vrednosti 

f % – odstotek vrednosti 
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Učenci na prvo mesto najbolj pomembnega predmeta za življenje s 36,0 % postavljajo 

matematiko, sledi slovenščina s 27,6 % in nato angleščina s 13,3 %. Trem najbolj 

pomembnim predmetom so sledili ostali predmeti z manj kot 10,3 %. Na drugo mesto naj- 

pomembnejšega predmeta so učenci ponovno postavili matematiko z 29,5 %, sledila je 

slovenščina s 27,7 % in na tretjem angleščina s 17,8 %. Sledili so ostali šolski predmeti, ki so 

imeli posamezno manj kot 6 %.  Na tretje mesto so ponovno postavili matematiko z 29,5 %, 

nato je sledila slovenščina s 27,7 % in njej je s 17,8 % sledila angleščina. Na ostala mesta pod 

tretje mesto so postavili druge predmete, ki so imeli manj kot 11,6 % glasov. Ponovno smo 

dobili zanimive rezultate, saj so učenci na prva tri mesta, kot najpomembnejše  tri predmete za 

življenje postavili: matematiko, slovenščino in angleščino.  

Pri tem vprašanju sem postavila hipotezo 3: Športna vzgoje je učencem pomemben 

šolski predmet za življenje. Glede na dobljene rezultate, lahko svojo hipotezo zavrnem, 

saj učenci niso postavili športne vzgoje na prva tri mesta najpomembnejših predmetov 

za življenje.  

Razlog za takšno odločitev lahko vidim v načinu razmišljanja, ki je trenutno usmerjen 

predvsem v znanje, ki ga pri predmetu dobijo. Učenci se  premalo zavedajo, da nam športna 

vzgoja nudi gibanje, sprostitev in da se lahko naučimo veliko vaj in veščin, ki nam pridejo 

prav v življenju. Seveda učenci pri tej starosti ne razmišljajo o prihodnosti in slogu življenja, 

ampak o znanju, ki ga pridobijo pri predmetih, kjer pišejo teste in kjer se učijo. Zato bi bilo 

potrebno, da bi učitelji pri športni vzgoji dali več poudarka tudi  teoretičnemu  znanju, da bi 

učence ozavestili o pomenu športa in zdravem življenjskem slogu, ki mu danes posvečamo 

premalo časa.  

Svoje rezultate lahko primerjam s podobno raziskavo, s katero so se ukvarjali J. Strel, G. 

Jurak in M. Kovač (2003), pri kateri so učenci ocenjevali pomembnost športne vzgoje za 

življenje v primerjavi z drugimi šolskimi predmeti. Njihovi rezultati so pokazali, da so 

matematika, slovenščina, športna vzgoja in tuji jezik v vseh treh opazovalnih obdobjih skupaj 

dosegli praviloma 60 % delež od skoraj 20 šolskih predmetov, ki so jih izbirali učenci in 

učenke (Jurak, Kovač, &Strel, 2003).  

Podobnost lahko vidimo v tem, da pretežno prva štiri mesta zasedajo enaki predmeti le vrstni 

red se spreminja. Lahko vidimo, da se je z leti pomembnost športne vzgoje spremenila. In da 

med prvimi tremi predmeti ni več športne vzgoje, medtem ko je pred leti še bila. Opaziti je, da 

je tuji jezik v pomembnosti prehitel športno vzgojo, saj sta se njuni mesti na lestvici 

pomembnosti zamenjali.  
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6.4 Ali imaš rad športno vzgojo? 

Z vprašanjem sem želela ugotoviti ali imamo učenci radi športno vzgojo.  

 

Graf 6. 2:Priljubljenost športne vzgoje med učenci. 

 

 

Anketirani učenci so na slednje vprašanje odgovori pritrdilno, da imajo radi športno vzgojo s 

97,3 %. Le 2,7 % jih je odgovorilo, da športne vzgoje ne marajo. Iz dobljenih rezultatov lahko 

sklepam, da imajo učenci na splošno športno vzgojo radi. Pri vprašanju sem si postavila 

hipotezo 1: Več kot polovica anketiranih učencev ima rada športno vzgojo. Hipotezo 

lahko po dobljenih rezultatih potrdim, da ima več kot polovica učencev rada športno 

vzgojo.  

Podobne rezultate sta v svoji raziskavi dobili tudi Z. Cugmas in V. Burjak (2008). 

Ugotovljeno je bilo, da ima večji delež četrtošolcev kot devetošolcev raje športno vzgojo, 

morda je razlog to, da se mlajši raje igrajo in gibljejo kot starejši. Prav tako se je izkazalo, da 

ima veliko večji delež dečkov raje športno vzgojo kot deklice, kje pa so vzroki, bi bilo v 

prihodnje smiselno raziskati (Burjak, &Cugmas, 2008). 

Raziskava je podobna, saj sem sama primerjala učence podobne starosti, zato težko rečem, da 

je ugotovitev enaka, lahko pa primerjamo zanimive rezultate. Ravno tako težko rečem, da 

imajo dečki raje športno vzgojo kot deklice, ker nisem naredila takšne analize.   

Zanimiva je tudi ugotovitev o motivaciji za športno vzgojo. Odgovor o motivaciji in razredni 

klimi so raziskovali B. Škof, V. Zabukovec, S. Cecič-Erpič in D. Boben (2005).  
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Analiza značilnosti motivacije učencev za športno vzgojo je pokazala, da notranja motivacija 

prevladuje nad zunanjo. To pomeni, da učence pri urah športne vzgoje pogosteje in v večji 

meri spodbuja težnja po razvijanju sposobnosti in pridobivanju novih izkušenj ter spoznanj 

kot tekmovalnost in primerjanje z drugimi. Ti rezultati so spodbudnejši, saj je notranja 

motivacija trajnejša, vedno pozitivna in nasploh koristnejša za učinkovit učni proces (Boben, 

Cecič-Erpič, Škof,& Zabukovec, 2005). 

Pri analizi svojih podatkov sem tudi videla priložnost za izboljšanje vprašalnika, da v 

vprašalnik vključimo vprašanja, ki se nanašajo na motivacijo in primerjamo rezultate z 

obstoječimi ugotovitvami. 

 

6.5 Katere športe imaš pri športni vzgoji najraje? 

Z vprašanjem sem želela ugotoviti, katere športe imajo učenci pri športni vzgoji najraje. 

 

Graf 6. 3: Najbolj priljubljeni športi pri športni vzgoji. 

 

Pri vprašanju so imeli učenci možnost izbire večjih odgovorov. Tako smo na koncu dobili 

zanimive rezultate, ki so prikazovali odstotke posameznega odgovora. Med vsemi navedenimi 

možnimi odgovori so učenci največkrat izbrali odgovor med dvema ognjema, od 415 učencev 

jih je odgovor izbralo 287, kar je 69,2 % vse anketiranih.  
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Odgovor me ni presenetil, saj sem tudi sama predvidevala in postavila hipotezo 6: Med 

učenci je najbolj priljubljen igra med dvema ognjema. Sedaj lahko hipotezo potrdim, 

saj so najpogosteje učenci izbrali med dvema ognjema.  

Na drugo mesto se je uvrstil nogomet, zanj se je odločilo 214 učencev, kar je 51,6 % vseh 

anketiranih. Med prve tri najpogosteje izbrane se je uvrstil tudi odgovor košarka, za ta šport se 

je odločilo 150 učencev, kar je 36,1 % učencev. 

Naslednji najpogosteje izbrani šport je s 146 odgovori rokomet, kar je 35,2 % učencev. Med 

petimi najbolj priljubljenimi športi je tudi odbojka, izbralo jo je 118 učencev, kar je 28,4 %. 

Sledila je gimnastika, za katero se je odločilo 105 učencev, kar je 25,5 % vseh anketiranih. Na 

sedmo mesto se je uvrstil ples. Zanj se je odločilo 92 učencev, kar je 22,2 % vseh vprašanih. 

Na zadnja tri mesta so se uvrstili naslednji športi: atletika (izbralo jo je 48 učencev, kar je 11,6 

%), športno vzgojni karton (34 učencev, kar je 8,2 %) in Krpan (24 učencev, kar je 5,8 %).  

Nad športi, ki so se uvrstili na zadnje mesta in pridobilo manj kot 5 % glasov, nisem 

presenečena, saj so učenci že pri ostalih vprašanjih odgovorili, da ne marajo testiranja in teka.  

Glede na dobljene rezultate lahko potrdim tudi svojo naslednjo  hipotez 5: Med učenci 

so najbolj priljubljeni ekipni športni.To lahko sklepam iz dobljenih rezultatov, saj so na 

prvih petih mestih uvrščeni ravno ekipni športni, tako da lahko hipotezo potrdim, da so 

pri učencih najbolj priljubljeni ekipni športi.  

Dobljene rezultate lahko delno primerjam oziroma lahko dobimo zanimivo primerjavo z že 

objavljeno raziskavo, kjer je J. Zurc (2008) raziskovala organizirano vadbo in dobila je 

zanimive rezultate, za katere športe se otroci odločajo.   

V svoji raziskavi je spraševala anketirane otroke, v katero organizirano obliko športne 

aktivnosti so vključeni. Najatraktivnejša panoga pri desetletnih otrocih je nogomet. Po 

popularnosti so se v prvo deseterico razvrstile po naslednjem vrstnem redu še: ples, tenis, 

plavanje, športna gimnastika in rokomet, košarka, jahanje in judo ter karate (Zurc, 2008). 

Seveda rezultati moje raziskave niso popolnoma primerljivi s to raziskavo, saj moje vprašanje 

sprašuje o priljubljenosti pri športni vzgoji, njena pa pri prostočasnih dejavnosti. Pa vendar 

lahko vidimo zanimivo primerjavo, da učenci pri športni vzgojo plesa ne marajo, med tem ko 

se v prostočasnih dejavnostih vpisujejo v plesne vadbe. Ravno tako učenci niso napisali, da bi 

radi jahali, plavali, le redko kdo je napisal, da bi rad igral tenis in hokej ter spoznal karate, 

medtem ko starši otrokom plačujejo in jih vpisujejo v raznovrsten tečaje in dejavnosti. Seveda 

bi bilo zanimivo v vprašalnik vključiti tudi vprašanje, ali je kdo od  učencev vključen v 

kakšno organizirano športno dejavnost.   
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6.6 Katerih športov pri športni vzgoji ne maraš? 

Z vprašanjem sem želela poizvedeti, katerih športov učenci ne marajo.  

 

Graf 6. 4: Prikaz nepriljubljenih športov pri športni vzgoji. 

 

 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, katerih športov pri športni vzgoji ne marajo. 

Anketirani učenci so lahko izbirali med različnimi odgovori, pri tem so si lahko izbrali večje 

število odgovorov in zapisali tudi svoj odgovor. Pri obkroževanju so najpogosteje obkrožili, 

da ne marajo plesa, 246 učencev, kar je  59,3 % vseh učencev. Če pogledamo ostale 

odgovore, je na prvem mestu ples s 11,6 %. Na drugo mesto najmanj zaželenih športov se je 

uvrstila atletika. Izbralo jo je 200 učencev (48,2 % učencev), kar je 9,5 % v primerjavi z 

ostalimi odgovori. Med prve tri najmanj priljubljene se je uvrstila tudi gimnastika, izbralo jo 

je 185 učencev (44,6 % učencev),  kar je 8,8 %.  

Od 415 učencev se jih je 184 odločilo (44,3 %), da ne marajo teka, kar je 8,7 %. Enako število 

glasov sta dobila odgovora tehtanje in merjenje kožne gube, izbralo je 176 učencev (42,4 %), 

kar je 7,9 % od ostalih možnih odgovorov. Sledil je odgovor štafeta, 167 učencev (40,2 %).  

Takoj za njim sledi odgovor testiranje za športno vzgojni karton, 160 učencev (38,6 %).  

Na 9. in 10. mesto najmanj priljubljenih športov sta se uvrstila košarka s 142 glasovi (34,2 % 

učencev) in nogomet s 122 (29,4 % učencev). Sledil je poligon s 107 glasovi (25,8 % 

učencev).  
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Manj kot 5 % so dobili naslednji odgovori: rokomet 96 glasov (23,2 % učencev), odbojka 86 

glasov (20,7 %), med dvema ognjema 35 glasov (8,4 %) in drugo 31 glasov (7,5 %).  

Učenci so pod odgovor drugo zapisali: žoge, hokej, tenis, prevale,kolebnice, premeti, 

plezanje, kros, delo v skupinah, športni dan, Krpan.  

Poleg športov so učenci zapisali zanimive odgovore, česa ne marajo: kaznovanja, jeze učitelja 

in učitelja športne vzgoje. Vsi ti odgovori spadajo v 1,5 % vseh odgovor, ki jo jih učenci 

zapisali pod odgovor drugo.  

Dobljeni rezultati so me presenetili, saj nisem pričakovala atletike in teka na tako visokem 

mestu. Glede na to, da imajo učenci radi ekipne športe, ki večinoma temeljijo na teku in 

gibanju. Razlog lahko najdem v tem, da imajo radi razlog, da za nečim tečejo oziroma si 

podajajo (žoga) in da ne tečejo brez razloga. Učenci ne vidijo smisla teka, saj sem tudi sama v 

času pedagoške prakse slišala učence, da zakaj je potrebno tako dolgo teči, če ne veš razloga 

zakaj tečeš.  

Zanimiva je primerjava rezultatov, ki jih je pridobila J. Zurc (2008) v svoji raziskavi, kjer je 

raziskovala prostočasne aktivnosti učencev. Pri tej raziskavi so učenci visoko uvrstili sam tek, 

kot priljubljeno prostočasno dejavnost. 

Učenci in učenke četrtega razreda osnovne šole v gorenjski regiji so tek uvrstili na visoko, 

peto mesto, čeprav se njihovi starši z njim ne ukvarjajo tako pogosto. To pomeni, da otroci 

tečejo sami oziroma v družbi sovrstnikov. Razlogov za tako množično ukvarjanje z eno izmed 

najbolj naravnih oblik gibanja je več. Tek je elementarno gibanje, je sestavni del vsake 

športne oziramo gibalne aktivnosti, skoraj vsaka igra na igrišču vsebuje tudi elemente teka 

(Zurc, 2008).  

Pri vprašanju sem si postavila hipotezo 9: Več kot polovica učencev je izbralo, da pri 

športni vzgoji ne marajo testiranje za športno vzgoji karton. Svojo postavljeno hipotezo 

lahko zavrnem, saj je odgovor da ne marajo testiranja za športno vzgojni karton izbralo 

le 160 učencev od 415, kar je manj kot polovica učencev.  
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6.7 Kaj imaš pri športni vzgoji rad-a? 

Z vprašanjem sem želela preveriti, katere dejavnosti oziroma stvari, ki so povezane s športno 

vzgoji, imajo učenci radi. 

 

Graf 6. 5: Prikaz priljubljenih dejavnosti, ki so povezane s športno vzgojo. 

 

 

Učenci so lahko pri tem vprašanju izbrali več možnih odgovorov in tako so prišli zanimivi 

rezultati na vprašanje, glede na to, kateri odgovor je bil najpogosteje obkrožen. Rezultati so 

nam pokazali odstotek posameznega odgovora, ki so ga učenci izbrali.  

Iz dobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da so učenci najpogosteje izbrali odgovor, da lahko 

sami izbirajo, kaj bi pri športni vzgoji delali. Od 415 anketiranih otrok, jih je kar 262 izbralo 

odgovor, da imajo najraje, da izbirajo sami, kar je 63,1 % vseh učencev. Rezultat me je zelo 

presenetil, saj sem pričakovala, da bodo najpogosteje izbrali različne rekvizite, glede na to, da 

si učenci želijo vedno nekaj novega in zanimivega.  

 

Na drugem in tretjem mestu najpogostejše izbire sta šola v naravi in športni dan, kar je bilo z 

moje strani pričakovano, saj takrat učenci nimajo standardnega pouka, ampak razgiban in 

pester pouk. Za šolo v naravi se je odločilo 261 učencev, kar je 62,9 % in odgovor po 

odstotkih zelo blizu prvemu najpogosteje izbranemu odgovoru. Na tretjem mestu je športni 

dan. Zanj se je odločilo 199 anketiranih, kar je 48,0 % vseh anketiranih. Izbira prvih treh je 
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bila med učenci zelo prepričljiva in so si odgovori pridobili veliko prednost pred ostalimi 

odgovori.  

 

Na četrtemu so tekmovanja, zanje se je odločilo 139 učencev, kar je 33,5 % vseh anketiranih. 

Učenci so med prvih pet najbolj priljubljenih dejavnosti pri športni vzgoji izbrali tudi veliko 

telovadnico, in sicer kar 137 učencev, kar je 33,0 %. Sledili so naslednji izbori, in sicer je na 

šestem mestu poligon, za katerega se je odločilo 132 učencev, kar je 31,8 % vseh anketiranih. 

Sledile so velike žoge, izbralo jih je 106 učencev, kar je 25,5 %. Na osmo mesto so učenci 

uvrstili štafetne igre, izbralo jih je 101 učenec, kar je 24,3 %. Od 415 učencev se jih je 96 

odločilo za velike blazine, kar je 23,1 % vseh učencev. Na zadnjem mestu se je znašel 

odgovor različni rekviziti, zanje se je odločilo 75 učencev, kar je 18,1 % vseh anketiranih. 

 

Pri tem vprašanju sem si postavila hipotezo 7: Učenci imajo pri športni vzgoji radi 

uporabo različnih rekvizitov. Dobljeni rezultat me je presenetil, saj se je odgovor 

različni rekviziti pojavil na zadnjem mestu. Predvidevala sem, da bodo izbrali odgovor 

različni rekviziti, zaradi tega, ker želijo spoznati nove rekvizite in imeti zanimive ure z 

novimi in različnimi rekviziti. Glede na dobljene rezultate lahko svoji hipotezo zavrnem.  

 

Postavila sem tudi hipotezo 8: Več kot polovica učencev je izbralo, da  imajo radi šolo v 

naravi in športne dneve. Glede na izbrane odgovore, lahko ugotovimo, da je posamezni 

odgovor šola v naravi izbralo 62,9 % učencev in 48,0 % športni dan. Kar pomeni, da je 

posamezni odgovor šola v naravi dobil več kot polovico glasov, medtem ko športni dan 

ni. Če pogledamo, primerjavo z ostalimi odgovori, je dobil odgovor šola v naravi 17,3 % 

in športni dan 13, 2 %, kar je skupaj 30,5 %, tako lahko svojo hipotezo zavrnem, saj 

učenci niso skupaj izbrali več ko 50 %.  

 

Pri vprašanju sem si zastavila tudi hipotezo glede na razvojno stopnjo otrok. Pri hipotezi 10 

sem predvidela: Več kot polovica učencev je izbralo, da imajo pri športni vzgoji radi 

tekmovanja. Svojo hipotezo lahko zavrnem, saj je odgovor, da imajo radi tekmovanja, 

izbralo le 33,5 % anketiranih.  

 

O tekmovalnosti učencev sta raziskovali tudi Z. Cugmas in V. Burjak (2008), ki sta opravili 

raziskavo o odnosu osnovnošolcev do športne vzgoje in športnih dejavnosti. Seveda ponovno 

težko primerjam raziskavi med seboj, saj vprašanje ni temeljilo na enaki ravno, lahko pa 
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vidimo zanimivo povezavo. V njuni raziskavi so sodelovali samo učenci 4. in 9. razreda, med 

tem ko so v raziskavi za diplomsko delo sodelovali učenci 4., 5. in 6. razreda. Učenci so v 

raziskavi tekmovanja postavili na 4. mesto, po čemer lahko sklepam in povežem že znane 

ugotovitve. Ugotovili sta tudi, da obstaja povezanost med težnjo po izpostavljanju in 

tekmovalnosti.  Tekmovalni otroci se predvsem radi izpostavijo pred vrstniki. Tekmovalnost 

je nekoliko bolj značilna za četrtošolce kot za devetošolce. Učenci predvsem radi v skupinah 

merijo moči in primerjajo, kdo hitreje teče.  

Mlajši učenci veliko raje tekmujejo. Učitelj mora paziti, kako sestavlja skupine, saj se lahko 

zgodi, da bodo isti učenci pri tekmovalnih igrah doživljali neuspeh za neuspehom, zato mora 

poskrbeti, da bodo tudi ti učenci deležni zmag in ne samo porazov (Burjak, &Cugmas, 2008). 

 

Razlog za tekmovalnost je  starostno obdobje, saj se med sedmim in desetim letom starosti 

razvije tekmovalni duh. Pri športnih tekmovanjih lahko učenci pokažejo telesne in duševne 

zmožnosti. Pri starejših učencih ni toliko v ospredju tekmovalni duh, ampak prevladuje želja 

po druženju in zabavi (Burjak, &Cugmas, 2008; po Doupona, & Petrović, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Špela Mrvar; diplomsko delo 

 
 

- 64 - 

6.8 Česa pri športni vzgoji ne maraš? 

Z vprašanjem sem želela izvedeti, česa oziramo katerih dejavnosti v povezavi s športno 

vzgojo učenci ne marajo. 

 

Graf 6. 6: Prikaz nepriljubljenih dejavnosti v povezavi s športno vzgojo. 

 

 

Pri vprašanju me je zanimalo, česa učenci pri športni vzgoji ne marajo. Učenci so lahko 

ponovno izbirali med različnimi odgovori in obkrožili več možnih odgovorov. Najpogosteje 

so obkrožili odgovor, učitelj se jezi. Od 415 učencev je obkrožilo ta odgovor 216 učencev (52 
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%), kar je 9,6 % glede na ostale odgovore. Odgovor me je presenetil, da kar polovici učencev 

to ni všeč, da se učitelj jezi. Odgovor, ki sledi prvemu, je kaznovanje, odgovor je izbralo 188 

učencev (45,3 %), kar je 8,4 %. Med prvimi tremi odgovori je bil izbran tudi odgovor, sošolci 

vpijejo, zanj se je odločila 172 učencev (41,4 %), kar je 7,6 %. Med pogosteje izbranimi 

odgovori so tudi, da pouk odpade (170 učencev/41 %), štafetne igre (145 učencev/34,9 %) , 

zamujanje učitelja (131 učencev/31,6 %), sošolci se mi smejijo (126 učencev/30,4 %), športna 

vzgoja v razredu (122 učencev/29,4 %), tekmovanja (119 učencev/28,7 %) in delamo vedno 

isto (119 učencev/28,7 %).  

Odgovori, ki so dobili manj kot 5 % so bili naslednji: poligon (97 učencev/23,4 %), nimamo 

telovadnice (94 učencev/22,7 %), nisem dober (86 učencev/20,7 %), se umažem/potim (84 

učencev/20,2 %), učitelj ne telovadi z nami (77 učencev/18,6 %), se utrudim (77 učencev/18,6 

%) športna vzgoja zunaj (72 učencev/17,3 %), učitelj ne pokaže (67 učencev/16,1 %), športni 

dan (55 učencev/13,3 %), šola v naravi (32 učencev/7,7 %).  

Dobljeni rezultati so me presenetili, ker nisem pričakovala na prvem mestu odgovora učitelj 

vpije. Vsekakor se strinjam z odločitvijo, da so na 2. mesto postavili, da jih učitelj kaznuje, 

saj namen športne vzgoje ni kaznovanje in preživljanje časa na klopi. Pričakovala sem višjo 

uvrstitev sošolci se mi smejijo, nisem dober, se umažem/potim. Pričakovana sta bila tudi 

zadnja dva odgovora šola v naravi in športni dan, saj sta zelo priljubljeni dejavnosti v 

povezavi s športno vzgojo.  

Dobljene rezultate lahko primerjamo z že znano raziskavo Z. Cugmas in V. Burjak (2008), 

kjer sta raziskovali različne dejavnike, ki vplivajo na priljubljenost športne vzgoje.  

Rezultati pričujoče raziskave kažejo, da se deklice v primerjavi z dečki v večji meri bojijo, da 

bodo deležne pri športnih aktivnostih posmeha. V večji meri bi jih motilo, če bi doma 

pozabile športno opremo, če bi jih zbadali in zasmehovali, da niso dovolj spretne in jih sošolci 

ne bi hoteli imeti v skupini (Burjak, &Cugmas, 2008). 

 

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

Pri vprašanju me je zanimalo, kaj bi učenci najraje delali pri športni vzgoji. Vprašanje je bilo 

odprtega tipa, tako da so lahko učenci napisali po lastni želji. Učenci so imeli možnost, da 

napišejo večje število športov in ne samo enega., zato je tudi odgovorov več kot 415 kolikor 

je bila anketiranih učencev, saj so nekateri napisali tudi po 4 dejavnosti.  

Če si pogledamo dobljene rezultate, lahko vidimo, da bi si dečki v vseh treh razrednih najraje 

izbrali nogomet, medtem ko bi si deklice izbrale med dvema ognjema/štirimi ognji. Učenci iz 

4. razreda so na drugo mesto uvrstili med dvema ognjema, medtem ko so deklice izbrale 
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gimnastiko. Pri dečkih je tretje mesto pripadlo košarki, pri deklicah elementarnim igram.  

Ostali športni so dobili manj kot 10 % glasov.  

 

Najbolj me je presenetil odgovor, kar mi paše oziroma, kar hočem, saj od učencev pri tej 

starosti ne bi pričakovala, da so tako nezainteresirani za šport in gibanje. V 5. razredu so dečki 

na drugo mesto postavili med dvema ognjema/štirimi ognji, medtem ko so deklice izbrale 

gimnastiko. Na tretje mesto so uvrstili košarko, deklice so izbrale rokomet. Ravno tako so 

tudi v tem razredu ostali odgovori dobili manj kot 10 %. V 6. razredu se je na drugem mestu 

pri dečkih pojavil košarka, deklice so uvrstile gimnastiko. Na tretje mesto so dečki uvrstili 

med dvema ognjema, dekleta so se odločila za odbojko.  

Če primerjamo rezultate po razredih, so si pri deklicah med seboj prva tri mesta podobna, 

razlikujejo se v tretjem mestu. Medtem ko če primerjamo dečke, so prvi trije najpogostejši 

športi enaki, le vrstni red je v vseh razredih razlikuje. Vidimo lahko, kako priljubljenost igre 

med dvema ognjema z leti pada, medtem ko priljubljenost košarke raste.  

Dobljeni rezultati so zelo zanimivi, saj so pri dečkih in deklicah ne glede na starost 

priljubljeni enaki športi, oziroma bi se jih učenci pri športni vzgoji radi igrali.  

 

Pri tem vprašanju sem si zastavila tudi dve hipotezi. Hipoteza 5: Med učenci so najbolj 

priljubljeni ekipni športni in hipoteza 6: Med učenci je najbolj priljubljen šport med 

dvema ognjema. Glede na dobljene rezultate lahko hipotezo 5 potrdim, saj lahko to 

sklepam iz tega, da je večina učencev izbralo, da bi najraje igralo nogomet, med dvema 

ognjema, košarko, rokomet in odbojko. Po tem lahko sklepam, da so med učenci 

priljubljeni ekipni športi.  

Ravno tako lahko potrdim hipotezo 6, saj so tako dečki kot deklice med prve tri 

najpogostejše odgovore uvrstili igro med dvema ognjem, tako lahko tudi sklepam, da je 

priljubljena igra med učenci. 
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Tabela 6. 3: Prikaz športov, ki bi si jih želeli imeti dečki v 4. razredu. 

DEJAVNOST f f % 

nogomet 31 38,8 

med dvema ognjema 13 16,3 

košarka 11 13,8 

rokomet 6 7,5 

hokej 5 6,3 

kar mi paše 4 5,0 

elementarne igre 3 3,8 

odbojka 2 2,5 

gimnastika 1 1,2 

atletika 1 1,2 

tenis 1 1,2 

testiranje 1 1,2 

plezanje 1 1,2 

SKUPAJ 80 100,0 

Legenda: 

f – frekvenca ali število vrednosti 

f % – odstotek vrednosti 

 

Tabela 6. 4: Prikaz športov, ki bi si jih želeli imeti deklice v 4. razredu. 

DEJAVNOST f f % 

med dvema ognjema/štirimi ognji 26 42,6 

gimnastika 10 16,4 

elementarne igre 5 8,2 

vse 5 8,2 

nogomet 3 5,0 

rokomet 3 5,0 

nič 3 5,0 

odbojka 1 1,6 

ples 1 1,6 

šola v naravi 1 1,6 

hokej 1 1,6 

badminton 1 1,6 

plezanje 1 1,6 

SKUPAJ 61 100,0 

Legenda: 

f – frekvenca ali število vrednosti 

f % – odstotek vrednosti 
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Tabela 6. 5: Prikaz športov, ki bi si jih želeli imeti dečki v 5. razredu. 

DEJAVNOST f f % 

nogomet 41 47,7 

med dvema ognjema/štirimi ognji 15 17,4 

košarka 8 9,3 

rokomet 7 8,1 

gimnastika 4 4,7 

atletika 4 4,7 

elementarne igre 2 2,3 

šola v naravi 2 2,3 

plezanje 2 2,3 

kar hočem 1 1,2 

SKUPAJ 86 100,0 

Legenda: 

f – frekvenca ali število vrednosti 

f % – odstotek vrednosti 

 

Tabela 6. 6: Prikaz športov, ki bi si jih želeli imeti deklice v 5. razredu. 

DEJAVNOST f f % 

med dvema ognjema/štirimi ognji 29 25,7 

gimnastika 18 15,9 

rokomet 13 11,6 

ples 11 9,7 

elementarne igre 10 8,8 

odbojka 8 7,1 

poligon/štafeta 6 5,3 

atletika 5 4,4 

badminton 3 2,6 

plezanje 3 2,6 

šola v naravi 2 1,8 

tenis 2 1,8 

košarka 2 1,8 

nogomet 1 0,9 

SKUPAJ 113 100,0 

Legenda: 

f – frekvenca ali število vrednosti 

f % – odstotek vrednosti 
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Tabela 6. 7: Prikaz športov, ki bi si jih želeli imeti dečki v 6. razredu. 

DEJAVNOST f f % 

nogomet 36 36,7 

košarka 14 14,3 

med dvema 

ognjema/štirimi ognji 9 9,2 

odbojka 7 7,2 

elementarne igre 6 6,1 

plezanje 5 5,1 

gimnastika 4 4,1 

rokomet 3 3,1 

hokej 3 3,1 

poligon/štafeta 3 3,1 

atletika 2 2,0 

vse 2 2,0 

rugby 1 1,0 

šola v naravi 1 1,0 

dirka 1 1,0 

nič 1 1,0 

SKUPAJ 98 100,0 

Legenda: 

f – frekvenca ali število vrednosti 

f % – odstotek vrednosti 

 

Tabela 6. 8: Prikaz športov, ki bi si jih želeli imeti deklice v 6. razredu. 

DEJAVNOST f f % 

med dvema ognjema/štirimi ognji 14 18,6 

gimnastika 14 18,6 

odbojka 9 12,0 

ples 8 10,7 

nogomet 5 6,7 

badminton 4 5,3 

košarka 3 4,0 

atletika 3 4,0 

rokomet 3 4,0 

namizni tenis 3 4,0 

tenis 2 2,7 

elementarne igre 2 2,7 

kar hočem 2 2,7 

nič 2 2,7 

plezanje 1 1,3 

SKUPAJ 75 100,0 
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Legenda: 

f – frekvenca ali število vrednosti 

f % – odstotek vrednosti 

 

6.10 Ali imate med odmorom  telovadbo? 

Z vprašanjem sem želela preveriti, ali imajo učenci telovadbo tudi med odmorom ali samo v 

času športne vzgoje. 

 

Graf 6. 7: Izvajanja aktivnega odmora med šolskim odmorom. 

 

Pri vprašanju sem želela izvedeti, ali imajo učenci telovadbo tudi med odmorom (aktivni 

odmor in minuta za zdravje). Dobljeni rezultati so pokazali, da učenci povečini nimajo 

aktivnega odmora. Kar 92,7 % učencev je odgovorilo, da niso deležni aktivnega odmora. 

Medtem ko je 7,3 % učencev pritrdilo, da ga izvajajo. Nad rezultatom nisem presenečena, saj 

z lastnimi izkušnjami s pedagoške prakse lahko potrdim, da učenci in učitelji tega načina niso 

uporabljali.  

Dobljene rezultate lahko primerjam z že znanimi rezultati, ki so morda malo bolj spodbudni, 

saj je več učencev deležnih »telovadbe« med odmorom kot pri mojih ugotovitvah. Odgovor 

na podobno vprašanje je v svoji raziskavi pridobila tudi V. Štemberger (2003). Aktivni odmor 

izvaja le nekaj več kot polovica učiteljev oziroma je vanj vključenih le nekaj več kot polovica 

učencev. Ne glede na to, da sodita aktivni odmor in minuta za zdravje v razširjeni program, bi 

morala biti dnevno vključena v urnik in obvezna za vse učitelje in učence vsaj prvega triletja. 

ŠV med odmorom 
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Če namreč želimo doseči cilj »športno življenjski slog posameznika«, potem verjetno tri ure 

tedenske športne vzgoje niso dovolj za premik v miselnosti posameznika (Štemberger, 2003). 

Nad rezultati nisem navdušene glede na to, da se strokovnjaki trudijo spodbujati zdrav način 

življenja, v katerega spadata tudi aktivni odmor in minuta za zdravje, sem kritična do 

učiteljev, da le-tega ne izvajajo.  

Pri tem vprašanju sem si, glede na izkušnje, postavila hipotezo 11: Učenci med odmori 

nimajo aktivnega odmora. Svojo hipotezo lahko potrdim, saj v večini učenci med 

odmorom nimajo telovadbe.  

  

6.11 Če imate med odmori telovadbo, ali ti je to všeč? 

Z vprašanjem sem želeli izvedeti, če  je učencev takšen način telovadbe med odmorom všeč. 

 

Graf 6. 8: Priljubljenost aktivnega odmora. 

 

 

Učenci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, so sedaj podali mnenje o tem, ali jim 

je to všeč ali ne. Od vseh učencev, ki so pritrdili na prejšnje vprašanje, jih je 33,3 % potrdilo, 

da jim je ta način všeč. Medtem ko jih je kar 66,7 % odgovorilo, da jim to ni všeč. Odgovor 

učencev me je presenetil, glede na to, da je toliko učencev odgovorilo, da imajo športno 

vzgojo radi, bi sklepala, da jim je aktivni odmor všeč. Očitno se mnenje razlikuje oziroma jim 

je športna vzgoja kot predmet všeč, medtem ko jim je vse ostalo gibanje odveč.  

Všeč odmori 

DA

NE



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Špela Mrvar; diplomsko delo 

 
 

- 72 - 

Morda bi bil lahko razlog, da niso v športni opremi, da se umažejo ali potijo pri aktivnem 

odmoru. Moje mnenje je, da je aktivni odmor priporočljiv, saj se učenci razgibajo, okrepijo 

mišice, ki med sedenjem izgubljajo moč in ravno tako se njihovi možgani sprostijo in 

spočijejo za nadaljnje delo.  

 

6. 12 Če aktivnega odmora nimate, ali bi ga želel-a imeti? 

Z vprašanjem sem želeli izvedeti, če si učenci želijo imeti aktivni odmor.  

 

Graf 6. 9: Želja po aktivnem odmoru. 

 

 

Učenci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z nikalnico, so sedaj podali mnenje o tem, ali si 

želijo imeti športno vzgojo med odmorom. Od vseh učencev, ki so zanikali na prejšnje 

vprašanje jih je 56,9 % potrdilo, da si želijo imeti športno vzgojo med odmorom.  

Medtem ko jih je kar 43,1 % odgovorilo, da si tega ne želijo. Odgovor učencev me je 

ponovno presenetil, saj je želja po telovadbi veliko večjo pri teh učencih kot pri tistih, ki to 

možnost že imajo.  

Seveda mi je odgovor učencev bolj jasen, glede na odgovor, da imajo športno vzgojo radi. Pri 

tem se mi je porodila ideja, da bi pri teh učenci lahko nekaj časa izvajali aktivni odmor in jih 

nato ponovno vprašali za mnenje. Ali bi bila želja še vedno enaka? Morda bi se njihovo 

mnenje spremenilo tako kot pri tistih, ki telovadbo med odmorom že imajo.  

 

Želeli imeti 
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6.13 Obkroži oceno, ki si jo imela-a lansko leto pri športni vzgoji. 

Z vprašanjem sem želela izvedeti, kakšno oceno so imeli v prejšnjem šolskem letu.  

 

Graf 6. 10: Zaključne ocene ob koncu šolskega leta pri športni vzgoji. 

 

 

Učenci so v vprašalniku zapisali, kakšna je bila njihova ocena prejšnje šolsko leto.  

Največ učencev je bilo ocenjenih z odlično (5), kar 52,7 % učencev. Nekateri učenci so bili 

ocenjeni z opisno oceno, to so učenci 4. razreda, ki so lani obiskovali 3. razred, to je kar 24,3 

% učencev. Tretja najpogostejša ocena je bila ocena prav dobro (4), 19 % vseh anketiranih 

učencev. Nekaj učencev je bilo ocenjenih z dobro (3), 3,8 % in 0,3 % je bilo ocenjenih z 

nezadostno (1). Rezultati so pokazali, da noben od vprašanih ni bil ocenjen z zadostno (2) 

oceno.  

Dobljeni rezultati me nisi presenetili, saj sem pričakovala, da bo največji odstotek ocene 

odlično (5). Morda sem pričakovala, da bo odstotek še višji. Presenetilo me je, da je bil en 

učenec ocenjen z nezadostno (1) in da ni bilo nikogar, ki bi bil ocenjen z zadostno (2). Velik 

odstotek je bil tudi opisne ocene, saj je bilo kar nekaj učencev 4. razreda, ki so lansko leto 

obiskovali 3. razred, kjer še nimajo številčne ocene. Morda so rezultate po razredih težko 

primerljivi, saj število učencev po razrednih ni enako.  
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6.14 Ali si bil-a z oceno pri športni vzgoji zadovoljen-a? 

Z vprašanjem sem želela izvedeti, ali so bili učenci s končno oceno zadovoljni.  

 

Graf 6. 11:Zadovoljstvo učencev z dobljeno zaključno oceno pri športni vzgoji. 

 

 

 

Pri vprašanju, ki se navezuje na prejšnje vprašanje, me je zanimalo, ali so učenci zadovoljni z 

oceno. Pri tem vprašanju sem si tudi postavila hipotezo 12: Več kot polovica učencev je 

zadovoljnih z oceno pri športni vzgoji. Svojo hipotezo lahko potrdim, saj je več kot 

polovica učencev zadovoljnih z oceno in to kar, 95,8 % učencev. Medtem ko, je 4,2 % 

učencev nezadovoljnih z oceno. Odgovori učencev me niso presenetili, saj so bile dobljene 

ocene visoke in mislim, da bi bili lahko povprečno vsi zadovoljni. 
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6.15 Ali bi imel-a raje športno vzgoje brez ocen? 

Želela sem izvedeti, ali bi imeli učenci raje imeli športno vzgojo brez ocen. 

 

Graf 6. 12: Želje učencev, da bi bila športna vzgoja brez ocen. 

 

 

Z vprašanjem sem želela izvedeti, ali bi raje imeli športno vzgojo brez ocene. Več kot 

polovica učencev je odgovorila z ne, kar 67,4 % anketiranih učencev. Medtem ko se jih je 

32,6 % odločilo, da si želi športno vzgojo brez ocene. Odgovor me je presenetil, da se je tako 

velik odstotek učencev odločilo, da bi imelo športno vzgojo brez ocene. Razlog lahko 

najdemo v tem, da so to lahko odgovorili posamezniki, ki niso bili z oceno zadovoljni. Morda 

je razlog v tem, da morajo športno vzgoja jemati enako resno kot ostale predmete, saj jim je 

po oceni enakovreden predmet. Lahko vidim vzrok v tem, da se učenci posmehujejo in 

primerjajo med sabo, da so zaradi slabše ocene deležni različnih opazk in besed. Zanimivo bi 

bilo zastaviti poleg tega vprašanja, tudi vprašanje odprtega tipa, da učenci navedejo razloge, 

zakaj si ne želijo ocen.  
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6.16 Ali te je ocenjevanja pri športni vzgoji strah? 

Z vprašanjem sem želela ugotoviti, ali učenci doživljajo ocenjevanje pri športno vzgojo kot 

strah.  

 

Graf 6. 13: Doživljanje strahu pri ocenjevanju športne vzgoje. 

 

 

Pri vprašanju, kjer me je zanimalo ali učenci doživljajo ocenjevanje kot strah, smo dobili 

zanimiv rezultat. Kar 15,9 % se je odločilo za pritrdilni odgovor, da ocenjevanje doživljajo 

kot strah. Medtem ko se je 84,1 % učencev odločilo za nikalni odgovor, da ocenjevanja pri 

športni vzgoji ne doživljajo kot strah.  

Pri vprašanju sem si zastavila hipotezo 13: Učenci ne doživljajo strahu pri ocenjevanju. 

Hipotezo lahko glede na dobljene rezultate potrdim, saj se je skoraj ¾ učencev odločilo 

za nikalni odgovor. 

Kljub temu da je moja hipoteza potrjena, lahko analiziram  odgovore, ki so jih obkrožili 

učenci, da doživljajo ocenjevanje kot strah. Če primerjamo učence iz prejšnjega odgovora, da 

bi jih 32,6 % radi imelo športno vzgojo brez ocene, lahko sklepamo, da so med njimi učenci, 

ki so obkrožili, da doživljajo športno vzgojo kot strah 15,9 %, kar je polovica učencev iz 

prejšnjega odgovora. Vzrok za strah lahko najdemo v slabih izkušnjah iz predhodnega 

ocenjevanja, strah pred neuspehom, posmehovanje sošolcev, slaba ocena, jeza staršev in 

učitelja … Mislim, da bi lahko našli različne razloge, zakaj je učence strah ocenjevanja. 

Ocenjevanja strah 
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Ravno tako bi lahko poleg tega vprašanja, učencem zastavili odprti tip vprašanja, da navedejo 

razloge za strah.  

S podobnim vprašanjem sta se ukvarjali tudi Z. Cugmas in V. Burjak (2008), zato je zanimiva 

primerjava z že obstoječo raziskavo o strahu. Morda je težko primerjati, ker sta avtorici 

raziskovali strah pri športni vzgoji, medtem ko sem sama raziskovala pri ocenjevanju le-te. 

Med raziskavami lahko poiščemo različne povezave. 

Prav tako se je pokazalo, da učencem šport v večini ne predstavlja obveznost. Učenci nimajo 

strahu pred izpostavljenostjo. Ravno tako jim ni težko nositi športno opremo in se vanjo med 

odmorom preobleči (Burjak, & Cugmas, 2008).  

 

 

7.0 SKLEP 

 

V izvedeni raziskavi za diplomsko delo sem želela izvedeti, kakšen odnos imajo učenci do 

športne vzgoje. Dobljene rezultate sem primerjala tudi z drugimi že prej opravljenimi 

raziskavami. V raziskavi, kjer je sodelovala 415 učencev 2. triletja iz 7 različnih devetletnih 

osnovnih šol iz območja Obala-Kras, sem dobila zanimive rezultate. 

 

Pričakovano sem dobila rezultat, da imajo učence na splošno športno vzgojo kot predmet radi.  

Tako sem lahko s tem vprašanjem tudi potrdila prvo hipotezo, saj ima več kot polovica 

anketiranih učencev rada športno vzgojo.  

 

Zanimiva ugotovitev pri raziskavi je bila pri poučevanju športne vzgoje. Moje druga 

hipoteza, da najpogosteje športno vzgojo poučuje razredni učitelj, je zavrnjena, saj 

najpogosteje športno vzgojo poučuje športni pedagog. Rezultat me je presenetil, saj sem 

pričakovala, da po izobrazbi in možnosti poučevanja, najpogosteje športno vzgojo poučuje 

razredni učitelj, ki učence dobro pozna oziroma, da bi jih spoznal tudi v drugačnih 

dejavnostih kot samo v šolski klopi. Seveda pa ob pregledu pravilnika o smeri izobrazbe 

strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli lahko vidimo, da lahko športno vzgojo v 2. 

triletju poučuje tako razredni učitelj kot športni pedagog.  

 

Pri razvrščanju šolskih predmetov glede na priljubljenost, se je po pričakovanju na prva tri 

mesta uvrstila tudi športna vzgoja. S tem lahko tudi potrdim svojo četrto hipotezo, saj je več 
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kot tretjina anketiranih postavilo športno vzgojo na prvo mesto najbolj priljubljenih 

predmetov. Medtem ko je športna vzgoja najbolj priljubljen predmet med anketiranci, ostajajo 

najpomembnejši predmeti za življenje matematika, slovenščina in angleščina. Pri tem 

vprašanju se je športna vzgoja uvrstila na četrto ali peto mesto.  

Glede na dobljene rezultate lahko tretjo hipotezo zavrnem, saj učenci ne postavljajo  športne 

vzgoje med najpomembnejše predmete za življenje. Nad rezultatom sem presenečena, saj se 

učencem zdrav način življenja in gibanja ne zdi najpomembnejši za življenje. Na splošno vsi 

stremimo in učence že od majhnega učimo, da je pomembno samo zanje in tisto, kar se 

naučimo ter je pisno ocenjeno s testom.  

 

Omenila sem že, da imajo učenci radi športno vzgojo. Pri njej so učencem najbolj všeč 

naslednji športi: med dvema ognjema, nogomet in košarka. Najmanj so navdušeni nad 

gimnastiko, plesom, atletiko, testiranjem za športno vzgojni karton ter športnim programom 

Krpan. Vzporedno s tem odgovorom lahko primerjamo, da so učenci na vprašanje, katerih 

športov pri športni vzgoji ne marajo, izbrali naslednje: ples, atletika, gimnastika, tek … 

Najmanj glasov so imeli: odbojka, med dvema ognjema in  drugo. Tako lahko vidimo v 

odgovorih povezave, da so učenci najbolj navdušeni nad ekipnimi športni. S tem lahko tudi 

potrdim peto hipotezo, da so najbolj priljubljeni ekipni športi ter šesto hipotezo, saj je 

najbolj priljubljen šport med dvema ognjema. Za ta šport so se učenci odločili tudi pri 

zadnjem vprašanju odprtega tipa, kaj bi pri športni vzgoji najraje delali. Presenetljiva je 

primerjava analize mojih in tujih rezultatov, kjer sem ugotovila, da imajo učenci pri športni 

vzgoji radi druge športne aktivnosti kot v prostem času. Zato se mi je pri analizi porodila 

ideja, da bi bilo dobro v vprašalnik vključiti vprašanje, ali si vključen v kakšno organizirano 

športno dejavnost. Zanimivo bi bilo primerjati med seboj, katere dejavnosti imajo učenci pri 

športni vzgoji radi in katere v popoldanskih aktivnostih. 

 

Poleg športov me je zanimalo tudi to, katere dejavnosti, ki so povezane s športno vzgojo, 

imajo učenci radi. Učenci imajo najraje naslednje dejavnosti, ki so povezane s športno vzgojo: 

šolo v naravi, športni dan, tekmovanja, dejavnost, ki jo izberejo sami … 

Najmanj priljubljena dejavnost v povezavi s športno vzgojo je uporaba različnih rekvizitov. 

Glede na zahtevnost učencev in željo po pestrih in zanimivih urah sem pričakovala, da bodo 

učenci pogosteje izbrali odgovor, različni rekviziti. Svojo sedmo hipotezo, da imajo učeni 

radi uporabo različnih rekvizitov, lahko zavrnem. Ravno tako lahko zavrnem svojo osmo 

hipotezo, saj je manj kot polovica učencev izbrala, da imajo radi šolo v naravi in športni dan.  
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Zanimivi odgovori so bili pri vprašanju, česa učenci ne marajo pri športni vzgoji. Odgovori, 

ki so dobili največ glasov, so bili: učitelj se jezi, kaznovanje, sošolci vpijejo, športna vzgoja 

odpade … Glede na prejšnje odgovore je bilo pričakovano, da učenci ne marajo testiranja za 

športno vzgojni karton, a se je pri rezultatih pokazalo drugače. Tako, da lahko svojo deveto 

hipotezo, glede na dobljene rezultate, zavrnem. 

Ravno tako lahko zavrnem hipotezo deset, saj ni več kot polovica učencev izbralo, da ima 

pri športni vzgoji rado tekmovanja. Dobljene rezultate lahko primerjamo že z znano 

raziskavo, o odnosu osnovnošolcev do športne vzgoje in športnih dejavnosti, ki sta jo opravili 

Z. Cugmas in V. Burjak (2008). Pri primerjavi obeh dobljenih rezultatov ugotovimo, da se 

želja po tekmovalnosti med učenci glede na starostno obdobje razlikuje.   

 

Glede na spodbujanje aktivnega odmora in minute do zdravja ter realno stanje v šolah, sem 

pri zastavljenem vprašanju zastavila hipotezo, da učenci med odmorom ne telovadijo. 

Hipotezo enajst lahko tako potrdim. Saj učenci, kljub pomembnosti in pozitivni lastnosti, 

nimajo aktivnega odmora, oziroma ga učitelji ne izvajajo.  

 

Seveda pa me je zanimalo, ali so učenci z oceno pri športni vzgoji zadovoljni. Pri hipotezi 

sem izhajala iz lastnih izkušenj, zato sem tudi postavila dvanajsto hipotezo, da je več kot 

polovica učencev zadovoljnih z oceno. Hipotezo dvanajst lahko potrdim, saj so učenci z 

oceno zadovoljni. Prišli smo do zanimive ugotovitve pri trinajsti hipotezi, da učence 

ocenjevanja ni strah oziroma ne doživljajo strahu pri ocenjevanju športne vzgoje. Glede na 

dobljene rezultate lahko hipotezo trinajst potrdim, saj učenci ob ocenjevanju ne doživljajo 

strahu.  

 

Če povzamem svojo raziskavo, smo prišli do ugotovitev, da imajo učenci radi športno vzgojo 

kot predmet, jo postavljajo med najbolj priljubljene, a ne med najpomembnejše za življenje. 

Učenci so predvsem navdušeni nad ekipnimi športni in nad športi, kjer se uporablja žoga. 

Ravno tako lahko vidimo, da so učenci navdušeni nad šolo v naravi in športnimi dnevi.  

Pri raziskavi bi lahko izpostavili aktivni odmor, ki ga učenci v večini niso deležni. Morda bi 

bilo dobro, da se učitelji začnejo zavedati pomembnosti le-tega in ga pogosteje izvajajo. 

Najboljša rešitev bi bila, da bi se aktivni odmor in minuta za zdravje iz dodatnih vsebin, ki jih 

šola ponuja, prestavila v obvezne vsebine.  

Vsekakor je treba učence ozavestiti o pomenu športa in to najlažje naredi šola in učitelj. 

Seveda je družina tista, ki je primarno izhodišče, kjer se otrok najprej spozna s športom, a v 
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primeru, da le-tega ni deležen, tu nastopi šola. Kot sekundarno izhodišče je šola tista, ki lahko 

pomaga otroku pri spoznanju o pomenu športa in športnih aktivnosti za življenje. Pomembno 

je, da si otroci svoj življenjski slog oblikujejo že zelo zgodaj in ga skozi odraščanje samo še 

dopolnjujejo. Vsekakor pa imamo pomembno vlogo pri tem odrasli, da jih znamo usmeriti, 

jim svetovati in pripeljati do cilja.  

 

»Vse prepogosto dajemo mladim utrgano cvetje, ko bi jih 

vendar morali učiti, kako naj vzgojijo lastne rože.« 

John Gardner 
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9.0 PRILOGA 

 

Draga učenka/dragi učenec! 

Sem Špela Mrvar, študentka 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni pouk. 

Pri pisanju diplomskega dela potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, če lahko rešiš naslednji 

vprašalnik, ki mi bo pomagal pri raziskovanju.  

Vprašalnik je anonimen, zato se ti ni potrebno podpisati, rezultati vprašalnika bodo namenjeni 

izključno diplomskemu delu. 

Hvala za tvoj čas in sodelovanje. 

 

Špela Mrvar  

 

Spol (obkroži)      DEČEK          DEKLICA 

Šola (vpiši ime in kraj 

šole) 

______________________________________________________ 

Razred (obkroži)      4.          5.          6. 

Kdo te uči športno 

vzgojo (obkroži) 

a) razrednik/razredničarka 

b) učitelj/učiteljica športa 

c) razrednik/razredničarka IN učitelj/učiteljica športa 

SKUPAJ 

Napiši, katere tri 

predmete imaš v šoli 

najraje 

1. mesto: ______________________________________ 

2. mesto: ______________________________________ 

3. mesto: ______________________________________ 

Napiši, kateri trije 

predmeti so po tvojem 

mnenju za življenje 

najbolj pomembni 

 

1. mesto: ______________________________________ 

2. mesto: ______________________________________ 

3. mesto: ______________________________________ 

Katere športe imaš pri 

športni vzgoji najraje? 

(obkroži največ tri) 

a) atletika 

b) gimnastika 

c) košarka 

http://www.ipsos.si/web-content/VIZ-portal/ogled/citati%202%20-%20o%20vzgoji.html
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d) rokomet 

e) nogomet 

f) odbojka 

g) ples 

h) med dvema ognjema 

i) testiranje za športnovzgojni karton 

j) testiranje za značko Krpan 

Kaj imaš pri športni 

vzgoji rad-a? 

(obkrožiš lahko več 

odgovorov, a samo 

tisto, kar imaš rad-a, ti 

je všeč) 

a) štafetne igre 

b) tekmovanja 

c) poligon 

d) da lahko sami izbiramo, kaj bomo delali 

e) da imamo veliko žog 

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 

vzgojo rad-a? 

     DA          NE 

Ali imate med odmori 

telovadbo? 

     DA          NE 

Če imate med odmori 

telovadbo, ali ti je to 

všeč? 

     DA          NE 

Če telovadbe med 

odmori nimate, ali bi jo 

želel-a imeti? 

     DA          NE 

Obkroži oceno, ki si jo 

imel-a lansko leto pri 

športni vzgoji. 

     1    2     3     4     5     OPISNA OCENA 

Ali si bil-a z oceno pri 

športni  vzgoji 

zadovoljen/zadovoljna? 

     DA          NE 

Ali bi imel-a raje 

športno vzgojo brez 

ocene? 

     DA          NE 

Ali te je ocenjevanja 

pri športni vzgoji 

strah? 

     DA          NE 

Katerih športov pri 

športni vzgoji ne 

maraš? (Obkroživse, 

česar ne maraš. Lahko 

pa tudi sam-a še kaj 

dopišeš) 

a) med dvema ognjema 

b) košarka 

c) rokomet 

d) nogomet 

e) odbojka 

f) atletika 

g) gimnastika 

h) ples 

i) štafetne igre 

j) poligon 

k) testiranje za športnovzgojni karton 
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l) tehtanje 

m) merjenje kožne gube 

n) tek 

o) dopiši: _________________________________ 

Česa pri športni vzgoji 

ne maraš? 
(Obkroživse, česar ne 

maraš. Lahko pa tudi 

sam-a še kaj dopišeš) 

a) učitelj se jezi na nas 

b) učitelj nas kaznuje, če nismo pridni 

c) športna vzgoja nam odpade, če nismo pridni 

d) k športni vzgoji zamujamo 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


