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IZVLEČEK 

 

Raziskava temelji na ugotavljanju, kakšno mesto imajo igre in gibanja z žogo v vsakdanjiku 

učencev. Osnovni cilji so bili: raziskati, ali obstajajo razlike med deklicami in dečki v 

priljubljenosti različnih športnih vsebin, določenih iger in gibanj z žogo pri urah športne 

vzgoje. Raziskati smo želeli tudi, če anketirani pri gibanjih z žogo doživljajo strahove. 

Nadalje nas je zanimalo, če med deklicami in dečki obstajajo razlike tudi pri ukvarjanju s 

športnimi interesnimi dejavnostmi in katera je športna dejavnost z žogo, ki anketirane najbolj 

zanima. Raziskali smo, če se kateri izmed spolov bolj udeležuje raznovrstnih športnih 

tekmovanj ter če med spoloma obstajajo razlike v samooceni iger z žogo.  

 

Raziskava je bila izvedena na vzorcu 333 učencev 3., 4. in 5. razredov nekaterih osnovnih šol 

gorenjske regije. Podatke smo zbrali s pomočjo anonimnega vprašalnika. Odgovore vprašanj 

kvalitativnega tipa smo vnesli v tabele in le pripisali število ponavljajočih se odgovorov. Pri 

kvantitativnih podatkih smo najprej izračunali opisne statistike (frekvence posameznih 

odgovorov, aritmetično sredino in standardno deviacijo), nato pa naredili statistične analize in 

sicer t-test (kjer so bili podatki na intervalni lestvici) ter hi-kvadrat (kjer je šlo za podatke na 

nominalni merski lestvici). Podatke smo prikazali v obliki tabel in jih interpretirali. 

 

Rezultati, ki smo jih z raziskavo pridobili, pričajo o naslednjem: izmed različnih športnih 

vsebin sta gimnastika in ples statistično bolj priljubljena med deklicami, igre z žogo pa med 

dečki; izkazalo se je, da med dečki in deklicami, ki poznajo izbrane igre z žogo, ni statistično 

pomembnih razlik v priljubljenosti teh iger; izmed različnih gibanj z žogo se je izkazalo, da je 

poigravanje z baloni ter odbijanje žoge z roko statistično bolj priljubljeno med deklicami, 

vodenje žoge z nogo in vodenje s palico ter udarjanje z nogo in udarjanje s palico pa je bolj 

priljubljeno med dečki; izkazalo se je, da otrok ni strah gibanj z žogo; dečki in deklice se v 

približno enaki meri odločajo za interesne dejavnosti; anketirane najbolj privlači interesna 

dejavnost nogomet (22,3 % otrok), takoj za tem pa odbojka (15,2 % otrok); ni statistično 

pomembnih razlik med spoloma v udeleževanju tekmovanj; izkazalo se je, da se dečki na 

področju uspešnosti pri igrah z žogo pomembno višje ocenjujejo kot deklice. 

 

Ključne besede: športna vzgoja, igre z žogo, razlike med spoloma, strah, interesne 

dejavnosti, družina, mediji, samoocena. 
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ABSTRACT 

BALL GAMES IN PUPILSꞌ EVERYDAY LIFE IN FEW 

GORENJSKA REGION SCHOOLS 

 

The aim of the present BA thesis is to determine the role of ball games and ball activities in 

pupils' everyday life. Our basic objectives were as follows. We wanted to find out whether 

there exist any differences between boys' and girls' preferences regarding different sports 

activities, certain games and ball activities during their PE classes. We also tried to find out 

whether the interviewees feel frightened while performing the activities mentioned above. 

Furthermore, we were interested in the differences between boys' and girls' preferences 

regarding joining different sports clubs, and we wished to identify the interviewees' favourite 

ball activity. Finally, we tried to determine whether any of the two genders takes part in sports 

competitions more frequently than the other, and whether there are any differences between 

boys' and girls' self-esteem in ball games.  

 

The research was conducted on a sample of 333 third-, fourth- and fifth-graders at some of the 

primary schools in the Gorenjsko region. The data were gathered in the form of an 

anonymous questionnaire. Answers to the qualitative questions were entered into charts, and 

the number of same answers was recorded. Regarding the quantitative data, descriptive 

statistics (i.e. individual answer frequency, arithmetic mean and standard deviation) were 

calculated first, and then statistical analyses were carried out by means of a t-test (where the 

data were measured on the interval scale) and a chi-square test (with the data on the nominal 

scale). Finally, the data were presented in charts and interpreted.  

 

The results obtained in the research prove the following facts. Statistically, gymnastics and 

dancing are more popular with girls, whereas ball games are more popular with boys. We 

found out there are no statistically significant differences in the popularity of selected known 

ball games with respect to pupils' gender. Among various ball activities, balloon games and 

bouncing a ball with hands tend to be more popular with girls, while advancing and hitting the 

ball using one’s feet or a stick are more popular with boys. Children of both sexes do not feel 

fear during ball activities. The percent of boys and girls who participate in a sports club is 

approximately the same. Interviewees' favourite sports club is football (22.3 %), closely 

followed by volleyball (15.2 %).  There exist no significant gender-related differences in 
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participating in sports competitions. Boys' self-esteem in the field of ball games is 

considerably higher than the girls'. 

 

Key words: PE classes, ball games, gender-related differences, fear, sports clubs, family, 

media, self-esteem 
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1.0 UVOD 

 

Prve oblike gibanja, ki jih izvajajo otroci, so preprosta gibanja, tj. lazenje, hoja, tek itd. 

Kasneje se tem oblikam pridružijo gibanja z raznovrstnimi pripomočki. Športni rekviziti 

omogočajo, da je igra bolj zabavna in tudi, da učitelj s skrbno izbranimi pripomočki lahko 

razvija določene spretnosti. 

 

Med tovrstne pripomočke sodi tudi žoga. Pravzaprav bi lahko rekli, da žoga ni samo 

pripomoček, predmet, ki ga uporabljamo za motivacijo otrok, da bi ostali v gibanju. Žoga je 

dandanes obvezna oprema vsakega vzgojitelja, učitelja, starša in nenazadnje tudi otroka. 

Dolgoročno ukvarjanje s športom z žogo prinaša več prednosti. Bizan (2004) o športnih igrah 

pravi, da so v svoji bogati vsebini nenadomestljive: razvijajo ustvarjalnost, omogočajo 

zabavo, zahtevajo spoštovanje pravil igre, podrejenost kolektivu, skupinsko aktivnost, telesno 

pripravljenost ... 

 

Igre z žogo so zato pomemben del šolske športne vzgoje. Upoštevajoč razvojne značilnosti 

otrok v določenem obdobju in zavedajoč se razlik, ki jih pri igri pogosto zaznamo med 

deklicami in dečki, lahko učitelj pripravi učno uro, ki bo maksimalno izkoristila 

posameznikove potenciale in jih nezavedno vpeljala v kulturo iger z žogo. Z opažanjem, da 

učenci in učenke za določena športna področja sebi pripisujejo takšno ali drugačno 

samooceno, je lahko za učitelja prav tako izhodišče za oblikovanje učnih ur.  

 

Izkušnje z žogo pri urah športne vzgoje bodo lahko pomembno vplivale na otrokove odločitve 

o izbiri športnih interesnih dejvanosti. Veseli smo široke ponudbe interesnih dejavnosti v 

naših osnovnih šolah, a kljub temu je opaziti, da so določene športne interesne dejavnosti 

tiste, ki so pogosteje ponujene in izbrane. Zakaj je to tako, je v veliki meri odvisno od 

športno-kulturnega okolja, v katerem živimo. Športna naravnanost ožjega in širšega okolja 

močno vpliva na nas, naše doživljanje in zainteresiranost za šport. Če je v našem okolju igra z 

z žogo pomembna »postranska« stvar, potem je toliko več možnosti, da bo vplivala na naše 

življenje in izbor interesnih dejavnosti.  

 

Tako smo v določenih poglavjih skušali zaznati nekatere korelacije oz. medsebojne vplive 

različnih faktorjev. V glavnem pa nas je zanimalo, kakšno priljubljenost zavzemajo igre in 
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gibanja z žogo pri učenkah in učencih pri urah športne vzgoje. Želeli smo izvedeti tudi, 

kakšna občutja pri učencih zbujajo igre z žogo. Subjektivna opažanja so nam dala vedeti, da 

so športi z žogo ene glavnih interesnih dejavnosti, zato smo želeli preveriti, če to drži. 

Učitelju lahko raziskava pomaga pri prepoznavanju nekaterih pojavov v zvezi z igrami z 

žogo, ki jih sreča pri urah športne vzgoje. Omogoči pa mu tudi vpogled v to, da so posredni 

dejavniki priljubljenosti oz. pomena iger z žogo v življenju otrok tudi družina in mediji.  
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 Športna vzgoja in učni načrt 

 

2.1.1 Opredelitev šolske športne vzgoje 

 

»Šolska športna vzgoja je nenehni proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in 

lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z 

redno in kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju 

mladega človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih 

nezdravih navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh 

obdobjih življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim 

slogom bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.«  

(Kovač, M., http://www.mizks.gov.si, pridobljeno 4. 8. 2013)  

 

2.1.2 Obseg in struktura predmeta 

 

Po učnem načrtu za športno vzgojo (2011) je v 1. in 2. triletju za program rednega pouka 

športne vzgoje vsako leto predvidenih 105 ur, kar pomeni tri ure tedensko.  

 

Vsaka šola mora ponuditi: 

 dejavnosti, obvezne za vse učence (redni pouk, pet športnih dni na leto); 

 dejavnosti, ki jih šola ponudi, vključevanje učencev pa je prostovoljno (šola v naravi, 

športne interesne dejavnosti, dopolnilni pouk); 

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

(šolska športna tekmovanja, tečaji, prireditve, športni tabori, šole v naravi, rekreativni odmor, 

minuta za zdravje ...).  

 

Cankar, Kovač, Horvat, Zupančič in Stare (1994) pa o znotraj rednega pouka vsebinsko bolj 

zavezujočem delu, ki je sestavljen iz naslednjih športnih vsebin, pravijo: 

 atletika: sestavljajo jo elementarne, nepogrešljive vsebine. Gre za najosnovnejše 

sposobnosti in načine gibanja, s katerimi želimo premagati razdaljo, težo, višino in daljino; 

http://www.mizks.gov.si/
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 gimnastika z elementi ritmične izraznosti: gre za oblikovanje estetskih gibov in ustvarjalen 

pristop  mladostnika, kar dosega s telesnim izražanjem in usklajenostjo gibanja ob glasbeni 

spremljavi. Tu otroci pridobivajo nepogrešljiva lokomotorna, stabilnostna in manipulativna 

gibanja. Kasneje se mladi srečajo s kompleksnejšimi gibalnimi nalogami na različnih orodjih 

z različnimi rekviziti. Pri dekletih se ta gibanja zaradi njihovega specifičnega morfološkega in 

duševnega razvoja prevesijo v poudarjeno gibalno izraznost; 

 ples: je ena od najbolj elementarnih človekovih izraznih oblik, predvsem razvija človekovo 

ustvarjalnost; 

 igre z žogo: gre za zahtevne gibalne situacije, kjer skupina želi doseči nek cilj po določenih 

pravilih. V prvem obdobju se otrok sreča s prilagojenimi elementarnimi igrami z žogo, 

kasneje pa se ta model nadgrajuje z vedno bolj zahtevno motoriko posamezne športne igre; 

 plavanje, pohodništvo in smučanje: so zelo pomembne športne vsebine, ki pri osebnosti 

celostno razvijajo ekološki, varnostni, turistično gospodarstveni in športno rekreativni vidik. 

Poudarjeno je sožitje s samim seboj, z naravo in drugimi ljudmi (Cankar, Kovač, Horvat, 

Zupančič, & Strel, 1994). 

 

2.1.3 Splošni cilji športne vzgoje v prvem triletju 

 

V učnem načrtu za športno vzgojo (2011) s splošnimi cilji v vseh triletjih pri pouku športne 

vzgoje težimo k: 

 ustrezni gibalni učinkovitosti in oblikovanju zdravega življenjskega sloga (npr. skladni 

telesni in gibalni razvitosti, pravilni telesni drži, zavestnemu nadzoru telesa pri izvedbi 

položajev in gibanj, zdravemu način življenja ...); 

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

(seznanjamo z varnim in odgovornim športnim udejstvovanjem, spodbujamo gibalne 

ustvarjalnosti); 

 razumevanju koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem 

preživljanju prostega časa; 

 pozitivnemu  doživljanju športa, ki bogati posameznika (npr. doživljamo zadovoljstvo ob 

gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih ciljev, krepimo zdrav občutek 

samozavesti in zaupanja vase, oblikujemo pristen, čustven, spoštljiv in kulturen odnos do 

narave ter okolja ...); 
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 oblikovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujamo medsebojno sodelovanje, strpnost 

in sprejemanje drugačnosti, razvijamo zdravo tekmovalnost in spoštujemo športno obnašanje 

– ferplej).  

 

2.1.4 Operativni cilji športne vzgoje v prvem triletju 

 

Operativni cilji v glavnem izhajajo iz splošnih in so razvrščeni v štiri podskupine, ki temeljijo 

na ustrezni gibalni učinkovitosti, usvajanju temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, 

razumevanju pomena gibanja in športa, oblikovanju stališč, navad in načinov ravnanja ter 

prijetnem doživljanju športa (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). Za vsako od temeljnih 

skupin si poglejmo nekatere operativne cilje. 

 

Učni načrt za športno vzgojo (2011) v prvem triletju se v povezavi z vsebinami igre z žogo  

navezuje na naslednje operativne cilje:  

 ustrezna gibalna učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti): npr. z zavestnim nadzorom telesa oblikujejo pravilno telesno držo, izboljšujejo 

gibalne in funkcionalne sposobnosti: skladnost (koordinacijo) gibanja, moč, hitrost, gibljivost, 

natančnost, ravnotežje, splošno vzdržljivost itd.; 

 usvajanje različnih naravnih oblik gibanja, iger in športnih znanj: sproščeno izvajajo 

naravne oblike gibanja, zavestno nadzorujejo telo v različnih položajih in gibanjih, ki jih 

izvajajo v različnih smereh in ravneh ter okoli različnih telesnih osi,  ravnajo z različnimi 

športnimi pripomočki, kot so: skrinja, klopi, letvenik, koza, žoge, kolebnice, kiji, obroči, 

ovire, loparji idr., izvajajo osnovne prvine atletike, gimnastike in igre z različnimi žogami, 

gibanja z različnimi žogami uporabijo v moštvenih igrah, skladno s preprostimi pravili itd.;  

 prijetno doživljanje športa in vzgoja z igro: npr. razvijajo samozavest, odločnost, 

borbenost in vztrajnost, oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje 

v skupini, upoštevanje pravil v igrah in športnega obnašanja, odgovorno ravnanje s športno 

opremo, odgovoren odnos do narave in okolja) ...;  

 razumevanje pomena gibanja in športa: npr. razumejo pomen pravilne telesne drže in 

higiene, spoznajo primerno športno oblačilo in obutev, poimenujejo položaje telesa, različne 

gibe in nekatere učne oblike, razumejo pravila zahtevnejših elementarnih in nekaterih 

moštvenih iger z žogo ... 
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Spodnja tabela prikazuje, katere praktične in teoretične vsebine iger z žogo spadajo  v prvo 

triletje osnovne šole (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

 

Tabela 2.1: Praktične in teoretične vsebine iger z žogo v 1. triletju 

1. razred 2. razred 3. razred 

Praktične vsebine 

Poigravanje z baloni in različnimi žogami z roko, nogo, glavo, palico ali loparjem na mestu 

in v gibanju. Nošenje in kotaljenje različnih žog na različne načine. 

Vodenje žoge z roko, nogo in s palico na mestu, v gibanju naravnost in s spremembami 

smeri. 

Zadevanje različnih 

mirujočih ciljev s 

kotaljenjem žoge, metanjem 

z roko in udarjanjem  

žoge z nogo ali s palico. 

Med gibanjem zadevanje različnih mirujočih in gibljivih 

ciljev s kotaljenjem žoge, metanjem (z eno in obema 

rokama) in udarjanjem žoge z nogo ali s palico. 

Podajanje in lovljenje lahke  

žoge z obema rokama na  

mestu. 

Med gibanjem podajanje žoge z eno ali obema rokama, 

lovljenje in vodenje žoge. Podajanje in zaustavljanje žoge z 

notranjim ali zunanjim delom stopala na mestu in med 

gibanjem. 

Nadzorovano odbijanje 

balona z rokami ali nogo. 

Nadzorovano odbijanje lahke žoge z rokami ali loparjem. 

Elementarne in male moštvene igre z žogo. 

Štafetne igre z žogo. 

Teoretične vsebine 

Izrazi in pojmi, ki se pojavljajo v gibanjih in igrah z žogo.  

Pravila posameznih iger in spoštovanje športnega obnašanja. 

 

Učni načrt za športno vzgojo (2011) za drugo triletje predvideva naslednje operativne cilje v 

povezavi z igrami z žogo: 

 ustrezna gibalna učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti): učenci izboljšujejo svojo gibalno učinkovitost tako, da z zavestnim nadzorom 

telesa oblikujejo pravilno telesno držo,  izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti 

(skladnost gibanja, moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje, natančnost, aerobna vzdržljivost) ...; 

 usvajanje športnih znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih: 

učenci nadgrajujejo različna športna znanja tako, da znajo ravnati z različnimi športnimi 

pripomočki (žoge, kolebnice, kiji, obroči, ovire, loparji idr.), tečejo, skačejo in mečejo 

različne športne pripomočke na različne načine, izvajajo osnovne tehnične in taktične 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Jezeršek; diplomsko delo 

- 7 - 

elemente malih športnih iger, osnovne tehnične in taktične elemente malih športnih iger 

uporabijo v prirejenih igralnih situacijah ...; 

 razumevanje pomena gibanja in športa: učenci poimenujejo športna orodja in 

pripomočke ter poznajo njihovo varno uporabo, uporabljajo osnovne pojme športnega 

izrazoslovja, upoštevajo pravila malih športnih iger, poznajo pomen takta in tempa v gibanju 

...; 

 prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad ter načinov ravnanja: 

učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, samozavest, medsebojno 

sodelovanje in pomoč, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje športnega obnašanja, 

odnos do varovanja šolske lastnine in športne opreme, naravovarstveno ozaveščanje), 

razumejo različnost v gibalni učinkovitosti posameznikov ... 

 

Obdobje drugega triletja pri praktičnih in teoretičnih vsebinah prinese na področju iger z žogo 

že bolj specifična gibanja. Ta gibanja nadgrajujejo gibanja iger z žogo iz prvega triletja. V 

učnem načrtu tako najdemo pod razdelkom male športne igre malo košarko, malo odbojko, 

mali rokomet in mali nogomet. Gre za prirejen način igranja športnih iger. 

 

2.1.5 Ravni znanja 

 

Učni načrt za športno vzgojo (2011) vsebuje tudi ravni znanja v zvezi z igrami z žogo.  

 

Vsebine, ki jih učenec obvlada pri delu z žogo ob koncu prvega triletja, so naslednje: 

 učenec z roko, nogo ali palico vodi in podaja žogo na različne načine; 

 z rokami lovi in z nogo ustavlja žogo;  

 z roko/rokama, nogo, palico ali loparjem zadeva različne cilje; 

 nadzorovano odbija lahko žogo,  

 vključuje se v izbrane elementarne in male moštvene igre z žogo in upošteva njihova 

pravila (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

 

Vsebine, ki jih učenec obvlada pri delu z žogo ob koncu drugega triletja, so naslednje: 

 učenec izvaja osnovne tehnične in taktične elemente vseh štirih malih športnih iger glede 

na posamezno igralno situacijo; 

 pozna temeljne pojme malih športnih iger;  
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 razume in upošteva osnovna pravila in spoštuje pravila športnega obnašanja (Učni načrt za 

športno vzgojo, 2011). 

 

2.2 Značilnosti otrokovega razvoja v obdobju prvega in drugega triletja 

 

V prvem in drugem triletju osnovne šole so otroci, ki so stari od 6 do 12 let. Vsako starostno 

obdobje prinese medosebne razlike, ki so odvisne od biološkega, spoznavnega in čustveno-

socialnega razvoja. Razvoj je nemalokrat tudi družbeno pogojen.  

 

Strokovnjaki ločijo telesni, spoznavni in psihosocialni razvoj. Dejansko pa so ta področja med 

seboj močno povezana, ves čas vplivajo eden na drugega (Papalia, Wendkos Olds, & Duskin 

Feldman, 2003). 

 

Genske lastnosti pomembno vplivajo na razvoj. Vplivi na razvoj prihajajo tudi od notranjega 

(izkušnje) in zunanjega okolja. Mnoge spremembe se zdijo povezane z zorenjem telesa in 

možganov. Ko otroci postajajo mladostniki in nato odrasli, postajajo vedno bolj pomembne 

razlike v prirojenih lastnostih in življenjskih izkušnjah. Le-te pa pridobivajo z odzivanjem in 

prilagajanjem na notranje in zunanje okolje (Papalia et al., 2003). 

 

Če hočemo razumeti razlike, ki se pojavljajo v razvoju, je najprej potrebno razumeti prirojene 

lastnosti, zaradi katerih ima vsak posameznik drugačne možnosti. Upoštevati je potrebno 

mnoge dejavnike okolja, ki učinkujejo na ljudi: družina, soseska, socialno-ekonomski status, 

etnična pripadnost in kultura (Papalia et al., 2003). 

 

2.2.1 Biološki razvoj 

 

V obdobju od 3. do 6. leta je rast otrok enakomerna. Otrok dobi bolj skladen videz, razmerja 

med deli telesa postajajo vedno bolj podobna odraslim. Ena roka postane dominantna, 

izboljšajo se drobne in grobe motorične sposobnosti ter moč (Papalia et al., 2003). 

V obdobju od 6. do 11. leta se rast upočasni, otroci pridobijo na moči. Splošno zdravje je 

boljše kot v vseh ostalih življenjskih obdobjih (Papalia et al., 2003). To obdobje prinaša 

umiritev telesne rasti in teže. Letni prirastek v višino je le še 5 cm, pri čemer dečki za 

malenkost prekašajo deklice. Do 10. leta pa jih deklice dohitijo in v začetku pubertete celo 
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prehitijo. Telesna teža se dvigne za nekje do 10 kg. Prav tako kot pri telesni višini deklice tudi 

pri telesni teži prehitijo dečke. V obdobju adolescence se konstrukcija telesa zopet spremeni, 

tako da dobimo razmerja, ki so značilna za odrasle. Pride tudi do dokončne oblike otrokovega 

okostja. Pojavljati se začnejo tudi razlike v telesnih razmerjih med dečki in deklicami. Dečki 

dobivajo močnejši prsni koš, izrazito mišičast, noge pa postanejo vitkejše. Pri deklicah pa 

boki, stegna in meča dobijo okroglo in polno obliko. Spreminjati se prične sestava mišičevja, 

kar posledično pripelje tudi do razlike med dečki in deklicami v telesni moči, dečki postajajo 

močnejši. Okrog 10. leta individualne razlike prično povzročati tudi hormoni. S pričetkom 

izločanja teh hormonov se prične pospešena rast spolnih organov in rodil, pride tudi do rasti 

sekundarnih spolnih znakov (sramne dlake, prsi) (Horvat, & Magajna, 1989). 

 

2.2.2 Spoznavni razvoj 

 

V zgodnjem otroštvu, tj. v obdobju od 3. do 6. leta, je mišljenje otroka precej egocentrično, 

vendar se krepi razumevanje tujih stališč. Spoznavna nezrelost vodi v nelogične predstave o 

svetu. Spomin in govor se izboljšujeta, inteligentnost postane bolj napovedljiva (Papalia et al., 

2003). 

 

Od 6. do 11. leta otroci postajajo vedno manj egocentrični. Na podlagi konkretnih situacij so 

zmožni uporabljati logiko (Papalia et al., 2003). Otroci med šestim in sedmim letom prehajajo 

iz preoperativnega mišljenja v višjo fazo razvoja, ki se imenuje konkretno logična. Na tej 

stopnji že lahko izpeljujejo logične sklepe in vidijo pojav v realni situaciji. Zato na tej stopnji 

potrebujejo ponazoritve procesov tudi pri motoričnem učenju, zlasti pri zahtevnejših 

aktivnostih in kombinacijah aktivnosti. V kolektivnih igrah, ki zahtevajo hitre in zapletene 

relacije in realizacije (npr. napad v košarki, rokometu), so kognitivni procesi še vedno 

egocentrični. Do naslednjega pomembnega premika pride med dvanajstim in trinajstim letom, 

ko otroci preidejo na še višjo obliko logičnega mišljenja, tj. formalno logično mišljenje. 

Pričnejo se individualne razlike med posameznki. Posameznik lahko pravilno izpeljuje sklepe, 

čeprav so v izhodišču v nasprotju z realnim svetom (Cankar, Kovač, Horvat, Zupančič, & 

Stare, 1994). 

2.2.3 Čustveno-socialni razvoj 

 

V obdobju do 3. leta se otroci navezujejo na starše in druge bližnje osebe. Otrok postaja 

vedno bolj samostojen, poveča se zanimanje za druge otroke. Od 3. do 6 leta prihaja do 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Jezeršek; diplomsko delo 

- 10 - 

kompleksnosti samopodobe in razumevanja čustev. Otroci pridobivajo na neodvisnosti, 

samoiniciativnosti, samonadzorovanju in skrbi za samega sebe. Prične se razvoj spolne 

identitete. Pri igranju so domiselni, igra je bolj zapletena in družabna. V središču njegovega 

socialnega življenja je še vedno družina, pomembni pa postajajo tudi drugi otroci. V tem 

obdobju otrok pokaže tudi altruizem, agresijo in bojazljivost (Papalia et al., 2003). 

 

V obdobju od 6. do 11. leta so glede na situacijo čustveni odzivi otrok vedno bolj podobni 

čustvenim odzivom odraslih, zaradi razvoja spoznavnih funkcij se zmanjšuje pogostost 

izražanja čustev, zmanjšuje se tudi hitro prehajanje iz enega čustva na drugo. Ena čustva se z 

razvojem pogosteje pojavljajo, druga pa postanejo šibkejša. V tem obdobju še vedno 

prevladujejo pozitivna čustva (veselje, navdušenje), v obdobju med 11. in 13. letom pa 

nasprotno, prevladujejo lahko negativna čustvena stanja (jeza, ogorčenje). To lahko 

prepoznamo v trmoglavljenju, napadalnosti, nasprotovanju. Kar se tiče socialnega razvoja, 

otrok od 6. leta dalje spoznava, da lahko ljudje mislijo in čutijo drugače, kot on sam. 

Sposoben je opazovati in razumeti lastno vedenje in motivacijo. V šolskem obdobju se prične 

vključevati v različne zaprte vrstniške skupine, npr. v soseski, šoli (Cankar, Kovač, Horvat, 

Zupančič, & Stare, 1994). 

 

2.2.4 Gibalni razvoj 

 

Gibalni razvoj zajema vse zgoraj naštete vrste razvoja. Povezan je s telesnim, kognitivnim, 

čustvenim in socialnim razvojem. Prav tako kot velja za razvoj z drugih vidikov, velja za 

motorični razvoj, da poteka v določenih fazah (Pišot, & Planinšec, 2005). Gibalni razvoj se 

kaže v spremembah gibalnega obnašanja v različnih obdobjih človekovega življenja. Gre za 

medsebojni vpliv dednosti in okolja, ki poteka v tesni povezavi s telesnim, čustvenim in 

socialnim razvojem (Škof, 2007). 

 

V spodnji tabeli so prikazane nekatere značilnosti motoričnega razvoja v srednjem otroštvu 

(Cratty 1986; povzeto po: Papalia et al., 2003): 
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Tabela 2.2: Značilnosti motoričnega razvoja v srednjem otroštvu 

Starost Izbrani načini obnašanja 

6 Deklice bolje obvladajo natančne gibe, dečki pa manj zapletena dejanja, ki 

zahtevajo moč. 

Otroci že lahko preskakujejo ovire. 

Otroci znajo metati predmete s pravilnim prenosom teže in korakom. 

7 Otroci lahko ohranjajo ravnotežje na eni nogi z zaprtimi očmi. 

Otroci znajo hoditi po pet centimetrov široki telovadni gredi. 

Otroci znajo poskakovati na eni nogi in natančno skakati v majhne kvadrate. 

8 Moč prijema je 5,5 kg. 

Število iger, pri katerih sodelujejo otroci obeh spolov, je pri tej starosti najvišje. 

Otroci znajo izmenično ritmično poskakovati na eni nogi po vzorcu 2-2, 2-3 ali 

3-3. 

Delkice lahko vržejo majhno žogo 20 metrov. 

9 Dečki lahko tečejo s hitrostjo pet metrov na sekundo. 

Dečki lahko vržejo majhno žogo 20 metrov. 

10 Otroci znajo prestreči pot majhnih žog, vrženih z razdalje. 

Deklice lahko tečejo s hitrostjo pet metrov na sekundo. 

11 Dečki lahko dosežejo razdaljo 1,5 m pri skoku v daljavo, deklice pa 15 cm manj. 

 

Otrokov gibalni razvoj poteka na osnovi pridobljenih predispozicij, na katere v nenehni 

interakciji z okoljem v procesu psihomotoričnega učenja vplivajo nove izkušnje. Vsaka 

najmanjša sprememba gibanja (v drugem prostoru, na drugačen način, z drugimi pripomočki, 

…) predstavlja novo izkušnjo in s tem novo pridobitev v bazi gibalnih programov (Rajtmajer, 

1988; povzeto po: Videmšek, & Pišot, 2007). Osnovni gibalni vzorci so gentesko pogojeni in 

predstavljajo temelje gibalnemu učenju ter nadaljnemu razvoju. Pridobivamo jih neposredno z 

izkušnjami, jih utrjujemo in izpopolnjujemo. Predstavljajo preprosta, naravna, namerna 

gibanja, kot so dvig glave, kobacanje, plazenje, hoja, tek, met, udarec itd. (Škof, 2007). 

 

Za otroke 1. triletja velja, da bo njihov razvoj gibalnih sposobnosti odvisen predvsem od 

intenzitete razvijanja reakcijskega časa, koordinacije in hitrosti gibanja. Zato je v tem obdobju 

zelo pomembno, da otrokom zagotovimo pestro izbiro različnih gibalnih dejavnosti, s čimer 

lahko izboljšamo nadzor gibanja in gibalno učinkovitost v celoti. V nasprotni smeri ima lahko 

preozka izbira gibalnih dejavnosti neželene učinke na otrokov morični razvoj v prihodnjih 

letih (Pišot, & Planinšec, 2005). Če je bil otrok v predšolskem obdobju deležen zadostnih in 

kakovostnih gibalnih vzpodbud in če je usvojil osnovna naravna gibanja, bo čas poznega 
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otroštva zaradi relativno visoke razvitosti telesnega ustroja čas priložnosti za športna 

udejstvovanja (Škof, 2007). 

 

Če posameznik želi obvladati določene športne dejavnosti, mora pridobiti potrebna gibalna 

znanja v različnih obdobjih. Gibalno znanje otrok torej pridobi z motoričnim učenjem (Horga, 

1993; povzeto po: Videmšek, & Pišot, 2007). O motoričnem učenju Pistotnik (1999) pove, da 

je proces postopnega prilagajanja gibalnega ustroja na racionalno izvedbo novega gibanja. Z 

vidika časa pa je to kontinuiran proces, razdeljen na več faz oz. etap. Kadar torej govorimo o 

fazah oz. etapah motoričnega učenja, govorimo o značilnostih procesa učenja v posameznem 

obdobju.  

 

Pri motoričnem razvoju torej govorimo o razvojnih stopnjah in obdobjih, ki si sledijo v 

takšnem zaporedju (Gallahue, & Ozmun, 1998; povzeto po: Pišot, & Planinšec, 2005): 

1. refleksna gibalna stopnja: 

 obdobje vkodiranja oz. zbiranja informacij (od prenatalnega obdobja do 4. meseca); 

 obdobje dekodiranja oz. procesiranja informacij (od 4. meseca do 1. leta); 

2. začetna gibalna stopnja: 

 obdobje inhibicije refleksov (od rojstva do 1. leta); 

 prekontrolno obdobje (od 1. do 2. leta); 

3. temeljna gibalna stopnja: 

 začetno obdobje (od 2. do 3. leta); 

 osnovno obdobje (od 4. do 5. leta); 

 obdobje zrelosti (od 6. do 7. leta); 

4. specializirana gibalana stopnja: 

 prehodno obdobje (od 7. do 10. leta); 

 obdobje prilagoditve (od 11. do 13. leta); 

 obdobje trajne uporabnosti (od 14. dalje).  

 

Kot rezultat motoričnega učenja se torej kažejo gibalne spretnosti (Pistotnik, 1999). 
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2.3 O igri 

 

2.3.1 Vloga in pomen iger 

 

Igra je radost, je svoboda, je ustvarjalnost. Vse to je otroku potrebno kot zrak, ki ga diha. 

(Petkovšek, & Kremžar, 1986). 

 

Besedo igra najpogosteje povezujemo z besedama otrok in otroštvo. Načeloma se pojem igra 

nanaša na vsako aktivnost, ki se je posameznik loti zaradi nekega zadovoljstva, ne glede na 

rezultat (Videmšek, Berdajs, & Karpljuk, 2003).  

 

Huizingova definicija igre je definirana kot svobodna aktivnost, razumljena kot fikcija, ki 

predstavlja ločenost od vsakdanjega življenja. Igra ima sposobnost, da igralca popolnoma 

prevzame in je aktivnost brez kakršnekoli materialne koristi. Vsaka igra mora biti svobodna, v 

sebi mora nositi pestrost življenja (Doupona, & Petrović, 2000). 

 

Doupona in Perovič (2000) predstavljata (po R. Cailloisu, 1965) osnovne lastnosti iger: 

1. svoboda, 

2. omejenost, 

3. negotovost, 

4. neproduktivnost, 

5. predpisanost, 

6. fikcija. 

 

Pistotnik (2004) razdeli igre v več skupin, in sicer po kriteriju značilnosti in uporabnosti. 

Tako so se v človeški kulturi pojavile športne igre (v športnih panogah, z določenimi pravili), 

elementarne igre (uporabljajo jih pri šolski športni vzgoji za doseganje različnih ciljev v delu 

vadbene enote) in aktivne družabne igre (popestrijo življenje, pomembna je njihova socialna 

komponenta). 
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2.3.2 Vloga iger pri pouku športne vzgoje 

 

V vzgojno-izobraževalnem procesu je igra nepogrešljiva. S pomočjo igre otroci razvijajo 

svoje psihomotorične sposobnosti in potrebo po gibanju. Pri igranju so radostni, veseli in 

sproščeni. Igra predstavlja tudi pomemben delež pri otrokovi socializaciji. Načeloma se 

srečujemo z elementarnimi gibanji, kot so teki, skoki, meti, kotaljenje, plazenje, lazenje. Zato 

igra omogoča boljšo koordinacijo, hitrost, moč, gibljivost, preciznost (Dežman, Štihec, & 

Videmšek, 1994). Videmšek, Berdajs in Karpljuk (2003) pa govorijo o moči, hitrosti, 

gibljivosti, ravnotežju, koordinaciji, preciznosti kot o 6 primarnih gibalnih sposobnostih.  

 

 Moč 

Moč ima pri večini gibalnih dejavnosti veliko vlogo. Delimo jo na tri oblike: eksplozivna, 

repetativna in statična moč. Če otroci nimajo glede na svojo razvojno stopnjo ustrezno razvite 

moči, niso sposobni premagati naporov pri izvajanju športnih aktivnosti. Posledica slabo 

razvite moči je prehitra utrujenost, ta pa povzroča večjo ali manjšo pasivnost otroka pri igri. 

Pomembno je, da se pri otrocih izogibamo statičnih vaj za razvoj moči.  Poiskati je potrebno 

ustrezne gibalne oblike vadbe dinamičnega značaja (zajčji poskoki, skoki s kolebnico, 

plezanje po lestvi, ...) (Videmšek, & Jovan, 2002). 

 

 Hitrost 

Hitrost je sposobnost izvesti gibanje v najkrajšem možnem času. Pojavlja se kot hitrost 

reakcije, hitrost enostavnega giba in hitrost izmeničnih gibov (Videmšek, & Jovan, 2002). 

 

Kar v 90 % je hitrost odvisna od dednih lastnosti. Zaradi odvisnosti od drugih gibalnih 

sposobnosti, kot so gibljivost, moč, koordinacija, je ne moremo prištevati med osnovne 

gibalne sposobnosti. Hitrost razvijamo, kadar smo spočiti. Načini in sredstva razvijanja 

hitrosti so različni. Lahko izvajamo elementarne igre, iz različnih položajev izvajamo start, ki 

ga nadaljujemo v kratke sprinte, delamo ritmične poskoke, tečemo po strmini, prirejamo 

štafetne teke. Vse te oblike tekov lahko uporabimo in jih vključimo v igro (Videmšek, & 

Jovan, 2002). 

 

 Gibljivost 

Gibljivost je motorična sposobnost doseganja maksimalnih obsegov gibov v sklepih ali 

sklepnih sistemih posameznika. Gibljivost predstavlja pomemben dejavnik optimalne 
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pripravljenosti posameznika pri športu in tudi pri vsakodnevnih opravilih. Stopnja prirojene 

gibljivosti je sorazmerno nizka. To pomeni, da imamo vpliv na njen razvoj. Stopnjo 

gibljivosti pogojujejo notranji (fiziološki, psihološki, anatomski, ...) in zunanji dejavniki 

(temeperatura okolja, dnevno obdobje, ...) (Pistotnik, 1999).  

 

 Ravnotežje 

Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov, ki so potrebni, da se 

telo vrne v ravnotežni položaj, kadar je le-ta porušen. Glede na raziskave obstajata naslednji 

pojavni obliki ravnotežja: 

 

 statično ravnotežje ali sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja; 

 

 dinamično ravnotežje ali sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega položaja (Pistotnik, 

1999). 

Ravnotežne sposobnosti moramo razvijati že zgodaj. Uporabljamo različne gibalne naloge, 

kot so: hoja po črti, stoja na eni nogi, hoja po vrvi na tleh, skakanje po eni nogi, hoja po gredi. 

Otroci lahko izvajajo tudi gibalne naloge, ki vključujejo določen gibalni problem (npr. hoja 

po ozki gredi s srečanjem, obračanje po ozki gredi, nošenje bremen, ...). Pri vsaki športni 

zvrsti uporabimo drugačne vaje za razvijanje te gibalne sposobnosti (Videmšek, & Jovan, 

2002). 

 

 Koordinacija 

Koordinacija gibanja je sposobnost, po kateri učinkovito oblikujemo in izvajamo sestavljene 

gibalne naloge. Koordinacija je tista gibalna sposobnost, ki je izmed živih bitij najbolj 

značilna za motoriko človeške vrste (Videmšek, & Jovan, 2002). 

 

K razvoju koordinacije gibanja sodijo izvajanje naravnih oblik gibanja in osnovnih elementov 

različnih športov v fazi učenja. Pomembni so tudi premagovanje ovir, elementarne igre, 

plesne igre, različne dejavnosti v ritmu, gibalne naloge z različnimi pripomočki, dejavnosti z 

obema okončinama hkrati, manipulativne dejavnosti (Videmšek, & Jovan, 2002). 

 

V veliko pomoč so nam različna športna igrala in športni pripomočki, s katerimi otroku 

ponudimo čim bolj pester izbor gibanj. Ta se postopoma avtomatizirajo in shranijo v 
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gibalnem spominu. To predstavlja gibalni potencial za lažje pridobivanje novih gibalnih 

izkušenj (Videmšek, & Jovan, 2002). 

 

 Preciznost 

Preciznost je sposobnost za natančno določitev smeri in sile pri usmeritvi telesa ali predmeta 

proti želenemu cilju v prostoru. Pomembna je pri gibalnih akcijah, kjer se zadeva cilj ali kjer 

se izvaja gibanje po natančno določeni tirnici (Pistotnik, 1999). 

 

Otroci niso zelo natančni. V precej kratkem času morajo določiti cilj, smer in intenzivnost 

premikanja, oddaljenost, velikost, obliko, določiti tehniko, s katero bodo metali itd. Zaradi 

tega precej otrok ne mara vaj za razvoj natančnosti, hitro jim namreč pade motivacija. 

Potrebno jim je ponuditi realno dosegljive cilje, saj se tako počutijo uspešne (Videmšek, & 

Jovan, 2002). 

 

 Vzdržljivost 

Vzdržljivost je sposobnost izvajanja dlje časa trajajočih gibalnih nalog z enako učinkovitostjo. 

Telo se bojuje proti utrujenosti med telesnim naporom, ki traja dlje časa. Vzdržljivost je 

sposobnost, ki precej zmanjša stanje utrujenosti (Videmšek, & Jovan, 2002). 

 

Krevsel (2008) govori o neizmerni pomembnosti različnih iger v pedagoških procesih. 

Otroška igra predstavlja možnosti aktivnega oblikovanja bodoče osebnosti. V prvih letih je ta 

igra poenostavljena, kasneje pa pridobiva na obliki in vsebini. Pomembno je imeti enake 

zahteve za dečke in deklice. Pedagogi naj vsebino in zahtevnost iger usmerjajo tako, da bodo 

osnova za prave športne igre. V splošnem igre deli v 3 večje skupine: ustvarjalne, elementarne 

in športne.  

 

Pedagoška komponenta otroških iger je usmerjena v vzgojo naslednjih  odlik: aktivnost, 

samostojnost, kolektivnost, delovanje, neprestana spremenljivost delovanja, ustvarjalnost, 

sožitje. Če igre sistematično izvajamo in jim določimo konkretne cilje, močno razširimo 

motorične potenciale otrok. Skozi igro usvojijo pomembna znanja, kot so tek, skoki, meti, 

udarci, padci itd. Tudi sposobnosti, kot so hitrost, vzdržljivost, pravočasnost, reakcijska 

sposobnost, analiza, reševanje in predvidevanje situacij, so pravzaprav sposobnosti, ki so 

življenjskega pomena za njegovo delovanje v svetu (Krevsel, 2008). 
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Vzgojna komponenta pri športnih igrah poraja predvsem psihične reakcije, kot so napetost, 

negotovost, strah in panika. Te težave morajo v procesu igre premagati. Igralci niso sami na 

igrišču, delati morajo v korist ekipe. Tako ekipni duh vpliva na moralne in etične lastnosti 

mladih. Lastnosti, ki so tako vzgojne kot značilne za slovensko kulturo in jih mladi z igro 

razvijajo, so: discipliniranost, marljivost, iniciativnost, odločnost, hrabrost, samostojnost, 

ustvarjalnost, družabnost, pratriotizem, ... (Krevsel, 2008). Otroci sodelujejo med seboj, 

navadijo se podrejati lastne interese skupini, spoštovati pravila in kulturno prenesti poraz oz. 

zmago (Dežman, Štihec, & Videmšek, 1994). 

 

Zdravstvena komponenta športnih iger omogoča raznolika gibanja pod vplivom pozitivnih 

čustev. Poleg tega so športno dejavni otroci zagotovo bolj izpostavljeni naravnim danostim, 

kot so sonce, zrak, voda. Znano je, da aktivnost na zraku prinaša biološke prednosti. Igra prav 

tako omogoča prilagajanje zahtevnosti in minutaže igralcem po njihovih zmožnostih. Če so 

igre sistematično izbrane, omogočajo celo utrjevanje notranjih organov igralcev, razvijanje 

funkcionalnih sposobnosti, biopsihosocialni razvoj. Igre omogočajo harmoničen razvoj mlade 

osebe in tako vplivajo na zdravje v najširšem smislu (Krevsel, 2008). 

 

Športna kultura je v celotnem teku zgodovine težila k ravnovesju telesa in duha, skladnosti 

lepega z dobrim. Že stari Grki so s športom težili k telesni in duševni popolnosti. Sodobna 

civilizacija je ravnovesje telesa in duha v veliki meri porušila. Pričeli smo z malikovanjem 

tehnologije, potrošništvo je postalo način življenja. Takšna filozofija je pričela siromašiti 

razvoj športne kulture. Biotične potrebe (gibalna izraznost in ustvarjalnost) so postale 

obstranske. Tako je bila prizadeta človekova osebnost in celostnost. V boju proti civilazicji  in 

sodobni tehnološki družbi je pogoj za humano in demokratično družbo tako tudi športna 

kultura, ki zajema šolsko športno vzgojo, vrhunski šport, športno rekreacijo in tudi druge 

oblike človekovega gibalnega izražanja (Petrović, & Doupona, 1996).   

 

Potrebno se je zavedati, da pozitivna izkušnja s športnimi igrami v mladih letih, mogoče prav 

pri urah športne vzgoje, lahko močno vpliva na nadaljne udejstvovanje v športu, le-to pa na 

način življenja, ki ga bodo bodoči mladostniki in kmalu odrasli izbrali. »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 
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do športa kot kulturne sestavine človekovega življenja in enega najpomembnejših dejavnikov 

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

 

2.4 Gibanja z žogo 

 

2.4.1 Osnovna gibanja z žogo 

 

Tematski sklop Igre z žogo zajema enostavna, sestavljena in situacijska gibanja z žogo, ki so 

vključena v različne vaje, elementarne in male moštvene igre z žogo. So temeljna gibanja za 

večino športnih iger z žogo (Dežman, 2004). 

 

Igre z žogo so zelo pomembno področje v prvem triletju. Vplivajo na razvoj koordinacije, 

natančnost zadevanja in podajanja ter ravnotežje. Situacijska gibanja z žogo pa dodatno 

vplivajo na razvijanje pozornosti, orientacije v prostoru, hitrosti odzivanja in situacijskega 

mišljenja. Moštvene dejavnosti z žogo razvijajo tudi sodelovanje igralcev, razvijanje strpnosti, 

športnega duha in samodiscipline (Dežman, 2004). 

 

2. triletje nadgrajuje znanje in spretnosti. Obdobje 2. triletja je obdobje, ko se učenci prično 

športno udejstvovati na šolskih interesnih dejavnostih, ki v mnogoterih primerih predstavljajo 

uvod v klubsko mladinsko in kasneje člansko špotno angažiranost. Zato je pomembno, da so 

izkušnje z žogo, ki jih učenci v 1., 2. in 3. razredu dobijo pri urah športne vzgoje, čim bolj 

pozitivne.  

 

Gibanj, ki jih učenci v prvem triletju razvijajo z žogo, je več vrst. Dežman (2004) opisuje bolj 

ali manj zapetena temeljna gibanja z žogo, ki so predvidena za prvo triletje. 

 

Nošenje žoge – nošenje žoge je premikanje z žogo po prostoru tako, da jo držimo na določen 

način in ob tem pazimo, da ne pade na tla. Poznamo več možnih načinov nošenja: eno ali več 

žog hkrati, držanje z obema ali eno roko (v naročju, pod pazduho, brado, na hrbtu, stegnu, pod 

stegnom, ...), držanje z nogami (med stegni, koleni, gležnji, ...). Z žogo lahko hodimo, 

skačemo, tečemo v različne smeri, različno hitro, na poti pa imamo različne ovire (Dežman, 

2004). 
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Usmerjanje in vodenje žoge s kotaljenjem –  usmerjanje žoge s kotaljenjem je premikanje 

žoge z določenim delom telesa ali s trdim predmetom. Žogo tako kratko potiskamo ali 

odbijamo v določeno smer. Kotalimo lahko eno ali več žog hkrati. Lahko to počnemo z 

rokami, nogami, glavo, kombinirano, s palico, kijem ali loparjem. Pri tem lahko poljubno 

izbiramo hitrost, smer, položaj ovir. Kadar kotalimo žogo z nogo ali s palico, govorimo tudi o 

vodenju žoge z nogo ali s palico, kar srečamo pri nogometu in hokeju. Žogo lahko tudi samo 

kotalimo tako, da jo sunemo in se prične vrteti v določeno smer proti določenemu cilju 

(Dežman, 2004). 

 

Vodenje žoge z roko –  kadar žogo vodimo z roko, jo nadzorovano potiskamo pred sebe ob 

tla med tekom ali hojo. Po odboju od tal žoge ne ujamemo, ampak sprejmemo na blazinice 

prstov in ponovimo gib. Žogo lahko vodimo z eno roko, z obema rokama ali pa izmenično. 

Vodimo lahko tudi dve žogi hkrati, vsako z eno roko (Dežman, 2004).  

 

Predajanje žoge – žogo lahko predajamo iz rok v roke soigralcu, lahko pa jo predamo tudi 

samo iz ene roke v drugo. Če jo predajamo soigralcu, lahko to storimo z eno ali obema 

rokama (zgoraj, spodaj, bočno), na mestu ali v gibanju (Dežman, 2004).  

 

Podajanje žoge z roko – pri podaji držimo žogo z roko ali rokami in jo z neprekinjenim 

gibom usmerimo proti soigralcu ali samemu sebi. Lahko jo podajamo tudi iz roke v roko, ali 

pa tako, da se po vertikalnem padanju vrne v naše roke. Podajamo lahko z obema rokama 

(nad glavo, pred prsmi, od spodaj) ali pa samo z eno (iznad rame, v višini rame, od spodaj). 

Lahko stojimo pri miru ali pa se gibljemo (Dežman, 2004). 

 

Podajanje žoge z udarjanjem – podaja z udarjanjem po žogi pomeni, da žogo podamo proti 

soigralcu tako, da jo z udarcem usmerimo proti njemu. Lahko jo podamo tudi samemu sebi, 

kar pomeni, da se žoga odbije od stene. Žogo lahko udarjamo z nogo, glavo ali s palico. To 

storimo na mestu ali v gibanju (Dežman, 2004). 

 

Odbijanje žoge – odbijanje žoge pomeni, da se je z delom roke ali noge kratko dotaknemo, z 

odbojem pa jo usmerimo proti soigralcu ali samemu sebi s pomočjo stene ali tal. Odboje 

lahko vadimo tudi tako, da žogo odbijemo v zrak nad sebe, žoga pa se vertikalno vrača nazaj. 

Žogo oz. balon lahko odbijamo z eno ali z obema rokama, od spodaj, zgoraj ali od strani. To 

lahko počnemo tudi z nogo, glavo,  s kolenom, loparjem (Dežman, 2004).  
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Lovljenje žoge – ulovimo lahko kotalečo ali letečo žogo. Čvrsto jo zgrabimo s prsti obeh rok, 

ki smo jih že prej pripravili. To lahko počnemo na mestu, med skakanjem ali v gibanju. 

Lovimo vedno, kadar tudi podajamo, predajamo ali odbijamo (Dežman, 2004).  

 

Zaustavljanje žoge – če želimo žogo zaustaviti, pred njo nastavimo določeno pregrado. 

Kadar se kotali ali leti, jo umirimo z delom telesa ali s palico. Zaustavljanje žoge pred 

odbojem imenujemo sprejem žoge. Žogo lahko zaustavljamo na mestu ali v gibanju. 

Zaustavljamo v vajah, kjer žogo podajamo z nogo ali s palico (Dežman, 2004).  

 

Meti žoge – za metanje žoge je pomembno, da žogo čvrsto držimo in jo z neprekinjenim 

gibom z roko usmerimo v določen cilj. Lahko jo mečemo z eno roko ali z obema. Proti cilju 

lahko leti v loku, premočrtno ali po tleh. Premočrtni meti so silovitejši od ostalih dveh. Če 

mečemo težje žoge, govorimo o suvanju žoge (Dežman, 2004). 

 

Udarci po žogi – z udarjanjem po žogi skušamo nadzorovano odbiti žogo v cilj ali daljavo. 

Odbiti jo skušamo s tal, v roke ali med letom v zraku. To lahko storimo z roko, nogo, glavo, 

loparjem  ali s palico. Po udarcu žoga leti proti cilju v loku ali premočrtno. Kadar gre za 

udarec žoge pri odbojki, govorimo o servisu (Dežman, 2004).  

 

2.4.2 Od elementarnih k športnim igram 

 

Zgoraj usvojena osnovna gibanja z žogo otroci uporabijo tudi v elementarnih igrah. Z njimi 

utrjujejo in nadgrajujejo lastno motoriko. Elementarne igre so igre, ki vključujejo osnovne 

oblike človekovega gibanja (hojo, tek, lazenja, skoke, plezanja, mete, ...) in jim lahko 

prilagajamo pravila glede na dano situacijo. Teh iger nikoli ne izbiramo zaradi zabave, ampak 

z njimi sledimo izbranemu cilju. Ob tem je pomembno tudi, da pri izbiri iger razmišljamo tudi 

o spolu, starosti in številu vadečih ter o igralnih pogojih, ki so na voljo. Znano je, da se 

zanimanje vadečih s starostjo spreminja. Različna starostna stopnja zahteva različne 

obremenitve, pri dečkih lahko uporabimo bolj grobe igre kot pri deklicah. Včasih lahko spola 

tudi pomešamo (Pistotnik, 2004). 

 

V drugem triletju igre z žogo postanejo bolj specifična gibanja. Vsebine, ki jih učni načrt 

predvideva za delo z žogo, so male športne igre:  mali rokomet, mala odbojka, mala košarka 

in mali nogomet. Te vsebine v tretjem triletju postanejo športne igre: rokomet, odbojka, 
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košarka in nogomet. Športi z žogo, ki jih poleg zgoraj naštetih še najdemo v učnem načrtu za 

športno vzgojo za OŠ in so del dodatnih vsebin, so tudi namizni tenis, tenis, badminton, ...  

 

2.5 Šport in občutki strahu 

 

Strah občutimo kot neprijetno čustvo. Lahko deluje kot varovalni dejavnik in ščiti 

posameznika pred morebitnimi življenjsko nevarnimi situacijami. Lahko pa deluje kot zavora 

in se posameznik zaradi tega izogiba določenim situacijam, npr. druženju s sovrstniki, delanju 

napak itd. (Horvat, & Magajna, 1989). Železnikar (2000) podobno govori o fiziološkem in 

psihološkem strahu. Prvi se aktivira ob neki grožnji ali nevarnosti, ki daje pod vprašaj fizično 

preživetje, drugi pa izvira iz sistema prepričanj, ki si ga človek izoblikuje v času bivanja in je 

plod lastnih izkušenj in okolice, v katero je vpleten. Ta strah načeloma nima realnih temeljev, 

ustvarja pa tesnobo, notranjo napetost, nelagodje. Tej vrsti strahu botrujejo ambicije, 

predstave o sebi, domišljija, spomin, izkušnje, predstave in sistem prepričanj.  

 

V šolskem obdobju prične pogostost strahov upadati. Po 6. letu 60 % otrok nima strahov. 

Najbolj tipični strahovi obdobja od 6. do 12. leta so strah pred živalmi, nekaterimi naravnimi 

pojavi in nesrečami, strah pred telesnimi poškodbami in nesrečami. Tudi psihosocialni strah 

se pojavlja, predvsem se bojijo napraviti napako, nastopati, ... Starši poročajo, da pri deklicah 

zaznavajo večjo pogostost strahov kot pri dečkih. V raziskavah se dečki izkažejo kot 

pogumnejši, ni pa znano, ali v resnici le prikrijejo strah, ki ga doživijo (Horvat, & Magajna, 

1989). 

 

Ponikvarjeva (2012) ugotavlja, da se večina dečkov in deklic pri športni vzgoji ne boji 

ničesar. Kljub temu pa opozarja, da se strah pri urah športne vzgoje pojavlja pogosto, največ 

ga otroci doživljajo pri gimnastiki. Obstajajo strahovi pred poškodbami, padci, višino, žogo. 

Poleg tega se učenci bojijo kričanja, nagajanja in norčevanja sošolcev, prisile, kaznovanja, 

nasilne igre. Ponikvarjeva ugotavlja tudi, da strah pri športni vzgoji pogosteje doživljajo 

učenke kot učenci. 
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2.6 Zaznavanje razlik v igri med deklicami in dečki 

 

Najprej se je potrebno zavedati, da se otroci v igri vedejo po določenih vzorcih zaradi spolnih 

stereotipiv, ki izhajajo iz kulture oz. družbene ideologije. Športni rekviziti oz. igrače, ki jih 

kupujemo otrokom, so v naši kulturi izrazito »spolno obremenjeni« in že vnaprej usmerjajo 

otroke v določene aktivnosti. Posledica tega je, da so dečki v igri športno bolj aktivni od 

deklic (Doupona Topič, 2002). 

 

Nadalje Doupona Topič (2002) govori o tem, da lahko že v predšolski dobi opazimo velike 

razlike v igri dečkov in deklic. Otroci sodelujejo v različnih igrah, zato je tudi njihovo 

socialno učenje različno. Značilno je, da se dečki igrajo v večjih skupinah, njihove vloge v 

igri so mnogovrstne. Njihove igre vsebujejo pravila, ki jih pogosto prilagajajo številu otrok. 

Dečki igro prilagodijo svojim sposobnostim, tako da sčasoma prostane zahtevnejša in 

kompleksnejša. Skozi igro se naučijo zavzemati zase in za svoje prijatelje, na ta način pa 

razvijajo empatijo in altruizem. Igre, ki se jih običajno igrajo deklice, ne zajemajo obsežnih 

gibalnih izkušenj. Doživljajsko so manj bogate. Deklice so raje v prostoru, po navadi ne 

kažejo interesa za skupinske in tekmovalne igre. Njihove igre so igre z veliko domišljije in 

potekajo po določenem modelu. To so igre, ki razvijajo sposobnost empatije in močnejšega 

dojemanja sveta. Pravila iger so jasna in enostavna. Načeloma ne prihaja do pogajanj v 

spornih okoliščinah. Dekliške igre so manj strateške in tudi manj pripomorejo k razvoju 

gibalnih sposobnosti. Poleg tega dekliška igra ne teži k zahtevnejšim oblikam v kasnejšem 

obdobju.  

 

Leverjeva (1976; povzeto po: Marjanovič Umek, & Zupančič, 2001) je proučevane razlike v 

igranju med deklicami in dečki opredelila kot šest med seboj povezanih razlik: 

 dečki se več igrajo zunaj; 

 družabne igre dečkov so bolj odvisne od starostnega obdobja kot družabne igre deklic; 

 deklice so pripravljene sprejeti deško igro, dečki pa dekliške igre manj; 

 dečki se bolj odločajo za tekmovalne igre, igre, ki potrebujejo veliko prostora, ki zahtevajo 

sestavo ekipe in tekmovanje, pa čepav ne gre za gibalne oz. športne igre; deklice pa so v igri 

bolj sodelovalne, potrebujejo manjšo igralno površino (na igralu, igra s kolebnico, 

gumitvistom, ...); 

 dečki pri športnih aktivnostih vztrajajo dlje; 
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 igre dečkov potekajo v večjih skupinah kot igre deklic.  

 

Tako, kot lahko zaznavamo razlike med spoloma v igri, lahko vidimo, da kasneje obstajajo 

razlike med spoloma v izboru špornih dejvanosti. Določene karakteristike, ki se pri 

določenem spolu kažejo v igri, so pravzaprav karakteristike, ki so bolj značilne za določeno 

športno panogo. 

 

V okviru projekta Zdravstveni, socialni status, motivacija in pogoji za trening vrhunskih, 

perspektivnih ter nekdanjih vrhunskih športnikov (Doupona Topič, 2002; povzeto po 

Doupona Topič, & Kajtna, 2011) so ugotavljali, kateri dejavniki vplivajo na to, da se nekatere 

deklice vključujejo v športe, v katerih prevladujejo ženske. Kot »ženske« so bile izbrane 

naslednje športne panoge: športno ritmična gimnastika, ples, umetnostno drsanje in 

kotalkanje, kot »moške« pa: kajak na divjih vodah, veslanje, hokej na ledu, sabljanje, športno 

plezanje in lokostrelski biatlon (Doupona Topič, & Kajtna, 2011). 

 

Doupona Topič (2004) je raziskovala tudi priljubljenost športnih aktivnosti pri urah športne 

vzgoje v 4. in 8. razredu. Iz spodnje tabele lahko razberemo, kateri športi so bolj oz. manj 

priljubljeni pri določenem spolu.  

 

Tabela 6.1: Katero športno aktivnost imaš na urah športne vzgoje najrajši? 

 4. r. dečki 4. r. deklice 8. r. dečki 8. r. deklice 

ATLETIKA 15 % 9 % 16 % 9 % 

GIMN. VAJE 2 % 21 % 4 % 8 % 

ORODJE 3 % 9 % 5 % 6 % 

AKROBATIKA 2 % 2 % 0 % 2 % 

PLES 2 % 21 % 1 % 18 % 

KOŠARKA 11 % 2 % 29 % 9 % 

ROKOMET 9 % 6 % 4 % 9 % 

ODBOJKA 0 % 12 % 8 % 26 % 

NOGOMET 31 % 2 % 28 % 5 % 

TENIS 14 % 13 % 3 % 8 % 

Vir: Doupona Topič, 2004 

 

Raziskava ponovno potrdi, kar smo zapisali že zgoraj. Obstajajo določene športne aktivnosti, 

ki so bolj priljubljene pri deklicah (gimnastika, ples, odbojka), in nekatere, ki so bolj 

priljubljene med dečki (košarka, nogomet, atletika).  
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Jasno je, da športne aktivnasti, ki so bolj priljubljene, izhajajo že iz predhodnih izkušenj 

interesnih dejavnosti – in obratno – izkušnje uspeha, ki jih otroci doživijo pri športni vzgoji, 

pomembno vplivajo na odločitve, katere športne interesne dejavnosti bodo izbrali.  

 

Učenci v okviru interesnih dejavnosti nadgrajujejo in poglabljajo vsebine šolskega kurikula 

ter spoznavajo tudi neformalne, predlagane vsebine. Glavni namen interesnih dejavnosti je 

uporaba pridobljenih vedenj in znanj za preživljanje prostega časa. To pa lahko služi kasneje 

tudi kot izhodišče za nadaljnje izobraževanje. Povezovanje in druženje v ožjem in širšem 

okolju na osnovi interesov ustvarja ugodno klimo za razvoj lastne samopodobe (Kolar idr, 

2008).  

 

Kljub široki paleti raznovrstnih športnih in drugih interesnih dejavnosti, ki jih ponuja tako 

šola kot lokalna skupnost, pa lahko opazimo, da so nekatere pogosteje obiskane, bolj 

popularne, zanje obstaja večji interes. To se pogosto dogaja po uspehih slovenkih športnikov, 

ko določene panoge bolj zasedajo medijski prostor. Pozornost pa velja nameniti tudi raziskavi 

Zurčeve in Pišota (2002). Ugotavljata, da so na osnovnih šolah v gorenjski regiji učencem in 

učenkam med interesnimi gibalnimi/športnimi dejavnostmi največkrat ponujene igre z žogo. 

Na prva štiri mesta so se po pogostosti pojavljanja uvrstili programi košarke, odbojke, 

rokometa in nogometa. Glede na ponudbo po spolu pa je zanimivo, da se vsaka igra z žogo 

pogosteje pojavlja kot ponudba enemu izmed spolov in ne enakovredno obema. Tako so 

programi košarke, rokometa in nogometa pogosteje namenjeni dečkom, programi odbojke pa 

deklicam.  

 

Navsezadnje lahko ugotovimo, da učenci in učenke v resnici niti nimajo resnično »proste 

izbire«. Najprej je njihova igalna značilnost kulturno pogojena, kasneje nanje vplivajo mediji, 

tu je tudi ponudba športnih interesnih dejavnosti, ki včasih deluje izključujoče, pomemben je 

vpliv družine, tradicije kraja, prijateljev. S takšnega zornega kota so igre z žogo zagotovo 

privilegirana športna dejvnost. 
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2.7 Šport in družina 

 

Zaradi neavtonomnosti je človek v začetku življenja odvisen od skupine oz. skupnosti. V 

procesih socializacije prevzame obnašanje, navade, govorjenje, obveznosti, kulturo. Tekom 

življenja spozna številne družbene skupine. Svoje aktivnosti posameznik tako najprej razvija 

v krogu najbližjih, kasneje pa svoje delovanje prostorsko in vsebinsko razširi. Na 

posameznika deluje vedno več zunanjih dejavnikov: starši, skupina vrstnikov, klubski 

prijatelji, šolski sistem. Vrstniki, interakcije z ostalimi in igranje z otroškimi igrami otroku 

pomagajo pri prilagajanju na življenje, ki ima določene običaje družbene skupine (Doupona, 

& Petrović, 2000).   

 

Na šport otrok in osnovni motorični razvoj skušamo vplivati že od rojstva naprej. Ob rojstvu 

se prične vpliv okolice na otroka in razvoj otroka po določenih vzorcih. Če je okolje, v 

katerem otrok odrašča, naklonjeno športu in telesnim aktivnostim, potem je zelo verjetno, da 

otrok iz takšnega okolja pridobi številne pozitivne vzorce. Ti vzorci bodo vplivali na kasnejši 

otrokov razvoj in življenje (Tušak, Marinšek, & Tušak, 2009).  

 

Športna dejavnost je lahko pomemben dejavnik homogenizacije in družinske integracije. Za 

mnoge otroke dandanes predstavlja ravno vključevanje v šport bistveno socializacijo. Športne 

aktivnosti ponujajo možnost dinamičnega srečevanja z ljudmi, komunikacijo med njimi, 

učenje socialnih veščin, sprejemanje vedenjskih navad, spoznavanje emocij, sprejemanje 

pozitivnih elementov življenjskega stila, prilagajanje skupinskim zahtevam (Doupona, & 

Petrović, 2000). Številni strokovnjaki opozarjajo, kako zelo pomembna je pri otrokovem 

razvoju družina, saj v tem mikrosocialnem okolju otrok dobi prve in osnovne izkušnje o 

telesnem, čustvenem, duševnem, socialnem, duhovnem in osebnostnem razvoju. Veliko tega 

lahko pridobi prav s športno-rekreativnimi dejavnostmi (Kajtna, & Tušak, 2005). 

 

Starši imajo pri tem, kako redno in različno bo ukvarjajnje z različnimi športi, ključno vlogo. 

Starši so glavni krivec za to, da posameznik prične gojiti šport kot sestavni del življenja, kot 

nekaj, kar motivira, koristi in osrečuje. Glede na to, da ima družina tako pomembno vlogo pri 

športnem razvoju posameznika, je jasno, da ima še čisto majhen otrok veliko večje možnosti, 

da poseže po športni obliki življenja, če mu starši v novonastali družinski skupnosti 

predstavljajo ustrezen model športnega delovanja (Tušak, Marinšek, & Tušak, 2009). Najbolj 
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učinkovito vplivamo na otrokov celostni razvoj prav v zgodnjem otroštvu. Tako družina kot 

primarni socializator pomembno prispeva k športnemu udejstvovanju otroka. Prav tako 

prispeva k oblikovanju otrokovega odnosa do športa nasploh in na to, kako bo športno 

dejaven v nadaljnjem življenju (Kajtna, & Tušak, 2005). 

 

Različni strokovnjaki, ki se na takšen ali drugačen način ukvarjajo s proučevanjem 

otrokovega razvoja, bodo odločni, da je igra nujen dejavnik zdravega razvoja. Tudi igra se 

najprej pojavi v okviru družine in je tako zelo pomembna ravno zato, ker naj bi se športna 

dejavnost oz. aktivnost otroka razvila prav iz nje (Tušak, Marinšek, & Tušak, 2009).  

 

Ne glede na to, da je znana pomembna vloga staršev pri spodbujanju otroka za aktivno 

udejstvovanje v športu, imajo še vedno večji vpliv na športno udejstvovanje otrok sorojenci, 

vrstniki, televizija in učitelji športne vzgoje (Tušak, Marinšek, & Tušak, 2009).  

 

Doupona Topič in Kajtna (2011) v enem izmed člankov pravita, da otroku z vključitvijo v 

gibalne dejavnosti omogočimo skladen telesni, duševni in tudi psihosocialni razvoj. Po 

obdobju primarne socializacije, kjer je družina glavni socializacijski agens, začnejo pri 

odraščanju otroka vse bolj pomembno vlogo prevzemati vrstniki, mediji in ostale 

organizacije. Starši v obdobju primarne socializacije otroku privzgojijo vzorce vedenja, ki se 

jim zdijo pomembni za nadaljnje življenje. Življenjski stil staršev pomembno vpliva na 

prihodnost otrok in njihovo vključevanje v socialno okolje. Šport je eden od načinov 

preživljanja prostega časa in je pomembno sredstvo socializacije otrok in mladostnikov. 

Starši, ki uvrščajo šport visoko na lestvico vrednot, bodo tak odnos do gibalne dejavnosti 

privzgojili tudi svojim naslednikom.  

 

Nekatera spoznanja govorijo o tem, da se več kot 50 % družin kot celota (vsi člani skupaj) s 

športom ne ukvarja.  Primerjalne analize kažejo, da otroci presežejo energijske motorične 

zmožnosti svojih staršev pri sedmih letih starosti. S tem se prične odtujevanje otrok od 

družine. Do starosti 12 let se starši z otroki lahko enakovredno športno udejstvujejo le v 

izbranih športnih dejavnostih, kjer prevladuje informacijska komponenta gibanja (npr. 

nogomet, košarka). Nižja raven motoričnih sposobnosti staršev in skromna športna znanja 

celo mladim družinam onemogočajo skupno športno dejavnost. Otroci kritično in hitro 

ocenijo, kje so starše prehiteli. Tako so določena področja športa, kjer se raznoteri (zlasti 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Jezeršek; diplomsko delo 

- 27 - 

vzgojni) možni vplivi staršev zmanjšajo ali celo izostanejo. Celostnost družinskega habitusa 

se zmanjša (Doupona, Petrović, 2000). 

 

2.8 Šport in mediji 

 

Televizija ima poseben vpliv na popularnost določenih športnih panog. Potrebe televizije od 

športa zahtevajo dramatičnost, nabitost z akcijo, zabavo, stopnjevanje napetosti. Jasno pa je, 

da teh kriterijev vse športne panoge ne izpolnjujejo. Televizija je športne panoge razdelila na 

atraktivne in neatraktivne. Medijsko so izpostavljene le nekatere športne panoge, manj 

popularni športi pa se v športnih poročilih pojavijo redkeje. Blišč televizijskih luči jih ne 

doseže, čeprav so športniki, ki tekmujejo v teh športih, mednarodno priznani. Očiten primer 

pri nas so ekstremni športi, npr. alpinizem, ki so precej manj popularni kot kolektivni športi, 

kot so rokomet, košarka, nogomet. Pri nas je tudi alpsko smučanje panoga, ki ji namenjajo 

veliko pozornosti (Gosenca, 2004).  

 

Spodnji tebeli prikazujeta raziskavo o športno-rekreativni dejavnosti Slovencev iz l. 1996 

(Petrović idr., 1996). Pokazala je, da si največ ljudi v živo ogleda nogometne in košarkarske 

tekme, preko malih ekranov pa občinstvo najraje spremlja alpsko smučanje, takoj za tem pa 

nogomet in košarko.  

 

Tabela 8.1: Obisk športnih prireditev (%) 

Zaporedna št. Športna panoga % 

1 Nogomet 18,7 

2 Košarka 10,2 

3 Alpsko smučanje 5,9 

4 Rokomet 5,0 

5 Avtomoto šport 2,8 

6 Odbojka 2,5 

7 Hokej na ledu 2,3 

8 Veslanje, kajak, 

kanu 

2,3 

Vir: Petrovič idr., 1996 
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Tabela 8.2: Spremljanje športa preko TV (%) 

Zaporedna št. Športna panoga % 

1 Alpsko smučanje 54,5 

2 Nogomet 40,4 

3 Košarka 26,0 

4 Atletika 15,5 

5 Tenis 13,9 

6 Avtomoto šport 13,1 

7 Drsanje 12,7 

8 Rokomet 10,4 

Vir: Petrovič idr., 1996 

 

Raziskava je sicer v vzorec vzela odrasle državljane, a kljub temu dovolj nazorno prikazuje 

kulturo spremljanja športnih panog. Športi z žogo so spremljani v veliki meri. 

 

Plesec in Doupona Topič (2002) v analizi »slovenske nogometne pravljice«, ki smo ji bili 

priča leta 2000, ugotavljata, da športni dogodek na podlagi uspešnega nastopa reprezentance 

za seboj potegne medijsko pokrivanje dogodka, to pa pozitiven odziv gledalcev oz. navijačev. 

Vse skupaj se sprevrže v pravo sintezo vseh sodelujočih strani, kar pomeni, da uspeh sproži 

številne druge procese. 

 

Ne bo pretiran sklep, da takšen model dosega pozitiven odziv tudi pri otrocih. Po senzacijskih 

uspehih naših športnikov zanimanje za določeno panogo naraste. Športniki s svojimi uspehi 

zelo močno vplivajo na splošno športno kulturo in odločanje mladih za interesne dejavnosti. 

 

2.9 Mladi in tekmovanje 

 

Sestavni del tekmovalnega športa in športne vzgoje je športna tekma. Tu se potrjuje športna 

pripravljenost, pride do soočanja z nasprotnikom, z lastnimi slabostmi, občutimo stres, tremo, 

odgovornost (Bizjan, 2004). 

 

Poleg razvijanja mladinskega tekmovalnega športa je mlade potrebno vzgajati tudi kot 

gledalce, športne sodnike in organizatorje. Tako lahko v celoti občutijo tekmovanje kot 

športni dogodek, ki je hkrati kulturni dogodek, ne pa manifestacija slabega vedena (Bizjan, 

2004).  
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Bizjan (2004) govori o štirih vrstah športnih tekmovanj: 

 Šolska športna tekmovanja 

Ta tekmovanja so del športnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Tekmovanja potekajo na 

šolskih, medšolskih, področnih, državnih in meddržavnih ravneh. 

 Rekreativna tekmovanja 

Gre za športnoaktivno izrabo porostega časa, sprostitev in obnovo energije, družabnost, 

množičnost. Tu jo predvsem pomembno sodelovati, ne zmagati. Pomembno pa je, da pri 

rekreativnih tekmovanjih ne ostane samo pri tekmovanjih, ampak da se posamezniki 

zavedajo, da je potrebno tudi trenirati. 

 Tekmovalni šport 

Tekmovalni šport se starostno kategorizira v več skupin. Govorimo o pionirski, mladinski in 

članski skupini. Posamezniki in ekipe poleg vsakodnevnih obveznosti trenirajo in tekmujejo v 

določeni športni disciplini. Načeloma gre tu za športne aktivnosti, ki so del interesnih 

dejavnosti. Rezultati zato niso vrhunski, poudarek je na kvalitetni izrabi prostega časa, 

razvijanju gibalnih sposobnosti, razvijanju družabnosti in utrjevanju zdravja. Nekateri mladi 

športniki lahko že zelo zgodaj presežejo okvire mladinskega športa s svojimi rezultati in se 

uvrščajo v kategorije vrhunskega športa.  

 Vrhunski šport 

Gre za poklicno aktivnost izbrancev, ki so športu podredili svoje življenje. Vrhunski športni 

rezultat določa njihovo vrednost, tekmovalni rezultat lahko tržijo in od njega živijo. Gre za 

medijsko močno izpostavljene posameznike. Ti posamezniki so tudi najmočnejši 

propagandisti za državo, predvsem pa množično navdušujejo mladino za športno aktivnost. 

 

2.10 Samovrednotenje 

 

Športne dejavnosti so pomemebne sooblikovalke stabilne in pozitivne samopodobe.  

Samopodoba je torej skupek prepričanj, predstav, stališč in lastnosti, ki jih pripisujemo sami 

sebi. Podoba zaznavanja sebe pa pomembno vpliva na otrokovo motivacijo za različne 

dejavnosti, stališča do ljudi in stvari, na vedenje, ... (Musek Lešnik, & Lešnik Musek, 2010). 

Stabilna in pozitivna samopodoba pomembno vpliva na otrokovo sposobnost učinkovitega 

delovanja v okolju, zato ji je potrebno nameniti primerno pozornost. Oblikovanje 

samopodobe je ena od najpomembnejših nalog v otrokovem razvoju.  
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Pri tem ima izredno pomemben vpliv gibalna oz. športna dejavnost. Uspešno sodelovanje v 

športnih dejavnostih nekaterim otrokom predstavlja pomembno oporo pri nastajanju in 

utrjevanju celostne samopodobe, saj lahko visoka samopodoba na enem področju v določeni 

meri nadomesti nižjo samopodobo na drugih področjih. Nekatere raziskave pričajo o tem, da 

lahko športna dejavnost zagotovi primerne spodbude za razvoj pozitivne samopodobe. Otroci 

potrebujejo gibalne izkušnje, ki so povezane z uspešnostjo. Upoštevati pa je potrebno tudi 

otrokove razvojne značilnosti, interese, potrebe in zmožnosti. Če učitelji sledijo razvojno 

naravnanemu modelu športne vadbe in prilagajajo svoje ravnanje posebnostim in potrebam 

vseh otrok, lahko ustvarijo primerne možnosti za višje vrednotenje gibalne kompetence in s 

tem povezano sooblikovanje pozitivne samopodobe (Gallahue, 1996; povzeto po: Planinšec, 

2002). 

 

In nasprotno, učitelji, ki pri športnih dejavnostih preveč poudarjajo tekmovalnost in se 

posvečajo predvsem sposobnejšim otrokom, zagotovo prav nič ne pripomorejo k razvoju 

pozitivne samopodobe gibalno manj učinkovitih otrok. Če bo učiteljev pristop pri športnih 

dejavnostih omogočal uspešnost vsem, obstaja verjetnost, da posamezniki medsebojnih razlik 

ne bodo ocenjevali v luči pretiranih primerjav ter razvrščanj po dosežkih.  Razlike bodo 

razumeli, jih sprejemali strpno, spoštovali naravno različnost in se hkrati zavedali svoje 

drugačnosti. Od samopodobe je pogosto odvisno, s kakšnimi dejavnostmi se bo posameznik 

ukvarjal in kako pogosto. Pozitivna telesna in gibalna samopodoba, oblikovana v otroštvu in 

mladostništvu, vpliva na posameznikovo redno ukvarjanje s športom tudi v kasnejših letih. To 

pa je eden od najpomembnejših splošnih ciljev športa mladih. Kljub temu da je športna 

dejavnost samo ena od možnosti, ki lahko pripomore k razvoju pozitivne in stabilne 

samopodobe, je za mnoge otroke izjemnega pomena (Planinšec, 2002). 

 

Ko se prepričanjem in predstavam o sebi pridružijo vrednostne sodbe, govorimo o 

samovrednotenju. Gre za oceno lastne vrednosti, ki vključuje različna prepričanja (to zmorem, 

tega ne zmorem) in z njimi povezane občutke (veselje, zadovoljstvo, moč, ponos, obup, 

sram). Odnos, ki ga imajo otroci do sebe, odločilno vpliva na njihova ravnanja. Negativno 

samovrednotenje lahko vodi v izogibanje novim neprijetnim izkušnjam, v izogibanje izzivom. 

Samovrednotenje kot zbirka vrednostnih sodb o svojih lastnostih in sposobnostih se najbolj 

intenzivno razvija v obdobju otroštva in mladostništva. Na razvoj in oblikovanje samoocene 

otrok pomembno vpivajo starši, vzgojitelji, učitelji in izkušnje v situacijah, ki so za otroka 

pomembne (v šoli, v vrstniških skupinah, pri dejavnostih, ...) (Musek Lešnik, & Lešnik 
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Musek, 2010). Bizjan (2004) pravi, da je samoocena učenca pomembna, ker si z njo mlad 

človek ustvarja pozitivno samopodobo, sposobnost realnega vrednotenja svojega znanja, 

ocenjuje svoje sposobnosti in znanje, svoj odnos do športno-vzgojnih dejavnosti in ob 

vprašanju, kdo sem, kaj hočem, kje so moje prednosti in slabosti, ustvarja realno podobo o 

sebi.  

 

2.11 Opredelitev problema 

 

Z raziskavo želimo pridobiti večstranski splošni vpogled v pomembnosti iger z žogo za 

učence razrednega pouka v njihovem vsakodnevnem srečevanju s športnimi dejavnostmi. 

Najprej nas zanima priljubljenost določenih iger in gibanj z žogo, zanimajo nas občutja in 

odnos do iger z žogo, raziskovati želimo tudi področje interesnih dejavnosti v zvezi z žogo. 

Nadalje nas zanima, kako so igre z žogo vpete v družinsko življenje otrok. Raziskali bi radi 

pozornost, ki je namenjena igram z žogo preko TV-zaslonov, in samooceno, ki si jo otroci 

pripišejo v zvezi z igrami z žogo. Pri vsem tem bi pri določenih temah rahel poudarek 

namenili raziskavi razlik med spoloma in skušali najti medsebojne povezave med zgoraj 

naštetimi različnimi komponentami raziskave, ki ohranja skupni imenovalec: igre z žogo.  
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3.0 CILJI 

 

C1: Raziskati, ali obstajajo razlike med deklicami in dečki v priljubljenosti različnih športnih 

vsebin. 

C2: Raziskati, ali obstajajo razlike med deklicami in dečki v priljubljenosti določenih iger z 

žogo. 

C3: Raziskati, ali obstajajo razlike med deklicami in dečki v priljubljenosti določenih gibanj z 

žogo. 

C4: Raziskati, ali anketirani pri gibanjih z žogo doživljajo strahove. 

C5: Raziskati, ali obstajajo razlike med deklicami in dečki v ukvarjanju s športnimi 

interesnimi dejavnostmi. 

C6: Raziskati, za kateri šport z žogo so anketirani najbolj zainteresirani. 

C7: Ugotoviti, ali se kateri izmed spolov v večji meri udeležuje tekmovanj. 

C8: Ugotoviti, če obstajajo razlike med spoloma v samooceni iger z žogo. 
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4.0 HIPOTEZE 

 

H1: Med deklicami in dečki obstajajo statistično pomembne razlike v priljubljenosti različnih 

športnih vsebin. 

H2: Med deklicami in dečki obstajajo statistično pomembne razlike v priljubljenosti 

določenih iger z žogo. 

H3: Med deklicami in dečki obstajajo statistično pomembne razlike v priljubljenosti 

določenih gibanj z žogo.  

H4: Večina anketiranih pri gibanjih z žogo ne doživlja strahov. 

H5: Med deklicami in dečki obstajajo statistično pomembne razlike v ukvarjanju s športnimi 

interesnimi dejavnostmi. 

H6: Anketirani v največji meri obiskujejo športno interesno dejavnost odbojka.  

H7: Obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma v udeleževanju športnih tekmovanj. 

H8: Med dečki in deklicami obstajajo statistično pomembne razlike v samooceni uspešnosti 

pri igrah z žogo. 
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5.0 METODE DELA 

 

5.1 Vzorec merjencev 

 

Iz statistične populacije je bilo v statistično podmnožico vključenih 333 učencev. To so bili 

učenci 3., 4. in 5. razredov, ki so v šolskem letu 2012/13 obiskovali OŠ gorenjske regije: OŠ 

Mesto – Škofja Loka, OŠ Žiri, OŠ Ivana Groharja, OŠ Simona Jenka Smlednik in OŠ Naklo. 

Na nekaterih šolah smo anketirali vse učence v razredu, na nekaterih smo pridobili odgovore 

učencev v OPB-ju. Vzorec različnih razredov ni zastopan enako močno.  

 

Tabela 5.1: Število (f) in odstotek (f %) prejetih vprašalnikov 

ŠOLA ŠTEVILO (f) ODSTOTEK (f %) 

OŠ Ivana Groharja 114 34,2 

OŠ Škofja Loka - mesto 71 21,3 

OŠ Žiri 63 18,9 

OŠ Naklo 53 15,9 

OŠ Smlednik 32 9,6 

SKUPAJ 333 100,0 

 

Tabela 5.2: Število (f) in odstotek (f %) sodelujočih po spolu  

SPOL ŠTEVILO (f) ODSTOTEK (f %) 

Dečki 164 49,2 

Deklice 169 50,8 

SKUPAJ 333 100,0 

 

Tabela 5.3: Število (f) in odstotek (f %) sodelujočih po razredih  

RAZRED ŠTEVILO (f) ODSTOTEK (f %) 

3. razred 131 39,3 

4. razred 113 33,9 

5. razred 89 26,7 

SKUPAJ 333 100,0 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Jezeršek; diplomsko delo 

- 35 - 

5.2 Vzorec spremenljivk 

 

Raziskovalna vprašanja smo oblikovali skupaj z mentorico dr. Vesno Štemberger, doc. 

(priloga B). 

 

Vprašalnik je anonimen, zajema 21 vprašanj s podvprašanji (10., 12., 13., 14., 15., 16. 

vprašanje). Podvprašanj je skupaj 8. Vseh vprašanj je torej 29. Vprašanja s podvprašanji so 

kombinirana, tj. zaprtega in odprtega tipa. 17 vprašanj je zaprtega, 12 pa odprtega tipa.  

Vprašalnik predvideva neodvisne spremenljivke: spol, razred, šola. V tej raziskavi so nas 

zanimale spodaj naštete spremenljivke v odvisnosti od spola: 

 priljubljenost športnih vsebin; 

 priljubljenost iger z žogo; 

 priljubljenost gibanj z žogo; 

 priljubljenost kombiniranih gibanj z žogo; 

 posedovanje določene vrste žog; 

 ukvarjanje s športnimi interesnimi dejavnostmi; 

 udeleženost anketiranih v športnih tekmovanjih; 

 samoocena uspešnosti pri igrah z žogo. 

 

5.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Anketiranje smo pričeli v mesecu maju 2013, končali pa v sredini junija istega leta. Podatke 

smo zbirali s pomočjo anonimnega vprašalnika. Prošnje za sodelovanje smo najprej po 

elektronski pošti poslali ravnateljem (priloga A). Ravnatelji so prošnjo za sodelovanje 

posredovali učiteljem, tako da smo v času razredne ure ali v času podaljšanega bivanja po 

predhodnem dogovoru prišli na šolo osebno, razdelili otrokom vprašalnike, jih vodili skozi 

vprašalnik in jih po 40 minutah prevzeli. Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo individualno.  

 

5.4 Metode obdelave podatkov 

 

Zbrane podatke smo vnesli v program za obdelavo podatkov Excel, kasneje smo jih statistično 

obdelali v programu SPSS 18.0 za Windows. Odgovore na vprašanja kvalitativnega tipa smo 

vnesli v tabele in le pripisali število ponavljajočih se odgovorov. Pri kvantitativnih podatkih 
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smo najprej izračunali opisne statistike (frekvence posameznih odgovorov, aritmetično 

sredino in standardno deviacijo), nato pa naredili statistične analize in sicer t-test (kjer so bili 

podatki na intervalni lestvici) ter hi-kvadrat (kjer je šlo za podatke na nominalni merski 

lestvici). Kot statistično pomembne smo obravanavali rezultate, katerih p-vrednost je znašala 

manj kot 0,05. 
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6.0 REZULTATI 

 

V tem poglavju bomo prikazali in analizirali dobljene rezultate in podatke. Rezultati so 

predstavljeni v enakem vrstnem redu, kot si sledijo vprašanja v vprašalniku. 

 

6.1 Gibanja z žogo 

 

1. VPRAŠANJE: Kako rad/a imaš naštete praktične vsebine pri urah športne vzgoje? 

Najprej smo želeli izvedeti, če obstajajo statistično pomembne razlike med deklicami in dečki 

v priljubljenosti izbranih vsebin pri športni vzgoji. 

 

Tabela 6.1: Razlike med spoloma v priljubljenosti določenih športnih vsebin 

PRILJUBLJENOST 

DOLOČENIH 

ŠPORTNIH 

VSEBIN 

 SPOL  

t 

 

df 

 

p 
Moški Ženski 

Preprosta gibanja 

 

N 146 155 -,778 287,618 ,437 

M 3,55 3,66 

SD 1,226 1,066 

Atletika N 163 169 -,005 330 ,996 

M 3,64 3,64 

SD 1,391 1,306 

Gimnastika N 164 169 -8,462 316,273 ,000 

M 2,65 3,89 

SD 1,455 1,205 

Ples N 162 169 -14,495 316,289 ,000 

M 2,07 4,16 

SD 1,410 1,202 

Igre z žogo N 164 169 4,383 289,018 ,000 

M 4,80 4,43 

SD ,598 ,924 

Plavanje N 162 169 -1,549 315,167 ,122 

M 4,43 4,57 

SD ,938 ,792 

Zimske dejavnosti N 161 167 ,899 326 ,369 

M 4,24 4,14 

SD 1,047 1,058 

Planinarjenje N 163 168 1,551 329 1,22 

M 3,86 3,64 

SD 1,300 1,235 

Razlaga oznak za tabelo: N – numerus vzorca, M – aritmetična sredina, SD – standardni 

odklon, t – testna statistika pri t-testu, df – stopnje prostosti, p – statistična pomembnost 
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Pokazalo se je, da sta gimnastika in ples statistično bolj priljubljena med deklicami, igre z 

žogo pa med dečki. Preprosta gibanja, atletika, plavanje, zimski športi in planinarjenje so v 

povprečju enako priljubljeni med obema spoloma.  

 

Ponikvarjeva (2012) se v diplomskem delu sprašuje podobno, namreč katere športe imajo 

anketirani pri športni vzgoji najraje. Pravi, da pri večini naštetih športov (med dvema 

ognjema, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, atletika, gimnastika, ples, testiranje za ŠVK, 

testiranje za značko Krpan) obstajajo statistično pomembne razlike. Gre za podobno 

zaznavanje, kot je bilo prikazano zgoraj. Dečki imajo raje nogomet, košarko in rokomet, kar 

bi lahko uvrstili v vsebino igre z žogo, dekletom pa so bližje testiranje za ŠVK, odbojka, 

gimnastika in ples. Slednji dve dejavnosti sta bolj priljubljeni tudi pri dekletih, ki so 

sodelovala v naši raziskavi.  

 

Tudi Košakova (2013) v svoji raziskavi pravi podobno. Opaža možnost ločevanja na ženske 

in moške športe. Raziskovala je priljubljenost športnih aktivnosti, pri čemer so dečki na prva 

tri mesta zapisali nogomet, košarko in igro Med dvema ognjema ter rokomet, deklice pa igro 

Med dvema ognjema, odbojko in ples. Zaznala je statistično pomembne razlike v 

priljubljenosti športnih aktivnosti glede na spol pri gimnastiki, košarki, rokometu, odbojki in 

plesu. 

 

H 1: Med deklicami in dečki obstajajo razlike v priljubljenosti posameznih vsebin pri 

predmetu športna vzgoja. Statistično pomembne razlike so se pojavile pri naslednjih 

vsebinah: gimnastika, ples in igre z žogo. Hipotezo lahko potrdim. Med učenkami in 

učenci obstajajo statistično pomembne razlike v priljubljenosti nekaterih vsebin pri 

športni vzgoji. 

 

Rezultat ne preseneča. Subjektivne zaznave nam dajo vedeti, da se interes za športne vsebine 

glede na spol razlikuje. Kot smo zapisali v teoretičnem delu, ugotavlja tudi  Doupona Topič 

(2004).  

 

2. VPRAŠANJE: Kako rad/a imaš določene igre z žogo? 

Zanimalo nas je, ali obstajajo med deklicami in dečki statistično pomembne razlike v 

priljubljenosti določenih iger z žogo. 
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Tabela 6.2: Razlike med spoloma v priljubljenosti določenih iger z žogo 

PRILJUBLJENOST 

DOLOČENIH IGER 

Z ŽOGO 

 SPOL  

t 

 

df 

 

p 
 

Moški 

 

Ženski 

Med dvema ognjema N 161 166 ,755 325 ,451 

M 4,68 4,61 

SD ,745 1,020 

Pepček N 148 162 -1,700 284,905 ,090 

M 3,81 4,04 

SD 1,274 1,045 

Muhice N 125 141 -1,053 264 ,293 

M 4,11 4,25 

SD 1,101 1,008 

Desetka N 94 99 1,154 191 ,250 

M 3,73 3,52 

SD 1,305 1,328 

Kdo se boji črnega 

moža 

N 161 165 1,298 324 ,195 

M 3,92 3,75 

SD 1,209 1,208 

Zadevanje žoge N 107 108 ,987 213 ,325 

M 4,19 4,04 

SD 1,100 1,127 

Lovci in zajci N 145 141 -,102 284 ,919 

M 4,01 4,02 

SD 1,294 1,079 

Letala in poplava N 144 140 -1,011 282 ,313 

M 4,11 4,24 

SD 1,147 1,045 

Ogenj 

 

 

N 83 85 ,045 159,000 ,964 

M 3,88 3,87 

SD 1,392 1,153 

Razlaga oznak za tabelo: N – numerus vzorca, M – aritmetična sredina, SD – standardni 

odklon, t – testna statistika pri t-testu, df – stopnje prostosti, p – statistična pomembnost 

 

Izkazalo se je, da med dečki in deklicami, ki poznajo igre Med dvema ognjema, Pepček, 

Muhice, Desetka, Kdo se boji črnega moža, Zadevanje žoge, Lovci in zajci, Letala in poplava 

ter Ogenj ni statistično pomembnih razlik v priljubljenosti teh iger. Izkazalo se je tudi, da 

skoraj vsi otroci (več kot 99 %) poznajo igro Med dvema ognjema (samo eden je ne pozna) in 

Kdo se boji črnega moža (samo 2 je ne poznata), nekatere igre pa so med otroki manj poznane 

(6, 1 % otrok ne pozna igre Pepček, 18, 7 % ne pozna igre Muhice, 41, 5 % ne pozna Desetke, 

34, 5 %  vprašanih ne pozna Zadevanja, 13, 9 % Lovci in zajci, 14, 7 %  Letalo in poplava, 

Ognja ne pozna 49, 4 % vprašanih).  
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Ne preseneča ugotovitev, da pri igri Med dvema ognjema ni statistično pomembnih razlik v 

priljubljenosti med dečki in deklicami. To je ugotovila tudi Košakova (2013). Nasprotno pa 

Ponikvarjeva (2012) ugotavlja ravno obratno, v isti raziskavi kar dvarkat. Z dvema 

vprašanjema o priljubljenosti oz. nepriljubljenosti določenih športov pri športni vzgoji obakrat 

prepozna razlike v priljubljenosti te igre med spoloma. 

 

H 2: Med deklicami in dečki obstajajo statistično pomembne razlike v priljubljenosti 

različnih iger z žogo. Hipotezo zavračam – ni statistično pomembnih razlik v 

priljubljenosti različnih iger z žogo.  

 

Pričakovali bi drugačen razultat. Kljub temu da nimamo podatkov o tem, da bi bile specifične 

igre bolj priljubljene pri določen spolu, je narava teh iger takšna, da so, ozirajoč se na 1. in 3. 

vprašanje oz. rezultate, nekatera gibanja ljubša deklicam, druga dečkom. V nabor iger smo 

skušali zajeti takšne, ki jih študenti pogosto izvajamo na praksi in obveznih učnih urah, da bi 

jih anketirani čim bolj poznali. V nabor iger smo želeli zajeti tudi čim bolj različne vrste 

gibanj, da bi tako omogočili lažje opredeljevanje za oba spola. Glede na to bi pričakovali, da 

se bodo vsaj nekatere igre izkazale za bolj priljubljene pri dečkih ali deklicah.  

 

3. VPRAŠANJE: Kako rad/a imaš določena gibanja z žogo? 

Želeli smo preveriti, ali v priljubljenosti različnih dejavnosti z žogo obstajajo pomembne 

razlike med spoloma.  
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Tabela 6. 3: Razlike med spoloma v priljubljenosti določenih dejavnosti z žogo 

PRILJUBLJENOST 

DOLOČENIH 

DEJAVNOSTI Z 

ŽOGO 

 SPOL  

t 

 

df 

 

p 

 

Moški 

 

Ženski 

Poigravanje z baloni N 163 169 -3,046 313,149 ,003 

M 3,73 4,15 

SD 1,384 1,134 

Kotaljenje žoge N 163 168 -,830 315,682 ,407 

M 3,17 3,30 

SD 1,493 1,250 

Nošenje žoge N 161 168 -,760 316,743 ,448 

M 3,18 3,30 

SD 1,569 1,366 

Vodenje žoge z roko N 162 169 1,173 329 ,241 

M 4,06 3,90 

SD 1,259 1,257 

Vodenje žoge z nogo N 164 167 5,956 324,115 ,000 

M 4,31 3,49 

SD 1,170 1,348 

Vodenje žoge s palico N 163 169 2,100 330 ,036 

M 3,63 3,30 

SD 1,457 1,458 

Podajanje žoge N 163 169 -,658 330 ,511 

M 4,22 4,30 

SD 1,111 ,961 

Lovljenje žoge N 164 165 -,845 316,000 ,399 

M 4,20 4,30 

SD 1,187 ,989 

Udarjanje žoge z 

nogo 

 

N 163 166 6,352 320,956 ,000 

M 4,39 3,52 

SD 1,140 1,334 

Udarjanje žoge s 

palico 

 

N 163 168 3,360 329 ,001 

M 3,72 3,20 

SD 1,446 1,378 

Odbijanje žoge z 

rokami 

 

N 163 167 -3,018 296,153 ,003 

M 4,06 4,44 

SD 1,290 ,941 

Odbijanje žoge z 

loparjem 

 

N 159 164 -3,30 321 ,742 

M 4,33 4,37 

SD 1,145 ,966 

Razlaga oznak za tabelo: N – numerus vzorca, M – aritmetična sredina, SD – standardni 

odklon, t – testna statistika pri t-testu, df – stopnje prostosti, p – statistična pomembnost 

 

Rezultati t-testa so pokazali, da je poigravanje z baloni ter odbijanje žoge z roko statistično 

bolj priljubljeno med deklicami, vodenje žoge z nogo in vodenje s palico ter udarjanje z nogo 

in udarjanje s palico pa je bolj priljubljeno med dečki. Kotaljenje, nošenje, vodenje žoge z 
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roko, podajanje žoge, lovljenje žoge ter odbijanje žoge z loparjem pa so aktivnosti, ki so v 

povprečju enako priljubljene med dečki in deklicami.  

 

H 3: Med deklicami in dečki obstajajo statistično pomembne razlike v priljubljenosti 

nekaterih gibanj z žogo. Hipotezo lahko potrdim, saj so se statistično pomembne razlike 

pojavile v naslednjih gibanjih z žogo: vodenje žoge z nogo, vodenje žoge s palico, 

udarjanje žoge z nogo, udarjanje žoge s palico, odbijanje žoge z rokami ter poigravanje 

z baloni. 

 

O tem, ali so rezultati pričakovani, bi nam največ povedale raziskave na temo, katere športe z 

žogo izbirajo dekleta in katere dečki. Rezultati v glavnem ne presenečajo. Vodenje žoge z 

nogo in vodenje s palico ter udarjanje z nogo in udarjanje s palico so gibanja, ki se izvajajo v 

»bolj moških« športih, kot so hokej, nogomet, floorball. Odbijanje balonov spominja na 

gimnastične prvine z žogo, odbijanje žoge z roko pa na odbojko, obe športni panogi sta »bolj 

ženski«. 

 

4. VPRAŠANJE: Kako rad/a imaš določena kombinirana gibanja (preko ovir, v paru, 

v skupni, štafetne igre) z žogo? 

Želeli smo odgovoriti tudi na vprašanje, ali obstajajo med deklicami in dečki statistično 

pomembne razlike v priljubljenosti kombiniranih iger z žogo (gibanje z žogo preko ovir, 

gibanje z žogo v paru, gibanje z žogo v skupini in štafetne igre z žogo). 
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Tabela 6.3: Razlike med spoloma v priljubljenosti določenih kombiniranih gibanj z žogo 

PRILJUBLJENOST 

DOLOČENIH 

KOMBINIRANIH 

DEJAVNOSTI Z 

ŽOGO 

 SPOL  

 

t 

 

 

df 

 

 

p 
 

Moški 

 

Ženski 

Gibanje z žogo preko 

ovir 

N 163 169 -,730 321,161 ,466 

M 3,97 4,07 

SD 1,269 1,113 

Gibanje z žogo v 

paru 

N 162 168 -1,482 320,144 ,139 

M 3,64 3,85 

SD 1,395 1,236 

Gibanje z žogo v 

skupini 

N 162 167 -,162 327 ,871 

M 3,79 3,81 

SD 1,429 1,278 

Štafetne igre z žogo N 163 167 -1,125 320,144 ,261 

M 3,97 4,13 

SD 1,394 1,220 

Razlaga oznak za tabelo: N – numerus vzorca, M – aritmetična sredina, SD – standardni 

odklon, t – testna statistika pri t-testu, df – stopnje prostosti, p – statistična pomembnost 

Rezultati so pokazali, da so kombinirane igre z žogo (gibanje z žogo preko ovir, gibanje z 

žogo v paru, gibanje z žogo v skupini in štafetne igre z žogo) v povprečju enako priljubljene 

med dečki in deklicami (ni statistično pomembnih razlik med spoloma).  

 

6.2 Šport in občutki strahu 

 

5. VPRAŠANJE: Te je katerega od gibanj z žogo strah? 

Zanimalo nas je, če je anketirane strah katerega izmed gibanj z žogo, ki so našteti v 3. in 4. 

vprašanju.  

 

Tabela 6.4: Prisotnost strahu pri gibanjih z žogo 

PRISOTNOST STRAHU 

PRI GIBANJIH Z ŽOGO 

ŠTEVILO UČENCEV ODSTOTEK (%) 

Da 0 0 

Ne 327 100 

SKUPAJ 327 100 

 

Na vprašanje je odgovorilo 327 anketiranih. Izkazalo se je, da otrok ni strah gibanj z žogo, ki 

so navedena v 3. in 4. vprašnaju. Rezultat ne preseneča. 
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Ponikvarjeva (2012) ugotavlja enako, le da njena raziskava velja na splošno za vse dejavnosti, 

ki se izvajajo pri športni vzgoji. Med njimi so torej tudi igre z žogo. V svoji raziskavi pravi še 

to, da med spoloma obstajajo razlike v doživljanju strahov. Večja prisotnost strahu je zaznana 

pri deklicah.  

 

H 4: Večina anketiranih pri gibanjih  z žogo ne doživlja strahov. Hipotezo lahko 

potrdim, saj ni bilo nikogar, ki bi pri gibanjih z žogo doživljal strah.  

Težko je verjeti, da v tolikšnem vzorcu ni niti enega, ki bi občutil kakršenkoli strah pri igrah z 

žogo. Nenazadnje, če pogledamo razpredelnico pri 7. vprašanju, lahko vidimo razloge, ki 

napeljujejo na to (žogo mi mečejo v obraz, občasne poškodbe, meti se mi zdijo premočni, 

bojim se poškodb). 

 

6. VPRAŠANJE: Če te je katerega od določenih gibanj z žogo in kombiniranih gibanj 

z žogo strah, napiši, katerih in zakaj. 

Vprašanje se navezuje na odgovor, ki je podan v 5. vprašanju. Ker se je izkazalo, da otrok ni 

strah kakršnikoli gibanj z žogo, posledično tudi ni možno pričakovati zapisanih razlogov. 

 

7. VPRAŠANJE: Povej razloge, zakaj ne maraš določenih gibanj z žogo. 

Zanimalo nas je, kateri so razlogi, da otrokom igre z žogo oz. dejavnosti z žogo morda niso 

všeč. Vsak otrok je lahko napisal več razlogov. V levem stolpcu so podani razlogi, v desnem 

pa število otrok, ki je takšen razlog navedlo. 
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Tabela 6.5: Razlogi, zaradi katerih učenci ne marajo iger z žogo 

RAZLOGI ŠTEVILO ODGOVOROV 

Zdijo se mi dolgočasne. 50 

Zdijo se mi brez veze, nezanimive. 24 

Ne gredo mi od rok. 15 

Zdijo se mi prelahke. 12 

Žogo mi mečejo v obraz. 12 

Zaradi občasnih poškodb (prsti, glava, koleno). 11 

Meti se mi zdijo premočni. 10 

So otročje. 10 

Štafetne igre: ekipa se name jezi, me je sram, se 

kregamo. 

8 

Ne maram vseh drugih dejavnosti poleg (tek, počepi, 

poskoki). 

8 

Niso mi všeč. 7 

So prenevarne, pretežke. 6 

Bojim se poškodb, bolečin, »šutov«. 5 

Žoga se mi zdi pretrda. 5 

Nimam primernega para, soigralca, skupine. 5 

Na splošno ne maram športa. 4 

Prepogosto se jih igramo. 1 

Pri igranju se hitro utrudim. 1 

Vedno izgubim/o. 1 

SKUPAJ 195 

 

Šlo je za vprašanje odprtega tipa, skupno število podanih razlogov je 19. Razlog, ki je bil 

najpogosteje zapisan, je občutje dolgčasa ob igranju iger z žogo. Drugi najmočnejši razlog je 

pravzaprav podoben, anketiranim se igre zdijo brez veze, nezanimive. Med tema dvema 

razlogoma verjetno obstaja korelacija, ob nezanimivih igrah se učenci dolgočasijo. Skrb 

vzbujajoče je ponovljeno število obeh razlogov, tj. 74, kar je več kot tretjina vseh ostalih 

razlogov. Potrebno se je zavedati, da gre za razloga, ki sta objektivne narave oz. sta odvisna 

predvsem od vodje, ki igre izbira oz. določa.  

 

Pomembno se nam zdi izpostaviti tudi navedene kontradiktorne razloge, kot so »zdijo se mi 

prelahke« (12 ponovitev) in »otročje« (10 ponovitev) na eni strani, na drugi strani pa jih nekaj 

(6) pravi, da se jim igre »zdijo prenevarne oz. pretežke«. Od kod takšna nasprotja? Lahko 

samo predvidevamo, da se je slednji razlog pogosteje pojavljal pri mlajših anketiranih, tj. v 

tretjem razredu. Jasno je, da so drugi anketirani, npr. otroci 5. razredov,  vsestransko bolj 

razviti od svojih mlajših kolegov in bi enake igre pri enakih pogojih zaradi razlik v razvoju 

lahko doživljali drugače. Na drugi strani pa ne smemo pozabiti, da številne raziskave kažejo 

na to, da je naklonjenost športu oz. v našem primeru naklonjenost igram z žogo odvisna tudi 
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od okolja, v katerem otroci odraščajo. Družinska naklonjenost športu, ekonomske zmožnosti, 

vključenost v športne interesne dejavnosti pa pravzaprav lahko ne glede na razvojno stopnjo 

oz. starost prinesejo večjo naklonjenost igram z žogo.  

 

Ne glede na to pa je še bolj pomembno naslednje. Na tovrstno večplastno zastopanost 

razlogov lahko naletimo pri večjih vzorcih, lahko pa tudi pri manjših, kot je npr. razred. Zopet 

je odvisno od vodje, kako bo znotraj razreda uskladila komplementarni program in hkrati 

poskrbela za individualizacijo dela, da bo delovala po principu neizključevanja.  

 

6.3 Interesne dejavnosti z žogo 

 

8. VPRAŠANJE: Katere vrste žog imaš doma? 

Želeli smo raziskati, če obstajajo statistično pomembne razlike v posedovanju določenih vrst 

žog med deklicami in dečki.  

 

Tabela 6.6: Razlike med spoloma v posedovanju rokometne žoge (N = 333) 

POSEDOVANJE 

ROKOMETNE ŽOGE 

 SPOL χ
2
 p 

Moški Ženski 

Da Izmerjena f 83 59 8,386 ,004 

Pričakovana f 69,9 72,1 

delež (%) 24,9 17,7 

Ne Izmerjena f 81 110 

Pričakovana f 94,1 96,9 

delež (%) 24,3 33,0 

 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma v posedovanju 

rokometne žoge. 

Odgovorilo je 333 anketiranih. 24,9 % dečkov in 17,7 % deklic rokometno žogo ima, 24,3 % 

dečkov in 33,0 % deklic pa je odgovorilo, da te vrste žoge nimajo.  
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Tabela 6.7: Razlike med spoloma v posedovanju nogometne žoge (N = 333) 

POSEDOVANJE 

NOGOMETNE ŽOGE 

 SPOL χ
2
 p 

Moški Ženski 

Da Izmerjena f 156 116 39,013 ,000 

Pričakovana f 134,0 138,0 

delež (%) 46,8 34,8 

Ne Izmerjena f 8 53 

Pričakovana f 30,0 31,0 

delež (%) 2,4 15,9 

 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma v posedovanju 

nogometne žoge. 

Odgovorilo je 333 anketiranih. 46,8 % dečkov in 34,8 % deklic ima nogometno žogo, 2,4 % 

dečkov in 15,6 % deklic pa je odgovorilo, da te vrste žoge nimajo. 

 

Tabela 6.8: Razlike med spoloma v posedovanju košarkarske žoge (N = 333) 

POSEDOVANJE 

KOŠARKARSKE 

ŽOGE 

 SPOL χ
2
 p 

Moški Ženski 

Da Izmerjena f 137 125 4,546 ,033 

Pričakovana f 129,0 133,0 

delež (%) 41,1 37,5 

Ne Izmerjena f 27 44 

Pričakovana f 35,0 36,0 

delež (%) 8,1 13,2 

 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma v posedovanju 

košarkarske žoge. 

 

Odgovorilo je 333 anketiranih. 41,1 % dečkov in 37,5 % deklic ima košarkarsko žogo, 8,1 % 

dečkov in 13,2 % deklic pa je odgovorilo, da te vrste žoge nimajo. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Jezeršek; diplomsko delo 

- 48 - 

Tabela 6.9: Razlike med spoloma v posedovanju odbojkarske žoge (N = 333) 

POSEDOVANJE 

ODBOJKARSKE 

ŽOGE 

 SPOL χ
2
 p 

Moški Ženski 

Da Izmerjena f 99 99 ,110 ,740 

Pričakovana f 97,5 100,5 

delež (%) 29,7 29,7 

Ne Izmerjena f 65 70 

Pričakovana f 66,5 68,5 

delež (%) 19,5 21,0 

 

Ugotovili smo, da ni statistično pomembnih razlik med spoloma v posedovanju odbojkarske 

žoge.  

Odgovorilo je 333 anketiranih. 29,7 % dečkov in 29,7 % deklic ima odbojkarsko žogo, 19,5 

% dečkov in 21,0 % deklic pa je odgovorilo, da te vrste žoge nimajo. 

 

Tabela 6.10: Razlike med spoloma pri anketiranih, ki nimajo nobene žoge (N = 333) 

BREZ ŽOGE  SPOL χ
2
 p 

Moški Ženski 

Da Izmerjena f 2 0 2,073 ,150 

Pričakovana f 1,0 1,0 

delež (%) 0,6 0 

Ne Izmerjena f 162 169 

Pričakovana f 163,0 168,0 

delež (%) 48,6 50,8 

 

Dva dečka sta odgovorilala, da nimata doma nobene žoge (0,6 %). 

Rezultati testa hi-kvadrat so pokazali, da ima pomembno več dečkov kot deklic doma 

rokometno, nogometno, in/ali košarkarsko žogo.  Enako pogosto imajo deklice in dečki doma 

odbojkarsko žogo. Ne glede na spol imajo skoraj vsi otroci (99,4 %) doma vsaj eno žogo.  

Zanimalo nas je tudi, katere in v kolikšnem številu so druge vrste žog, ki jih imajo anketirani 

še doma. 
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Tabela 6.11: Razlike med spoloma v posedovanju drugih vrst žog (N = 333) 

DRUGE VRSTE ŽOG  SPOL χ
2
 p 

Moški Ženski 

Da Izmerjena f 86 82 ,511 ,475 

Pričakovana f 82,7 85,3 

delež (%) 25,8 24,6 

Ne Izmerjena f 78 87 

Pričakovana f 81,3 83,7 

delež (%) 23,4 26,1 

 

Ugotovili smo, da ima 168 oz. 50,5 % od skupno 333 anketiranih doma tudi druge vrste žog, 

tj. 25,8 % dečkov in 24,6 % deklic. Spodnja tabela prikazuje, katere druge so vrste žog, ki jih 

otroci še posedujejo in  koliko otrok poseduje določeno vrsto žog. Vsak otrok je lahko zapisal 

več drugih vrst žog. 

 

Tabela 6.12: Druge vrste žog, ki jih imajo učenci doma 

VRSTE ŽOG ŠTEVILO ŽOG 

Teniška 65 

Badminton 34 

Otroška 34 

Napihljiva 27 

Ragbi 18 

Pink ponk 13 

Skokica 7 

Bejzbol 4 

Vaterpolo 2 

Golf 1 

 

Na vrhu Tabele po številu imetnikov prevladuje teniška žoga. Tenis ni športna dejavnost, ki bi 

bila tako močno zastopana, kolikor je imetnikov žog, zato sklepamo, da to žogo pač imajo, ne 

glede na to, da se s tenisom v resnici ne ukvarjajo. Zanimivo je tudi število ragbi žog, ki se 

znajdejo pri otrocih doma. Ragbi v Sloveniji nima močne tradicije, zato je takšno število 

tovrstnih žog presenetljivo. Res pa je, da posedovanje določene vrste žoge, kot smo ugotovili 

že zgoraj, ne pomeni nujno, da se za ta šport zanimanjo.  
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9. VPRAŠANJE: Kolikokrat na teden se (v zadnjem mesecu) v  prostem času  

(z domačimi, s prijatelji, na igrišču, dvorišču) igraš s katerokoli od žog?  

Zanimalo nas je, kolikokrat na teden otroci v prostem času vzamejo v roke eno od žog in se z 

njo igrajo. Anketirani so odgovarjali za izvajanje dejavnosti v zadnjem mesecu, kar je za tiste, 

ki so odgovorjali meseca maja, pomenilo tudi v aprilu, za tiste, ki so odgovarjali junija, pa 

izvajanje v maju.  

 

Tabela 6.13: Pogostost tedenskega žoganja s katerokoli od žog 

POGOSTOST ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UČENCEV (%) 

7X 52 21,5 

1X 34 14,0 

5X 33 13,6 

3X 28 11,6 

2X 27 11,2 

Nikoli 26 10,7 

4X 22 9,1 

6X 20 8,3 

SKUPAJ 242 100 

 

Od 333 anketiranih je na vprašanje odgovorilo 242 otrok. 21,5 % vprašanih se žoga vsak dan, 

14,0 % samo enkrat na teden, 13,6 % petkrat tedensko, 11,6 % trikrat tedensko, 11,2 % 

dvakrat tedensko, nikoli ne vzame žoge v roke 10,7 % otrok, 9,1 % se žoga štirikrat tedensko 

in 8, 3 % skoraj vsak dan.  

 

Podatki verjetno niso preveč eksaktni, zlasti ker je tu posredi spremenljivka meseca (april, 

maj) in bi nadroben pregled vremenskega stanja v imenovanih mesecih lahko prikazal pogoje, 

ki večkrat (npr. 6-krat in 7-krat) tedensko popoldansko (prostočasno) žoganje v resnici 

onemogočajo. Resnično verodostojnost bi omogočilo torej merjenje v enakih pogojih, tako pa 

sta čas in prostor, na katera se odgovori navezujejo, pri vsaki merjeni skupini različna. 

 

Poleg tega je zanimivo t. i. subjektivno zaznavanje ob spremljanju odgovarjanja otrok na 9. 

vprašanje. Ob izpolnjevanju vprašalnika je bilo nemalo glasnih komentarjev, predvsem s 

stanih dečkov, v smislu, da se oni zagotovo vsak dan žogajo in ne počnejo nič drugega, da je 

to edina stvar v njihovem življenju, ki jih sploh zanima, kar bi zlahka ocenili kot pretiravanje. 
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Zadeva je spominjala bolj na željo po dokazovanju oz. potrebo po čudenju, odobravanju, 

potrditvi, izvrstnosti.  

 

10. VPRAŠANJE: Ali se ukvarjaš s športnimi interesnimi dejvanostmi? 

Zanimalo nas je, ali med deklicami in dečki obstajajo statistično pomembne razlike v 

obiskovanju športnih interesnih dejavnosti. 

 

Tabela 6.14: Razlike med spoloma v ukvarjanju s športnimi interesnimi dejavnostmi (N = 

331) 

OBISKOVANJE 

ŠPORTNIH 

INTERESNIH 

DEJAVNOSTI 

 SPOL χ
2
 p 

Moški Ženski 

Da Izmerjena f 113 114 0,83 ,774 

Pričakovana f 111,8 115,2 

delež (%) 34,1 34,4 

Ne Izmerjena f 50 54 

Pričakovana f 51,2 52,8 

delež (%) 15,1 16,3 

 

Izkazalo se je, da se tako dečki kot deklice v približno enaki meri odločajo za interesne 

dejavnosti.  

 

Odgovorilo je 331 vprašanih. Od tega se 34,1 % dečkov in 34,4 % deklic udeležuje športnih 

interesenih dejavnosti, 15,1 % dečkov in 16,3 % deklic pa ne. 

 

Koširjeva (2012) ugotavlja, da se v vseh prvih petih razredih dečki pogosteje vključujejo v 

športne interesne dejavnosti. Res pa je, da ni preverjala, če obstajajo statistično pomembne 

razlike, opazila je zgoj procentualna odstopanja.  

 

H 5: Med deklicami in dečki obstajajo statistično pomembne razlike v ukvarjanju s 

športnimi interesnimi dejavnostmi. Hipotezo zavračam – skoraj enako število deklic kot 

dečkov se ukvarja s športnimi interesnimi dejavnostmi.  

 

Zurčeva in Pišot (2002) sta ugotovila, da so na osnovnih šolah v gorenjski regiji učencem in 

učenkam med interesnimi gibalnimi/športnimi dejavnostmi največkrat ponujene igre z žogo 

(košarka, odbojka, rokomet in nogomet), ki so (prikazano v 1. vprašanju) ljubše dečkom. Zato 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Jezeršek; diplomsko delo 

- 52 - 

ne bi presenečalo, če bi se dečki bolj udeleževali športnih interesnih dejavnosti, glede na to, 

da je večja ponudba njim ljubših športnih panog.  

 

Nadalje nas je zanimalo, s katerimi športnimi interesnimi dejavnostmi se anketirani ukvarjajo, 

predvsem pa kolikšna je zavzetost za udeleževanje v športih z žogo v primerjavi s športi brez 

žoge. En učenec lahko obiskuje več različnih športnih interesenih dejavnosti. 

 

Tabela 6.15: Tedensko ukvarjanje anketiranih s športnimi interesnimi dejavnostmi 

DEJAVNOST ŠTEVILO UČENCEV POGOSTOST OBISKOVANJA 

Nogomet 50 1X-tedensko: 4 

2X-tedensko: 12 

3X-tedensko: 20 

4X-tedensko: 7 

5X-tedensko: 6 

Ples 38 1X-tedensko: 22 

2X-tedensko: 13 

3X-tedensko: 1 

Košarka 34 1X-tedensko: 3 

2X-tedensko: 12 

3X-tedensko: 11 

4X-tedensko: 7 

Atletika 23 1X-tedensko: 7 

2X-tedensko: 5 

3X-tedensko: 8 

Rokomet 23 2X-tedensko: 10 

3X-tedensko: 5 

4X-tedensko: 4 

5X-tedensko: 3 

Gimnastika 23 1X-tedensko: 10 

2X-tedensko: 11 

3X-tedensko: 1 

Odbojka 13 1X-tedensko: 1 

2X-tedensko: 10 
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3X-tedensko: 1 

4X-tedensko: 1 

Plezanje 12 1X-tedensko: 3 

2X-tedensko: 8 

Karate 12 1X-tedensko: 4 

2X-tedensko: 7 

4X-tedensko: 1 

Športne igre, zdravstvena 

športna 

10 1X-tedensko: 10 

Badminton 9 1X-tedensko: 8 

Plavanje 8 1X-tedensko: 3 

2X-tedensko: 2 

3X-tedensko: 1 

5X-tedensko: 2 

Aikido, judo 7 2X-tedensko: 4 

3X-tedensko: 2 

Planinski krožek 7  

Tenis 6 1X-tedensko: 4 

3X-tedensko: 1 

Lokostrelstvo 4 1X-tedensko: 3 

2X-tedensko: 1 

Floorball 3 1X-tedensko: 1 

2X-tedensko: 2 

Jahanje 3 1X-tedensko: 2 

2X-tedensko: 1 

Skvoš 3 1X-tedensko: 3 

Smučanje 3 1X-tedensko: 1 

3X-tedensko: 2 

Šah 2 1X-tedensko: 1 

Streljanje z zračno puško 2 2X-tedensko: 2 

Hokej 1 5X-tedensko: 1 

Kolesarski 1 3X-tedensko: 1 

Balet 1 3X-tedensko: 1 

Namizni tenis 1 1X-tedensko: 1 

Navijaška skupina 1 1X-tedensko: 1 
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V večji meri so obiskane športne interesne dejavnosti brez žoge. Obiskuje jih 167 anketiranih. 

Športne interesne dejavnosti z žogo obiskuje 143 anketiranih. Vendar je potrebno vedeti, da je 

moč nabora dejavnosti brez žoge večja zaradi večjega števila športnih panog, ki nimajo žoge. 

Igre z žogo so kljub temu zelo močno zastopane, so najbolj obiskovane interesne dejavnosti, 

saj po številu udeležencev daleč presegajo nekatere druge športe. Res pa je, da jih je v 

primerjavi z drugimi športi manj. Prve tri najbolj obiskane športne interesne dejavnosti z žogo 

so tako nogomet, košarka in rokomet.  

 

Koširjeva (2012) je raziskovala, katere so najbolj pogosto obiskane športne interesne 

dejavnosti med deklicami in dečki od 1. do 5. razreda nekaterih šol gorenjske regije. 

Ugotovila je, da oba spola v največji meri obiskujeta odbojko. 

 

H 6: Anketirani v največji meri obiskujejo športno interesno dejavnost odbojka. 

Hipotezo lahko ovržem, izkazalo se je, da je najbolj obiskana športna interesna 

dejavnost nogomet.  

 

Na podlagi analize rezultatov celotne raziskave je rezultat pričakovan. Največji interesi pri 

izbiri športnih dejavnosti ostajajo pri nogometu.  

 

11. VPRAŠANJE: Za katerega od športov z žogo bi se odločil, če bi lahko izbiral. 

Izbereš lahko enega. 

Zanimalo nas je, kateri izmed športov z žogo je tisti, ki bi ga učenci izbrali za svojo interesno 

dejavnost, če bi bilo to mogoče. Učenci so lahko izbrali samo en odgovor. Niso smeli izbrati 

tiste interesne dejavnosti, ki jo že obiskujejo.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Jezeršek; diplomsko delo 

- 55 - 

Tabela 6.16: Izbor enega od športov z žogo 

ŠPORT Z ŽOGO ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UČENCEV (%) 

Nogomet 72 22,3 

Odbojka 49 15,2 

Košarka 45 13,9 

Badminton 33 10,2 

Rokomet 31 9,6 

Tenis 25 7,7 

Namizni tenis 20 6,2 

Hokej 19 5,9 

Golf 16 5,0 

Floorball 9 2,8 

Vaterpolo 4 1,2 

SKUPAJ 323 100 

 

Na vprašanje je odgovorilo 323 vprašanih. 22,3 % otrok bi se odločilo za interesno dejavnost 

nogomet, 15,2 % za odbojko, 13,9 % za košarko, 10,2 % za badminton, 9,6 % za rokomet, 7,7 

% za tenis, 6,2 % za namizni tenis, 5,9 % za hokej, 5 % za golf, 2,8 % za floorball in 1,2 % za 

vaterpolo. 

 

Rezultat ni presenetljiv. Če pogledamo celotno raziskavo, lahko vidimo, da je nogomet skoraj 

v vseh preglednicah na vrhu, pa naj gre za interesne dejavnosti, navijanje otrok in staršev, 

spremljanje športnih prenosov preko TV-zaslonov itd. 

 

6.4 Šport in družina 

 

12. VPRAŠANJE: Ali se kdaj ukvarjaš s športom skupaj s starši? 

Zanimalo nas je, če se anketirani vsaj občasno ukvarjajo s športom skupaj z vsaj enim od 

staršev. 

 

Tabela 6.17: Občasno ukavarjanje anketiranih s športom skupaj z vsaj enim od staršev 

UKVARJANJE S 

ŠPORTOM SKUPAJ S 

STARŠI 

ŠTEVILO UČENCEV ODSTOTEK (%) 

Da 237 71,4 

Ne 95 28,6 

SKUPAJ 332 100 
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Izvedeli smo, da ima od 332 anketiranih 71,4 % pri športnih dejavnostih ob sebi vsaj občasno 

vsaj enega od staršev. 28,6 % jih je odgovorilo, da se starši ne vključujejo v šport skupaj z 

njimi oz. gre za otroke, ki se s športom niti ne ukvarjajo.  

 

Pozitivno sta odgovorili več kot dve tretjini učencev, kar je pohvalno. Družinska športna 

kultura se prenaša z generacije na generacijo, zato je skupno ukvarjanje s športom zelo 

pomembno. Starši so odgovorni za otrokovo prvo športno socializacijo, ki postavi temeljne 

smernice športnega udejstvovanja in razumevanja gibanja kot pomembnega faktorja zdravega 

življenjskega sloga. 

 

Nadalje nas je zanimalo, s katerimi športnimi dejavnostmi se otroci skupaj s starši ukvarjajo. 

Spodnja tabela prikazuje vrste dejavnosti in število učencev, ki so dejavnost zapisali. Vsak 

učenec jih je lahko zapisal več. 

 

Tabela 6.18: Ukvarjanje otrok s športnimi dejvanostmi ob soudeležbi staršev 

ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTEVILO UČENCEV 

Kolesarjenje 81 

Nogomet 75 

Hoja, planinarjenje 60 

Badminton 51 

Košarka 50 

Tek 35 

Odbojka 23 

Rolanje 22 

Žoganje 21 

Tenis 14 

Rokomet 14 

Gimnastika 12 

Namizni tenis 8  

Plavanje 8 

Smučanje 6 

Floorball 3 

Skvoš 3 

Spidminton 2 

Lokostrelstvo 2 

Hokej 2 

Aikido 1 

Plezanje 1 

Jahanje 1 

Alpinizem 1 
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Tabela prikazuje predvsem bogato, pestro zastopanost športov v družinah anketiranih. Širok 

nabor zapisanih športnih dejavnostih priča o tem. Med njimi najdemo bolj ali manj zahtevne 

športe. Najdemo dražje in cenovno dostopnejše dejavnosti. To so športi z bogato tradicijo na 

področju Slovenije in športi, ki si šele utirajo pot prepoznavnosti v domačem prostoru. 

Pomembno je, da se ne glede na ekonomski status družine (socialne razlike so vedno večje) 

najdejo športne dejavnosti, ki jih družina lahko opravlja skupaj.  

 

Dejavnost, ki me je kot možni odgovor presenetila, je žoganje. Sklepam, da gre za preproste 

igre z žogo, lahko tudi prirejene športe z žogo. To je zagotovo ena najcenejših oblik gibanja, 

najbolj družabnih, zabavnih, sproščujočih. Zdi se, kot da so družine že zdavnaj pozabile 

nanjo. Po drugi strani pa je zadovoljivo dejstvo, da se veliko družin zabava ob drugih oblikah 

gibanja z žogo (nogomet, badminton, košarka, odbojka). 

Spodnja tabela prikazuje, katere so dejavnosti, ki jih izvajajo otroci brez soudeležbe staršev.  

 

Tabela 6.19: Ukvarjanje otrok s šprtnimi dejavnstmi brez soudeležbe staršev 

ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTEVILO UČNECEV 

Nogomet 15 

Kolesarjenje 12 

Žoganje, igre z žogo 9 

Košarka 8 

Rolanje 7 

Ples 5 

Tek 5 

Badminton 4 

Hokej 3 

Namizni tenis 3 

Tenis 2 

Hoja 2 

Odbojka 1 

Floorball 1 

Lokostrelstvo 1 

 

Vidimo lahko, da si tudi ostali učenci poiščejo sebi ustrezno obliko gibanja. Glede na to, da so 

tu našteti številni športi z žogo, je jasno, da pri tem niso sami, igrajo se z vrstniki. Igre z žogo 

so zopet tiste, ki so tik pod vrhom po številu učencev, ki jih izvajajo. Nogomet, žoganje in 

košarka so tiste, ki  so največrat izbrane. 
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13. VPRAŠANJE: Ali starši tekmujejo v kakšnem športu? 

Želeli smo preveriti, v kolikšni meri se vsaj eden od staršev anketiranih otrok udeležuje 

tekmovanj v kateremkoli športu. Tu je šlo za udeležbo tako v profesionalnih tekmovanjih kot 

v tistih, ki so »amaterske« narave.  

 

Tabela 6.20: Udeleženost enega od staršev v športnih tekmah 

TEKMOVANJE STARŠEV 

V ŠPORTU 

ŠTEVILO STARŠEV ODSTOTEK (%) 

Da 102 30,7 

Ne 230 69,3 

SKUPAJ 332 100 

 

Na vprašanje je odgovorilo 332 otrok, dobrih 30 % staršev vprašanih otrok tekmuje, za      

69,3 % pa velja, da ni nobenega od staršev, ki bi se udeleževal tekmovanj.  

 

Rezultate tega vprašanja lahko povežemo tudi s športno aktivnostjo staršev nasploh. Verjetno 

je največ staršev, ki tekmujejo, pravzaprav tistih, ki tekmujejo ljubiteljsko, tj. s prijatelji, za 

sprostitev, v prostem času. 

 

Poleg tega smo izvedeli tudi za športne panoge, v katerih tekmujejo starši. Predvsem nas je 

zanimalo, kako je s športi z žogo v primerjavi z drugimi športi. Rezultate si lahko ogledamo v 

spodnji tabeli, ki prikazuje število udeležencev določene panoge. 
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Tabela 6.21: Športi, v katerih tekmujejo starši anketirancev 

VRSTA ŠPORTA ŠTEVILO STARŠEV 

Nogomet 32 

Tek 24 

Košarka 15 

Odbojka 10 

Rokomet 6 

Kolesarjenje 6 

Tenis 5 

Smučanje 5 

Badminton 5 

Skvoš 4 

Namizni tenis 4 

Floorball 4 

Plavanje 1 

Veslanje 1 

Kegljanje 1 

Tek na smučeh 1 

Triatlon 1 

Lokostrelstvo 1 

Aikido 1 

Streljanje z zračno 

puško 

1 

Vaterpolo 1 

Hokej 1 

Gimnastika 1 

Šah 1 

 

Starši so močno zainteresirani za udeleževanje na tekmovanjih v športih z žogo. Od prvih 

dvanajstih najpogosteje obiskovanih tekemovanj je kar devet takšnih, ki so športi z žogo. 

Vidimo lahko tudi, da je po številu staršev, ki se tekmovanj udeležujejo, šport z žogo zelo 

močno zastopana panoga. V ospredju so nogomet, košarka, odbojka in rokomet in so 

številčno najmočneje zastopani. 

 

14. VPRAŠANJE: Ali se starši udeležujejo tekem v živo kot gledalci oz. navijači? 

Zanimalo nas je, če se vsaj eden izmed staršev otrok udeležuje kateregakoli športnega 

tekmovanja in v živo prisostvuje kot navijač ali gledalec.  
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Tabela 6.22: Udeleževanje tekmovanj staršev kot navijačev 

UDELEŽEVANJE 

TEKMOVANJ STARŠEV 

NAVIJAČEV 

ŠTEVILO STARŠEV ODSTOTEK (%) 

Da 152 46,2 

Ne 177 53,8 

SKUPAJ 329 100 

 

Izvedela sem, da se 46,2 % staršev od 329 otrok udeležuje kakršnihkoli športnih tekmovanj 

kot navijač oz gledalec, 53,8 % pa je takšnih staršev, ki jih tekme v živo ne zanimajo.  

 

V sklopu tega nas je zanimalo, kateri so tisti športi, ki jih vsaj eden od staršev kot navijač oz. 

gledalec spremlja v živo in kako popularni so športi z žogo. Spodnja tabela prikazuje, kako 

številčno se starši odločajo za navijanje v živo pri določenem športu.  

 

Tabela 6.23: Športi, pri katerih so starši navijači 

VRSTA ŠPORTA ŠTEVILO STARŠEV 

Nogomet 67 

Košarka 25 

Rokomet 24 

Ples 15 

Plezanje 12 

Odbojka 10 

Hokej 9 

Gimnastika 5 

Tenis 4 

Floorball 4 

Tek 4 

Plavanje 4 

Smučanje 3 

Karate 3 

Atletika 2 

Lokostrelstvo 2 

Skvoš 2 

Kolesarjenje 2 

Smučanje 2 

Streljanje z zračno puško 1 

Badminton 1 

Skoki 1 

Šah 1 

Vaterpolo 1 

Reli 1 
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Nadušenje nad športi z žogo se kaže tudi v udeležbi staršev kot navijačev na tovrstnih 

tekmovanjih. V ospredju so nogomet, košarka in rokomet. Tudi tu so ti športi najštevilčneje 

zastopani. 

 

15. VPRAŠANJE: Ali ti kdaj tekmuješ? 

Zanimalo nas je, ali se dečki in deklice v enaki meri udeležujejo športnih tekmovanj. Pod 

športna tekmovanja štejemo npr. šolska športna tekmovanja, tekmovanja v okviru športnih 

društev in klubov, javna tekmovanja. Ne štejemo pa medrazrednih tekmovanj, teka v okviru 

športno-vzgojnega kartona, razrednega krosa itd.  

 

Tabela 6.24: Razlike med spoloma v udeleževanju športnih tekmovanj (N = 333) 

UDELŽEVANJE 

ŠPORTNIH 

TEKMOVANJ 

 SPOL χ
2
 p 

Moški Ženski 

Da Izmerjena f 103 91 2,747 ,097 

Pričakovana f 95,5 98,5 

delež (%) 30,9 27,3 

Ne Izmerjena f 61 78 

Pričakovana f 68,5 70,5 

delež (%) 18,3 23,4 

 

Na vprašanje je odgovorilo 333 anketiranih. Dečki so pogosteje poročali, da se udeležujejo 

športnih tekmovanj, tj. 30,9 % , delež deklic, ki se udeležujejo tekmovanj, pa je 27,3 %, 

vendar razlike niso statistično pomembne. 18,3 % dečkov in 23,4 % deklic je odgovorilo, da 

se tekmovanj ne udeležuje. 

 

H 7: Obstajajo statistično pomembne razlike v udeleževanju športnih tekmovanj med 

spoloma. Hipotezo lahko ovržem, dečki in deklice se športnih tekmovanj udeležujejo 

približno enako, kar pomeni, da ni statistično pomembnih razlik med spoloma.  

 

Anketirani se v največji meri udeležujejo tekmovanj v okviru interesnih dejavnosti in kasneje 

klubskih tekmovanj. Zato sta udeležba na tekmovanjih in obisk interesnih dejavnosti 

povezana. Načeloma število udeležencev pri določenih interesnih dejvanosti (gl. 10. 
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vprašanje) ne odstopa od števila udeležencev na tekmovanjih. Gre kvečjemu za nižjo 

udeležbo na tekmovanjih kljub aktivni udeležbi na interesnih dejavnostih. To bi lahko 

verjetno v največji meri pripisali starosti otrok oz. programu določene športne panoge, ki za 

mlajše kategorije še ne pripravlja večjih, stalnih tekmovanj. Za vse otroke, tako dečke, kot 

deklice, je zelo pomembno, da se udeležujejo tekmovanj. Vsako tekmovanje prinese nova 

spoznanja o sebi, o možnostih napredovanja. Poleg tega uspehi na tekmovanjih zelo vplivajo 

na izoblikovanje pozitivne samopodobe. 

 

Spodnja tabela prikazuje, katerih tekmovanj in v kolikšni meri pri določeni panogi se 

anketirani udeležujejo. Tudi tu ne gre za tekmovanja, ki so v okviru obveznega pouka športne 

vzgoje. 

 

Tabela 6.25: Udeleženost anketiranih pri vrstah športnih tekmovanjih 

VRSTA ŠPORTA ŠTEVILO UČENCEV 

Nogomet 51 

Košarka 27 

Ples 24 

Rokomet 21 

Gimnastika 16 

Atletika 15 

Tek 14 

Karate, aikido, judo 13 

Smučanje 10 

Odbojka 9 

Plezanje 8 

Plavanje 7 

Badminton 5 

Lokostrelstvo 5 

Floorball 3 

Skvoš 3 

Namizni tenis 3 

Kolesarjenje 2 

Strelanje z zračno puško 2 

Tenis 2 

Šah 1 

Navijaška skupina 1 

 

Kar zadeva udeležbo na tekmovanjih športov z žogo, je rezultat pričakovan. Večkrat potrjen 

velik interes za športe z žogo posledično vpliva na izbiro interesnih dejvanosti, hkrati pa na 

udeležbo na tekmah športov z žogo. V ospredju so nogomet, košarka in rokomet.  
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16. VPRAŠANJE: Ali se ti udeležuješ tekem kot gledalec oz. navijač? 

Želeli smo preveriti, kolikšen delež anketiranih se tekem udeležuje kot navijač oz. gledalec. 

 

Tabela 6.26: Udeležba anketiranih na športnih tekmovanjih kot navijači 

UDELŽBA NA 

ŠPORTNI TEKMI 

KOT NAVIJAČ 

ŠTEVILO UČENCEV ODSTOTEK (%) 

Da 144 43,2 

Ne 189 56,8 

SKUPAJ  333 100 

 

Na vprašanje je odgovorilo 333 anketiranih, od tega 43,2 % pritrdilno, 56, 8 % pa nikalno. 

Dalje so nas zanimale vrste športov, ki jih otroci kot gledalci tekem obiskujejo, in kakšen je 

interes za športe z žogo v primerjavi z drugimi športi.  

 

Tabela 6.27: Vrste športov, pri katerih so učenci navijači 

VRSTA ŠPORTA ŠTEVILO UČENCEV 

Nogomet 69 

Košarka 32 

Rokomet 26 

Odbojka 10 

Hokej 10 

Tenis 6 

Tek 6 

Smučarski skoki 6 

Floorball 5 

Smučanje 5 

Plezanje 4 

Plavanje 4 

Ples 3 

Ateltika 2 

Kolesarjenje 2 

Kegljanje 1 

reli 1 

Tek na smučeh 1 

Skvoš 1 

Namizni tenis 1 

Gimnastika 1 

 

Zanimivo je, da športi z žogo zavzamejo prvih šest mest. Najbolj popularni športi med 

anketiranimi za navijanje so torej nogomet, košarka, rokomet, odbojka, hokej in tenis. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Jezeršek; diplomsko delo 

- 64 - 

Rezultat ne preseneča, športi z žogo so v Sloveniji dobro prezentirani v večjih in manjših 

mestih. 

 

17. VPRAŠANJE: Ali se kot gledalec oz. navijač tekem načeloma udeležuješ skupaj s 

starši? 

Želeli smo preveriti, kolikšen delež anketiranih na tekmah navija skupaj s starši.  

 

Tabela 6.28: Navijanje anketiranih skupaj s starši 

NAVIJANJE SKUPAJ S 

STARŠI 

ŠTEVILO UČENCEV ODSTOTEK (%) 

Da 150 46,2 

Ne 175 53,8 

SKUPAJ 325 100 

 

Na vprašanje je odgovorilo 325 anketiranih, od tega jih 46,2 % pravi, da hodijo na tekme 

navijat skupaj s starši, 53, 8 % pa jih je odgovorilo, da ne oz. lahko gre tudi za anketirane, ki 

se tekem niti ne udeležujejo.  

 

Družinska športna kultura oz. tradicija športnega okolja močno vpliva na odločitve 

posameznika.Vemo, da so starši prvi, ki otroke uvedejo v šport. To pa lahko storijo 

neposredno z ukvarjanjem ali pa posredno z navijanjem na tekmi. Zato ne gre izključevati 

medsebojnega vpliva športnih interesov staršev (13., 14. vprašanje), udeležbe anketiranih na 

tekmah kot navijač (16. vprašanje), izbora športnih interesnih dejavnosti in posledično 

udeležbe na tekmovanjih. Pred vsem tem pa mora obstajati neka splošna naklonjenost športu, 

zainteresiranost staršev in zdrav pogled na gibanje.  

 

6.5 Žoga in športi z žogo v vsakdanjem življenju 

 

18. VPRAŠANJE: Pri katerih športih spremljaš športne prenose tekem? 

Zanimalo nas je, kateri so tisti športi, ki jih preko TV-zaslonov spremlja največje število 

otrok, in če imajo športi z žogo večjo pozornost kot ostali. Rezultati so vidni v tabeli, v levem 

stolpiču je zapisana vrsta športa, v desnem pa število učencev, ki tovrsten šport spremljajo. 

Vsak učenec je lahko zapisal več športov, ki jih spremlja.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Jezeršek; diplomsko delo 

- 65 - 

Tabela 6.29: Spremljanje športnih prenosov preko TV 

ŠPORTNI 

PRENOS 

ŠTEVILO UČENCEV 

Nogomet 170 

Smučanje 139 

Košarka 91 

Rokomet 81 

Smučarski skoki 73 

Hokej 40 

Formula 40 

Odbojka 31 

Moto GP 30 

Tenis 23 

Ateltika 15 

Biatlon 14 

Plavanje 10 

Gimnastika 9 

Drsanje 6 

golf 5 

Plezanje 5 

Ples 4 

Tek na smučeh 3 

Kolesarjenje 3 

Badminton 3 

Judo 2 

Bordanje 1 

Lokostrelstvo 1 

Namizni tenis 1 

Boks 1 

Ragbi 1 

 

Opazimo lahko, da se pri TV-prenosih športi z žogo znajdejo tik pod vrhom po številu 

učencev, ki jih spremljajo. Gre torej za športe, ki veljajo za zelo priljubljene. Verjetno pa je 

spremljanje odvisno od trenutne popularnosti športa. Na to vpliva čas športne sezone (začetek 

lige, končnica lige), uspešnost športnikov doma in v svetu, aktualnost svetovnih in evropskih 

prvenstev, medijska podpora. Če bi anketo izvajali oktobra 2013, ne bi presenečalo, če bi 

največje število učencev zapisalo, da spremljajo košarkarske prenose tekem. Evropsko 

prvenstvo v košarki, ki ga pripravlja Slovenija v septembru 2013, bo potegnilo za sabo 

medijsko pozornost, pozornost mladih in starejših športnih navdušencev, zato bi bili rezultati 

lahko drugačni.  
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Petrović (1996) ugotavlja enako, najbolj spremljani TV-prenosi so športi z žogo in alpsko 

smučanje.  

 

19. VPRAŠANJE: Katere slovenske športnike poznaš? 

Želeli smo ugotoviti, kateri so najbolj poznani slovenski športniki in kakšna pozornost je v 

primerjavi z drugimi namenjena športnikom športov z žogo. Šlo je za vprašanje odprtega tipa, 

zato smo imenom, ki so jih otroci zapisali, pripisali le število zapisov. Glede na število 

zapisov smo imena športnikov razvrstili od najbolj prepoznavnega (Tina Maze z 228-krat 

zapisanim imenom) do tistih, ki so bili zapisani samo po enkrat. 

 

Tabela 6.30: Poznavanje slovenskih športnikov 

MESTO IME IN PRIIMEK ŠPORTNIKA ŠTEVILO 

ZAPISOV 

1. Tina Maze 228 

2. Robert Kranjec 128 

3. Peter Prevc 127 

4. Dejan Zavec 43 

5. Jaka Hvala 34 

6. Jakov Fak 31 

7. Jurij Tepeš 29 

8. Primož Kozmus 24 

9. Anže Kopitar 21 

10. Petra Majdič 18 

11. Urška Žolnir 16 

11. Iztok Čop 16 

13. Luka Špik 13 

14. Tim Matavž 12 

15. Sara Isakovič 11 

16. Jure Dolenc 10 

17. Grega Žemlja, Filip Flisar 9 

18. Marija Šestak 8 

19. Peter Mankoč, Borut Mačkovšek 6 

20. Matej Gaber, Primož Peterka 5 
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21. Mina Markovič, Ana Drev 4 

22. Luka Žvižej, Jaka Lakovič 

Jasmin Handanović, Aljaž Pegan 

3 

 

23. Gorazd Škof, Primož Prošt, Sašo Bertoncelj, Maja Vidmar 2 

24.  Teja Gregorin, Rajmond Debevec,Valter Birsa, Alen Kobilica, 

Zlatko Dedič, Mitja Petkovšek, Matic Osovnikar, Primož Brezec, 

Tomo Česen, Mateja Svet, Alen Šket, Mitja Valenčič, Marko 

Milič 

1 

 

 

Športniki z žogo v primerjavi z drugimi niso tako poznani. Anže Kopitar, Tim Matavž in Jure 

Dolenc so prva tri najbolj prepoznavna imena športnikov z žogo. Znašla so se na 9., 14. in 16. 

mestu.  

 

Zopet je potrebno biti pozoren najprej na to, da je anketiranje potekalo v mesecih po zelo 

uspešno zaključeni sezoni zimskih športov, ko so uspehi določenih športnikov še vedno 

močno odmevali. Upoštevati je potrebno tudi to, da je priljubljenost oz. prepoznavnost 

športnikov močno odvisna od medijske pozornosti, ki pa jo pogojuje trenutna uspešnost 

športnika na svojem področju. Pomemben je del sezone. Prepoznavnost je odvisna tudi od 

tega, kako je določeni športni panogi (in s tem športniku) naklonjena občinska, krajevna, 

družinska skupnost. 

 

20. VPRAŠANJE: S katerimi domačimi športnimi rekviziti se ukvarjaš na igrišču, 

dvorišču, s prijatelji, starši? Obkroži najljubšega. 

Želeli smo ugotoviti, katere športne rekvizite imajo otroci doma in na katerem mestu po 

številu imetnikov je rekvizit žoga. Vsak učenec je lahko zapisal več rekvizitov, šlo je za 

vprašanje odprtega tipa. Dalje pa smo želeli izvedeti, kateri je njihov najljubši rekvizit. To so 

sporočili tako, da so obkrožili enega od naštetih.  
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Tabela 6.31: Športni rekviziti, ki jih učenci uporabljajo (na igrišču, dvorišču, s prijatelji, 

starši) 

REKVIZIT ŠTEVILO UČENCEV 

Žoga 240 

Lopar 142 

Kolebnica 90 

Kolo 85 

Rolerji 54 

Elastika 28 

Trampolin 23 

Frizbi 14 

Lok 12 

Skejt 11 

Obroč 10 

Balinčki 6 

Palica 6 

Trak 6 

Smuči 4 

Zračna puška 3 

Motor 1 

Hodulje 1 

Kij 1 

 

Iz zapisanega lahko vidimo, da se pri otrocih doma najdejo številni športni rekviziti. Jasno pa 

je, da je imetje, posedovanje rekvizitov odvisno od ekonomskega standarda otrokovih staršev. 

Čedalje bolj se kažejo razlike med učenci oz. družinami, ki si določeno vrsto športa lahko 

privoščijo. Pri analizi števila rekvizitov je zato najprej potrebno upoštevati cenovno 

dostopnost. Žogo ima 240 od 333 vprašanih, kar je več kot dve tretjini. Na nek način je takšno 

razmerje pričakovano, saj je žoga cenovno bolj dostopna kot precejšen del drugih rekvizitov. 

Poleg tega je žoga rekvizit, keterega uporaba niti ni odvisna od časa in prostora. V gibanje z 

žogo je lahko vključen vsakdo, torej ni izključevanja. Ne smemo pa pozabiti, da so se 

anketirani pri 7. vprašanju izrekli drugače. 99,4 %  oz. 331 jih je odgovorilo, da imajo doma 

vsaj eno žogo. Verjetno je posedovanje rekvizitov v resnici številčnejše od prikazanih 

podatkov v tebeli. 

 

Drugi kriterij, ki bi ga bilo potrebno upoštevati pri analizi števila rekvizitov, je tudi letni čas. 

Prepričani smo, da je le malo učencev v zadnjih mesecih šolskega pouka pomislilo na 

rekvizite, kot so smuči, bord, sanke itd., pa jih ima verjetno večje število od zapisanih.  
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Zagotovo gre tako pogosto posedovanje žoge pripisati tudi splošnemu navdušenju nad igrami 

oz. športi z žogo. Da je res tako, lahko vidimo iz analize spremljanja športnih prenosov, 

analize športov, pri katerih so učenci in starši navijači, analize interesnih dejavnosti, ... Med 

vsemi naštetimi športi z žogo zasedajo prva mesta oz. predstavljajo največji interes. 

 

Tabela 6.32: Obkroženi najljubši domači športni rekviziti 

REKVIZIT ŠTEVILO UČENCEV 

Žoga 95 

Lopar 24 

Kolo 22 

Rolerji 16 

Kolebnica 13 

Skiro 12 

Skejt 12 

Trampolin 9 

Elastika 6 

Trak 3 

Palica 3 

Motor 1 

Obroč 1 

Lok 1 

Puška 1 

 

Največ glasov za najljubši rekvizit je dobila žoga. Tu bi lahko upoštevali premo sorazmerje, 

več kot je žog, več je možnosti za najljubši izbor. Predvsem pa velja enako kot zgoraj, da je 

priljubljenost žoge verjetno združljiva z navdušenostjo nad igrami z žogo nasploh, ki jo lahko 

prepoznamo iz vprašanj o interesnih dejavnostih in pogostosti spremljanja športov z žogo 

preko TV. 

 

21. VPRAŠANJE: Kako bi se ocenil/a, da si uspešen/a pri igrah z žogo? 

Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično pomembne razlike v samooceni uspešnosti dečkov in 

deklic pri igrah z žogo. 
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Tabela 6.33: Razlike med spoloma v samooceni uspešnosti pri igrah z žogo 

  SPOL t df p 

Moški Ženski 

SAMOOCENA 

USPEŠNOSTI PRI 

IGRAH Z ŽOGO 

N 163 167 3,172 328 ,002 

M 4,55 4,31 

SD ,713 ,700 

 

Izkazalo se je, da se dečki na področju uspešnosti pri igrah z žogo pomembno višje ocenjujejo 

kot deklice.  

 

H 8: Med dečki in deklicami obstajajo statistično pomembne razlike v samooceni 

uspešnosti pri igrah z žogo. Hipotezo lahko potrdim.  

 

Rezultat po našem mnenju ne preseneča. Če nekako izhajamo iz teoretičnega dela in opaznih 

razlik v igri med spoloma, vemo, da se dečki v igrah z žogo počutijo bolj domače kot deklice. 

Dečki igre z žogo igrajo v prostem času, na igrišču, čisto brez obveze. Deklice teh iger 

načeloma ne izbirajo, zato niti nimajo priložnosti pridobiti samopodobe na tem področju. 

Posledično lahko sklepamo, da je zato nižja tudi samoocena. Za učitelja je pomembno, da 

prepreči, da dekleta teh iger ne bi zasovražile (zaradi morebitnih negativnih izkušenj). Poleg 

tega pa naj pazi, da ne namenja preveč pozornosti tistim učencem, ki so gibanj z žogo vešči. 

Tudi tisti, ki se z žogo ne znajdejo najbolje, bodo čutili zadovoljstvo ob premagovanju lastnih 

nezmožnosti. 
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7.0 RAZPRAVA 

 

Že teoretični del v podpoglavjih napelje na relativno različne tematike, ki nimajo zadosti 

povezave z igrami z žogo. Kljub temu pa bi lahko zaznali določene medsebojne vplive: 

družinska športna kultura → otrokov odnos do športa → zaznavanje razlik med spoloma v 

priljubljenosti nekaterih gibanj → otrokov izbor interesnih rekreativnih dejavnosti → športno 

udejstvovanje in tekmovanje → otrokova samopodoba. Med vse naštete vplive  se pogosto 

vmešajo tudi mediji, ki s svojo komercialno naravnanostjo določajo, sugerirajo splošno 

športno kulturo današnje družbe. V teoretičnem delu smo skušali najti neke splošno veljavne 

smernice. Podobnih raziskav s tega področja, tj. iger z žogo, nismo zasledili. Torej smo na 

nek način orali ledino in skušali najti približek teoretične podstave, iz katere smo lahko 

izpeljali nekatere sklepe.  

 

Tako je razdeljen tudi vprašalnik. Vsebino smo razdelili na 5 podtem. Vsaka tema zase 

prinaša nekatere ugotovitve.  

 

Tema gibanja z žogo predstavlja nekatere podatke, ki so že bili vidni v drugih raziskavah in so  

podrobneje predstavljeni v teoretičnem delu, npr. da so nekatere športne vsebine in gibanja z 

žogo bolj značilni za fante, nekateri bolj za dekleta. V teh dejstvih ni nič alarmantnega, v 

smislu potrebno bi bilo skrbeti za to, da bi imeli vsi možnost, da enako razvijejo vse 

motorične sposobnosti. Pomembno je, da se tega zavedamo in na podlagi tega razumemo 

odzive in dejanja otrok. Najpomebneje pa je, da vemo, da takšne zaznane razlike ne veljajo 

nujno za vsako deklico oz. dečka in v skladu s tem ravnamo. Če je deklica nagnjena k hokeju, 

nogometu (kar ni sicer pogosto), je prav, da jo učitelji spodbujajo. In če deček kaže interes za 

ples ali pa se edini izmed dečkov v razredu bolj navdušuje nad gibanji, ki so sicer ljubša 

deklicam (npr. odbijanje žoge z rokami, poigravanje z baloni), naj za to ne bo zapostavljen, 

ožigosan.  

 

Sledi tema šport in občutja. Tu nas je predvsem zanimalo, kako učenci doživljajo gibanja z 

žogo. V skladu s pričakovanji niso poročali, da jih je  tovrstnih gibanj strah. Zanimiv pa je 

nabor razlogov, zakaj ne marajo gibanj z žogo. Tu predstavijo razloge, na katere učitelj 

običajno niti ne pomisli, kaj šele opazi. Kot smo zapisali že v analizi rezultatov, je kar nekaj 

razlogov takšnih, ki se skorajda neposredno dotikajo učiteljevega načrtovanja športne vzgoje. 
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Torej, zopet se je potrebno takšnih dejstev zavedati in jih pri delu z učenci upoštevati. Pri tem, 

kako otroci doživljajo oz. kaj občutijo pri igrah z žogo, pa ni odveč nameniti pozornost tudi 

subjektivnim, neposrednim zaznavam. Igre z žogo so dinamični športi, hitri, včasih grobi. Ali 

lahko rečemo za opazovano množico, da v resnici nihče ne čuti strahu? Po našem mnenju 

težko. Pozornost je potrebno usmeriti v obe smeri, posredno z raziskavo in neposredno pri uri 

športne vzgoje. 

 

Sklop interesne dejavnosti z žogo pa je predvsem raziskoval, koliko učencev se odloča za 

dejavnosti z žogo oz. kako pogosto so v stiku z žogo. Rezultati jasno pokažejo, da je interes 

za športe z žogo velik, zavzemajo prva mesta in visoko udeležbo. Igre z žogo so pomembne 

kot interesne dejavnosti in tudi kot sprostitvene. Posebno prednost ima nogomet, ki je v večini 

raziskovalnih vprašanj šport, št. ena. Kar lahko iz dobljenih rezultatov uporabimo, je to, da so 

športi z žogo v naši družbi zagotovo privilegirani športi. To lahko za učence predstavlja 

prednost ali slabost. Uspeh v nekem privilegiranem športu lahko učencu prinese večji ugled, 

kar pa predstavlja tiho grožnjo za tiste otroke, ki se prav tako uspešno trudijo v drugih športih. 

Lahko bi se zgodilo, da bi sčasoma dobili občutek nekompetentnosti, če ne bi dobili zunanje 

potrditve, da je tudi ne tako popularen šport v resnici enakovreden šport. Vsi vemo, da je 

uspešen nogometaš dosti bolj v ospredju kot enako uspešen vaterpolist ali namiznoteniški 

igralec ali tekač na dolge proge. Zavedati se je potrebno, da imajo športi z žogo v slovenskem 

prostoru močno tradicijo in so zato tudi medijsko prioritetno obravnavani. Zato je naloga 

učitelja, da razvija in podpira tudi nagibe k drugim športom. Pomembno je gibanje, ne vrsta 

športne panoge. Razveseljuje pa novica, da se deklice in dečki približno v enaki meri 

udeležujejo interesnih dejavnosti, če pomislimo na to, da je ponudba glede na spol včasih 

omejena. To se verjetno zgodi zaradi prerazporeditve otrok po različnih športih, ki jih glede 

na spol preferirajo.  

 

Eden od razlogov, da so igre z žogo tako popularne, je verjetno tudi družinska kultura športa. 

Starši, ki nasploh šport cenijo, se udeležujejo športnih prireditev, tekmujejo sami, spremljajo 

tekmovanja preko malih ekranov, spremljajo tekmovanja svojih otrok,  motivirajo družino za 

skupno ukvarjanje s športom z žogo. Ljubezen do športa se na otroke prenese. In če je opaziti, 

da so tudi v družini igre z žogo pomemben del identitete, je logična posledica, da bo ta šport 

slej ali prej postal pomemben faktor tudi v otrokovem življenju. V sklopu šport in družina 

lahko dobimo občutek, v kolikšni meri je športna kultura družine navzoča. Poglavje ne 

omogoča informacij, s pomočjo katerih bi lahko napravili korelacijo med različnimi 
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komponentami, ki sestavljajo športno naravnanost družine. Pridobili smo podatke prve 

stopnje, kar pomeni, da bodo rezultati lahko izhodišče za nadaljnje raziskave s področja 

družinskega športa. Sem je umeščeno tudi vprašanje o udeleževanju otrok na tekmovanjih in 

ugotavljamo, da se deklice in dečki približno v enaki meri udeležujejo tekmovanj. To glede na 

pridobljeni podatek o približno enaki udeležbi pri interesnih dejavnostih niti ne preseneča.  

 

Zadnje podpoglavje v vprašalniku je zajemalo nekaj splošnih vprašanj, ki zgornje ugotovitve 

samo potrdijo. Šlo je za vprašanje spremljanja športnih TV-prenosov, prepoznavnosti 

športnikov in priljubljenosti žoge kot športnega rekvizita. Športi z žogo so najbolj spremljani 

športi, to se je pokazalo tudi na tem mestu. In da je žoga najbolj priljubljen rekvizit, v 

zaključku raziskave niti ne preseneča. Nekoliko preseneča nizka pepoznavnost športnikov z 

žogo, glede na to, da športi z žogo povsod zasedajo prva mesta. Kateri so vzroki za to, smo 

skušali ugotoviti že pri razlagi rezultatov.  

 

Zadnje vprašanje se nanaša na samooceno učencev in učenk. To, da se dečki bolje ocenjujejo 

pri igrah z žogo, ne preseneča, če se ozremo na prvo poglavje vprašalnika, ki ugotavlja 

določene interesne razlike med spoloma. Logična ugotovitev bi tekla v smeri večji interes 

zaradi družbene skupine, večja naklonjenost igram z žogo, več žoganja v prostem času, izbira 

tovrstnih interesnih dejavnosti, večja samozavest na tem področju, višja samoocena.  

 

Če se vrnemo na začetek razprave, kjer smo omenili medsebojne vplive nekaterih spoznanj, bi 

lahko rekli, da so mediji zagotovo aktualni snovalci športne kulture, prav tako je z družino. 

Pod vplivom teh dveh socializatorjev otrok razvija svoj odnos do športa, pri čemer opredeli 

tudi odnos do športnih interesnih dejavnosti, iger in gibanj z žogo. Opažamo, da spola 

zavzemata drugačen interes za športne aktivnosti, kar privede tudi do razlikovanja v 

samooceni na področju določenih športnih dejavnosti, v našem primeru iger z žogo. To ni bil 

predmet raziskave, gre zgolj za opažanja subjektivne narave. Vsako od vprašanj poda 

informacijo, ki v končni sliki pove več, kot bi sama zase. 
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8.0 SKLEP 

 

Žoga nas spremlja skozi celo življenje. Z njo se srečujemo v vsakdanjem življenju že pred 

vstopom v šolo, v času šolanja, v odrasli dobi. Učitelj lahko uporabi žogo v uvodni motivaciji, 

vzgojitelj z njo razvija pozornost, odrasli z žoganjem v natrpanem urniku združijo prijetno s 

koristnim. Žoga je zares nepogrešljv rekvizit v vzgojno-izobraževanem procesu, prav tako pa 

tudi v vsakdanjem življenju. Skušali smo pridobiti splošna spoznaja, ki jih lahko uporabi 

učitelj razrednega pouka. 

 

Diplomsko delo je z raziskavo napravilo napredek v naslednjih smereh: obstajajo razlike med 

spoloma v doživljanju nekaterih športnih vsebin (igre z žogo, ples, gimnastika) in gibanj z 

žogo (vodenje žoge z nogo, udarjanje žoge z nogo, udarjanje žoge s palico, vodenje žoge s 

palico, odbijanje žoge z rokami ter poigravanje z baloni). Obstajajo tudi razlike med 

deklicami in dečki v samooceni gibanj z žogo. Ugotavaljamo, da učenci pri gibanjih z žogo ne 

občutijo strahu, imajo pa kar nekaj drugih razlogov za to, da jim ta gibanja niso po godu. 

Dečki in deklice se približno v enaki meri udeležujejo športnih interesnih dejvanosti, prav 

tako tekmovanj in bi kot prvo dejavnost z žogo, s katero bi se želeli ukvarjati, izbrali 

nogomet.  

 

To so temeljna spoznanja, iz katerih lahko izhajamo in jih uporabimo pri nadaljnjem 

opazovanju. Res pa je, da bi bilo smiselno nadaljnje opazovanje osrediniti na vsako izmed 

tem oz. podpoglavij posebej. Tako bi raziskava ne bila preveč obširna in bi lahko bolj 

kompleksno in globinsko obravnavala vsak problem, korelacije med njimi pa bi bile v 

končnem mozaiku lažje zaznavne. V ponovni raziskavi bi vprašalnik vseboval vsaj polovico 

manj vprašanj, ta pa bi bila skrbneje izbrana in usmerjena.  

 

Kot že rečeno, raziskava na nekatera vprašanja podaja odgovore, nekateri odgovori pa 

prinašajo nova vprašanja. Bila bi toliko bolj zanimiva, v kolikor bi napravila dejansko 

povezavo med spoloma in npr. izbiro interesnih dejvanosti, udeleževanjem tekmovanj v živo, 

vrsto športa, kjer otrok tekmuje, itd. Vendar pa takšna raziskava zahteva kar precej časa in 

prostora. Podatki zato niso tako pestri, kljub temu pa dajejo določene iztočnice. Prav tako bi 

bilo zanimivo napraviti enako raziskavo s spremenljivko po razredih oz. različno starih 

otrocih.  
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Ključna spoznanja niso spoznanja, ki bi na področju iger z žogo predstavljala kakršenkoli 

presežek. Gre za spoznanja pragmatične narave. Z njimi lahko oblikujemo, načrtujemo uro, 

izognemo se neprijetnim siutacijam, predvidevamo, pričakujemo, kakšna bo reakcija učencev. 

Na osnovi spoznanih dejstev lahko prispevamo h kvaliteti športne vzgoje na področju iger z 

žogo.  
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10.0 PRILOGE 

 

Priloga A: Dopis za ravnatelje osnovnih šol 

 

Pozdravljeni! 

Sem Špela Jezeršek, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Sem tik pred zaključkom 

študija na smeri razredni pouk. Pod mentorstvom prof. dr. Vesne Štemberger pri didaktiki 

športne vzgoje pišem diplomsko delo z naslovom Igre z žogo. V raziskavo so vključene 

nekatere OŠ gorenjske regije, predvsem iz škofjeloškega in okoliškega območja. Na Vas se 

obračam, ker za empirični del raziskave potrebujem učence vaše šole in prosim za dovoljenje 

raziskave. Empirični del diplomskega dela zajema anketni vprašalnik za 3., 4. in 5. razred. 

Vprašalnik je anonimen, obsega 21 vprašanj s podvprašanji na prej omenjeno temo. Pošiljam 

Vam ga v priponki. 

 

V kolikor bi raziskavo lahko izvedla na Vaši šoli, bi v času podaljšanega bivanja prišla 

osebno na šolo in učencem 3., 4. in 5. razreda razdelila vprašalnike ter počakala na odgovore. 

V vsakem razredu bi se zamudila približno 30 minut.Zame je popolnoma vseeno, katera ura bi 

to bila. Želela bi čim manj ovirati pedagoško delo učiteljev.  

 

Zelo bi bila vesela in hvaležna, če bi lahko sodelovala z učenci Vaše šole. Vesela bom tudi, če 

lahko z anketiranjem pričnem že prihodnji teden. Če se strinjate z izvedbo raziskave, Vas 

prosim, da o tem obvestite učitelje v podaljšanem bivanju. Če je možno, bi prosila za več 

možnih datumov in ur obiska, da uskladim morebitna prekrivanja z obiski drugih šol. 

 

Za Vašo pripravljenost za sodelovanje se lepo zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 
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Priloga B: Vprašalnik za učence  

 

Pozdravljen/a! 

Sem Špela Jezeršek, študentka Pedagoške fakultete.  Pri izdelavi zaključnega dela, tj. 

diplomski nalogi, potrebujem tvojo pomoč, zato te prosim, da izpolniš spodnji vprašalnik.  

 

Vprašalnik vsebuje 21 vprašanj s podvprašanji. Prosim, da vprašanja pozorno prebereš. 

Vprašalnik je anonimen, torej ne bo nihče vedel, kdo je odgovarjal. 

 

Za tvojo pripravljenost in pomoč se lepo zahvaljujem in ti želim veliko uspeha v zadnjem 

obdobju tega šolskega leta.  

 

Najprej te prosim, da obkrožiš oziroma napišeš tri osnovne podatke, potem pa se lahko lotiš 

vprašanj. 

_______________________________________________________________ 

Spol: M/Ž  

Razred:  

Osnovna šola:  

 

1. Kako rad imaš spodaj naštete praktične vsebine pri urah športne vzgoje? Oceni od 1 do 5, 

pri čemer pomeni:  1- sploh ne maram, 5 -  zelo imam rad/a. Oceno obkroži. 

Preprosta gibanja (hoja, plazenje, lazenje, ...) 1     2    3     4     5 

Atletika  (tek, poskoki, ...)  1     2    3     4     5 

Gimnastika 1     2    3     4     5 

Ples 1     2    3     4     5 

Igre z žogo  1     2    3     4     5 

Plavanje 1     2    3     4     5 

Zimske dejavnosti 1     2    3     4     5 

Planinarjenje 1     2    3     4     5 
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2. Kako rad/a imaš naslednje igre z žogo? Oceni od 1 do 5, pri čemer pomeni:  1- sploh ne 

maram, 5 - zelo imam rad/a. Če igre ne poznaš, označi tako. Oceno obkroži.  

 

Med dvema ognjema 1     2    3     4     5     ne poznam 

Pepček – učenci stojijo v krogu, podajajo si 

žogo, učenci znotraj kroga se skušajo dotakniti 

žoge. 

1     2    3     4     5     ne poznam 

Muhice  1     2    3     4     5     ne poznam 

Desetka – igralec žogo 10-krat na različne 

načine odbije v steno, ne sme pasti na tla. 

1     2    3     4     5     ne poznam 

Kdo se boji črnega moža 1     2    3     4     5     ne poznam 

Zadevanje žoge – igralec skuša s svojo žogo 

zadeti žogo, ki se kotali, leti po zraku, 

odskakuje od tal ... 

1     2    3     4     5     ne poznam 

Lovci in zajci – lovci se gibljejo po pravilih in s 

podajanjem žoge skušajo zadeti zajce v 

omejenem prostoru. 

1     2    3     4     5     ne poznam 

Letala in poplava – žogo vodi na različne 

načine, na znak se skloni oz. stopi na višji 

predmet. 

1     2    3     4     5     ne poznam 

Ogenj – učenci vodijo žogo po prostoru, 

umikajo se ognjenemu učencu, da ne bi bili 

opečeni. 

1     2    3     4     5     ne poznam 

 

3. Kako rad/a imaš določena gibanja z žogo? Oceni od 1 do 5, pri čemer pomeni:  1- sploh 

ne maram, 5 - zelo imam rad/a. Oceno obkroži. 

Poigravanje z baloni 1     2    3     4     5 

Kotaljenje žoge 1     2    3     4     5 

Nošenje žoge 1     2    3     4     5 

Vodenje žoge z roko 1     2    3     4     5 

Vodenje žoge z nogo 1     2    3     4     5 

Vodenje žoge s palico 1     2    3     4     5 

Podajanje žoge 1     2    3     4     5 
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Lovljenje žoge 1     2    3     4     5 

Udarjanje žoge z nogo 1     2    3     4     5 

Udarjanje žoge s palico 1     2    3     4     5 

Odbijanje žoge z rokami 1     2    3     4     5 

Odbijanje žoge z loparjem 1     2    3     4     5 

 

4. Kako rad/a imaš določena kombinirana gibanja z žogo? Oceni od 1 do 5, pri čemer 

pomeni:  1- sploh ne maram, 5 - zelo imam rad/a. Oceno obkroži. 

Gibanje (tek, hoja, poskoki) z žogo preko 

ovir (stožci, obroči, črte ...) 

1     2    3     4     5 

Gibanje (tek, hoja, počepi ...) z žogo v 

paru 

1     2    3     4     5 

Gibanje (tek, hoja, počepi ...) z žogo v 

skupini 

1     2    3     4     5 

Štafetne igre z žogo 1     2    3     4     5 

 

5. Te je katerega od zgoraj naštetih gibanj z žogo, ki jih najdeš pod točko 3 in 4, strah?  

DA/NE (obkroži) 

 

6. Če si obkrožil/a DA, napiši, katerih gibanj te je strah in zakaj. 

-____________________________  Zakaj? ____________________________ 

-____________________________  Zakaj? ____________________________ 

-____________________________  Zakaj? ____________________________ 

-____________________________  Zakaj? ____________________________ 

 

7. Povej razloge, zakaj ne maraš določenih gibanj oz. iger z žogo. 

 

8. Katere vrste žog imaš doma? Obkroži. 

- rokometno 

- nogometno 

- košarkarsko 

- odbojkarsko 

- druge: 
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- nimam nobene žoge 

 

9. Kolikokrat na teden se izven šole, tj. v prostem času (doma, s prijatelji na igrišču, 

dvorišču, sam, s starši), igraš s katerokoli od žog? Napiši.  

 

10.  Ali se ukvarjaš s športnimi interesnimi dejavnostmi? DA/NE (obkroži). 

Če si obkrožil/a DA, s katerimi športnimi interesnimi dejavnostmi se ukvarjaš? 

 

Če si obkrožil/a DA, kolikokrat na teden se ukvarjaš s športnimi interesnimi dejavnostmi?  

Če se ukvarjaš z večimi, napiši za vsako posebej. 

 

11.  Če bi moral/a izbrati enega od športov z žogo in pričeti s treningi, za katerega bi se 

odločil/a? Obkroži enega. 

Rokomet, košarka, odbojka, nogomet, tenis, hokej, badminton, namizni tenis, vaterpolo, 

floorball, golf. 

 

12.  Ali se kdaj ukvarjaš s športom skupaj s starši? DA/NE (obkroži). 

Če si obkrožil/a DA, s katerimi športi se ukvarjate skupaj? Naštej. 

 

Če si obkrožil/a NE, s katerimi športi se ti ukvarjaš izven šolskih in interesnih dejavnosti (tj. 

neorganizirano)? Naštej. 

 

13.  Ali starši kdaj tekmujejo v kakšnem športu?  DA/NE (obkroži). 

Če si obkrožil/a DA, v katerih športih tekmujejo? 

 

14.  Se starši udeležujejo tekem kot gledalci oz. navijači? DA/NE (obkroži). 

Če si obkrožil/a DA, pri katerih športih? 

 

15.  Ali ti kdaj tekmuješ?  DA/NE (obkroži). 

Če si obkrožil/a DA, katerih športnih tekem se udeležuješ? 

 

 

16.  Se ti udeležuješ tekem kot gledalec oz. navijač? DA/NE (obkroži).  

Če si obkrožil/a DA, pri katerih športih? 
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17.  Se kot navijač oz. gledalec tekem načeloma udeležuješ skupaj  s starši? DA/NE (obkroži). 

 

18.  Pri katerih športih spremljaš športne prenose tekem? Naštej. 

 

19.  Katere športnike poznaš? Naštej njihova imena in priimke.  

 

20.  S katerimi športnimi rekviziti ( npr. lopar, žoga, elastika, kolebnica....) se ukvarjaš pri 

neorganiziranem športu (na igrišču oz. dvorišču s prijatelji, starši)?  Naštej vse, ki jih 

uporabljaš in obkroži najljubšega.  

 

21.  Kako bi se ocenil/a, da si uspešen/na pri igrah z žogo? 

1- sploh nisem uspešen/na 

2 - nisem uspešen/na 

3 - niti uspešen/na, niti neuspešen/na 

4 - sem uspešen/na 

5 - sem zelo uspešen/na 

 

Hvala za sodelovanje.  

 


