
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVA KARNIČNIK  



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA RAZREDNI POUK 

 

 

 

 

 

UGOTAVLJANJE ODRIVNE NOGE 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: dr., Vesna Štemberger, doc. Kandidatka: 

Somentor: dr., Franjo Krpač Eva Karničnik 

 

 

 

 

Ljubljana, november 2013



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Eva Karničnik; Diplomsko delo 

I 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorici dr. Vesni Štemberger in somentorju dr. Franju Krpaču za strokovno 

pomoč in usmerjanje pri izdelavi diplomskega dela.  

Hvala tudi učencem, učiteljem športne vzgoje in učiteljicam petega razreda osnovne šole 

Komenda Moste za sodelovanje pri raziskovalnem delu. 

 Za pomoč pri prevajanju se zahvaljujem bratu Luku in svakinji Nastji, gospe Ivi pa za hitro 

lektoriranje diplomskega dela. 

Hvala tudi staršema in bratu, ki so me v času študija spodbujali in me finančno podprli. 

Zahvaljujem se tudi fantu Jerneju, ki mi je vedno pomagal, stal ob strani in verjel vame. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Eva Karničnik; Diplomsko delo 

II 

IZVLEČEK 

Problem diplomskega dela je bilo ugotavljanje odrivne noge pri učencih petega razreda 

osnovne šole.  

V vzorcu merjencev je bilo zajetih 62 učencev petega razreda Osnovne šole Komenda Moste.  

Odrivno nogo smo ugotavljali s pomočjo več spremenljivk, in sicer: učenčev odgovor na 

vprašanje, katera je njegova odrivna noga, potisk najprej, streljanje na gol, doseţni skok, 

obseg goleni, obseg stegna, koţna guba goleni, koţna guba stegna, skok v daljino z mesta 

brez pomoči rok, troskok s pomočjo rok, troskok brez pomoči rok in visoki start. 

Vse pridobljene podatke smo uredili s tabelami programa Excel in jih nato obdelali s pomočjo 

statističnega programa SPSS. Pri izračunu osnovne statistike smo izračunali frekvence in 

relativne frekvence za vse spremenljivke, ki smo jih preučevali. Standardne odklone, 

povprečne vrednosti ter minimalne in maksimalne rezultate pa smo izračunali le za numerične 

spremenljivke. Te so: doseţni skok, obseg goleni, obseg stegna, koţna guba goleni, koţna 

guba stegna, skok v daljino z mesta brez pomoči rok, troskok s pomočjo rok in troskok brez 

pomoči rok. 

Po obdelavi vseh spremenljivk smo ugotovili, da se večina učencev odriva z desno nogo.  

Prav tako smo prišli do ugotovitve, da si je potrebno za določevanje odrivne noge vzeti čas. 

Učence je potrebno obravnavati individualno in meritve za določevanje odrivne noge večkrat 

ponoviti.  

Delo z učenci nam je pokazalo, da učenci še vedno ne vedo, kaj pomeni izraz odrivna noga, 

čeprav so ţe v petem razredu.  

 

 

 

Ključne besede:  

Odrivna noga, odriv, skok v daljino, skok v višino, merjenje obsega, merjenje koţnih gub, 

troskok, skok z mesta. 
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ABSTRACT 

Determining the takeoff leg 

The problem of the thesis was the determination of the takeoff leg at children in the fifth 

grade of elementary school. 

The sample was covered objects between 62 pupils in the fifth grade primary school 

Komenda  Moste. 

Takeoff leg was determined by several variables , namely: the learner's answer to the question 

which is its blade leg, thrust forward, shooting on goal , reachstackers jump, the volume of the 

lower leg , thigh circumference , skin fold lower leg , thigh skin fold , long jump from the site 

without the help of hands, triple jump with the help of hands, triple jump without the help of 

hands and high start. 

All acquired data were edited in Excel tables and then processed using a statistical program 

SPSS. In the calculation of basic statistics, frequencies and relative frequencie were calculated  

for all the studied variables. Standard deviation of the average value and the minimum and 

maximum results, we calculated only for numeric variables  this are: reachstackers jump, the 

volume of the lower leg , thigh circumference , skin fold lower leg , thigh skin fold , long 

jump from the site without the help of hands, triple jump with the help of hands and triple 

jump without the help of hands.  

After processing of all the variables, we found that most of the pupil pushes to the right leg . 

We have also come to the conclusion that it is necessary to take time to determine the takeoff 

leg. Pupils should be treated individually and measurements for the determination of the 

takeoff leg repeated several times. 

Working with pupils has shown us that pupils still do not know what is meant by takeoff  leg , 

even if they are already in the fifth grade. 

 

Key words: 

Takeoff leg, push off, long jump, high jump, measuring scale, measuring skin folds, triple 

jump, jump from the site. 
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1.0 UVOD  

Odrivna noga je pojem, s katerim bi moral učitelj učence seznaniti ţe v prvem vzgojno- 

izobraţevalnem obdobju (Učni načrt, 2011). Ţe v času mojega šolanja nimam v spominu, da 

bi kdajkoli posvečali odrivni nogi posebno pozornost. Odrivna noga je učencem sicer znan 

izraz, vendar ne vedo točno, kaj pomeni, kaj šele, da bi si jo znali določiti. Učitelji so tisti, ki 

bi morali vedeti, na kakšen način jo določiti ter kako pomembno le-ta vpliva na dolţine 

skokov. Potrebno bi bilo večje ozaveščanje učiteljev ter spodbujanje, da se odrivna noga 

določa ţe v prvem razredu. 

V diplomskem delu je v teoretičnem delu predstavljen odriv kot sestavni element skoka v 

višino in skoka v daljino. Po literaturi smo poiskali različne načine ugotavljanja odrivne noge, 

ki so lahko v pomoč učiteljem v osnovnih šolah. 

V raziskovalnem delu pa je podrobno opisana in predstavljena naša raziskava ugotavljanja 

odrivne noge pri petošolcih.   



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Eva Karničnik; Diplomsko delo 

2 

2.0 PREDMET IN PROBLEM 

Predmet diplomskega dela je ugotavljanje odrivne noge petošolcev. Problem dela pa je 

primerjava različnih načinov ugotavljanja. Na različne načine bomo skušali ugotoviti odrivno 

nogo ter kako na to vplivajo nekatere spremenljivke. Hkrati pa bomo v teoretičnem delu 

utemeljili pomen določanja odrivne noge za učenca na razredni stopnji osnovne šole ter 

ugotoviti, kakšno vlogo ima pri tem učitelj razrednega pouka. 

Kot nam ţe samo ime pove, je odrivna noga tista, s katero se odrivamo. To je noga, ki nam 

pomaga, da skočimo visoko oz. da skočimo daleč. V slovarju slovenskega knjiţnega jezika 

(1995) pa lahko preberemo, da je odriv del skoka oz. trenutek, ko se športnik s sunkom ob 

podlago oddalji od nje. Odrivna noga pa je tista noga, s katero se skakalec v višino ali daljino 

odrine od podlage. Zato sklepamo, da je določitev odrivne noge zelo pomembna. Če vemo, 

katera je naša odrivna noga, so posledično rezultati boljši. 

Odrivna noga je torej sestavni del odriva, odriv pa je prisoten pri vsaki atletski disciplini. 

 

2.1  ATLETIKA V OSNOVNI ŠOLI 

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika lahko preberemo, da je atletika šport, ki obsega teke, 

hojo, skoke, mete in mnogoboje. Torej vsebuje takšne načine gibanja, ki jih človek potrebuje 

za vsakdanje ţivljenje. Tome (1986) pravi, da je atletika sestavina telesne kulture. Vsakdo 

mora za svoj optimalni razvoj poskrbeti tudi za telesno kulturo. Najmanjšo količino te 

dejavnosti imenuje telesnokulturni minimum, ki obsega hojo, skoke, mete ter tek. Le-le pa so 

sestavine atletike, zato to imenuje kar atletski minimum. 

Atletika je ena od temeljnih dejavnosti športne vzgoje. Delimo jo v tri osnovne skupine: 

 teki 

 skoki   

 meti. 
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Torej jo sestavljajo najbolj osnovne, naravne oblike gibanja, ki so ontogenetsko in 

filogenetsko najstarejša gibanja, ki jih je uporabljal človek za svoj obstoj. Ta gibanja otroci 

uporabljajo ţe spontano pri igri ali vadbi. Človek se najprej nauči teči, skakati in metati, zato 

je atletika pri najmlajših učencih najbolj razširjena (Čoh, 2002). 

V današnjem času lahko trdimo, da je gibanja vse manj, zato je še toliko bolj pomembno, da 

le- tega spodbujamo v osnovni šoli. Najlaţje to storimo ţe v začetku šolanja, ko je motivacija 

učencev še zelo velika. Pri tem pa lahko  veliko pripomorejo učitelji razrednega pouka. 

Pomembno je, da ima učitelj potrebna specialno-didaktična znanja ter da učence ţe na začetku 

usmerja k ugotavljanju njegove odrivne noge. Tako bo učenec dosegal boljše rezultate in bo 

njegova motivacija večja, hkrati pa bo več gibanja. Tako učitelj deluje v skladu z učnim 

načrtom in veliko pripomore k splošnemu cilju športne vzgoje, ki se glasi: učitelj oz. športni 

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

Ni dvoma, da je atletika ena temeljnih dejavnosti športne vzgoje v šolah. To lahko utemeljimo 

tako s strukturo atletske motorike, ki je osnova tudi drugim športnim panogam, kot tudi z 

opaţanji, kako ta vpliva na celovito osebnost človeka (Čoh, 2002). 

 

2.1.1  Metodika učenja tehnike atletskih disciplin 

Učenje v atletiki poteka po splošnih zakonitostih didaktike in metodike. Poleg načela 

primernosti moramo upoštevati sposobnosti in razvojno stopnjo otrok. Seveda pa ne smemo 

pozabiti na načelo postopnosti: od laţjega k teţjemu, od znanega k neznanemu, od enostavnih 

gibanj k bolj sestavljenim in zahtevnim. 

Pri usvajanju nove tehnike je pri učencih pomembno ustvariti kompleksno predstavo z 

ogledom videoposnetkov, filmov ali  nazorno demonstracijo. Demonstracijo morajo videti vsi 

učenci, izvedena naj bo kar se da pravilno. Poudarjeni pa naj bodo ključni elementi gibanja.  

Pri učenju si učenci nabirajo gibalne izkušnje. Za izpopolnjevanje pravilne tehnike 

uporabljamo olajševalne okoliščine (npr. skrajšan zalet pri skokih, odrivna deska pri skokih v 

daljino, neposredna asistenca …). Pomembna sestavina vadbenega procesa je tudi sprotno 

popravljanje napak. Večkrat ko učenec gib ponovi napačno, teţje ga bomo kasneje odpravili 

(Čoh, 2002).   
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2.1.2  Učni načrt in cilji 

Prva triada 

V prvi triadi se spodbuja predvsem razvoj skladnosti gibanja, ravnoteţja, moči in gibljivosti. 

To pa učitelji dosegajo z igro, ki učencem zagotavlja zelo naraven način izraţanja. Posebno 

pozornost je treba nameniti zadostnim gibalnim spodbudam in ustreznemu razmerju med 

obsegom ter intenzivnostjo obremenitve (Učni načrt, 2011). 

 

Preglednica 2. 1: Teoretične in praktične vsebine v prvem izobraţevalnem obdobju 

Praktične vsebine 

 

Teoretične vsebine 

 

- Igre hitrega odzivanja. 

- Štafetne igre z elementi tekov, skokov 

in metov. 

- Preskakovanje nizkih ovir z enonoţnim 

odrivom. 

- Preskakovanje določene razdalje s 

sonoţnim odrivom z mesta in s kratkim 

zaletom, enonoţnim odrivom in 

sonoţnim doskokom. 

- Naskok na orodje ali blazine s kratkim 

zaletom in enonoţnim odrivom. 

- Osnovni skok v višino. 

Zalet, odriv, doskok, naskok, razdalja, 

ritem teka, zalet, odrivno mesto, odriv, 

doskok, naskok, merjenje razdalje. 

 

 

Druga triada 

Osnovne značilnosti biološkega razvoja otrok v drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju so 

predvsem upočasnjena telesna rast, začetek intenzivne rasti mišic, velika stopnja razvitosti 

koordinacije gibanja. To obdobje je najprimernejši čas za učenje dejavnosti, ki zahtevajo 

veliko naučenih gibalnih vzorcev in so podlaga za razvoj osnovnih struktur nekega gibanja.  

Zato je drugo izobraţevalno obdobje nadvse primerno za usvajanje atletskih vsebin in tehnik 

(Učni načrt, 2011). 
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Preglednica 2. 2: Teoretične in praktične vsebine v drugem izobraţevalnem obdobju 

Praktične vsebine Teoretične vsebine 

- Skakalni poligoni in štafete. Skok v daljino s 

krajšim zaletom z odrivne cone; 

mnogoskoki.  

- Skok v višino s krajšim zaletom s 

prekoračno tehniko čez elastično vrvico. 

Osnovni atletski pojmi: tekališče, štart, cilj, 

odrivna noga, odrivno mesto, prestop. 

 

 

2.2  SKOKI 

Pri skoku se telo z lastno močjo dvigne od tal ter se poţene v določeno smer po zraku. Skok je 

poševen met. Metalna sila pa izvira iz telesa samega (Černe, 1947). 

Otroci radi skačejo daleč in visoko, imajo pač skakalni nagon, ki ga je moč opaziti tudi v 

njihovih igrah. Kolikor starejši so, manj se igrajo in tudi skakanja je manj. Ko pa odrastejo, pa 

načeloma skokov ne potrebujejo več, saj niso potrebni za dnevno komunikacijo. Tako danes 

velja, da so skoki le za otroke in mlade. Le redke izjeme obdrţijo telesno teţo in primerno 

kondicijo (Tome, 1972). 

Učitelj razrednega pouka je tisti, ki mora učencem omogočiti čim več skakalnih izkušenj. Le s 

pravim znanjem in z zadostnim vztrajanjem lahko pripomoremo k boljši fizični pripravljenosti 

učencev. Ţe v knjigi Draga Ulage (1980) lahko preberemo, da si otroci pri telesni vzgoji: 

- utrjujejo zdravje; 

- pospešujejo telesni razvoj in oblikujejo skladno razvito postavo; 

- razvijajo zmoţnost za delo; 

- razvijajo ustvarjalnost, veselje do športnega tekmovanja in planinstva; 

- pridobivajo športna znanja in trajne telesnokulturne navade za smotrno izkoriščanje 

prostega časa v vseh obdobjih ţivljenja. 

Za skoke oziroma maksimalni začetni pospešek potrebujemo eksplozivno moč. Eksplozivna 

moč je sposobnost aktiviranja maksimalnega števila motoričnih enot v čim krajšem času. 

Zanjo je značilna je hitra mobilizacija velike količine mišične sile. Sposobnost, ki se jo da le v 

manjši meri natrenirati, saj je prirojenost sorazmerno visoka (h
2
 = 0.80) (Pistotnik, 2011). 
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Tome pravi, da je najboljša vaja za skok skakanje; več ko bodo skakali, boljši skakalci bodo. 

Učitelji razrednega pouka imajo torej idealno priloţnost, da učence preko igre in zanimivih 

vaj pripeljejo do rezultatov (Tome, 1972). 

 

2.2.1  Skok v daljino 

Skok v daljino sodi v skupino najstarejših gibanj. Sestavljeno je iz vsakdanjih gibov: tek, 

odriv z eno nogo in doskok na obe. Skakati zna torej ţe vsak po naravi, za daljši skok pa 

potrebujemo ţe nekaj več moči in gibalne kondicije (Tome, 1972). 

Zaradi svoje relativno preproste tehnike je skok v daljino zelo primerna atletska tehnika za 

otroke. Skoraj vsak otrok obvlada elementarno obliko skoka v daljino, ki jo je osvojil 

spontano med igro v otroštvu. 

V okviru športne vzgoje v osnovni šoli je mogoče organizirati pouk tako, da je gostota skokov 

zelo velika, skladno s tem pa vplivamo na motorični razvoj otrok (Čoh, 2002). 

Tome gostoto skokov opredeli kot količino gibanja posameznika v eni uri, izkazano v 

minutah, hkrati pa je kazalec kakovosti organizacije vadbe (Tome, 1972). 

Pouk lahko organiziramo v sklopu 9 ur ob upoštevanju metodike učenja atletskih disciplin. 

Sklop devetih ur predstavlja devet didaktičnih korakov za čim učinkovitejše učenje skoka v 

daljino. Prvo uro namenimo spoznavanju elementarnih oblik skokov in daljinskih skokov. V 

drugi in tretji uri bodo učenci izpopolnjeval zalet, odriv in vzletni poloţaj. Četrta ura je 

namenjena učenju faze leta s tehniko visenja. Nadaljnje ure pa so namenjene učenju merjenja 

in izpopolnjevanja tekmovalnega zaleta ter izpopolnjevanju doskoka pri skoku v daljino (Škof 

idr., 2006). 

S skoki preko različnih ovir, ki morajo biti prilagojene na raven učenčevih sposobnosti,  

učenci razvijajo odločnost in pogum. Bistvo uspešnega skoka pa je, da učenec na čim bolj 

racionalen način izvede prehod iz zaleta v fazo leta (Škof idr., 2006).  
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Skok v daljino sestavljajo štiri med seboj povezane faze: 

- zalet 

- odriv 

- let in 

- doskok. 

 

Slika 2. 1: Skok v daljino 

(http://www.os-franakranjca.si/0708/rom/atletika/3.htm) 

 

2.2.2  Skok v višino 

Tehnike skoka v višino so se skozi zgodovino pogosto spreminjale tako zaradi spreminjanja 

pravil kot tudi zaradi inovativnosti skakalcev. V 19. stoletju so poznali dve disciplini skoka v 

višino: z mesta (sonoţni odriv) in iz zaleta (odriv z eno nogo). Skok z mesta je kot 

tekmovalna disciplina v začetku 20. stoletja zamrl, skok iz zaleta pa je ravno v tem času 

doţivel najhitrejše in največje spremembe. Prva tekmovalna tehnika v skoku v višino z 

zaletom je bila skrčka, kasneje škarje. V začetku 20. stoletja se pojavi tehnika dvojne škarje 

ali tako imenovana estern roll. Kmalu zatem zahodna rotacijska tehnika ali western roll. 

Iz tega načina skakanja se je nato razvila tehnika  straddle  in kasneje strmoglavi straddle  

(Škof idr., 2006). 

Za skok v višino je značilna izredna dinamika razvoja rezultatov in različnih tehnik skakanja. 

Leta 1968 se je zgodila nedvomno najbolj radikalna sprememba v načinu skakanja s pojavom 

tehnike Fosbury-flop.  Inovator te tehnike Richard Fosbury je na olimpijskih igrah v Mehiki 

z rezultatom 224 cm osvojil zlato medaljo. Nov način skakanja, krajše –  »flop«, se je 

uveljavil tako v vrhunski, kot tudi v šolski atletiki (Čoh, 2002).  

http://www.os-franakranjca.si/0708/rom/atletika/3.htm
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Slika 2. 2: Različne tehnike skoka v višino glede na prehod preko letvice  

(Čoh, 2002, str. 163) 

 

Danes najbolj razvita tehnika – »flop« se razlikuje od vseh drugih tehnik skoka v višino po 

elementih: po zaletu v loku, ki dopušča višje zaletne hitrosti, po bolj centričnem odrivu ter po 

prehodu letvice (s hrbtom naprej). 

Cilj skoka v višino je seveda skočiti čim višje oziroma dvigniti centralno teţišče telesa v čim 

višji poloţaj. Razvoj tehnike je šel v smeri zmanjševanja razlike med maksimalno višino 

centralnega teţišča telesa in najniţjim delom telesa skakalca v trenutku prehoda letvice (Škof 

idr. 2006). 

Višina skoka je odvisna tudi od rotacij posameznih delov telesa okoli centralnega teţišča 

telesa pri prehodu letvice. Zaradi iskanja najbolj racionalnega prehoda letvice so nastale 

različne tehnike skoka v višino (Čoh, 2002). 

Tehnika »flop« je danes v tekmovalnem športu domala edina, saj stare tehnike niso več 

primerne za doseganje rezultatov. Ohranila pa so se kot sredstva za popestritev ur učenja in 

izpopolnjevanja tehnike skoka v višino. V drugem in tretjem triletju osnovne šole se jih 

uporablja za popestritev učenja in za seznanitev s tremi osnovnimi zakonitostmi zaleta za 

skok v višino: hitrost, ritem in točnost (Škof idr., 2006). 
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2.3  ODRIV 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (2008) pravi naslednje: 

Odriv – glagolnik od odriniti se, del skoka, teka, plavanja, ko se športnik s sunkom ob 

podlago oddalji od nje. 

Pobliţe si bomo ogledali odriv pri skoku v višino in pri skoku v daljino. 

 

2.3.1  Odriv pri skoku v daljino 

 

Slika 2. 3: Skok v daljino 

(Tome, 1986, str. 47) 

 

Dober odriv je odvisen od tehnike odriva in odrivne moči. Ne moremo trditi, da bo tisti, ki 

ima dober odriv, daleč skočil. Prav tako je z odrivno močjo, če ni pravilne tehnike, ne koristi 

kaj dosti. Zato moramo poskrbeti za obe komponenti odriva, tehniko in odrivno moč. Toda na 

slednjo teţje vplivamo, saj je v glavnem prirojena. Seveda pa velja pravilo, da z vadbo 

tehnike odriva nekaj pripomoremo tudi k odrivni moči (Tome, 1972). 

Predzadnji korak mora biti daljši, zadnji pa krajši; s tem doseţemo boljši izkoristek moči           

(s podaljšanjem predzadnjega koraka se teţišče nekoliko zniţa, s tem se dodatno obremeni 

zamašno nogo, ki prav zaradi tega telo dvigne više, s tem pa olajša delo odrivni nogi, da 

dvigne telo še više). Dolţina skoka je namreč zelo odvisna od višine skoka (Tome 1986). 

Bistvena faza skoka v daljino je izvedba odrivne akcije, ki se začne, ko skakalec postavi 

stopalo odrivne noge na mesto odriva. Pot centralnega teţišča telesa skakalca je definirana z 

odrivom in je odvisna od naslednjih dejavnikov: 
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- vzletne (odskočne) hitrosti 

- vzletnega kota 

- višine centralnega teţišča telesa v trenutku odriva. 

Najpomembnejša od zgoraj naštetih je vzletna hitrost, ki je v direktni soodvisnosti z 

rezultatom skoka. Kakšna pa je vzletna hitrost, pa je odvisno od horizontalne hitrosti, ki jo 

skakalec doseţe v zaletu in njene transformacije v odrivu (Čoh, 2002). 

Temeljni problem skoka v daljino z biomehanskega vidika je transformacija horizontalne 

hitrosti v rezultanto vertikalne in horizontalne hitrosti v fazi odriva. Skakalec mora realizirati 

čim večjo vertikalno hitrost ob čim manjši izgubi horizontalne hitrosti. Glede na teoretični 

model je torej daljina skoka definirana z odrivno razdaljo in doskočno razdaljo (Čoh, 2001). 

Z vidika kinematične strukture je odrivna akcija sestavljena iz naslednjih faz: 

- faze postavljanja odrivne noge 

- faze amortizacije 

- faze ekstenzije (Čoh, 2002). 

 

Slika 2. 4: Faze odrivne akcije 

(Čoh, 2002, str. 205) 
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Faza postavljanja odrivne noge 

Eden ključnih momentov odrivne akcije je kot postavljanja odrivne noge na podlago. Velikost 

kota je odvisna od hitrosti v zaletu, pri čemer se s povečano zaletno hitrostjo poveča tudi kot. 

Čim je kot postavljanja odrivne noge preoster, je skakalčeva parabola leta centralnega teţišča 

telesa visoka, vendar kratka. Odrivno nogo se postavlja aktivno in hitro na podlago v smeri 

navzdol in nazaj, pri čemer mora biti izveden hkrati dotik s celim stopalom. Telo je v trenutku 

postavitve odrivne noge na podlago v vertikalnem poloţaju ali pa je rahlo odklonjen v 

nasprotni smeri gibanja (3-5 stopinj). 

Faza amortizacije 

Uspešna izvedba odrivne akcije je v precejšni meri odvisna od faze amortizacije sile pritiska 

reakcije podlage. Eden od osnovnih pogojev odrivne akcije je tudi čas trajanja amortizacije, ki 

mora biti čim krajši. Faza mora biti zaključena do trenutka, ko boki preidejo oporno točko in 

ko koleno zamašne noge doseţe paralelni poloţaj s kolenom odrivne noge. 

Faza ekstenzije 

Skakalec se iztegne v skočnem, kolenskem in kolčnem sklepu ter v trupu (Čoh, 2002). 

Skakalci začetniki imajo teţave predvsem v izvedbi odrivnega giba, saj ga ne izvedejo do 

konca in ga prezgodaj prekinejo. Naloge, ki zagotavljajo dober odriv, naj izpolnjujejo 

naslednje zahteve: 

- preprost način izvedbe 

- ne zahtevajo posebnih naprav ali orodij 

- povezujejo več elementov tehnike skoka. 

Naloge naj bodo postavljene tako, da njihova izvedba ţe sama po sebi vsaj v grobem 

zagotavlja pravilno tehniko skakanja v daljino. Nekaj primerov takšnih nalog: 

- hopsanje; 

- skok v globino z različnimi nalogami (obrat, prijeti se za pete, narediti korak v zraku 

…); 

- skok s sonoţnim odrivom z mesta v daljino in globino; 

- skok v daljino z zaletom brez posebne naloge (zalet ni točno odmerjen, le dolţina 

zaleta 5 do 10 m) (Škof idr., 2006). 
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Značilno za šibkejše in manj spretne učence je, da podaljšujejo zadnji korak, kar privede do 

tega, da je skok nizek in kratek. To lahko popravimo tako, da učence naučimo, da predzadnji 

korak podaljšajo, zadnjega pa skrajšajo. S tem smo ustvarili ugodnejše moţnosti za 

eksplozivno kontrakcijo odrivnih mišic (Tome, 1972). 

 

2.3.2  Odriv pri skoku v višino 

Odriv pri tehniki  flop 

V fazi odriva se definirajo naslednji trije parametri skoka: 

- hitrost skoka (vertikalna hitrost) 

- optimalen vzletni kot 

- rotacije, ki zagotavljajo prehod letvice. 

Pri »flopu« imamo tri vrste rotacijskih gibanj: 

- rotacija okoli prečne (frontalne) osi, ki omogoča skakalcu prehod iznad letvice iz 

pokončnega v upognjen poloţaj; 

- rotacija okoli sagitalne osi, ki omogoča skakalcu prehod iz vertikalnega poloţaja v 

horizontalni; 

- rotacija okoli vzdolţne osi pa povzroči zamah zamašne noge in rok v odrivu, pri čemer 

skakalca vrti s hrbtom k letvici (Čoh, 2002). 

Po mnenju mnogih avtorjev je odriv ena najpomembnejših faz, ki zagotavlja uspešen skok v 

višino. Ko je skakalec v fazi odriva, pride do spremembe horizontalne hitrosti centralnega 

teţišča skakalca v vertikalno hitrost. Odriv se prične s postavljanjem stopala odrivne noge na 

podlago oz. mesto odriva. Kot postavljanja naj bo od 20 do 25 stopinj glede na letvico. 

Oddaljenost mesta odriva od letvice pa je zelo individualna.  

Začetna faza odriva je tako kot pri skoku v daljino amortizacija, le da v tej fazi pride do 

izrazite transformacije horizontalne hitrosti v vertikalno hitrost, ki je posledica sile reakcije 

podlage. To silo pa še povečata zamah zamašne noge in zamah roke, ki sta usmerjeni naprej 

in navzdol (Čoh, Supej, 2008). 
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Faza, ki sledi amortizaciji, je ekstenzija (odskok). Skakalec se v tej fazi silovito iztegne v 

skočnem, kolenskem in kolčnem sklepu. Ekstenzija se zaključi, ko je skakalec v navpičnem 

poloţaju ali pa je odklonjen od vertikalne osi za 2 do 5 stopinj. 

Učinkovit odriv je predvsem posledica časa, ki je potreben za preklop mišičnih skupin od 

ekscentrične mišične kontrakcije v centrično (Čoh, 2002). 

Odriv pri prekoračni tehniki: 

Najprej določimo mesto odriva, ki naj bo na 1/3 razdalje med stojaloma (na strani zaletišča) in 

2-2,5 stopala od letvice/elastike. Učenec pod kotom 45 stopinj priteče na mesto odriva, 

dolţino zaleta si izmeri predhodno. Noge naj bodo pri prehodu letvice v kolenih iztegnjene, 

odrivna noga pa naj po odrivu pasivno obvisi, dvigne pa naj se takrat, ko zamašna noga ţe 

preide letvico in se spušča navzdol (Škof idr., 2006). 

 

2.4  ODRIVNA NOGA 

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (1995) lahko preberemo, da je odrivna noga tista 

noga, s katero se skakalec v višino ali v daljino odrine od podlage. 

 

Slika 2. 5: Odriv 

(http://www2.arnes.si/~amrak3/SPORTNA%20VZGOJA/atletika/atletika.htm) 

 

Lahko povzamemo, da je odriv pomemben tako pri skoku v daljino kot tudi pri skoku v 

višino, zato je ključnega pomena, da učenec ve, katera je njegova odrivna noga. 

V večini primerov oziroma pri večini ljudi je odrivna noga leva. Pri levičarjih pa je odrivna 

noga praviloma desna (Čoh, 2002). 

http://www2.arnes.si/~amrak3/SPORTNA%20VZGOJA/atletika/atletika.htm
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V literaturi lahko preberemo, da morajo učenci čim preje ugotoviti in si zapomniti, katera je 

njihova odrivna noga in s katero nogo zamahujejo. Učenec, ki bo ugotovil odrivno nogo, bo 

pri skokih hitreje napredoval (Tome, 1972). 

Ugotavljanje odrivne noge 

Prvi korak pri poučevanju skokov je ravno določitev odrivne noge, ki si jo učenci določijo 

sami s pomočjo elementarnih skokov in nekaterih načinov (Škof idr., 2006).  

Škof idr. (2006) so  priporočili naslednje načine za ugotavljanje odrivne noge: 

- iz stoje padec naprej (s tisto nogo, s katero stopimo naprej, tista je odrivna); 

- start iz nestandardnih poloţajev (s katero nogo napravimo prvi korak); 

- skakanje (elementarni skoki, kjer se odrivamo z levo kot tudi z desno nogo, pozorni 

smo na občutek učenca).  

Elementarne oblike skokov v višino: 

- skok z mesta 

- osnovni skok 

- skrčka 

- prekoračna tehnika. 

Skok z mesta 

Se izvaja na vedno višje postavljeno orodje na primer na švedsko skrinjo. Začetni poloţaj 

skoka je stoja na obeh nogah, stopala so v širini bokov. Pred izvedbo sonoţnega odriva 

skakalec skrči nogi v kolenu, roke zaroči. Temu sledi sonoţni odriv, pri katerem si učenec 

pomaga z gibanjem rok naprej in gor. V fazi leta je gibanje podobno skrčki, skakalec v zraku 

skrči noge in jih povleče proti trupu. Skakalec skok zaključi na obe nogi na orodje. 

Osnovni skok 

Je najpreprostejša oblika tehnike skoka v višino z enonoţnim odrivom. Učenci izvajajo 

osnovni skok z odrivom tako z levo kot tudi z desno nogo. Za osnovni skok je značilno: 

- stopnjevani zalet (pospeševanje proti odrivnemu mestu), 

- enonoţni odriv, postavitev na celo stopalo, trup pa je nekoliko uklonjen nazaj, 

- v fazi leta je poloţaj telesa kot pri teku s poudarjenim odrivom, 
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- doskok je na zamašni nogi z nadaljevanjem korakov kot pri teku. 

 

Slika 2. 6: Skok v višino, osnovni skok 

(Čoh, 2002, str. 177) 

Skrčka 

Tehnika je zelo podobna osnovnemu skoku, le da je doskok na obe nogi, zalet pa je izveden 

pravokotno na letvico oziroma elastiko. Tudi skrčko učenci izvajajo z levo in desno nogo 

(Škof idr., 2006). 

 

Slika 2. 7: Skok v višino, skrčka 

(Čoh, 2002, Str. 178) 

 

Sluga (1975) pravi, da je najpreprostejši način za ugotavljanje odrivne noge naslednji: vrvico 

razpnemo med stojali na neko srednjo višino, odvisno od starosti in sposobnosti učencev. 

Učenci naj ne vedo, kakšen je učiteljev namen ure. Nato damo navodila, naj s kratke razdalje 

preskakujejo vrvico. Če se bo učenec spontano odrinil z desno, mu zakličemo »desno«, če pa 

se bo odrinil z levo, mu zakličimo »levo« oziroma raje recimo ena in dva, da učenci resnično 

ne bodo vedeli, kakšen je namen učitelja. 
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Ko preskočijo vsi učenci, postopek ponovimo, učenci posamično: najprej tisti, ki so se 

odrivali z levo, če so se odrinili z isto nogo kot prej, je to njihova odrivna noga, če ne, skačejo 

toliko časa, da ugotovimo, katera noga prevladuje. Če še vedno ne vemo, katera je učenčeva 

odrivna noga, naj strelja na gol, noga, s katero bo brcal ţogo, je odrivna (Sluga, 1975). 

Šele na koncu, ko ţe vsem učencem ugotovimo odrivno nogo, povemo, zakaj je odrivna noga 

pomembna (Sluga, 1975). 

 

2.5  KOŢNA GUBA IN OBSEG 

Uršič Bratina (2000) pravi,  da z meritvami debeline koţne gube lahko ocenimo debelino 

podkoţnega maščevja.   

Kot navaja Repar (2011), je človeško telo sestavljeno iz dveh vrst 

mas: 

- pusta masa 

- maščobna masa. 

Obe komponenti telesne mase pa sta odvisni od genotipa in 

dejavnikov, ki jih lahko strnemo v tri osnovne skupine: 

- kvantiteta in kvaliteta prehrane 

- telesna aktivnost in bolezen 

- psihični mir in napetost (Bravničar, 1987). 

 

 

Slika 2. 8: Koţna guba 

                              (http://www.hujsanje.net/tag/merjenje-koznih-gub/)  

Pusta telesna masa 

Pusto telesno maso sestavljajo kosti, mišice, ţivčevje, notranji organi in esencialna maščoba, 

ki je sestavni del celic in celičnih membran. Ta del masti predstavlja le 2 do 5 % nemastne 

komponente in je prisoten v organizmu tudi po dolgoletnem staranju (Bravničar, 1987). 

 

http://www.hujsanje.net/tag/merjenje-koznih-gub/
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Maščobna masa 

Maščobna masa  je rezervna maščoba, ki je neesencialna, pogrešljiva. Nahaja se v podkoţju, v 

rumenem kostnem mozgu, v trebušni votlini in okrog notranjih organov. 

Kopičenje rezervne maščobe se prične, ko je porušeno ravnoteţje med dovajanjem energije v 

organizem s hrano in porabo energije pri telesni aktivnosti. Nagnjenost k manjšemu ali 

večjemu nalaganju maščob v organizmu je prirojena (Bravničar, 1987).  

Maščobno tkivo je energetski rezervoar, je zelo dobro oţiljeno in ima dejavno presnovo. 

Poznamo belo in rjavo maščobno tkivo. Belo maščobno tkivo predstavlja 20 % telesne teţe 

zdravega, primerno prehranjenega moškega, in 25 % telesne teţe ţenske. Razporejeno je v 

globljih plasteh koţe, deluje kot toplotni izolator in je varovalo pred mehanskimi poškodbami. 

Rjavo maščobno tkivo pa najdemo pri  novorojenčkih in je pomembno pri uravnavanju 

telesne temperature (Štiblar Martinčič, 2008). 

S staranjem se spreminja intenzivnost metabolizma maščob v maščobnih in mišičnih celicah, 

zato je pri 20 – 25-letnikih odstotek nemastne komponente telesne mase največji. Starejši ko 

postajamo, počasnejši so metabolični procesi v organizmu, zato se maščoba hitreje kopiči 

(Bravničar, 1987). 

Podkoţno mastno tkivo je za človeško telo balastna masa, saj zahteva večji vloţek sile za 

njegovo premikanje. Večja količina mastnega tkiva na delih telesa ovira doseganje 

maksimalnih razponov določenega giba. To pa zmanjšuje delovno sposobnost mišice. Z 

vrivanjem mastnega tkiva med mišična vlakna se posledično zmanjšuje funkcionalna 

sposobnost mišice (Pistotnik, 2011). 

Z merjenjem obsega telesnih delov izraţamo voluminoznost telesa, ki pa naj bi v večini 

predstavljala količino mišične mase na delih človeškega telesa. Večja količina mišične mase 

je sposobna ustvariti večjo količino mehanske energije, to pa se pokaţe v večji mišični sili 

(Pistotnik, 2011). 

Pri tem smo se uprli tudi na Ulago (1980), ki pravi, da se mišica primerno prilagodi na večje 

obremenitve, hkrati pa izgubi odvečno tolščo. Potemtakem ima noga, s katero se učenec 

odriva, večji obseg, ker je mišica odebeljena in manjšo koţno gubo. 
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3.0 CILJI RAZISKAVE 

3.1   Cilji 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

1. Ugotoviti, katera je učenčeva odrivna noga. 

2. Ugotoviti, ali učenec uspe določiti svojo odrivno nogo in se z njo tudi odriva. 

3. Ugotoviti, katera spremenljivka je najprimernejša za ugotavljanje odrivne noge in nas 

tudi časovno ne zamudi toliko. 

4.0 HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje smo podali naslednje hipoteze: 

1. Odrivna noga večine učencev je leva. 

2. Večina učencev ne uspe določiti svoje odrivne noge. 

3. Spremenljivke so si med seboj različne. Glede na raznolikost spremenljivk bomo 

odrivno nogo učencem brez teţav določili. 
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5.0 METODE DELA 

5.1   Vzorec merjencev  

V raziskovalnem delu diplomske naloge je bilo vključenih 62 učencev  osnovne šole 

Komenda Moste. Vključeni so bili trije 5. razredi. V 5. a-razredu in v 5. c-razredu je 

sodelovalo 21 učencev, v 5. b-razredu pa je sodelovalo 20 učencev. Vseh učencev skupaj je 

bilo torej 62.   

Preglednica 5. 1: Število učencev glede na razred 

Razred Število Odstotek (%) 

5. a 21 33,9 

5. b 20 32,2 

5. c 21 33,9 

Skupaj 62 100 

 

Šest učencev v raziskavi ni sodelovalo zaradi zdravstvenih teţav. En učenec je bil iz 5. a-

razreda, trije učenci so bili iz 5. b-razreda in dva učenca iz 5. c-razreda. Učence smo zaposlili 

z zapisovanjem merjenj, tako da so tudi ti učenci nekaj pripomogli k raziskavi. 

Število učencev po razredih je bilo zelo enakomerno razporejeno, čeprav se se kazale nekatere 

razlike med samimi razredi. Nekateri so naloge opravljali  hitro, tudi razredna disciplina je 

bila zelo dobra. V  drugem razredu pa se je zatikalo ţe pri pripravljanju na uro športne vzgoje 

in ogrevanju.  

Preglednica 5. 2: Število učencev glede na spol 

 

 

 

Med vsemi sodelujočimi je bilo 40 deklic in samo 22 dečkov. Deklic je bilo 64,5 %, kar je za 

29 % več kot dečkov. Med učenci, ki niso sodelovali, so bili štirje dečki, kar je tudi razlog za 

tako nizko število dečkov.  

Spol Število Odstotek (%) 

Deklice 40 64,5 

Dečki 22 35,5 

Skupaj 62 100 
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5.2   Vzorec spremenljivk in organizacija meritev 

Podatke smo zbirali med rednimi urami športne vzgoje na osnovni šoli Komenda Moste v 

mesecu aprilu in maju. Šolo smo obiskovali enkrat tedensko,  to pa zato, da je bil pouk čim 

manj moten in so imeli učenci običajno športno vzgojo. Učence smo posamično klicali od 

pouka in izvedli meritve. Vsako uro smo izvajali druge meritve.                       

V raziskavi smo upoštevali naslednje spremenljivke: 

1. Učenčev odgovor na vprašanje, katera je njegovo odrivna noga 

2. Potisk najprej 

3. S katero nogo je učenec brcnil ţogo 

4. Doseţni skok z levo nogo 

5. Doseţni skok z desno nogo 

6. Obseg goleni leve noge 

7. Obseg goleni desne noge 

8. Obseg stegna leve noge 

9. Obseg stegna desne noge 

10. Koţna guba goleni leve noge 

11. Koţna guba goleni desne noge 

12. Koţna guba stegna leve noge 

13. Koţna guba stegna desne noge 

14. Skok v daljino z mesta z levo nogo brez pomoči rok 

15. Skok v daljino z mesta z desno nogo brez pomoči rok 

16. Troskok z levo nogo s pomočjo rok 

17. Troskok z desno nogo s pomočjo rok 

18. Troskok z levo nogo brez pomoči rok 

19. Troskok z desno nogo brez pomoči rok 

20. Visoki start 

21. Spol 

22. Razred 
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1. Pridobivanje odgovorov 

Učence smo na začetku športne ure postavili v vrsto po abecednem vrstnem redu. Nato smo 

vsakega učenca vprašali, če ve, katera je njegova odrivna noga. Pred tem smo učencem samo 

razloţili pojem, da je odrivna noga tista, s katero se odrinemo od podlage.  

S pomočjo vprašanja učencem, katera je njihova odrivna noga, smo dobili odgovore, ki smo 

jih zabeleţili. 

2. Potisk naprej 

Učenci so se postavili v vrsto. Postavili smo se za učenčev hrbet ter ga z rahlim potiskom 

potisnili naprej. Nogo, na katero se je učenec ujel, smo označili za odrivno. V kolikor učenec 

ni stal sproščeno, smo vajo ponovili. 

3. S katero nogo je učenec brcnil ţogo 

Učence smo naključno klicali iz igre. Pred golom so imeli nogometno ţogo. Njihova naloga je 

bila, da so ţogo brcnili v gol. Učenci so bili motivirani, da so zadeli gol, mi pa smo opazovali, 

s katero nogo je učenec streljal na gol. Predpostavili smo, da je noga, s katero je streljal na 

gol, odrivna. 

4. Doseţni skok 

Na višini enega metra smo nalepili lepilni trak in nanj označili črto. Od te črte naprej smo 

odčitavali in merili višino skoka. Kakšen meter višje smo nalepili velik temno moder plakat, 

da smo kasneje laţje odčitavali višino odtisa, ki ga je naredil učenec, ko se je dotaknil plakata. 

Učenec je najprej blazinice prstov pomočil v magnezij. Nato se je bočno obrnjen postavil ob 

steno, pogled je imel usmerjen naravnost predse. Roko, ki je bila ob steni, je dvignil. 

Enonoţno je stal ob steni, nogo pokrčil v kolenu in se odrinil. Ko se je odrinil, je z roko 

skušal priti čim više in narediti odtis na plakatu. Nato smo izmerili višino skoka in prišteli en 

meter, ki smo ga predhodno odmerili. Nato je učenec enak postopek ponovil še z drugo nogo. 

V primeru, da učenec ni razumel navodil, smo skok ponovili. 

Tisto nogo, s katero je višje skočil pri doseţnem skoku, smo določili za odrivno. 
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Preglednica 5. 3: Primer določanja odrivne noge pri enem učencu glede na doseţni skok 

Doseţni skok 

leva noga 
desna 

noga 
boljše stopalo glede na doseţni skok 

196,50 192,50 leva 

 

5. Obseg goleni in stegna 

Obseg goleni 

Učenec je nogo postavil na klopico, tako da je pri kolenu nastal pravi kot, stopalo pa je bilo na 

ravni podlagi. Mišice merjene noge so morale biti popolnoma sproščene. Obseg smo izmerili 

s šiviljskim trakom v zgornji tretjini goleni, na njenem najširšem delu. Pozorni smo bili, da se 

je merilni trak lepo prilegal na koţo, da ni bil ugreznjen v koţo ali preohlapen. Obseg goleni 

smo izmerili na obeh nogah. 

Slika 5. 1: Merjenje obsega goleni 

(http://www.sportsrehabilitation.net/PDF/GRADIVO/antropometrija/OBSEGI_3.pdf) 

 

Obseg stegna 

Obseg stegna smo s šiviljskim merilnim trakom merili na mestu največjega obsega (v zgornji 

tretjini stegna- tik pod glutealno gubo). Učenec je stal vzravnan z nekoliko razmaknjenima 

nogama. Teţo je imel enakomerno razporejeno na obeh nogah, mišice so bile sproščene. 

Obseg smo odčitali na zunanji strani stegna. 

http://www.sportsrehabilitation.net/PDF/GRADIVO/antropometrija/OBSEGI_3.pdf
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Slika 5. 2: Merjenje obsega stegna 

(http://www.sportsrehabilitation.net/PDF/GRADIVO/antropometrija/OBSEGI_3.pdf) 

Preglednica 5. 4: Primer določanja odrivne noge pri enem učencu glede na obsege 

Obseg goleni Obseg stegna 

leva noga desna noga 
odrivna 

noga 
leva noga desna noga 

odrivna 

noga 

29,3 29,2 L 39,8 40 D 

 

Izmerili smo obseg goleni in stegna na obeh nogah. Predvidevali smo, da ima odrivna noga 

več mišične mase in posledično manj maščobnega mase. Torej je obseg odrivne noge večji 

kot obseg noge, s katero se učenec ne odriva.  

6. Koţna guba goleni in stegna 

Koţna guba goleni 

Učenec je nogo postavil na klopico, tako da je pri kolenu nastal pravi kot. Stopalo je bilo na 

ravni podlagi, mišice noge so morale biti popolnoma sproščene. Koţno gubo smo prijeli s 

palcem in kazalcem leve roke tik nad mestom merjenja. Merili smo na notranji strani noge, in 

sicer na zgornji tretjini najširšega dela goleni. Nato smo ob nastalo koţno gubo pristavili 

vrhova krakov kaliperja in odčitali rezultat. Koţno gubo smo merili na obeh nogah. 

http://www.sportsrehabilitation.net/PDF/GRADIVO/antropometrija/OBSEGI_3.pdf
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Slika 5. 3: Merjenje koţne gube goleni 

(http://www.sportsrehabilitation.net/PDF/GRADIVO/antropometrija/KO%C5%BDNE_GUBE5-6.pdf) 

Koţna guba stegna 

Učenec je stal vzravnan z nekoliko razmaknjenima nogama, stopala so bila v širini bokov. 

Teţo je imel enakomerno razporejeno na obeh nogah. Mišice merjene noge so morale biti 

popolnoma sproščene. Koţno gubo smo prijeli s palcem in kazalcem leve roke tik nad 

mestom merjenja. Merili smo na sprednji strani stegna, in sicer na polovici med kolenom in 

kolkom. Nato smo ob nastalo koţno gubo pristavili vrhova krakov kaliperja in odčitali 

rezultat. Koţno gubo smo merili na obeh nogah (Repar, 2011). 

 

Slika 5. 4: Merjenje koţne gube stegna 

(http://www.exrx.net/Testing/BodyCompSites.html) 

http://www.sportsrehabilitation.net/PDF/GRADIVO/antropometrija/KO%C5%BDNE_GUBE5-6.pdf
http://www.exrx.net/Testing/BodyCompSites.html
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Pri obsegih je za odrivno obveljala tista, ki je imela večji obseg. Pri koţnih gubah pa smo za 

odrivno nogo določili tisto, ki je imela manjšo koţno gubo. 

Preglednica 5. 5: Primer določanja odrivne noge pri enem učencu glede na koţne gube 

Koţna guba goleni Koţna guba stegna 

leva 

noga 

desna 

noga 

odrivna 

noga 

leva 

noga 

desna 

noga 

odrivna 

noga 

16 19 L 15 19 L 

 

7. Skok v daljino z mesta brez pomoči rok 

Učenec se je postavil na označeno mesto na blazini, ki je namenjena za skoke v daljino z 

mesta. Učenec je izvedel tri skoke z levo nogo in tri skoke z desno nogo. Roke je sklenil na 

hrbtu, pokrčil je nogo in se odrinil. Pozorni smo morali biti, da so roke ostale ves čas na hrbtu 

ter da se je učenec odrinil z eno nogo oziroma samo s tisto, na kateri je stal. Ker smo skušali 

ugotoviti, katera je učenčeva odrivna noga, so učenci roke sklenili na hrbtu. Predpostavili smo 

torej, da bomo dobili boljše rezultate v primeru, da so roke sklenjene na hrbtu. 

Pri vseh skokih je učenec lahko doskočil na nogo, s katero se je odrinil ali pa je doskočil na 

obe hkrati.                          

Skok v daljino z mesta smo izvedli samo brez zamaha rok, saj nas je zanimala odrivna noga. 

Preglednica 5. 6: Primer določanja odrivne noge pri enem učencu glede na skok v daljino z mesta 

Skok v daljino z mesta Odrivna noga 

skok z 

levo nogo 

(najdaljši) 

skok z 

desno 

nogo 

(najdaljši) 

skok z levo 

nogo 

(povprečje) 

skok z desno 

nogo 

(povprečje) 

glede na 

najdaljši skok 

glede na 

povprečje 

123 125 114,67 121,67 desna desna 

 

8. Troskok na eni nogi s pomočjo rok in brez pomoči rok 

Učenec se je postavil za črto, ki smo jo predhodno označili in sicer 1,5 m od črte, ki je 

označevala skok v daljino z eno nogo. S tem smo omogočili doskok na blazino z merilno 

skalo. Tako je bilo odčitavanje laţje in hkrati hitrejše. 

Učenec se je postavil za označeno črto, nogo, s katero se je odrinil, je pokrčil v kolenu in s 

tem omogočil enonoţni odriv. Skočil je trikrat zaporedoma, ne da bi se pri tem ustavil ali 
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zamenjal nogo. Za vsako nogo je imel tri skoke. Upošteval se je najdaljši skok, kot tudi 

povprečje vseh treh skokov.  

Učenci so nato troskok izvajali še z rokami, sklenjenimi na hrbtu. Pozorni smo morali biti, da 

so bile roke ves čas sklenjene. Tudi v tem primeru je učenec skakal z obema nogama in je 

imel tri poskuse. Upošteval se je najdaljši skok, kot tudi povprečje vseh treh skokov. 

Učenci so lahko doskočili na nogo, s katero so se odrivali ali pa so doskočili na obe nogi. 

Pri troskokih so učenci izvedli tri skoke z vsako nogo brez pomoči rok, roke so sklenili zadaj 

na hrbtu. Tri skoke pa so izvedli z zamahom.  

Preglednica 5. 7: Primer določanja odrivne noge pri enem učencu glede na troskok z zamahom rok 

Troskok z zamahom rok 
Odrivna noga 

desna noga leva noga 

povprečje 

treh 

skokov 

najdaljši 

skok 

povprečje 

treh 

skokov 

najdaljši 

skok 

po 

povprečju 

po 

najdaljšem 

skoku 

247,33 260 261,67 270 Leva Leva 

 

Troskoki z zamahom rok so bili daljši, kar smo predvideli ţe prej. Roke so pri skoku prav 

tako pomembne in pripomorejo k boljšemu rezultatu skoka. 

Preglednica 5. 8: Primer določanja odrivne noge pri enem učencu glede na troskok brez zamaha rok 

Troskok brez pomoči rok 
Odrivna noga 

desna noga leva noga 

povprečje 

treh skokov 

najdaljši 

skok 

povprečje 

treh 

skokov 

najdaljši 

skok 

po 

povprečju 

po 

najdaljšem 

skoku 

211,00 270 174,00 270 Desna Desna 

 

Pri skokih in troskokih je imel vsak učenec tri moţnosti za skok z vsako nogo. Tako smo 

dobili tri različne dolţine skokov. Med seboj smo jih primerjali in izbrali najdaljši skok. Prav 

tako pa smo izračunali povprečje treh skokov. Odrivno nogo smo nato določili glede na 

najdaljši skok in glede na povprečje treh skokov. Ugotovili smo, da so bili rezultati povečini 

enaki. Tako smo pridobili šest podatkov o tem, katera noga bi lahko bila odrivna. 
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9. Visoki start 

Odločili smo se, da bomo visoki start slikali. Učenci so se postavili v kolono po pet učencev. 

Na naš znak so učenci štartali in tekli na drugo stran učilnice. Fotoaparat smo sproţili v 

trenutku, ko smo rekli »zdaj«.  

S slik smo razbrali, katera noga je bila spredaj. Pri prepoznavanju učencev nam je iz vsakega 

razreda pomagal en učenec. Tako je bilo beleţenje enostavnejše in učinkovitejše. 

 

Slika 5. 5: Učenci pri visokem startu 

(avtorica: Eva Karničnik) 

 

5.3   Metode obdelave podatkov 

Podatke smo s pomočjo programa Excel uredili v tabele in jih nato obdelali s pomočjo 

statističnega programa SPSS. 

Pri izračunu osnovne statistike smo izračunali frekvence in relativne frekvence za vse 

spremenljivke, ki smo jih preučevali. Standardne odklone, povprečne vrednosti ter minimalne 

in maksimalne rezultate pa smo izračunali le za numerične spremenljivke. Te so: doseţni 

skok, obseg goleni, obseg stegna, koţna guba goleni, koţna guba stegna, skok v daljino z 

mesta brez pomoči rok, troskok s pomočjo rok in  troskok brez pomoči rok.  
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6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 

V tem poglavju bomo najprej analizirali spremenljivke, njihovo opisno statistiko in 

porazdelitev frekvenc. Nato pa bomo v nadaljevanju analizirali povezanost spremenljivk med 

seboj, povezanost spremenljivk z učenčevimi odgovori ter definirali, katera spremenljivka je 

najprimernejša za ugotavljanje odrivne noge učencev. 

 

6.1  Statistični parametri spremenljivk  

Preglednica 6. 1: Opisna statistika spremenljivk 

Spremenljivka N MIN MAKS M SD 

Test odriva z levo nogo (cm) 62 162,5 237,5 205,242 10,5013 

Test odriva z desno nogo (cm) 62 164 234,5 204,427 10,1213 

Obseg goleni leve noge (cm) 62 26,7 44,1 31,59 3,3699 

Obseg goleni desne noge (cm) 62 26,6 46,3 31,706 3,5377 

Obseg stegna leve noge (cm) 62 36,8 65,8 45,415 5,9156 

Obseg stegna desne noge (cm) 62 37 66 45,42 5,894 

Guba goleni leve noge (mm) 62 4 35 17,89 6,346 

Guba goleni desne noge (mm) 62 3 35 17,81 6,801 

Guba stegna leve noge (mm) 62 8 35 19,66 6,78 

Guba stegna desne noge (mm) 62 7 35 20,02 6,92 

Najdaljši skok z levo nogo (cm) 62 49 160 102,9 24,155 

Najdaljši skok z desno nogo (cm) 62 59 149 104,55 21,229 

Najdaljši troskok z desno nogo (s pomočjo rok) 62 80 335 205,21 68,473 

Najdaljši troskok z levo nogo (s pomočjo rok) 62 45 383 213,29 74,429 

Najdaljši troskok z desno nogo (brez pomoči rok) 62 50 283 170 56,864 

Najdaljši troskok z levo nogo (brez pomoči rok) 62 55 311 163,15 61,829 
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Preglednica 6. 2: Legenda k preglednici 6.1 

N Število učencev 

MIN Minimalni rezultat 

MAKS Maksimalni rezultat 

M Povprečje 

SD Standardni odklon 

 

Razponi med minimalno in maksimalno vrednostjo so pri vseh spremenljivkah kar precejšnji. 

To lahko poveţemo s samimi učenci v razredu in razlikami med njimi. Glede na to, da so vsi 

sodelujoči učenci iz petega razreda, torej so enako stari, do takšnih razponov ne bi smelo 

prihajati. Kot smo lahko opazili med samim merjenjem, se učenci močno razlikujejo ţe po 

zunanjem videzu. Veliko učencev je prekomerno hranjenih, kar je v današnjem času vse večja 

teţava. Nekaj učencev je vključenih v atletski kroţek in nogometni klub, to so pa tisti učenci, 

ki so dosegli višje rezultate in daljše skoke.  

Na tem mestu se lahko opremo na Pistotnika (2011), ki pravi, da večje količine mastnega 

tkiva ovirajo doseganje optimalnih amplitud gibov. To pa seveda povzroči slabšo delovno 

sposobnost mišice in s tem slabši izkoristek sile. 

Vprašljivo je merjenje koţnih gub. Kljub velikokrat izrečenim besedam, naj bodo pri 

merjenju, je bilo to teţko doseči. Učenci, še posebno učenke, počasi vstopajo v puberteto in 

jim po predvidevanjih meritve niso bile najbolj po godu. Prav zaradi tega razloga smo učence 

na te meritve klicali posamezno.  

Kot lahko vidimo so pri obsegih in koţnih gubah povprečne vrednosti precej visoke. Razlog 

seveda tiči v prekomerni hranjenosti otrok. Ţe v knjigi Šport po meri otrok in mladostnikov 

lahko preberemo, da otroška debelost postaja vse večja teţava tehnološko razvitega sveta. 

Med leti 1980 in 2000 se je pri otrocih pojavnost prekomerne telesne teţe podvojila, kar je 

seveda zaskrbljujoč podatek (Škof idr., 2007). 
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Pri skoku v daljino brez pomoči rok so bili v povprečju daljši skoki z levo nogo, vendar le za 

dober centimeter. Lahko sklepamo, da iz tega podatka teţko razberemo, katera noga je 

uspešnejša in bi teţko trdili, katera je učenčeva odrivna noga. 

Pri troskokih so se pojavile občutnejše razlike med skoki s pomočjo zamaha rok in skoki brez 

pomoči zamaha rok, kar smo ţe prej predvideli. Najdaljši skok z levo nogo pri troskoku s 

pomočjo rok je meril kar 213,2 cm. To pa je za dobrih 8 cm več od desne noge.  

Zanimiv je podatek, da so pri doseţnem skoku, skoku z mesta, troskokih brez in s pomočjo 

rok, maksimalne vrednosti pri vseh doseţene z levo nogo. Vendar pa nam na drugi strani 

povprečje pokaţe drugače: pri troskoku brez pomoči in pri skoku z mesta je namreč najboljši 

rezultat z desno nogo. Razlike med levo in desno nogo pa varirajo od 7 cm do 1 cm, kar spet 

ni tako velika razlika, da bi lahko sklepali ali potrdili učenčevo odrivno nogo.  

Kot lahko razberemo iz preglednice 6.1. je veliko večja razlika pri maksimalnih vrednostih 

skokov. Tu je razlika med levo in desno občutneje večja, nekje tudi do 70 cm.   

 

6.2  Razlike pri potisku, visokem startu, streljanju na gol in 

doseţnem skoku 

Preglednica 6. 3: Odrivna noga pri potisku, visokem startu in streljanju na gol 

 Potisk Visoki start Streljanje na gol 

Boljša noga Frekvence Frekvence  Frekvence Frekvence  Frekvence  Frekvence  

Desna 37 59,7 % 31 50,0 % 54 87,1 % 

Leva 25 40,3 % 31 50,0 % 8 12,9 % 

Neopredeljena / / / / / / 

Skupaj 62 100 % 62 100 % 62 100 % 

 

Pri potisku naprej je bila uspešnejša desna noga za kar 59,7 % učencev. 40,3 % učencev pa 

ima po tem preizkusu odrivno nogo levo. Poznamo več načinov ugotavljanja odrivne noge. 

Eden je prav ta- iz stoje padec naprej (s tisto nogo, s katero stopimo naprej, tista je odrivna) 

(Škof idr., 2006). Sodeč po literaturi, je to najpogostejši način ugotavljanja odrivne noge, a v 

razredu nismo dobili občutka, da bi učenci vajo s katerim od učiteljev ţe izvajali.  
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Tudi pri streljanju na gol je bila uspešnejša desna noga. Vendar se nam zdi, da je odstotek 

87,1 % previsok. Predpostavljamo, da je streljanje na gol naučen gib. Učenci so opazovali 

učitelja in ta jim je demonstriral z desno nogo, tako so si nevede priučili takšnega gibanja.  

Zanimiv je podatek, da pri visokem startu nismo mogli določiti boljše noge, da je polovica 

učencev imela spredaj levo nogo, ostala polovica pa desno nogo. Mogoče smo napačno 

zasnovali nalogo, saj so se učenci postavili v vrsto in nato stekli proti sredini telovadnice, kjer 

je vsakega učenca čakalo sladko presenečenje. Verjetno je bila ţelja prevelika in so se učenci 

prehitro zagnali. Lahko sklepamo tudi, da je visoki start prav tako naučeno gibanje. Učenci 

opazujejo učitelja, ta jim pokaţe le eno moţnost in ne obeh. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da 

je tudi pri visokem startu pomembna odrivna noga in pripomore k boljšemu rezultatu. 

Preglednica 6. 4: Boljša noga pri doseţnem skoku 

 Doseţni skok 

Boljša noga Frekvence Frekvence (%) 

Desna 25 40,3 

Leva 37 59,7 

Neopredeljena / / 

Skupaj 62 100 

 

Doseţni skok pa nam je pokazal drugačne rezultate: 59,7 % učencev je bilo uspešnejših z levo 

nogo. Razlog za to je lahko tudi v tem, da smo izvedli le po en skok za vsako nogo. Če bi 

izvedli po tri skoke z vsako nogo, bi bili lahko rezultati drugačni.  
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6.3  Razlike v obsegih in koţnih gubah 

Preglednica 6. 5: Boljša noga pri obsegu golena in stegna 

 Obsegu goleni Obsegu stegna 

 Frekvence Frekvence (%) Frekvence Frekvence (%) 

Desna 31 50,0 32 51,6 

Leva 26 41,9 28 45,2 

Enaka meritev 5 8,1 2 3,2 

Skupaj 62 100 62 100 

 

Kot lahko razberemo in preglednice, je boljša noga pri obsegu goleni kot tudi pri obsegu 

stegna, desna. Tako bi lahko sklepali, da je desna noga pri večini učencev odrivna ter da je 

njen obseg povečan zaradi odebeljene mišice. To so samo naša predvidevanja, kajti obseg  

obsega tako mišico, koţo in tolščo, ki se nahaja pod njo. V zgornji preglednici lahko tudi 

opazimo, da razlika med temi vrednostmi ni pretirano velika med desno in levo nogo: pri 

obsegu goleni za pet učencev, pri obsegu stegna pa za štiri učence.  

Preglednica 6. 6: Boljša noga pri koţni gubi goleni in stegna 

 Koţna guba goleni Koţna guba stegna 

Boljša noga Frekvence Frekvence (%) Frekvence Frekvence (%) 

Desna 26 41,9 23 37,1 

Leva 24 38,7 24 38,7 

Neopredeljena 12 19,4 15 24,2 

Skupaj 62 100 62 100 

 

Pri koţni gubi so se pojavljale teţave ţe pri sami meritvi, kajti teţko je bilo definirati, ali je 

kaliper objel le tolščo ali je bila zajeta tudi mišica. Rezultati nam torej pri koţni gubi goleni 

pokaţejo, da je boljša noga desna, vendar le s slabimi 42 %. Neopredeljenih pa je bilo kar 

24,2 %, kar je tudi veliko učencev. Lahko trdimo, da merjenje koţne gube ni ravno najboljši 

način za ugotavljanje odrivne noge. Bolje bi bilo, da bi se lotili merjenja telesne maščobe s 

kakšnimi izračuni, in tako bi bili podatki točnejši in zanesljivejši. 
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6.4  Razlike v dolţni skokov 

Preglednica 6. 7: Boljša noga ob upoštevanje povprečja pri skoku z mesta troskoku s in brez pomoči rok 

 

Pri skoku v daljino z mesta brez pomoči rok je več učencev dlje skočilo z desno nogo. Takih 

učencev je bilo 51,6 %. 9,7 % učencev manj pa jih je dlje skočilo z levo nogo. Štirim 

učencem ni bilo mogoče določiti boljše noge. 

Iz preglednice 6.5 je razvidno, da je več kot polovica učencev pri troskokih skočilo dlje z 

desno nogo. Pri troskoku s pomočjo rok 51,6 % učencev in pri troskoku brez pomoči rok 56,5 

% vseh učencev. Leva noga je bila boljša za dobrih 40 % sodelujočih učencev pri obeh 

skokih, tako pri skoku s pomočjo rok in brez pomoči rok. 

 Preglednica 6. 8: Boljša noga ob upoštevanju najdaljšega skoka pri skoku z mesta in troskoku s in brez pomoči 

rok 

 

Tako kot iz preglednice 6.5 je tudi iz  preglednice 6.6 razvidno, da je pri vseh treh skokih več 

učencev dlje skočilo z desno nogo, in sicer pri skoku z mesta 56,5 %, pri troskoku s pomočjo 

rok 54,8 % in pri troskoku brez pomoči rok 58,1 % vseh sodelujočih učencev. 

 Skok z mesta Troskok s pomočjo rok Troskok brez pomoči 

rok 

Boljša noga Frekvence Frekvence 

(%) 

Frekvence Frekvence (%) Frekvence  Frekvence 

(%) 

Desna 32 51,6 32 51,6 35 56,5 

Leva 26 41,9 29 46,8 27 43,5 

Neopredeljena 4 6,5 1 1,6 / / 

Skupaj 62 100 62 100 62 100 

 Skok z mesta Troskok s pomočjo rok Troskok brez                  

pomoči rok 

Boljša noga Frekvence Frekvence 

(%) 

Frekvence Frekvence 

(%) 

Frekvence  Frekvence 

(%) 

Desna 35 56,5 34 54,8 36 58,1 

Leva 20 32,3 25 40,3 26 41,9 

Neopredeljena 7 11,3 3 4,8 / / 

Skupaj 62 100 62 100 62 100 
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Ob tem je zanimivo predvsem to, da smo povsod v literaturi zasledili, da je v večini primerov 

boljša oziroma odrivna noga leva, razen pri levičarjih, ki naj bi imeli odrivno nogo desno 

(Čoh, 2002). Glede na skoke in troskoke moramo našo prvo hipotezo, da ima večina 

sodelujočih učencev odrivno nogo levo, ovreči. 

 

6.5  Uporabnost spremenljivk pri pouku 

Preglednica 6. 9: Primerjava vseh spremenljivk med seboj 

 Odrivna noga 

Spremenljivka leva desna enaka 

meritev 

1. učenčev odgovor  ×  

2. potisk naprej  ×  

3. s katero nogo je učenec brcnil ţogo  ×  

4. doseţni skok ×   

5. obseg goleni  ×  

6. obseg stegna  ×  

7. guba goleni ×   

8. guba stegna  ×  

9. skok z mesta (upoštevanje povprečja treh skokov)  ×  

10. skok z mesta (upoštevanje najdaljšega skoka)  ×  

11. troskok s pomočjo rok (upoštevanje povprečja treh skokov)  ×  

12. troskok s pomočjo rok (upoštevanje najdaljšega skoka)  ×  

13. troskok brez pomoči rok (upoštevanje povprečja treh 

skokov) 
 ×  

14. troskok brez pomoči rok (upoštevanje najdaljšega skoka)  ×  

15. visoki štart (katera noga je spredaj)   × 

 

Kot vidimo iz preglednice 6.9., sta nam le dve spremenljivki pokazali, da dominira leva noga. 

Vse ostale spremenljivke so nam pokazale, da je bila v večini primerov uspešnejša desna 

noga. Iz tega lahko sklepamo, da je bila naša raziskava uspešna, saj so skoraj vse 

spremenljivke pokazale eno nogo. Pri pregledu odstotkov pa nismo več tako prepričani o 

dominantnosti noge, saj se le ti gibljejo nekje okrog sredine.  
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Lahko potrdimo prvi del tretje hipoteze, da so si spremenljivke med seboj različne, ne 

moremo pa trditi, da nam ponujajo enoznačni rezultat. Med samo raziskavo so se nam 

porajala mnoga vprašanja. Učencem je odrivno nogo zelo teţko ugotoviti. 

Potisk naprej je najbolj enostaven način za ugotavljanje odrivne noge. V našem primeru smo 

učence postavili v vrsto in šli kar po vrsti. Mogoče to ni najboljši način, saj učenci 

predvidevajo, kaj se bo zgodilo in se na situacijo pripravijo. Problem lahko preprosto rešimo 

tako, da ugotavljanju odrivne noge posvetimo več časa in večkrat ugotavljamo, katera noga bo 

prva stopila naprej. 

Pri ugotavljanju, s katero nogo je učenec brcnil ţogo, tudi ni bilo večjih teţav, vendar kot smo 

ţe izpostavili zgoraj, je zadevanje gola naučen gib. Je zelo enostaven test, ki ga lahko 

izvedemo med uro, vendar nismo prepričani, da nam pokaţejo realno stanje našega problema. 

Z gotovostjo lahko trdimo, da je doseţni skok hitro izvedljiv in da je učencem zanimiv, ker 

tega še nikoli niso počeli. Ta spremenljivka bi nam morala pokazati, katera noga je odrivna, 

saj je v višini skoka jasno razvidno, katera noga je bila uspešnejša. Kot pa smo ţe trdili 

zgoraj, bi bilo potrebno za vsako nogo izvesti po tri skoke. V tem primeru pa postane 

uporabnost spremenljivke oteţena, saj mora vsak otrok skočiti po tri skoke z levo nogo in tri 

skoke z desno nogo. Vendar če se na uro dobro pripravimo in organiziramo ter delo dobro 

razdelimo, to ne bi smela biti teţava. 

Obsegi in koţne gube so ţe med samim merjenjem povzročali nemalo teţav. Za učence zelo 

nezanimivo merjenje. Da smo se izognili čakanju, so bili učenci medtem zaposleni, mi pa smo 

jih posamično klicali ter merili. Zelo zamudno ugotavljanje odrivne noge, ki za sabo potegne 

še ogromno vprašanj. Smo pri merjenju koţne gube zajeli samo koţno gubo ali tudi mišico? 

Je merjena višina obsega dovolj natančno definirana? Kot smo lahko opazili, je bila pri 

nekaterih učencih razlika med levo in desno nogo minimalna. S podatki koţne gube in 

obsegov je teţko določili učenčevo odrivno nogo. Na merjenje vpliva veliko zunanjih 

dejavnikov. Teţko je postaviti enake pogoje merjenja za vse učence. 

S skoki je bilo ogromno dela. Poleg velikega števila le-teh je bilo tudi veliko ponovnih 

skokov. Učenci so jasno poslušali navodila ter se resno lotili dane naloge, teţave so jim 

povzročali skoki brez zamaha rok, saj je bilo teţko nadzorovati ţe tako naučeno in naravno 

delo rok pri samem skoku. Zato smo skoke, pri katerih so roke ušle izpod nadzora, ponovili.  
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Tako kot na ostale spremenljivke tudi na to vpliva ogromno dejavnikov, ki jih je bilo včasih 

teţko izključiti. Nezainteresiranost učencev, nezbranost, površnost so vodile do velike 

razpršenosti podatkov. Zdi se nam, da bi bilo določevanje odrivne noge preveč zamudno in 

dolgotrajno.  

Tako ugotavljamo, da je v razredu najhitrejši in najbolj uporabna spremenljivka potisk naprej, 

a ni nujno, da nam bo pokazal prave rezultate. Ugotavljanja odrivne noge se je potrebno lotiti 

sistematično, predvsem pa individualno.  

Ne smemo pa pozabiti tudi na učenčev občutek, ki  smo ga v našem raziskovanju popolnoma 

izključili. Učenčevi odgovori so pridobljeni na začetku merjenja. Zanimivo bi jih bilo vprašati 

po končanem merjenju, zakaj se jim zdi odrivna noga primerna ter če bi si jo sami zmogli 

določiti.   
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7.0 SKLEP 

V diplomskem delu smo skušali ugotoviti odrivno nogo učencev petega razreda ter hkrati 

ugotoviti, kateri so največji problemi ugotavljanja odrivne noge. Uporabili smo vrsto 

spremenljivk z namenom, da bi lahko čim bolje zastavili našo raziskavo in da bi iz nje dobili 

čimveč odgovorov. 

V raziskavi je sodelovalo 62 učencev petega razreda osnovne šole Komenda Moste. 

Podatke, ki smo jih pridobili med rednimi urami športne vzgoje, smo zbirali v tabele ter jih 

kasneje uredili v Excelu. Ko so bili vsi podatki zbrani, pa smo jih obdelali s pomočjo 

statističnega programa SPSS. 

Pri izračunu osnovne statistike smo izračunali frekvence in relativne frekvence za vse 

spremenljivke, ki smo jih preučevali. Standardne odklone, povprečne vrednosti ter minimalne 

in maksimalne rezultate pa smo izračunali le za numerične spremenljivke. Te so: doseţni 

skok, obseg goleni, obseg stegna, koţna guba goleni, koţna guba stegna, skok v daljino z 

mesta brez pomoči rok, troskok s pomočjo rok in troskok brez pomoči rok. 

Na podlagi več spremenljivk smo lahko sklepali, da je odrivna noga večine učencev desna. Na 

tem mestu lahko ovrţemo našo prvo hipotezo, da je odrivna noga večine učencev leva. 

Če primerjamo odgovore učencev z odstotki, katera noga je bila uspešnejša, lahko trdimo, da 

prevladuje desna noga. Le pri doseţnem skoku in gubi goleni je bila uspešnejša leva noga. 

Torej potemtakem lahko tudi sklepamo, da učenci znajo določiti svojo odrivno nogo. Menim, 

da so mogoče nekateri učenci res vedeli, katera je njihova odrivna noga, drugi so to rekli, ker 

je tako rekel njegov sošolec pred njim, tretji pa so ugibali. Tako teţko trdimo, da učenci 

uspejo določiti odrivno nogo. Našo drugo hipotezo torej lahko potrdimo, saj smo trdili, da 

večina učencev ne uspe ugotoviti svoje odrivne noge. 

Prav tako večina učencev še vedno ne ve, kaj je to odrivna noga. Na začetku ure, ko so dobili 

nalogo, naj povedo, katera je njihova odrivna noga, učenci niso razumeli pojma odrivna noga. 

Ko smo jim povedali definicijo, so ugotovili, da so to ţe slišali. V petem razredu bi morali 

imeti pojem odrivne noge ţe ozaveščen. Menim, da bi morali učitelji učence naučiti, kako si 

naj sami določijo odrivno nogo, katere postopke naj uporabijo. 
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Prvi del tretje hipoteze, da so si spremenljivke med seboj različne, lahko potrdimo. Razlike 

med spremenljivkami so kar velike: različni načini merjenja, različni rezultati, različna 

dolţina merjenja. Drugi del hipoteze pa ovrţemo, saj smo ugotovili, da je odrivno nogo 

učencem teţko ugotoviti.  

Ugotavljanja odrivne noge se je potrebno lotiti sistematično in to ţe v niţjem razredu osnovne 

šole. Učitelj bi moral spontano opazovati učence in si beleţiti opaţanja, s katero nogo se 

učenci odrivajo. Katera je učenčeva odrivna noga, bi bilo potrebno zapisati, tako da se 

informacija prenaša v naslednji razred. Učenec bi tako vedel, katera je njegova odrivna noga 

in bi se z njo tudi odrival. Zmotno je ravnanje, ko se odrivno nogo določa vsakič znova 

oziroma se je sploh ne. Odriv je zelo pomemben element skoka. Pri skokih so bile opazne 

razlike med levo in desno nogo. Zato je pomembno, da učenec pozna odrivno nogo ter s tem 

dosega boljše rezultate. 

Po uporabnosti je najboljši način merjenja potisk naprej, pri katerem najhitreje ugotovimo 

učenčevo odrivno nogo. Vendar pa ni nujno, da je noga, na katero se je učenec ujel, odrivna. 

Za ugotavljanje odrivne noge je potrebno izbrati več načinov ter tudi večkrat testirati.  

Rezultati bi pokazali več, če bi učence testirali večkrat v različnih obdobjih. Zanimivo 

raziskovanje bi bilo, če bi učence spremljali ţe od prvega razreda, jim določili odrivno nogo 

ter jih spremljali vse do petega razreda. Tako bi lahko dokazali pomembnost določevanja 

odrivne noge ter na kakšen način to vpliva na delo v razredu. 

Lahko poudarimo, da je ugotavljanje odrivne noge izrednega pomena, vendar ne tako 

enostavno in enoznačno, kot si predstavljamo. Potrebno si je vzeti čas in učence dobro 

zaposliti, da lahko v miru opravimo testiranja oziroma različne načine. 

Upamo lahko, da bo diplomsko delo pripomoglo k izboljšanju ugotavljanja odrivne noge v 

osnovnih šolah. Učitelji razrednega pouka imajo idealno priloţnost, da spremljajo in 

opazujejo otrokov razvoj in napredek.   
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