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I 

 

»Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, 

ljubezen ni reka, ki teče po strugi. 

Napravi to zopet, ne hodi po poti, 

saj sreča ni nekaj, kar pride naproti.« 

(Feri Lainšček) 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Iskreno se zahvaljujem mentorici dr. Vesni Štemberger in somentorju dr. Francu Krpaču za 

strokovno pomoč, potrpežljivost in vzpodbudo pri nastajanju moje diplomske naloge. 

Hvala tudi vsem učencem in učiteljicama 4. in 5. razreda Osnovne šole Stična, podružnične 

šole Višnja Gora, ki so mi pomagali in sodelovali pri empiričnem delu. 

Hvala vsem mojim tesnim prijateljicam, ki so tekom študija težke dni naredile lažje in dobre 

dni boljše. 

Posebna zahvala gre tudi moji družini, ki me je tekom celotnega izobraževanja finančno in 

moralno podpirala, prijateljici Špeli za lektoriranje in spodbudo, največja zahvala pa gre 

mojemu najboljšemu poslušalcu in vzpodbudniku Domnu, ki je verjel vame, me spodbujal in 

mi nudil pomoč v vseh napornih  in stresnih trenutkih. 



  

II 

 

IZVLEČEK 

V diplomskem delu smo ugotavljali razlike v uspešnosti računanja po treh različnih oblikah 

odmora. Običajen, aktiven in odmor s sprostitveno dejavnostjo. 

Ugotavljali smo razlike v uspešnosti računanja glede na vrsto odmora in razlike glede na spol 

in razred.  

Uspešnost računanja smo preverjali s kratkim matematičnim testom. V raziskavi je sodelovalo 

40 učencev, 23 četrtošolcev in 17 petošolcev, od tega 20 deklic in 20 dečkov. Zbrane podatke 

smo  statistično obdelali s programom SPSS.  

Rezultati so pokazali, da so bile deklice uspešnejše od dečkov ne glede na vrsto odmora. 

Najboljše rezultate so učenci dosegali po izvajanju sprostitvene dejavnosti, tovrstna oblika 

organiziranega odmora se tako pokaže kot pomemben dejavnik za izboljšanje uspešnosti 

računanja.  

KLJUČNE BESEDE: drugo triletje, aktivni odmor, sprostitvena dejavnost, obremenjenost, 

učna uspešnost, računanje, poštevanka. 
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THE ABSTRACT 

The thesis shows the connection between different types of recess and the success in 

numerical computation. Two types of organized recess (active recess and a relaxing activity) 

and regular recess.  

The success in numerical computation was checked with the help of a short mathematical test. 

In the survey  40 students were involved - 20 girls and 20 boys. There were 23 fourth-grade 

and 17 fifth-grade students. The collected data was statistically analyzed in the SPSS 

programme. 

The results have shown that girls were more successful than boys, irrespective of the type of 

recess. The best results were achieved by students after carrying out relaxing activities; this 

kind of organized recess seems to be an important factor for improving the success in 

numerical computation. 

KEYWORDS: second cycle, active recess, a relaxing activity, overtaxing, academic 

performance, computation, multiplication table. 
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1. UVOD 

Vse več učiteljev danes pri svojih učencih opaža pojav pomanjkanja pozornosti. Kvalitetna 

priprava in dobra izvedba učne ure mnogokrat ne zadoščata ohranjanju učenčeve 

koncentracije. Potrebno je mnogo več kot le to. Vse več raziskav kaže na pozitivne učinke 

dinamičnega pouka, v katerem se menjata čas za delo in čas za odmor. Velikokrat se učitelji 

osredotočijo na sam pouk, pozabijo pa na velik pomen kvalitetnega in organiziranega počitka. 

Ta je za učence nujno potreben, saj se med počitkom razbremenijo, razvedrijo, si izboljšajo 

počutje in razbijejo monotonost vsakodnevnega, že tako preobremenjenega, šolskega urnika. 

Namen moje diplomske naloge je preveriti, če organiziran odmor res izboljša koncentracijo in 

učne dosežke, tako kot kažejo številne raziskave. Preden sem začela s pisanjem, se mi je 

porajalo kar nekaj vprašanj. Ali učenci danes potrebujejo fizično sprostitev v obliki gibanja 

zaradi preobilice sedenja? Ali morda potrebujejo le voden sprostitveni umik in umiritev od že 

tako prenatrpanega in stresnega urnika? Ali so morda prenasičeni z vsemi dejavnostmi, ki jih 

organiziramo samo za njih in bi si morda samo želeli delati, kar se jim ta trenutek zahoče, 

brez pretirane organiziranosti in nadzora?  

Tako sem se odločila, da bom izvedla kar vse tri prej opisane oblike odmora in po vsakem 

opravila kratek matematični test. Ta naj bi pokazal dejanske učinke aktivnega odmora, 

sprostitvene dejavnosti in neorganiziranega odmora. S testom sem merila uspešnost računanja 

poštevanke.  

Žal le redke osnovne šole izvajajo voden in organiziran odmor. Menim, da se premalo 

učiteljev zaveda, kako pomemben je za otroke zdrav način življenja. Učence je potrebno že 

zgodaj navajati na redno telesno gibanje ter pravilno in zdravo prehrano in jim privzgojiti 

telesno-kulturne navade. Privzgojiti jim je potrebno ljubezen do gibanja kot neko nujo za 

boljši uspeh in ne kot dodatno obremenitev in odpor. S takim načinom življenja se lahko 

zoperstavimo tudi modernim boleznim današnjega časa, kot so; prevelika telesna teža, 

povišan telesni tlak,... Te so največkrat posledice preobremenjenosti in stresa, ki ga je v 

življenju vse več.  
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S stresom se učenci srečajo že zelo zgodaj, z vstopom v pedagoški proces pa se delež 

obremenitve samo še poveča. Pričakovanja staršev in učiteljev so velikokrat dodatno breme 

šolarjem, poleg dopoldanskega pouka pa se večina učencev popoldne srečuje z dopolnilnimi 

dejavnostmi. Želja staršev je, da bi jih te aktivnosti obogatile in jim dale širino in okrepitve na 

določenih področjih, velikokrat pa se ne zavedajo, da morda za nekatere otroke to predstavlja 

dodaten napor, stres, obremenitev.  

Od otrok se ničkolikokrat zahteva neprestano zbranost, a tega niso vedno zmožni. Dober 

učitelj jim mora pomagati, da utrujenost premagajo s pomočjo počitka. Le tako so lahko 

pripravljeni na nove naloge in izzive, ki jim jih ponuja življenje. 
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2. PREDMET IN PROBLEM 

Predmet preučevanja je aktivni (rekreativni) odmor, problem pa ugotavljanje uspešnosti 

računanja po različnih vrstah rekreativnega odmora. 

Predmet preučevanja sta aktivni odmor in sprostitvena dejavnost na razredni stopnji v osnovni 

šoli. Problem je primerjava vpliva organiziranega aktivnega odmora in sprostitvene dejavnosti 

v uspešnosti računanja.  

Zaradi današnjega hitrega načina življenja vse več učiteljev v razredu opaža pojav slabe 

zbranosti učencev. Preobremenjenost se največkrat odraža v nemirnosti in razdražljivosti, kar 

je moč opaziti pri učencih, ki se težje zberejo in težko zdržijo dalj časa pri eni aktivnosti. 

Tako danes učiteljem predstavlja velik problem nemotiviranost, pomanjkanje interesa, 

naveličanost in nesodelovanje učencev. Uranjekova meni, da učitelji večkrat iščejo vzroke v 

učencih samih, ne pomislijo pa, da morda težava tiči v preobremenjenem šolskem sistemu 

(Uranjek, 1995). 

Zavedati se moramo, da organiziran odmor ne reši monotonosti dnevnega urnika, zagotovo pa 

ima nezamenljivo vlogo, saj prispeva k dinamičnosti in kvalitetnejšemu poteku šolskega 

delovnika (Krpač, 2002). 

V diplomski nalogi me zanima, katera oblika odmora pripomore k učinkovitejši pozornosti in 

uspešnosti računanja učencev in kateri spol je pri določeni obliki uspešnejši. Učence sem  

preizkusila z izvajanjem šestdesetsekundnega matematičnega testa po izvajanju aktivnega 

odmora, sprostitvene dejavnosti in neorganiziranega odmora. 

2.1.  Aktivni odmor 

2.1.1. Opredelitev pojma 

Je organizirana gibalno-športna aktivnost, ki je v osnovni šoli ponujena kot dodatna ali 

razširjena dejavnost, z namenom, da zadovolji otrokovo naravno potrebo po gibanju. 

Praviloma naj bi trajala 15–20 minut (Krpač, 2002) oz. 20–30 minut (Dežman, 1988) po drugi 

ali tretji uri in ne sme biti v okviru odmora za malico. Dejavnost je najučinkovitejša, če jo 
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izvajamo na prostem, v slabem vremenu pa gibanje učencem omogočimo v zaprtih prostorih 

šole (telovadnica, avla, učilnica, hodnik) (Stergar, 1996). 

2.1.2. Vloga in namen aktivnega odmora 

Učenci so danes vedno bolj obremenjeni s preveliko količino informacij, monotonostjo in 

negativnimi posledicami sedenja, katerim se žal v pedagoškem procesu ne morejo izogniti. 

Vse to znižuje njihovo budnost, kar vodi k upadu storilnosti in slabši prekrvavitvi možganov. 

Tem obremenitvam se lahko zoperstavimo z gibanjem in redno telesno aktivnostjo. S tem pa 

se izognemo monotonemu pouku, ki je emocionalno manj prijeten, zlasti pri učno slabših 

učencih. Ne smemo pričakovati, da bo aktivni odmor rešil monotonost in tegobe šolskega 

urnika, v harmoniji z drugimi elementi pa bo zagotovo povečal delavno storilnost, izboljšal 

motivacijo za delo, pospešil krvavitev, zmanjšal stres in odstranil negativne posledice sedenja. 

Ima torej vsestransko in nezamenljivo vlogo, optimalen učinek pa doseže, če izvajanje poteka 

v času, ko prične upadati krivulja storilnosti. Tako prispeva h kvalitetnejšemu in 

dinamičnemu poteku šolskega dne (Krpač, 2002).  

2.1.3. Cilji aktivnega odmora  

Krpač navaja naslednje cilje: 

- »vplivati na human odnos do dela in življenja v šoli, 

- sodelovati pri zmanjšanju stresnih situacij v šoli in krepiti odpornost proti stresu, 

- zadovoljiti potrebe učencev po igri, gibanju, veselju in zadovoljstvu, 

- povečati storilnost, 

- ohranjati in izboljšati njihovo zdravstveno stanje, vplivati na večjo motivacijo za delo, 

- zmanjšati negativne posledice sedenja, slabega zraka in drugih motečih dejavnikov v 

delovnem okolju, 
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- pospešiti prekrvavitev in s tem vplivati na izboljšanje telesnih funkcij, zlasti živčnega 

sistema, 

- pospešiti proces socializacije,  

- vplivati na učenca, da bo znal tudi pozneje v življenju uporabljati koristne učinke 

aktivnega odmora.« (Krpač, 2002) 

Dežman navaja za cilje: 

- »odpravljanje negativnih posledic sedenja (poživitev krvnega obtoka in frekvence 

dihanja, aktiviranje mišičnega tkiva in sklepov), 

- psihično sproščanje otrok, 

- zadovoljevanje osnovnih potreb po igri in gibanju, 

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

življenja), 

- razvijanje sproščenega osnosa med učiteljem in učenci.« (Dežman, 1988: 4) 

2.1.4. Izvajanje aktivnega odmora 

Aktivni odmor je najlažje izvajati na razredni stopnji, saj je učitelj v razredu dokaj 

avtonomen, šolski urnik lahko prilagodi lažji izvedbi in prisluhne potrebam po sprostitvi in 

izboljšanju koncentracije. Ima pa tudi zadostno znanje in ne potrebuje športnega pedagoga za 

samo izvajanje. Zelo redko je aktivni odmor načrtovan s smeri vodstva šole, običajno razredni 

učitelj prevzame glavno pobudo za organiziranje in nadziranje v smislu reda in discipline. 

Učitelj, ki prevzame izvajanje, mora biti za to motiviran in osveščen, da zna učencem ponuditi 

številne, raznovrstne, učencem znane in zanimive vsebine. Učenci v nižjih razredih bi le s 

težavo sami vodili odmor, saj le ta zahteva izbiro specifičnih vsebin, poleg tega pa je izredno 

pomembna varnost pri sami izvedbi. »Iz vidika humanizacije pedagoškega procesa bi morali 

pristojni, predvsem pa učitelji na razredni stopnji, temu izseku športnega področja posvetiti 

veliko več pozornosti.« (Krpač, Krunovič, 2005). 
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2.1.5. Aktivni odmor v šoli 

Raziskava, ki je bila opravljena pred leti, je pokazala, da aktivni odmor izvajajo le redki 

učitelji. Praviloma delovna doba in stopnja izobrazbe ne vplivata na pogostejšo uporabo le-

tega, res pa je, da se za izvajanje največkrat odločijo tisti učitelji, ki imajo višjo samopodobo in 

dobre materialno-organizacijske pogoje (Krpač, Štupar, 2006).  

Zaradi vse pogostejših stresnih vplivov, bi morali učitelji aktivni odmor pogosteje vpeljevati v 

pedagoški proces, žal pa v nasprotju s svojo potrebo upada izvajanje le-tega v praksi. Za 

izvedbo je potrebno nekaj organizacije, vendar učinek odtehta izgubljeni čas. Vloga aktivnega 

odmora je v humani pedagoški praksi pomembna in je tudi hkrati zgled za vsakdanjik v 

nadaljnjem življenju, ki še vedno zazna pomanjkanje gibanja (Dežman, 1988). 

2.1.6. Aktivni odmor kot obvarovatelj stresa v šoli 

Sodoben način življenja otežuje otrokom zadovoljiti osnovno potrebo po gibanju. Nepotešena 

potreba se največkrat kaže v obliki funkcionalnih motenj, psihičnih utrujenosti in živčnosti. 

»Zmanjša se prekrvavljenost možganskih celic in notranjih organov, dihanje je površno, čutilni 

organi se odzivajo prepočasi, zato postajajo otroci vedno bolj nemirni, nezbrani, apatični ali 

pretirano napadalni. Poveča se jim srčni utrip, krvni pritisk je pretirano visok ali nizek.« 

(Dežman, 1988: 3) 

Tekom dneva pada krivulja storilnosti, povečuje se utrujenost, zato učenci potrebujejo voden in 

organiziran počitek v času pouka. Stresu se največkrat lahko zoperstavimo s telesno in gibalno 

aktivnostjo. Vsakodnevna telesna aktivnost pa ne odžene le stresa, ampak okrepi tudi učenčev 

imunski sistem in poveča njihovo odpornost (Dežman, 1988). 

2.1.7. Zgodovina aktivnega odmora 

Pojav rekreativnega odmora so sprva opazili v podjetjih, kjer so delavci opravljali statično, 

enolično in monotono delo. Delovodje so opazili upad storilnosti tekom dneva. Ker so 

raziskave pokazale pozitivne učinke organiziranega odmora, so le-tega kasneje prenesli na 

pedagoško področje z dobrim namenom in sklepali, da bo imel odmor podobne pozitivne 

učinke na učence v šoli kot na delavce v proizvodnji (Berčič, Sila, 1981). 
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2.1.8. Vsestranskost aktivnega odmora 

Učenci tekom dneva za vzdrževanje koncentracije in preprečitev upada krivulje storilnosti 

potrebujejo organiziran počitek. Počitek v obliki gibanja ni namenjen zgolj telesni sprostitvi in 

oddihu od napornega dne, temveč zagotovi mnogo drugih pozitivnih učinkov na učenčevo 

počutje. Med drugim tudi njihove individualne in razvojne potrebe. Učenci tako nemalokrat 

skozi igro razvijejo svoje sposobnosti, interese in spretnosti ter pridobijo delovne navade 

(Varšnik & Pišot, 2005). 

2.1.9. Aktivni življenjski slog – dolgoročna naložba za zdravje  

Pomen telesne aktivnosti se kaže že v zgodnjih letih življenja. Le-ta pomaga pri razvoju 

osnovnih motoričnih vsebin, moralnemu in socialnemu razvoju ter omogoči učencem uživanje 

in sprostitev. »Sodelovanje v najrazličnejših zvrsteh gibalno-športnih aktivnosti lahko 

pospešuje/povečuje socialno integracijo, kulturno toleranco, razumevanje etike in spoštovanja 

okolja, kar vse pridobiva naraščajoč pomen med mladimi, predvsem v državah razvitega dela 

sveta.« (Fras, 2002: 21) Telesna aktivnost je v veliki meri povezana tudi s psihološkim 

zdravjem. Z gibanjem lahko zmanjšamo simptome depresije in tesnobnosti in izboljšamo 

psihološko dobro počutje in samozavest (Fras, 2002).   

Telesno aktiven življenjski slog ima neposredne koristi za zdravje mladih, še posebno: 

- »s preprečevanjem prekomerne telesne teže in debelosti, 

- z omogočanjem pogojev izgradnje močnejših kosti, zdravih sklepov in učinkovitega 

delovanja srca, 

- z vzdrževanjem in krepitvijo primernega duševnega zdravja, 

- z vzpostavljanjem trdnih temeljev zdravega življenjskega sloga, ki ga je mogoče 

nadaljevati oz. vpeljati v kasnejše, odraslo življenjsko obdobje.« (Fras, 2002: 21) 

»Aktivni življenjski slog pri mladih lahko vpliva na življenjski slog odraslih.« (Fras, 2002: 

23) Učitelji se morajo zavedati, da je pomembna raznolika izbira metod in načinov gibanja. 

Dejavnost ne sme biti načrtovana v smeri, da se telesna vzgoja in gibanje otrokom upreta, 
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nasprotno, potrebno je najti načine, kako jih dodatno motivirati in spodbujati. Učence tako 

vzgajamo za prevzem navad aktivnega in zdravega življenjskega sloga (Fras, 2002). 

2.2.  SPROSTITEV 

2.2.1. Opredelitev pojma 

»SPROSTITEV je odsotnost psihične in fizične napetosti, najbolj naravno stanje naše duše in 

telesa. Sprostitev in počitek sta si podobna, le da je treba za sprostitev nekaj narediti.« 

(Bizjak, 1996: 18) Pedagoški proces učence utrudi, počutijo se obremenjene, nezbrane. Kratka 

sprostitev poveča koncentracijo, poglobi razumevanje učne snovi, aktivira skrite potenciale in 

poveča sproščenost in ustvarjalnost. Za sprostitev si je potrebno vzeti nekaj časa in jo izvajati 

v primernem prostoru (Bizjak, 1996). 

2.2.2. Kako deluje na telo? 

Sprostitev na telo deluje poživljajoče, povečuje budnost, izboljšuje koncentracijo in spodbuja 

ustvarjalnost ter spomin. S sproščanjem delujemo tudi na notranje organe, žleze in živčevje. 

Če se pravilno sproščamo, se otresemo številnih preprek, bremen in omejenosti. Tako 

postanemo svobodnejši in na težave gledamo s širšega zornega kota (Zelenik, 2002). 

Sproščanje je zelo dobro sredstvo za ustvarjanje ugodne klime in reševanje neugodnih 

podzavestnih plati osebnosti. S pravilnim izvajanjem lahko prebrodimo težka doživetja, 

neugodne izkušnje in tako preidemo do notranjega ravnovesja in miru (Uranjek, 1995). 

Družba od nas zahteva kar največjo delovno sposobnost, zagnanost na različnih področjih in 

čim večjo ustvarjalnost. Dandanes nam življenjski ritem otežuje doseganje najvišjih stopničk 

na vseh področjih, zato bi se praviloma morala močno povečati potreba po sproščanju. A 

temu žal ni tako. Čeprav je sprostitev na nek način naša pravica, na to večkrat pozabljamo. 

Pozabljamo nase, napetosti znotraj nas pa naraščajo in se kopičijo. S sprostitvijo želimo 

doseči, da bi se znali zavedati samega sebe, se umiriti in poiskati svoj notranji mir. Pri 

sproščanju gre za zavestno dihanje med vadbo, za osredotočanje misli ter psihično in fizično 

umiritev. Sprostitev mora biti telesna, čustvena, duševna in miselna. Pri sprostitvi telo 

porablja manj kisika in izloča manj ogljikovega dioksida, mišična napetost popusti, dihanje 

postaja poglobljeno, počasnejše, enakomernejše, srčni utrip se upočasni. »Sproščanje ne daje 
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končnih rešitev za vsakršne človeške potrebe ali probleme, pot do rešitve ni niti hitra niti 

lahka, vendar daje drugačno iztočnico za življenje.« (Zagorc, 1997: 119) 

2.2.3. Sprostitvene tehnike 

Sprostitvene tehnike si učitelj v razredu izbere poljubno, pomembno je le, da prisluhne 

potrebam učencev, njihovemu interesu in starosti. Od avtogenega treninga, kjer sprostitev 

nastopi z občutkom teže telesa, do meditacije, kjer sprostitev nastopi s ponotranjenjem, do 

progresivne mišične sprostitve, kjer sprostitev dosežemo z zavestnim napenjanjem in 

sproščanjem mišic (Bizjak, 1996). 

Na razredni stopnji je najlažje izvajati vodeno vizualizacijo, kjer gre za notranje predstave, za 

katere je potrebna domišljija. Pozitivno vpliva na sproščeno stanje, notranjo zavest in 

izboljšuje koncentracijo (Bizjak, 1996). 

Srebotnikova in Menihova vizualizacijo opisujeta kot breztelesno aktivnost, ki z umiritvijo 

možganov umiri tudi celotno telo. Opisujeta jo kot slikovno predstavljanje, kjer si s svojo 

lastno domišljijo poskušamo čim bolj predstavljati predmete, scene in tudi dejanja. S 

psihološkimi preizkusi so dokazali, da slike močno vplivajo na naša čustva in telesne 

funkcije. Tako lahko prizori iz narave (npr. mirna plaža, travnik, gozd) že po 10 minutah 

umirijo človeka (Srebot, Menih, 1994).  

Vizualizacijo najlažje izvajamo, če zapremo oči, se sprostimo, dobro skoncentriramo  in 

poskušamo odmisliti vse zunanje dražljaje, ki prihajajo iz okolja. Najučinkovitejša je, če jo 

izvajamo v časovnem razponu od 5 do 10 minut. Praviloma naj ne bi trajala dlje, saj obstaja 

možnost, da nas še dodatno utrudi. Priporočljivo je, če jo organizator bere počasi, s 

pomirjajočim in prijetnim glasom (Srebot, Menih, 1994). 

Mnogokrat nas obkrožajo moteči dejavniki v okolju, zato je potrebno pri vseh sprostitvenih 

vajah najprej zapreti oči. Za sprostitev je značilno, da pozabimo na vse kar nas teži, po vajah 

pa imamo občutek, da smo pridobili določeno količino energije. »Na telesnem nivoju je 

sprostitev odvisna od delovanja živčnega sistema. Ta se deli na vegetativno živčevje, ki je 

povezano z našo voljo, in na avtonomno živčevje, ki deluje nezavedno. To nezavedno 
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delovanje usklajujeta dve veji avtonomnega živčnega sistema, parasimpatična in simpatična.« 

(Bizjak, 1996: 26) 

Za sproščanje ne potrebujemo niti veliko prostora niti veliko časa. Pomembno je, da vaje 

izvajamo kar se da počasi in umirjeno in vedno poskušamo doseči popolno sproščenost. 

Nekatere vaje lahko ponovimo večkrat, izvajamo jih v tišini ali ob sproščujoči glasbi (Zagorc, 

1997). 

2.2.4. Glasba – sestavni del sprostitve 

»Glasba je dinamičen, večplasten tok tonskih povezav, ki jih zaznamo s svojim sluhom, in 

vpliva na nas tako telesno kot duševno. Je konkreten vzbujevalec naših čustev. Vsak 

posameznik reagira na glasbo na svojstven način, pa tudi posameznik na isto glasbo ne reagira 

dvakrat na enak način.« (Zagorc, 1997: 110) 

Glasba povečuje telesni metabolizem, pospešuje dihanje, znižuje mejo za čutna poživila 

različnih oblik in vpliva na žleze z notranjim izločanjem. Zmanjšuje tudi utrujenost, povečuje 

mišično odpornost ter učinkuje tudi na dihanje, še posebno, kadar se spremeni tempo glasbe. 

Zato, kadar imamo le možnost, poskušamo preplesti sprostitev z glasbenim ozadjem (Zagorc, 

1997). 

2.2.5. Sprostitev v šoli 

Sodoben način in prenatrpan šolski urnik onemogočata učencem, da bi mogli slediti svojemu 

naravnemu ritmu, v katerem se menjavata počitek in aktivnost, obremenitev in sprostitev. 

Uranjekova meni, da je to vzrok za vse več nemirnih in razdražljivih otrok, predvsem pa 

veliko takih, ki se težje zberejo, so nemotivirani, naveličani in pokažejo bore malo interesa za 

učno delo. Predpostavlja, da je velika napaka učiteljev, ker vzroke iščejo v učencih samih, ne 

pomislijo pa, da težava morda tiči v preobremenjenem pedagoškem sistemu. Učitelj se mora 

kot posameznik zavedati, kako pomembno je sproščanje za učenca. Te veščine ga je potrebno 

naučiti, saj le tako lahko optimalno izrabi svoje zmožnosti, ob tem pa prisluhne svojemu 

lastnemu ritmu izmenjave igre in dela, zbranosti in sproščenosti (Uranjek, 1995). 
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Bizjakova zagovarja redno uporabo sprostitvenih dejavnosti v šoli. Opaža pozitivne učinke na 

področju komunikacije med učiteljem in učencem. Učenci začnejo sprejemati svoje učitelje 

takšne kot so, ni jih več strah, da bi jim zamerili. »Razvijati se začnejo topli in prijetni 

medsebojni odnosi, brez katerih ni dobre šole. Izvajanje vaj ni sanjarjenje, ampak je delo ali 

delovanje.« (Bizjak, 1996: 12) 

2.2.6. Sprostitev kot obvarovatelj stresa 

Vsakodnevno se spopadamo s številnimi stresnimi faktorji, katerim se le s težavo 

zoperstavimo. Vsi ti elementi negativno vplivajo na naše telo. Največkrat se zaradi stresa 

pojavijo napetost v mišicah, kronične bolečine v glavi, tilniku/hrbtu, zmanjša se odpornost 

proti infekcijam, pojavijo se motnje v koncentraciji, nespečnost, napadalnost, depresivno 

stanje in splošno pomanjkanje življenjske energije. Tem težavam se lahko izognemo s 

sprostitvenimi vajami, meditacijo in vizualizacijo. Različne oblike sprostitve pozitivno 

vplivajo na celotno telo: krvni tlak se zniža, srčni utrip se harmonizira, izoliranje endoktrinih 

žlez pa se v celoti uravna (Srebot, Menih, 1994). 

2.3.  OBREMENJENOST OSNOVNOŠOLCEV 

2.3.1. Opredelitev pojma 

»V pedagoški enciklopediji je obremenjenost učencev opisana kot »celokupnost« psihičnih in 

fizičnih naporov, katerim so učenci izpostavljeni pri pouku v določeni časovni enoti. 

Obremenjenost je mogoče razložiti kot razmerje med zahtevami šole in zmogljivostjo 

učencev.« (Novak, 1995: 8) 

2.3.2. Vrste obremenjenosti 

Novakova predstavlja naslednje vrste obremenjenosti: 

- »psihomotorične, 

- telesne, 

- obremenitve čutil, 
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- čustvene obremenitve, 

- intelektualne obremenitve.« (Novak, 1995:8) 

Anica Mikuš – Kos navaja naslednje vrste:  

- »mišična, 

- umska, živčna, psihična, 

- čustvena, 

- bolezenska.« (Mikuš – Kos, 1990: 5) 

2.3.3. Stopnje obremenjenosti 

O normalni obremenitvi govorimo, če je le-ta uravnotežena z zmogljivostjo organizma, kadar 

pa presegamo te zmožnosti, govorimo o preobremenjenosti. Stopnjo obremenitve največkrat 

določita trajanje in intenzivnost obremenitve, odvisna pa je tudi od okoliščin, v kateri 

posameznik živi in dela, pa tudi od njega samega. 

Novakova navaja štiri stopnje: 

1. »nezadostno, 

2. povprečno, 

3. optimalno in 

4. preveliko.«  (Novak, 1995: 12) 

2.3.4. Posledice in znaki  

Vsak otrok izkazuje utrujenost na svoj način. Otroci, ki se nagibajo k pasivnosti, bodo v 

stanju utrujenosti še bolj pasivni, pri nemirnih otrocih se bo v stanju utrujenosti nemirnost še 

povečala. Posledice se največkrat kažejo na področju miselnega funkcioniranja, čustvenega 

doživljanja, motivacije in vedenja (Novak, 1995). 
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Najpogostejši znaki so upočasnjeno razmišljanje in motnje razumevanja, motnje pozornosti, 

upad motivacije za delo, nemirnost, čustvena preobčutljivost, apatičnost, depresivnost in 

anksioznost (Novak, 1995). 

Anica Mikuš – Kos poleg zgoraj navedenih navaja še ostale znake: slabša vidno-gibalna 

usklajenost, povečanje števila napak, slabše branje in računanje ter zmanjšanje ustvarjalnosti 

(Mikuš – Kos, 1990). 

2.3.5. Vzroki utrujenosti 

Kavkler vzroke deli na objektivne in subjektivne. Na večino objektivnih vzrokov učitelj težko 

vpliva, subjektivni pa so soodvisni od učiteljeve osebnosti in od njegove strokovne 

usposobljenosti. 

- »Objektivni: 

- slabe prostorske razmere, 

- preveč učencev v razredu, 

- preobsežen učni načrt, 

- preveč učnih ur in neprimerna razporeditev, 

- slabi učbeniki in premalo delovnih zvezkov, 

- pomanjkljiva opremljenost šole. 

- Subjektivni: 

- prezahtevni cilji za delo, 

- nepravilna uporaba učnih oblik, 

- slaba izraba učnih metod, 
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- nepravilna uporaba učnih pripomočkov, 

- preobsežne domače naloge.« (Kavkler, 1990: 28, 29) 

2.3.6. Obremenjenost nekoč in danes 

2.3.6.1. Obremenjenost nekoč 

Strokovnjaki se že leta ukvarjajo z raziskavo, kako razbremeniti učence in uskladiti učne 

zadeve s potrebami in zmožnostmi učencev. Niso preučevali samo vzrokov in posledic, 

ampak so se dotaknili samega pojava obremenjenosti in poskušali težavo odkriti v izvoru. 

Ugotovili so, da obremenjenost obstaja, odkar obstaja šola, torej ni novodoben pojav. Že v 17. 

stoletju je Komensky opozarjal na škodljive posledice preobremenjevanja učencev z delom za 

šolo. Kot vzrok preobremenjenosti je predpostavil težko učljivo snov, predvsem zato, ker ni 

prilagojena zrelosti učencev. Drugi, prav tako pomemben, vzrok pa tiči v preobremenjevanju 

učenčevega spomina s stvarmi, ki zanj niso bistvene in nimajo temeljnega pomena. Učne 

zahteve do učencev se z vsakim letom povečujejo, vsebine učnega načrta so vsako leto 

obsežnejše, obremenjenost šolarjev pa je z vsakim letom pogostejša. »Kljub opozorilom šole 

tega problema še niso rešile.« (Novak, 1995: 7) 

Pisanski utrujenost opisuje kot pojav, ki nastane, kadar predolgo opravljamo psihično ali 

fizično delo, ki presega naše sposobnosti. Je nekakšen obrambni mehanizem, ki človeka ščiti 

pred izčrpavanjem (Pisanski, 1995). 

2.3.6.2. Obremenjenost danes 

O utrujenosti veliko govorimo, a premalo je prizadevanj za zmanjšanje tega pojava. 

Pedagoški proces temelji na učnosnovni strategiji načrtovanja kurikuluma. Posledično so 

prenatrpani in preobsežni vzgojno-izobraževalni programi, učitelj se vse bolj predstavljajo kot 

posredniki znanja, učenci pa v večji meri postanejo pasivni sprejemniki in so posledično manj 

motivirani za delo. Dejstvo je, da problem ni rešljiv v okviru učnosnovne strategije.  Učitelj 

sam se mora zavedati, da delo prilagaja potrebam učencev, vsebine in oblike pa podreja 

njihovemu osebnemu razvoju. Tako mora že v zasnovi delovnega dne predvideti dinamičen 

pouk, ustrezno razgibanost in učence spodbujati, da so tekom pedagoškega procesa kar se da 

aktivni udeleženci (Novak, 1995). 
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V prvi vrsti je naloga učitelja, da prepozna večino znakov v razredu in razrednem ozračju. 

Svoje delo prilagodi stanju razreda, če je to seveda iz objektivnih razlogov možno in če mu to 

njegove lastne sile dovoljujejo. Učitelj že preventivno sproti vzdržuje pozitivno psihosocialno 

ozračje, tako lahko že v veliki meri odpravi negativna čustva (strah, odpor in naveličanost) 

(Novak, 1995). 

Zmanjšanja preobremenjenosti ne moremo preprečiti na hitro, saj se je dela potrebno lotiti 

premišljeno in načrtovano. Dober napredek bo lahko izvedel le učitelj, ki dobro pozna svoje 

učence in je tudi dobro strokovno usposobljen. Dober učitelj se mora posluževati 

individualizirane oblike dela in diferenciacije, uporabljati mora pestre motivacijske metode in 

imeti dober odnos z učitelji, učenci in starši (Mikuš – Kos, 1990).    

Pomembno je, da je učitelj pri svojem delu natančen in dosleden, saj je učni načrt ciljno 

naravnan. Ta je načrtovan za idealne razmere, teh pa v šoli ni. Če hoče učitelj predelati 

predpisan učni program, mora upoštevati natančno določene vsebine in snov. Slaba lastnost 

tega je, da velikokrat zmanjka priložnosti za svobodno delo in ustvarjalnost v razredu. Temu 

se lahko zoperstavimo z izvajanjem različnih novejših oblik dela, kot so: delo v majhnih 

skupinah kot pomoč učencem z učnimi težavami, individualiziran in diferenciran pouk, razne 

oblike poučevanja v prvih razredih, nivojski pouk pri predmetni stopnji in delo učencev pri 

nekem projektu (Mikuš – Kos, 1990). 

Mikuš – Kos meni, da lahko velik korak naredi učenec sam. Naučiti ga moramo le spoznati 

pojem utrujenost in kako ga sam pri sebi prepozna.  

Kaj lahko stori učitelj?  

- »Prilagajanje zahtev zmožnostim razreda (med uro, v tednu, v letu), 

- psihično sproščanje razreda, 

- minuta za zdravje, 

- boljša organizacija odmora, 
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- izboljšanje psihosocialne klime v razredu, 

- prilagajanje zahtev zmožnostim posameznega otroka, 

- posebna pozornost posebno utrudljivim otrokom.« 

Kaj lahko stori učenec? 

- »Spozna utrujenost kot pojav. 

- Jo pri sebi prepozna. 

- Razvije samouravnalne mehanizme (boljše okoliščine učenja, boljše načine sprostitve, 

boljša organizacija dela, sprostitve in počitka).« (Mikuš – Kos, 1990: 26). 

2.4.  UČNA USPEŠNOST 

2.4.1. Opredelitev pojma 

Učna uspešnost je pri nas določena z učnimi cilji oz. standardi znanja, ki so v šolskem sistemu 

merilo dosežkov  pri določeni starosti oz. v določenem razredu. Napredek se preverja tako, da 

dosežke primerjamo s predpostavljenimi cilji oz. z minimalnimi standardi znanja, ki so 

zapisani v učnih načrtih (Puklek Levpušček, Zupančič, 2009). 

Raziskave so pokazale, da obremenjenost negativno vpliva na učno motivacijo. Velika večina 

učno uspešnih učencev nima težav s premalo prostega časa, večinoma so dobri organizatorji 

svojega prostega časa. Utrujeni učenci imajo več socialnih in čustvenih težav kakor manj 

utrujeni, težje navezujejo socialne stike in se bolj bojijo neuspeha v šoli. Čustveno so 

občutljivejši in imajo negativno samopodobo (Novak, 1995). 

2.4.2. Razlike med spoloma v učni uspešnosti 

SPOL: Zdravniki ob rojstvu otroku določijo spol, v najosnovnejši opredelitvi govorimo o 

biološkem spolu. Proces v skladu z biološkim razvijanjem poteka tako, da se okolica do otrok 
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obnaša skladno z »značilnostmi« pripisanega. Pripisane osebnostne lastnosti so tako večkrat  

posledica naučenosti, kar je za njihov spol v družbi zaželeno in primerno (Jeraj, 2013). 

Že nekaj let je obravnavanje razlik med dečki in deklicami na učnem področju predmet 

številnih raziskav tako pri nas kot v tujini. Pojavlja pa se vprašanje, če morda niso deklice 

priviligirane v pedagoškem procesu. Šolski kurikulum naj bi bil bolj naklonjen deklicam kot 

dečkom (Jeraj, 2013). 

Raziskava izvedena v slovenskem prostoru je pokazala, da deklice dečke presegajo po znanju 

iz jezikovnih predmetov, v povprečju pa imajo boljše rezultate in ocene ter boljše učne navade 

kot dečki. Učenke so pri slovenščini znatno uspešnejše od učencev, pomemben podatek pa je 

ugotovitev, da pri matematiki učinek spola ni pomemben (Toličič, Zorman, 1977). 

2.4.2.1. Učna uspešnost dečkov in deklic na matematičnem področju 

Avtorja na podlagi predhodnih raziskav predstavita že raziskano vsebino: uspešnost dečkov in 

deklic na matematičnem področju. Deklice so uspešnejše pri aritmetiki, dečki pa na 

geometrijskem področju in pri nalogah, kjer gre za branje podatkov z diagramov. Prav tako pa 

se razlike v uspešnosti pojavijo glede na strukturo in tip naloge. Dekleta so boljše rezultate 

dosegla pri nalogah, ki preverjajo znanje, priklic in asociativno povezovanje (Toličič, 

Zorman, 1977).  

2.4.3. Pričakovanja učiteljev lahko vplivajo na učno uspešnost 

Težava, ki se ji učitelji težko izognejo, je določeno stališče in pričakovanje od učencev. V šoli 

bi o tem lahko govorili kot o prikritem kurikulumu, kot ga omenja Bearl. Avtor je mnenja, da 

med učitelji prevladuje prepričanje o tem, da so deklice v šoli bolj pridne kot dečki. Iz tega 

avtor sklepa, da je družba socializirala deklice, ki so vljudne in ustrežljive ter lažje in 

učinkovitejše sledijo pravilom in navodilom (Bearl, 1994). 

Tako se večkrat opaža, da se določena podoba odraža v skladu z vedenjskimi pričakovanji 

učiteljev in učiteljic. Od deklic se pričakuje, da bodo s prizadevnostjo in trdim delom 

dosegale dobre učne rezultate. Na drugi strani pa vidijo dečke kot večinoma manj motivirane 
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za delo in posledično tudi manj uspešne. Če pa morda izstopa deček, ki je v šolskem procesu 

uspešen, ga večkrat tretirajo kot naravno in nadpovprečno inteligentnega (Skelton, 2005). 

Učitelji večkrat od deklic pričakujejo, da so delovna in sodelovalna, prizadevnejša in zelo 

natančna. Od dečkov pa pričakujejo, da so bolj uporniški, manj motivirani in individualisti po 

delu (Chetcuti, 2009). 

2.5.  RAČUNSKA POŠTEVANKA 

2.5.1. Opredelitev pojma 

POŠTEVANKA je ena od matematičnih vsebin, ki jo mora ob koncu 3. razreda devetletne 

osnovne šole vsak učenec dobro avtomatizirati. Je podlaga za obvladovanje tehnik pisnega 

množenja in deljenja in številnih nalog v vsakdanjem življenju, kjer se predvsem zatekamo k 

ustnemu računanju (Škulj, 1994).  

»Množenje je hiter način seštevanja, saj prihrani čas in napor dodajanja enakih števil.« (Rossi, 

2001/2002: 44) 

2.5.2. Poštevanka v učnem načrtu  

Cilji, ki jih morajo doseči učenci pri učenju poštevanke, so:  

- usvojiti do avtomatizma zmnožke (produkte) v obsegu 10 × 10 (poštevanka), 

- spoznati pojem večkratnik števila, 

- spoznati pojem količnik, 

- usvojiti do avtomatizma količnike, ki so vezani na poštevanko, 

- spoznati, da sta množenje in deljenje obratni računski operaciji, 

- uporabljati računske operacije pri reševanju problemov, 

- uporabljati računske zakone pri seštevanju in množenju, 

- poznati vlogo števil 0 in 1 pri množenju in deljenju, 

- oceniti in spretno izračunati vrednost številskega izraza z upoštevanjem 

vrstnega reda računskih operacij. 

Velik poudarek je na avtomatizaciji poštevanke, učenci pa morajo poznati tudi zakon o 
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zamenjavi (komutativnost) in zakon o združevanju (asociativnost) za množenje (Učni 

načrt, 2011). 

2.5.3. Najpogostejše napake pri množenju 

Najpogosteje opažene napake pri poštevanki so zamenjave faktorjev in povsem nesmiselne 

napake, katerih izvor je težje odkriti. Pokazalo se je, da imajo učenci največkrat težave pri 

razumevanju relacije: število množic – število elementov v množici. Največkrat se napake 

ponavljajo zaradi slabe avtomatizacije poštevanke. Učenci bi tako morali najprej stopnjo 

avtomatizacije usvojiti, nato utrditi s primeri, ki predpostavljajo razumevanje poštevanke, šele 

kasneje bi postopno prehajali na abstraktno raven (Vukanič, 98/99). 

Vzroki za pojavljanje učnih težav pri matematiki največkrat tičijo v nezadostni avtomatizaciji 

osnovne računske operacije. Učenci mnogo hitreje pridejo do avtomatizacije, če učitelji 

upoštevajo njihove individualne potrebe, jim nudijo zanimive načine učenja in skrbijo za 

izboljšanje njihove samopodobe. Uspeh bo večji, če so aktivirane vse možne komunikacijske 

poti, tako slušna, vidna kot tudi tipna in gibalna (Pavlenič, 2001). 

2.5.4. Usvajanje pojma poštevanka 

2.5.4.1. Avtomatizacija  

Labinowicz je v svojem delu preučil model računskega procesa od začetnega usvajanja do 

končne avtomatizacije: 

1. stopnja: predelovanje računskih znakov in besed na specifično računsko operacijo, 

2. stopnja: izvrševanje računskih postopkov, 

3. stopnja: priklic aritmetičnih dejstev (Labinowicz, 1989). 

Da se nek postopek učencem dodobra avtomatizira, je potreben prehod preko naslednjih treh 

stopenj; od kognitivne stopnje (ko mora otrok dojeti nek postopek), preko asociativne stopnje 
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(ko mora otrok za zapomnitev izvajati številne vaje), do avtomatizacije postopka (na tej 

stopnji otrok postopek že izvaja hitro in pravilno) (Kavkler, 2002). 

2.5.4.2. Priklic aritmetičnih dejstev 

Priklic aritmetičnih dejstev se največkrat in najhitreje pojavi takrat, ko imajo učenci znanje 

dobro avtomatizirano. Priklic množenja iz dolgoročnega spomina je za otroke celo hitrejši kot 

priklic seštevanja. Pojavijo se lahko tudi napake, ki so pogostejše z večanjem množenca in 

množitelja. Učinkovitost reševanja je odvisna tudi od pogostosti predstavitve problema v 

učbenikih in od pogostosti vadbe pri samem posamezniku (Geary, 1994). 

2.5.4.3. Pristopi, strategije in oblike dela 

Poštevanka spada med tiste matematične pojme, ki pri razumevanju določenim 

posameznikom dela kar nekaj preglavic pri razumevanju in zapomnitvi. Učiteljem predstavlja 

taka vsebina poseben izziv, saj jo je učencem težje razložiti tudi z vidika matematike. Zato je 

zelo pomembno, da učitelj izbere pravilno strategijo in tako učencem olajša razumevanje 

(Kmetič, 2012). 

Učenje poštevanke mora učitelj predstaviti kot zabavno, podobno igri. Razložiti jim mora, da 

si z množenjem olajšajo in prihranijo mnogo časa, ki bi ga sicer porabili za seštevanje. Seveda 

mora prisluhniti potrebam učencev ter jim prilagoditi pot do znanja. Ne sme pozabiti dejstva, 

da vse vsebine, ki so naučene preko igre, pripomorejo k manjšemu pozabljanju in posledično 

h kvalitetnejšemu znanju (Štefanec Kodila, 2012). 
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3. CILJI IN HIPOTEZE 

Namen raziskave je primerjati vpliv aktivnega odmora in sprostitvenih dejavnosti v uspešnosti 

računanja oz. katera oblika vpliva na učinkovitejšo uspešnost računanja in ali so razlike 

opazne glede na spol učenca.  

3.1.  Cilji 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

1. ugotoviti, kakšna je uspešnost računanja učencev po izvajanju aktivnega odmora, 

2. ugotoviti, kakšna je uspešnost računanja učencev po izvajanju sprostitvene dejavnosti, 

3. ugotoviti, kakšna je uspešnost računanja po običajnem, neorganiziranem odmoru, 

4. ugotoviti, po kateri od oblik organiziranega odmora so učenci bolj uspešni pri računanju, 

5. ugotoviti, kateri spol je uspešnejši v računanju po organiziranem odmoru, 

6. ugotoviti, kateri spol je uspešnejši v računanju po neorganiziranem odmoru, 

7. ugotoviti, kateri spol je uspešnejši v računanju po izvajanju sprostitvene dejavnosti, 

8. ugotoviti, kateri razred je uspešnejši glede na obliko odmora. 

3.2.  Hipoteze 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

H1: V uspešnosti računanja ni razlik glede na obliko odmora.  

H2: V uspešnosti računanja ni razlik glede na spol po organiziranem odmoru. 

H3: V uspešnosti računanja ni razlik glede na spol po neorganiziranem odmoru. 

H4: V uspešnosti računanja ni razlik glede na spol po izvajanju sprostitvene dejavnosti. 
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H 5: V uspešnosti računanja ni razlik glede na razred. 
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4. METODE DELA 

4.1.  Vzorec merjencev 

Raziskavo sem izvedla na Osnovni šoli Stična, podružnični šoli Višnja Gora. V vzorec je bilo 

zajetih 40 učencev. Od tega je pri raziskavi sodelovalo 23 četrtošolcev in 17 petošolcev. 

Skupno 20 deklic in 20 dečkov.  

Tabela 1: Spol učencev Graf 1: Spol učencev 

SPOL N  % 

1 - MOŠKI  20 50,0 

2 - ŽENSKE 20 50,0 

skupno  40 100,0 
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Tabela 2: Število učencev po 

razredih 

Graf 2: Število učencev po razredih 

RAZRED N % 

4 23 57,5 

5 17 42,5 

skupno 40 100 

 

 

 

4.2.  Vzorec spremenljivk 

4.2.1. Oblike odmora: 

- organiziran aktivni odmor, 

- organizirana sprostitvena dejavnost (vodena vizualizacija), 

- običajen, neorganiziran odmor. 

4.2.2. Instrument (test) za učinkovitost računanja 

Instrument moje raziskave je bil kratek matematični test, ki sem ga sestavila sama. Vseboval 

je 100 računov osnovne poštevanke brez prehoda in je bil časovno omejen na šestdeset 

sekund. Test so učenci rešili trikrat; po aktivnem odmoru, po sprostitveni dejavnosti in po 

običajnem, neorganiziranem odmoru. Test so učenci vselej izpolnjevali pod mojim vodstvom, 
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pred tem pa sem pridobila soglasje staršev in vodstva šole. Namen se kaže v kvantiteti (število 

rešenih računov) in kvaliteti (natančnost v pravilnosti računanja) v določenem časovnem 

okvirju (Priloga 5.1: Matematični test). 

4.3.  Potek zbiranja podatkov 

Raziskavo sem izvedla v aprilu in maju 2013 na osnovni šoli, kjer nimajo nobene organizirane 

oblike odmora. Raziskava je bila opravljena v časovnem razponu treh tednov, vedno na isti 

dan (petek), ob istem času (po drugi šolski uri), v enakem časovnem okviru (10 min + 60 sek) 

in v istih prostorih (igrišče, učilnica). Prvi teden sem na igrišču izvajala aktivni odmor, ki je 

trajal 10 minut. Po končani dejavnosti so učenci v razredu rešili test, ki je bil omejen na 60 

sekund. Drugi teden sem v učilnici izvajala vodeno vizualizacijo, ki je trajala 10 min. Po 

končani dejavnosti je vsak učenec rešil test, zopet časovno omejen. Tretji teden so imeli 

učenci v razredu običajen, neorganiziran odmor, vendar časovno omejen na 10 minut. Po 

odmoru so učenci zopet rešili test.  

4.4.  Obdelava podatkov  

Rezultate, ki smo jih dobili z raziskavo, smo vnesli v program Microsoft Excel in jih nato 

obdelali s programom SPSS, s pomočjo katerega smo izračunali povprečja in standardne 

odklone. S T-testom smo izrčunali razlike med izvajanjem organiziranega in neorganiziranega 

odmora po parih.  
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V tem poglavju predstavljam rezultate, dobljene s pomočjo raziskave, interpretacijo in 

zaključke. Rezultati so prikazani v tabelarični in grafični obliki. 

5.1.  Uspešnost računanja glede na obliko odmora 

Tabela 3: Število rešenih in pravilno rešenih računov glede na obliko odmora 

oblika odmora N min max povprečje st. 

odklon 

aktivni odmor (rešeni) 37 8 31 18, 59 5, 304 

aktivni odmor (pravilno rešeni) 37 8 31 18, 41 5, 388 

običajen odmor (rešeni) 37 4 33 18, 65 6, 877 

običajen odmor (pravilno rešeni) 37 4 33 18, 43 6,944 

sprostitvena dejavnost (rešeni) 38 8 36 19, 26 6, 880 

sprostitvena dejavnost (pravilno rešeni) 38 8 36 19, 03 6, 824 
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Graf 3: Število rešenih in pravilno rešenih računov glede na obliko odmora 

 

 

Graf in Tabela 3 prikazujeta število rešenih in pravilno rešenih računov po določeni obliki 

odmora. Ugotavljamo, da so učenci po obeh oblikah organiziranega odmora rešili isto 

količino minimalno rešenih računov (8), pri neorganiziranem odmoru pa precej manj (4). Če 

primerjamo najmanjše število rešenih računov, se med obema oblikama ne pojavi razlika, 

medtem ko se pojavi precej velika razlika v številu največ rešenih računov. Po aktivnem 

odmoru jih je najuspešnejši posameznik rešil 31, po sprostitveni dejavnosti pa kar 36, za pet 

več kot po aktivnem odmoru. Če se osredotočimo na Graf 4, kjer so vrednosti izražene v 

odstotkih, lahko jasno vidimo, da so učenci v povprečju dosegali najboljše rezultate po 

sprostitvenih dejavnostih. 
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Graf 4: Povprečno število rešenih in pravilno rešenih računov glede na obliko odmora 

 

Razloge, zakaj so bili učenci najuspešnejši po sprostitveni dejavnosti, lahko najdemo v 

Stergarjevi razlagi, ki pravi, da sproščanje na telo deluje poživljajoče, poveča budnost, 

izboljšuje koncentracijo in spodbuja ustvarjalnost ter spomin. Tako lahko povzamemo, da so 

učenci po dejavnosti sproščeni, otresejo se številnih bremen in se tako lažje osredotočijo na 

željene rezultate, zaradi nenapetosti pa postanejo svobodnejši in srečnejši (Stergar, 1996). 

Iz opažanja ugotavljam, da zaradi svobodnega razmišljanja niso obremenjeni na pričakovan 

postopek reševanja naloge, njihovo razmišljanje ni ozko, temveč se problema lotijo z neke 

nove, širše perspektive. Svobodno razmišljanje jih ne omejuje z naučenimi strategijami 

reševanja, ker se lotijo naloge z nove perspektive, daje jim zadovoljstvo po rešenem izzivu. 

Tako postanejo srečnejši in zadovoljnejši, z vsakim uspehom pa se krepi tudi njihova 

pozitivna samopodoba. 
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Izkazalo se je, da organiziran odmor vpliva na učenčevo uspešnost, kar potrdijo tudi rezultati. 

Aktivno preživet odmor učence umiri, zadovolji njihovo željo po gibanju ali sproščanju, 

razbija monotonost pouka in odpravlja znake utrujenosti.   

Pojavile so se razlike v uspešnosti računanja po izvajanju organiziranega in neorganiziranega 

odmora. Učenci so bili najbolj uspešni po organiziranem odmoru, in sicer po sprostitveni 

dejavnosti. V odstotkih gledano so bili najbolj uspešni po sprostitveni dejavnosti, manj po 

običajnem odmoru in najmanj po aktivnem odmoru. 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Teja Kum; diplomsko delo 

30 

 

5.2.  Razlike v uspešnosti računanja glede na spol in vrsto odmora 

Tabela 4: Število rešenih in pravilno rešenih računov glede na spol in obliko odmora 

oblika/vrsta odmora 

 

SPOL N povprečje std. 

odklon 

min max F SIG 

AKTIVNI ODMOR  

(pravilno rešeni) 

M 18 17,72 5,919 8 29 0,557 0,461 

Ž 19 19,05 4,904 10 31 

AKTIVNI ODMOR  

(rešeni računi) 

M 18 17,89 5,789 8 29 0,614 0,439 

Ž 19 19,26 4,863 10 31   

SPROSTITVENA 

DEJAVNOST (pravilno 

rešeni) 

M 20 18,70 6,586 8 32 0,094 0,761 

Ž 18 19,39 7,253 9 36   

SPROSTITVENA 

DEJAVNOST (rešeni) 

M 20 18,95 6,509 8 32 0,085 0,772 

Ž 18 19,61 7,445 9 36   

OBIČAJEN ODMOR 

(pravilno rešeni) 

M 17 16,47 7,307 4 31 2,583 0,117 

Ž 20 20,10 6,431 8 33   

OBIČAJEN ODMOR 

(rešeni) 

M 17 16,82 7,143 4 31 2,295 0,139 

Ž 20 20,20 6,412 8 33   
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Graf 5: Število rešenih in pravilno rešenih računov glede na spol in obliko odmora 

 

Graf 6: Povprečno število rešenih in pravilno rešenih računov glede na spol in vrsto odmora 
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Opažam, da so bile deklice pri računanju v povprečju bolj uspešne od dečkov ne glede na 

vrsto odmora. Izkazalo pa se je, da so bile najuspešnejše po običajnem odmoru, medtem ko so 

bili dečki najbolj uspešni po sprostitveni dejavnosti. Graf 5 nam prikazuje, da so minimalno 

število računov vedno dosegli fantje, najmanj uspešni so bili po običajnem odmoru (4), 

maksimalno število računov pa so vedno dosegle deklice, najboljši rezultat je bil dosežen po 

sprostitveni dejavnosti (36).  

Iz zgornjega Grafa 5 lahko razberemo, da so bile tako deklice kot dečki najuspešnejši pri 

računanju po sprostitvenih dejavnostih. Maksimalno število rešenih računov pri dečkih je bilo 

33, pri deklicah pa 36. Tako deklice kot dečki so najmanjšo vrednost pri računanju dosegli po 

običajnem odmoru; dečki (4), deklice (8).  

Razlog, zakaj so deklice uspešnejše od dečkov ne glede na obliko odmora, morda tiči v 

šolskem kurikulumu, ki naj bi bil deklicam bolj naklonjen kot dečkom. Deklice imajo boljše 

delavne navade in sledijo navodilom in pravilom učiteljic in učiteljev (Jeraj, 2013). Iz tega 

morda lahko sklepam, da se deklice lažje in hitreje zberejo, nimajo težav s koncentracijo in 

posledično temu so teste odpisale bolje kot dečki. 

Raziskave so pokazale, da so deklice uspešnejše pri aritmetiki, dečki pa na geometrijskem 

področju in pri nalogah, kjer gre za branje podatkov z diagramov. Prav tako pa se razlike v 

uspešnosti pojavijo glede na strukturo in tip naloge. Dekleta so boljše rezultate dosegla pri 

nalogah, ki preverjajo znanje, priklic in asociativno povezovanje (Chilisa, 2000 in Lokan, 

1999).  

Tudi v moji raziskavi so se pojavili podobni rezultati. Test, ki sem ga sestavila, temelji 

izključno na aritmetiki (poštevanka), deklice pa so se na tem testu odrezale bolje kot fantje ne 

glede na obliko. Glede na tip naloge matematični test uvrščamo pod asociativno povezovanje 

že znanih informacij. Torej so bile tudi tukaj deklice (glede na Chilisovo raziskavo) v 

prednosti pred dečki. Morda bi bili rezultati popolnoma drugačni, če bi sestavila drug tip 

naloge, npr. branje grafov, in preizkusila učence v znanju geometrije. 

Drug razlog bi morda lahko našli v razpravi o tem, kako učiteljeva pričakovanja vplivajo na 

učno uspešnost. Mnogokrat učitelji in učiteljice od deklic pričakujejo, da bodo dobre učne 
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rezultate dosegle s svojo prizadevnostjo in s trdim delom, medtem ko vidijo dečke večinoma 

kot manj motivirane za šolsko delo in zato tudi manj uspešne. Dekleta naj bi bila tako v očeh 

učiteljev in učiteljic bolj voljna, sodelovalna, prizadevnejša in bolj natančna od dečkov. Dečki 

pa bolj upirajoči, neprizadevni in individualisti pri delu (Skelton, 2005).  

Veliko je prebrati o razpravah in različnih teorijah, zakaj so deklice uspešnejše. Pomemben pa 

se mi zdi komentar  učiteljice petega razreda z dolgoletnimi izkušnjami. Opaža, da se odstotek 

učencev, ki težje sledijo pouku, vsako leto povečuje. Večinoma imajo težave s koncentracijo 

dečki, le redko deklice. Meni, da je učitelj odgovoren za svoj razred, da opazi posameznike, ki 

za izboljšanje pozornosti potrebujejo dodatne organizirane dejavnosti. Tako večkrat poskrbi, 

da že v načrtovanju pripravi kar se da dinamično učno uro.  

Opažene so bile razlike po spolu in obliki določenega odmora. Dekleta so po obeh oblikah 

dosegle boljše rezultate kot dečki. V povprečju so opažena le manjša odstopanja. Po aktivnem 

odmoru so dosegle 19,26 %, po sprostitveni dejavnosti pa 19,61 %. Večja razlika se pojavi pri 

dečkih, kjer so po aktivnem odmoru dosegli 17,89 %, po sprostitveni dejavnosti pa 18, 95 %. 

Dečki so se v povprečju najslabše odrezali ravno po tej obliki odmora (v povprečju so dosegli 

le 16,82 %), medtem ko so bile deklice najbolj uspešne ravno po običajnem, neorganiziranem 

odmoru (kar 20,20 %). 

V uspešnosti računanja se pojavljajo razlike glede na spol po izvajanju sprostitvene 

dejavnosti. Največja odstopanja so bila opažena prav po sprostitveni dejavnosti. Dečki so v 

povprečju tu dosegli najboljše rezultate, medtem ko so se deklice odrezale sicer bolje od 

fantov, a še vseeno slabše kot po običajnem odmoru. Sta pa oba predstavnika spola po tej 

obliki rešila največje število pravilno rešenih računov. 
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5.3.  Razlike glede na razred in obliko odmora 

Tabela 5: Število rešenih in pravilno rešenih računov glede na razred in obliko odmora 

 

oblika odmora                razred N povprečje min max F SIG 

AKTIVNI ODMOR (število rešenih 

računov) 

4 21 17,48 8 25 1,182 

,285 

5 15 19,47 10 31  

AKTIVNI ODMOR (število pravilno 

rešenih računov) 

4 21 17,57 8 25 1,543 

,223 

5 15 19,80 10 31  

SPROSTITVENA DEJAVNOST  (število 

rešenih računov) 

4 22 16,91 8 27 5,664 

,023 

5 16 21,94 12 36  

SPROSTITVENA DEJAVNOST (število 

pravilno rešenih računov) 

4 22 17,09 8 27 5,898 

,020 

5 16 22,25 12 36  

OBIČAJEN ODMOR (število rešenih 

računov) 

4 19 14,26 4 23 19,874 

,000 

5 17 22,59 12 33  

OBIČAJEN ODMOR (število pravilno 

rešenih računov) 

4 19 14,47 4 23 21,158 

,000 

5 17 22,82 12 33  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Teja Kum; diplomsko delo 

35 

 

Graf 7: Število rešenih in pravilno rešenih računov glede na razred in obliko odmora 

 

Graf 8: Število rešenih in pravilno rešenih računov glede na razred in obliko odmora izraženo v odstotkih 
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Petošolci so bili po pričakovanju uspešnejši od četrtošolcev ne glede na vrsto odmora. V 

učnem načrtu se učenje poštevanke prvič pojavi v tretjem razredu. Petošolci tako utrjujejo 

usvojeno znanje leto več, poštevanka postaja avtomatizirana, z več vaje pa se zmanjša tudi 

število napak (Učni načrt, 2011). 

Razlog, zakaj so petošolci uspešnejši od četrtošolcev, morda tiči tudi v velikosti razreda. V 

četrtem razredu je 23 učencev, v petem pa samo 17. Kako vpliva velikost razreda na splošni 

učeni uspeh, ni znano, zagotovo pa se učitelji v manjših razredih lahko bolj posvetijo 

posameznim učencem, predvsem tistim, ki potrebujejo več pomoči. Manjši razredi ugodno 

vplivajo na zadovoljstvo pri delu in na doseganje boljših delovnih rezultatov  (Ložar, 2012).  

Grafa 7 in 8 prikazujeta, da so se v povprečju petošolci bolje odrezali po običajnem odmoru, 

četrtošolci pa po aktivnem odmoru, v obeh razredih pa so maksimalno število računov učenci 

dosegli po sprostitvenih dejavnostih. Ta rezultat je tudi najbližji statistično pomembnim 

razlikam. 

Komentar učiteljice četrtega razreda pred izvedbo raziskave je bil, da se bodo učenci bolj 

umirili in skoncentrirali po katerikoli obliki organiziranega odmora, saj je mnenja, da je to 

generacija, ki potrebuje veliko vzpodbude, motivacije in pomoči, da tekom ure ohranja 

zbranost in pozornost učencev.  

Po vseh oblikah odmora so bili najuspešnejši petošolci. Najboljše rezultate so pokazali po 

običajnem odmoru, malo slabše po sprostitveni dejavnosti in najslabše po aktivnem odmoru. 

Četrtošolci pa so najboljše rezultate dosegli ravno po aktivnem odmoru, malo slabše po 

sprostitvenih dejavnostih in najslabše po neorganiziranem, običajnem odmoru. 
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5.4.  Uspešnost računanja glede na obliko odmora 

Tabela 6: Uspešnost računanja glede na obliko odmora v kombinaciji z različnimi pari 

 število rešenih računov število pravilno rešenih računov 

OBLIKA ODMORA povprečje N 
St. 

odklon 
T SIG povprečje N 

St. 

odklon 
T SIG 

AKTIVNI ODMOR  18,17 35 5,448 

-

1,448 
,157 

18,44 34 5,417 

-,089 
          

,929 SPROSTITVENA 

DEJAVNOST  
19,06 35 6,945 18,50 34 6,995 

AKTIVNI ODMOR  18,24 34 5,500 

-,389 ,700 

18,44 34 5,417 

-,402 ,690 

OBIČAJEN DOMOR  18,50 34 6,995 18,71 34 6,865 

SPROSTITVENA 

DEJAVNOST 
19,06 35 6,991 

2,087 ,044 

19,29 35 7,048 

2,018 ,052 

OBIČAJEN ODMOR 17,89 35 6,786 18,11 35 6,676 

 

Pojavijo se tako minimalne kot tudi malo večje razlike. Največje razlike, ki so tudi statistično 

pomembne, se pojavijo med sprostitveno dejavnostjo in običajnim odmorom. Manjše razlike, 

ki statistično niso pomembne, se pojavijo med dvema paroma. Prvi par zavzema aktivni 

odmor in sprostitveno dejavnost, drugi pa aktivni odmor in običajen odmor. 

Iz analize vseh rezultatov lahko sklepamo, da so učenci povprečno najuspešnejši v računanju 

po sprostitvenih dejavnostih. Tako ugotovimo, da učenci bolje delujejo po organiziranem 
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odmoru, saj so v enakem času rešili več računov in naredili manj napak. Učenci so tako 

uspešnejši po izvedenem organiziranem odmoru, ta pa se je v opisanem vzorcu pokazal kot 

sredstvo, s katerim lahko učence umirimo, izboljšamo pozornost in tako pripomoremo k 

njihovi uspešnosti.  
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6. ZAKLJUČEK  

Predmet preučevanja sta aktivni odmor in sprostitvena dejavnost na razredni stopnji v osnovni 

šoli. Namen naloge pa je primerjati vpliv aktivnega odmora in sprostitvenih dejavnosti v 

uspešnosti računanja oz. katera oblika vpliva na učinkovitejšo uspešnost računanja in ali so 

razlike opazne glede na spol učenca.  

V vzorec je bilo zajetih 40 učencev. Od tega je pri raziskavi sodelovalo 23 četrtošolcev in 17 

petošolcev Osnovne šole Stična, podružnične šole Višnja Gora. Skupno 20 deklic in 20 

dečkov.  

Vzorec spremenljivk vključuje obliko odmora (aktivni odmor, sprostitvena dejavnost, 

običajen odmor), spol in razred. Raziskavo smo izvedli v aprilu in maju 2013 na osnovni šoli, 

kjer ne izvajajo nobene organizirane oblike rekreativnega odmora. Eksperiment smo opravili 

v časovnem razponu treh tednov, vedno na isti dan, ob istem času, v enakem časovnem okviru 

in v istih prostorih. Vsak teden je bila izvedena ena od oblik odmora (aktivni odmor, 

sprostitvena dejavnost, neorganiziran odmor), po končani aktivnosti pa so učenci rešili kratek 

matematični test.   

Rezultate, ki smo jih dobili z raziskavo, smo vnesli v program Microsoft Excel in jih nato 

obdelali s programom SPSS, s pomočjo katerega smo izračunali povprečja in standardne 

odklone. S T-testom smo izračunali razlike med izvajanjem organiziranega in 

neorganiziranega odmora po parih ter razlike glede na spol in razred. Hipoteze smo 

sprejemala s 5 % tveganjem. 

Presenetljivo so rezultati v povprečju pokazali najboljše dosežke po izvajanju sprostitvene 

dejavnosti. Česa podobnega v obeh razredih še niso preizkusili, zaradi pozitivnega odziva in 

dobrih rezultatov pa sta mi obe učiteljici zagotovili, da bodo to obliko odmora še velikokrat 

izvajali. V vseh oblikah so v uspešnosti računanja deklice prekašale dečke. Podatek, ki me je 

presenetil, pa je pokazal, da so deklice najboljše rezultate dosegle po neorganiziranem 

odmoru, najslabše pa po sprostitveni dejavnosti. Rezultati, ki so jih dosegli dečki, pa so 

pokazali ravno nasprotno. Morda lahko najdemo razlago v učiteljičinem komentarju, da 

večino dečkov iz njenega razreda potrebuje čas za umiritev in sprostitev, saj ravno pri njih 
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opaža pomanjkanje koncentracije tekom dneva. Deklice teh težav nimajo, zato morda ne 

potrebujejo posebnih organiziranih oblik odmora. Po pričakovanjih so učenci petega razreda v 

povprečju dosegali boljše rezultate in rešili več računov kot četrtošolci, seveda razvojni 

stopnji primerno. 

Povzamem lahko, da so obe obliki organiziranega odmora učenci in učiteljici izredno dobro 

sprejeli. Bil je nekakšen svež veter v že tako preobremenjenem petkovem urniku.  

Ob končanem delu se mi je v glavi porajalo kar nekaj izboljšav, nekatere so bolj izvedljive, 

druge manj. Zagotovo bi predlagala izvajanje aktivnosti na prostem, sprostitveno dejavnost bi 

naslednjič lahko izvedli v gozdu ali na travniku, kjer bi bila vizualizacija še pristnejša in bolj 

doživeta. Menim, da bi lahko trajala dlje časa (20 do največ 30 minut), vendar se zavedam, da 

je vse to zaradi časovne omejitve urnika težje izvedljivo. Predlagala bi preverjanje 

matematičnega testa na povsem drugačen način. Morda bi poskušala poiskati tip nalog, kjer 

nihče od spola ne bi bil favoriziran. V mojem testu so tokrat bile v prednosti deklice, ki po 

raziskavah sodeč nimajo večjih težav z aritmetiko. Poleg zgoraj navedenih stvari bi zagotovo 

spremenila in povečala vzorec. Menim, da bi dobila precej večje razlike in jasnejše rezultate, 

če bi izvedla zastavljeno nalogo na večjem in obsežnejšem vzorcu. Morda bi bilo smiselno 

matematični test izvesti v enem dnevu kar dvakrat, pred in po določeni aktivnosti. Tako bi 

zagotovo dobili zgovornejše rezultate.   

Vzdrževanje učenčeve aktivnosti in sodelovanja pri pouku je tisto, za kar si prizadeva prav 

vsak učitelj. Dober učitelj mora pri učencih prepoznati preobremenjenost in upad pozornosti 

in poskrbeti za pravilno mero sprostitve in gibanja. Nadstopnja pa je, če učence že od malih 

nog vzgajamo v misli, da je pravica vsakega posameznika, da poskrbi vsakodnevno za 

pravilno mero sprostitve med trdim delom. Učencem ne moremo zagotoviti življenja brez 

utrujenosti, saj za vsakih trdim delom stoji določena mera napora in vloženega truda. Lahko 

pa jih naučimo, kako se obvarujejo stresa in jim posredujemo zavest o kvaliteti organiziranega 

počitka, ki naše telo pripravi na opravljanje novih nalog in izzivov, s katerimi se srečujemo v 

vsakdanjem življenju 

.
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8.1.  MATEMATIČNI TEST  

POŠTEVANKA                                                         IME IN PRIIMEK:__________________ 

2 X 8 = 6 X 3 = 9 X 6 = 6 X 2 = 2 X 2 = 

7 X 5 = 7 X 6 = 9 X 9 =   9 X 1 = 5 X 8 =  

4 X 6 = 5 X 4 =   8 X 4 = 3 X 9 = 4 X 9 = 

5 X 5 = 2 X 1 = 8 X 7 = 7 X 9 = 2 X 6 = 

6 X 3 = 7 X 7 = 3 X 4 = 6 X 6 = 7 X 3 = 

8 X 9 = 7 X 8 = 2 X 5 = 7 X 5 = 4 X 6 = 

4 X 3 = 6 X 2 =               2 X 3 =  6 X 8 =  4 X 7 = 

7 X 4 =                         7 X 6 = 3 X 7 = 7 X 9 = 6 X 9 =  

5 X 6 = 7 X 3 =   5 X 9 = 7 X 8 = 3 X 5 = 

6 X 8 =   3 X 8 = 8 X 8 = 2 X 9 = 4 X 9 = 

4 x 7 = 6 X 5 = 9 X 1 = 6 X 9 = 8 X 6 = 

3 X 7 =   3 X 4 = 9 X 6 = 8 X 4 = 7 X 9 = 

4 X 7 = 5 X 3 = 8 X 1 = 3 X 0 = 4 X 9 = 

7 X 8 = 5 X 6 = 9 X 8 = 3 X 6 = 5 X 9 = 



 

 

8.2.  VODENA VIZUALIZACIJA (V GOZDU) 

Zaprite oči. Sprostite roke in noge, telo. Glavo lahko tudi naslonite na mizo, če želite. 

Enakomerno dihajte in pozorno poslušajte. 

(tišina) 

Predstavljaj si, da te zjutraj iz postelje zvabijo nežni topli žarki jutranjega sonca. Vstaneš iz 

postelje in se odpraviš na pot, ki vodi ven iz mesta. Sprehajaš se po njej in se počasi 

približuješ gozdu. Vse diši po pomladi. Ob poti na robu gozda zagledaš prve zvončke in 

trobentice. Spremlja te ptičje žvrgolenje in topli sončni žarki. Spustiš se v gozd in vse postaja 

temneje, vendar te ni strah. Poslušaš šepetanje vetra med mladimi poganjki dreves.  

Rahel vetrič ti boža obrazek, sonce pa te prijetno greje. Vse okoli tebe diši po pisanih rožicah 

in sladkem medu. Približa se ti velik pisan metulj in te nežno poboža s krilci. Dotik njegovih 

žametnih krilc ti pričara nasmešek na obrazu. Ko odleti, na tvojem nosku pristane mala 

pikapolonica. Odloči se za kratek potep. Čez nos, lička, do brade in po vratu navzdol. 

Pikapolonica se prestraši in odleti. 

Kar naenkrat se znajdeš na velikem zelenem travniku. Hodiš po mehki in dišeči travi, ki te 

žgečka po podplatih. Toplo sonce te greje in počutiš se zelo prijetno. Zavohaš pokošeno travo 

in uživaš v njenem vonju. Na travniku je veliko raznobarvnih cvetlic. Brez razmišljanja se 

uležeš mednje. Vsaka ima svoj poseben vonj. Ležiš in vonjaš. Globok vdih in izdih. Vdih in 

izdih. 

Sonce te nežno greje po celem telesu. Ob robu travnika rastejo mogočna drevesa. Če dobro 

prisluhneš, lahko slišiš bitje svojega srca.  Ga slišiš? (tišina) 

Sonce počasi zahaja. Želiš ujeti še zadnje sončne žarke, da te bodo spremljali na poti do 

doma. Posloviš se od vseh ptic, čebel in rožic na travniku. In se odpraviš domov. 

(tišina) 

Počasi globoko vdihni in izdihni. Odpri oči, globoko zazehaj in se močno pretegni. 

Music: http://www.youtube.com/watch?v=KZHSR5VG0uU 

http://www.youtube.com/watch?v=KZHSR5VG0uU


 

 

8.3.  NAVODILA ZA IGRO MED ENIM OGNJEM (AKTIVNI ODMOR) 

Navodila igre: v kvadratu s stranico 5 x 5 se nahaja poljubno število učencev, za nasprotnima 

stranicama pa po en učenec. Zunanja igralca poskušata doseči, s hitrimi podajami preko 

igralnega polja, ugoden položaj za zadevanje nasprotnikov v polju.  

Vir: Dežman, B. (1988). Minuta za zdravje in aktivni odmor z žogo. Ljubljana, fakulteta za 

telesno kulturo. 

 


