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IZVLEČEK 

Problem diplomske naloge je primerjava različnih načinov ugotavljanja odrivne noge. 

Zanimalo nas je, kateri načini so najbolj uporabni. Osredotočili smo se na pojav odrivne noge 

na razredni stopnji.  

V vzorcu merjencev naloge je sodelovalo 105 študentk Razrednega pouka na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. 

Podatke smo v programu Excel uredili v tabele in jih obdelali s pomočjo statističnega 

programa SPSS. Pri izračunu osnovne statistike smo izračunali frekvence, relativne frekvence, 

povprečne vrednosti in standardne odklone. Za spremenljivke, ki smo jih preučevali, smo 

izračunali še minimalne in maksimalne rezultate. 

Na podlagi različnih spremenljivk: skok v daljino z mesta, troskok z zamahom rok in brez, 

obseg goleni in stegna ter visoki in nizki štart, smo ugotovili, da ima večina študentk odrivno 

nogo desno. Pri tem smo ugotovili tudi to, da se načini ugotavljanja odrivne noge razlikujejo, 

kar smo zaznali že ob prebiranju literature. Meritve so pokazale, da so skoki z odrivno nogo 

daljši. 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: 

Odriv, odrivna noga, skok z mesta, troskok, merjenje obsega, visoki in nizki štart, dominanca.  
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ABSTRACT 

The central topic of this work is the comparison among different methods of determining the 

takeoff leg. We discussed, which methods are the most useful, and focused on determining the 

takeoff leg in the grade level.  

The sample contained 105 students of Primary Teacher Education program on The Faculty of 

Education in Ljubljana.  

The gathered information was organized in charts by Excel and evaluated by the statistic 

program SPSS. With the basic statistic evaluation we determined the frequency, relative 

frequency, average value and the standard deviation. For the calculated variables we also 

determined the minimal and maximal results. 

Based on the different variables: the standing long jump, the triple jump with and without the 

hand swing, shank and thigh size, block and standing start, it was determined that the majority 

of students takeoff leg is right. Furthermore we discovered that the methods of takeoff leg 

determination differ, what was also concluded from so far published literature. The 

measurements showed that the jumps with the takeoff leg are longer.       

 

 

 

 

 

 

Key words: 

Takeoff, takeoff leg, the standing long jump, the triple jump, girth measurement, block and 

standing start, dominance. 
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1.0 UVOD 
 

Šport je po mojem mnenju postal del življenja marsikaterega posameznika. Podatki o telesni 

dejavnosti odraslih Slovencev pa so zaskrbljajoči. Raziskava “Z zdravjem povezan življenjski 

slog” iz leta 2004, v kateri so ocenjevali vso telesno dejavnost v prostem času, dejavnost v 

gospodinjstvu in na delovnem mestu, je med odraslimi Slovenci v starostnem obdobju od 25 

do 64 let odkrila vsaj 20 % ljudi, ki so nezadostno aktivni za osnovno zaščito svojega zdravja. 

Ponovna raziskava iz leta 2010, ki se osredotoča na športno aktivnost mladih, pa kaže da je 

delež mladih, starih med 11 in 15 let,  ki so zmerno do intenzivno telesno dejavni, zgolj  

20,3 %. 

Udejstvovanje v športu je smiselno iz dveh glavnih razlogov. Sama fizična aktivnost ima 

dokazane pozitivne učinke na telesni razvoj posameznika (če seveda ni pretirana), hkrati pa 

vpliva na razvijanje psiholoških kompetenc, kot so samodisciplina, razvijanje 

samoregulacijskih mehanizmov, čustvene stabilnosti in osebnostne čvrstosti, sodelovanja in 

razvijanja delovnih navad. Naštete karakteristike bodo otroku koristile tudi na nešportnem 

področju in na splošno v življenju.  

Otroci so največkrat v samem začetku vključeni v razne telovadbe in splošne športne vadbe, 

nato pa se usmerijo (nekateri že ob vstopu v šolo) v neko športno disciplino, kot so smučanje, 

plavanje, triatlon, gorski tek, košarka.  

Vse prehitro se pozornost usmeri v specifičen šport, osnove pa ostajajo nedodelane. Ravno za 

to sem v svojem diplomskem delu želela raziskati tako osnoven pojem, kot je odrivna noga, ki  

je marsikomu popolnoma nejasen. Besedna zveza je poznana marsikomu, le malo kdo pa 

pozna podrobnejše zakonitosti. Po mnenju S. Sluge (1981)  je pomembno, da otroci čimprej 

izvedo, katera je njihova odrivna noga, kajti skoraj vse tehnike skoka v višino, ne glede na 

način prehoda letvice, zahtevajo enonožni odriv. Dober odriv je bistvenega pomena tudi pri 

raznih šprinterskih tekih, točneje pri nizkem in visokem štartu, skokih v daljino, tekih čez 

ovire. Vse te dejavnosti so prisotne že na razredni stopnji pri športni vzgoji, predvsem v 

drugem in tretjem triletju. Poznavanje tehnike odriva je tako pomembna osnova za veliko 

atletskih disciplin. Tega pa se po mojih izkušnjah sodeč premalo zavedajo učitelji na razredni 

stopnji in ravno s svojim diplomskim delom želim to spremeniti. 
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Zanimalo nas je, na kakšen način lahko določimo odrivno nogo in če je le-to sploh mogoče.  

V teoretičnem delu smo predstavili definicijo odrivne noge, pojav pojma v učnem načrtu, 

didaktične postopke atletskih prvin na razredni stopnji in raziskali dotedanje raziskave na tem 

področju. V raziskovalnem delu smo predstavili našo raziskavo ugotavljanja odrivne noge pri 

študentkah razrednega pouka. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

 

Predmet diplomske naloge je ugotavljanje odrivne noge študentk razrednega pouka. Problem 

je primerjava različnih načinov ugotavljanja odrivne noge. Zanimalo nas bo, kateri načini so 

najbolj uporabni. Osredotočili se bomo na pojav odrivne noge na razredni stopnji. 

 

Odriv je po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (1995) del skoka, teka, plavanja, 

ko se športnik s sunkom ob podlago oddalji od nje. Odrivna noga pa je tista, s katero se 

skakalec v višino, daljino odrine od podlage. Če želimo maksimalno izkoristiti naše telo, 

moramo vedeti, katera je naša odrivna noga, le-to pa lahko ugotovimo na mnogo različnih 

načinov. In ravno ta pestrost je problem diplomskega naloge, saj različni načini pripeljejo do 

različnih rezultatov.   

 

2.1 Definicija odrivne noge 

 

Po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (1995) je odriv del skoka, teka, plavanja, 

ko se športnik s sunkom ob podlago oddalji od nje. Odrivna noga pa je tista, s katero se 

skakalec v višino, daljino odrine od podlage. 

 

 

 

 

 

Slika 2.1: Odriv v višino 

(https://motivate.maths.org/content/effects-gravity-and-wind in 

http://www.coachr.org/rotation.htm) 

https://motivate.maths.org/content/effects-gravity-and-wind
http://www.coachr.org/rotation.htm
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S. Sluga (1981) pravi, da je pomembno, da otroci čimprej izvedo, katera je njihova odrivna 

noga, kajti skoraj vse tehnike skoka v višino, ne glede na način prehoda letvice, zahtevajo 

enonožni odriv. Odrivna noga je tista, s katero se pri skoku odrinemo. Ta zapusti tla zadnja. 

Zamašna noga pa je tista, s katero zamahnemo ob letvici ali pa proti njej, kar je odvisno od 

kota, pod katerim skakalec skače. 

 

2.2 Noga 

 

SKELET SPODNJEGA UDA 

Kosti človeške noge so med najbolj obremenjenimi deli v človeškem telesu. Pogosto morajo 

več ur nepretrgano nositi težo vsega telesa, poleg tega pa morajo pomagati tudi pri 

vzdrževanju njegovega ravnotežja med gibanjem (Burnie, 1999). Nogo sestavljajo stegno, 

koleno, golen in stopalo (Schuler, Waldmann, 2011). Teža trupa se prek medenice prenaša na 

spodnje ude. 

Kost v stegnu je stegnenica. Na proksimalnem koncu debla ima glavo, ki se prilega v globoko 

ponev v kolčnici. Kolčni sklep je sklep med glavo stegnenice in ustrezno ponvico na kolčnici. 

Sklep je kroglast, vendar zaradi globoke ponvice gibi v njem niso tako obsežni kot npr. v 

ramenskem sklepu. V sklepu upogibamo in iztezamo, stegno odmikamo, primikamo in 

vrtimo. Na distalnem koncu je stegnenica zadebeljena v dve kepi, ki ju od strani tipljemo. 

Vsaka kepa ima sklepno ploskev za stik z golenico. Spredaj je med kepama gladčina, po njej 

drsi pogačica.  

 

 

 

 

 

Slika 2.2: Kolčni sklep  

(http://www.fizioterapija-grosuplje.si/Runtime/AnatomijaKolka.aspx?id=MQA=) 

http://www.fizioterapija-grosuplje.si/Runtime/AnatomijaKolka.aspx?id=MQA
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Kolenski sklep ali koleno sestavljata odebeljeni spodnji del stegnenice in golenična grčavina 

(golenica je ena izmed dveh kosti goleni). Med njima ležita dve hrustančni ploščici – zunanji 

in notranji meniskus-, ki preprečujeta zdrs sklepa med upogibanjem, iztegovanjem in 

obračanjem. Sprednja in zadnja križna vez pa tudi notranja in zunanja obstranska vez držijo 

sklep v njegovi trdni legi. S sprednje strani koleno varuje ploščata pogačica, ki skupaj s 

stegnenico tvori pogačični sklep, ki je del kolenskega sklepa. H kolenu spada tudi še sklepna 

vez med mečnico in golenico. (Schuler, Waldmann, 2011) 

 

Slika 2.3: Kolenski sklep 

(Schuler, Waldmann, 2011, str. 76) 

 

Stopalo sestavljajo nart, stopalnice in prstnice. 
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Kosti v nartu so nartnice, jih je sedem. 

Skočnica je v stiku z golenico in mečnico. Skočni sklep sestavljajo golenica in mečnica s 

svojima gležnjema ter skočnica. V sklepu se pri hoji upogiba noga navzdol in navzgor. Sklep 

ojačujejo močne obstranske vezi, ki pri hoji preprečujejo, da bi se noga zmaknila vstran. 

Petnica je največja tarzalna kost in se z njo opiramo ob tla. Pri vsakem koraku se tal najprej 

dotakne peta. 

Druge tarzalne kosti so še: tri klinaste kosti, čolniček in kockasta kost. Nartnice so povečini 

trdno zvezane med seboj, vendar lahko v sklepu med skočnico, petnico in čolničkom nogo 

obračamo navznoter ali navzven. V stopalu je pet stopalnic. Najmočnejša metatarzalna kost je 

palčeva. Vsak prst ima tri prstnice, palec pa samo dve. Palec je zelo močan in se nanj opiramo 

pri hoji, ko se z nogo odrinemo od tal. Sklepi prstov so valjasti in v njih upogibamo in 

iztezamo prste. Nožni palec je najmočnejši prst. (Pocajt, Širca, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.4: Stopalo – stranski pogled 

(Schuler, Waldmann, 2011, str. 78) 
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OBLIKA NOGE 

Kosti narta in stopala so z vezmi in mišicami zvezane tako, da sestavljajo obok, ki se opira ob 

tla s petnico, z zunanjim robom stopala in z glavicami stopalnic. Zaradi obokanosti je noga pri 

hoji prožna. Če se nožni obok povesi, postane noga ploska ter pri hoji toga in neokretna. 

(Pocajt, Širca, 1998) 

 

MIŠICE SPODNJEGA UDA 

Spodnji ud je pri človeku najbolj mišičnat del telesa. Mišice tega dela dajejo moč za hojo in 

tek ter nosijo vso težo telesa. Mišice noge so nekoliko podobne tistim v roki, kljub temu pa je 

noga precej močnejša in okornejša od roke (Burnie, 1999). 

Mišice kolčnega sklepa 

Največje mišice so razporejene okrog kolčnega sklepa. Spredaj so upogibalke stegna. Glavna 

upogibalka je m. Iliopsoas, ki izhaja z ledvenih vretenc in s črevnice in ima insercijo na 

proksimalnem koncu stegnenice. Zadaj so iztezalke, med njimi je najmočnejša velika 

zadnjična mišica (musculus gluteus maximus). 

Druge mišice spodnjega uda 

V stegnu je spredaj močna četveroglava stegenska mišica (musculus quadriceps), ki izteguje 

koleno. Zadaj so v stegnu upogibalke, znotraj pa primikalke stegna. 

V goleni so spredaj mišice, ki potezajo nogo navzgor in iztezajo prste, zadaj pa mišice, ki 

upogibajo nogo in prste. Upogibalke noge so priraščene na petnico s skupno močno kito, 

imenovano Ahilova kita. (Pocajt, Širca, 1998) 

Bodie (2009) pravi, da zadnja golenična mišica, poleg dvoglave in velike mečne mišice, 

omogoča dvig pete od tal, kar pa je nujno za vsak začetek odriva.  
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Slika 2.5: Mišice spodnjega uda spredaj in zadaj 

(Burnie, 1999, str. 56, 57) 
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2.3 Učni načrt 

 

V prvem triletju so pri urah športne vzgoje prisotne predvsem naslednje prvine: igra, 

sproščenost in naravne oblike gibanja. Pri izbiri vsebin ter učnih metod in oblik je posebna 

pozornost namenjena prvemu razredu, kjer je treba upoštevati razvojne posebnosti šestletnega 

otroka. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju otroci že izvajajo osnovne prvine atletike.  

Preglednica 2.1: Praktične in teoretične vsebine v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

ATLETSKA ABECEDA 

1. razred 2. razred 3. razred 

Praktične vsebine 

Hoja in tek v naravi. 

Sproščen in koordiniran tek na krajše razdalje iz visokega štarta. 

Igre hitrega odzivanja. 

Štafetne igre z elementi tekov, skokov in metov. 

Preskakovanje nizkih ovir z enonožnim odrivom. 

Preskakovanje določene razdalje s sonožnim odrivom z mesta in s kratkim zaletom, 

enonožnim odrivom in sonožnim doskokom.  

Naskok na orodje ali blazine s kratkim zaletom in enonožnim odrivom. 

Osnovni skok v višino.  

Met žogice ali žvižgača z 

mesta v cilj in daljino. 

Met žogice ali žvižgača z mesta in z zaletom v cilj in daljino. 

Meti večjih žog na različne načine.  

Teoretične vsebine  

Zalet, odriv, doskok, naskok, 

razdalja. 

Ritem teka, zalet, odrivno mesto, odriv, doskok, naskok, 

merjenje razdalje.  

 

Teoretične vsebine so v prvem razredu zalet, odriv, doskok, naskok in razdalja. V drugem in 

tretjem razredu pa ritem teka, zalet, odrivno mesto, odriv, doskok, naskok, merjenje razdalje. 
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Že v prvem razredu se pojavi enonožni odriv. Pogosta težava začetnikov po mnenju Čoha 

(1992) je prav ugotavljanje odrivne noge in izvedba enonožnega odriva. Svetuje naj otrokom 

prepustimo, da ob vadbi sami ugotovijo svojo pravo odrivno nogo.  

 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje je ob igrivosti usmerjeno tudi v nadgradnjo športnih 

znanj in v razumsko dojemanje športa. 

Preglednica 2.2: Praktične in teoretične vsebine v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

ATLETIKA 

4. razred 5. razred 6. razred 

Praktične vsebine 

Štafetni teki, štarti iz različnih položajev, hiter tek z visokega in nizkega štarta, daljši tek v 

naravi v pogovornem tempu.  

Vaje za spopolnjevanje tehnike teka.  

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.  

 Met žogice (teniške in 250- 

gramske) ali žvižgača z 

mesta in  

s kratkim zaletom. 

 

Met žogice (teniške in 250- 

gramske) ali žvižgača z 

mesta in  

s kratkim zaletom. Met težke  

žoge (1 kg) na različne 

načine. 

Met žogice (teniške in 250- 

gramske) ali žvižgača z 

mesta in  

s kratkim zaletom. Met težke  

žoge (1 kg) na različne 

načine.  

Suvanje težke žoge (2‒4 kg). 

Teoretične vsebine  

Osnovni atletski pojmi: tekališče, štart, cilj, odrivna noga, odrivno mesto, prestop.  

Povelja za visoki in nizki štart. Merjenje z metrom in štoparico. Merjenje srčnega utripa.  

 

Učenci spoznajo hiter tek z visokega in nizkega štarta, za kar pa morajo vedeti, katera je 

njihova odrivna noga. Le-ta je tudi ena izmed teoretičnih vsebin, poleg tekališča, štarta, cilja, 
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odrivnega mesta, prestopa, povelij za visoki in nizki štart, merjenja z metrom in štoparico ter 

merjenja srčnega utripa. Učenci skačejo v daljino s krajšim zaletom z odrivne cone, izvajajo 

mnogoskoke in skačejo v višino s krajšim zaletom s prekoračno tehniko čez elastično vrvico. 

V zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je posebna pozornost namenjena oblikovanju 

pozitivne samopodobe. Igra ostaja nujni sestavni del športne vzgoje v vseh obdobjih 

učenčevega razvoja. 

Preglednica 2.3: Praktične in teoretične vsebine v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

ATLETIKA 

7. razred 8. razred 9. razred 

Praktične vsebine  

Vaje za spopolnjevanje tehnike teka (atletska abeceda), predaja štafetne palice v hoji in teku, 

fartlek, dolgotrajnejši tek v naravi v pogovornem tempu, kros. Skok v daljino z zaletom. 

Skok v višino s prekoračno tehniko, vaje za učenje tehnike flop. Met žogice (250 g) ali 

žvižgača z zaletom, suvanje težke žoge, suvanje krogle (2-4 kg) z mesta ali z zaletom. 

Teoretične vsebine  

Sredstva atletske vadbe za razvoj različnih gibalnih sposobnosti. Spremljanje in vrednotenje 

srčnega utripa z uporabo merilnikov. Načrtovanje vadbe glede na srčni utrip.  

 

V tretjem triletju učenci skačejo v daljino z zaletom, v višino s prekoračno tehniko in izvajajo 

vaje za učenje tehnike flop. 

 

2.4 Atletika na razredni stopnji 

 

»Atletika v osnovni šoli naj bo igra, ne pa seriozen šport.« (Jan Mulak; povzeto po: Sluga, 

1981) 

Atletika je športna zvrst, ki vsebuje naravna gibanja, kot so hoja, teki, skoki in meti. Otroci pa 

po mnenju Tometa (1972) mislijo, da to že znajo in ni potrebno, da se šele učijo. Otroka v 
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osnovni šoli ne zanima atletika zato, ker je koristna za njegovo telo, ampak bolj zato, ker mu 

pomeni priložnost za tekmovanje s samim seboj in z drugimi oz. z atletiko izraža sam sebe. 

Zanimanje zanjo, v prid njegovi zmogljivosti in zdravju, mu mora učitelj šele privzgojiti. 

Učence moramo spodbuditi za atletiko, če hočemo organizirati pouk skladno z našimi 

vzgojnimi in izobraževalnimi smotri, da se bodo učenci na koristne aktivnosti, kot so hoja, 

tek, skoki in meti, navadili in jih v svojih življenjskih izkušnjah utrdili, kajti kot pravi Tome 

(1972): ne poučujemo samo za čas šolanja, pač pa za življenje.   

Pistotnik (1999) deli naravna oblike gibanje v dve skupini: 

- pedipulacije oz. lokomocije, kamor spadajo vsa premikanja telesa v prostoru in 

- manipulacije, kjer gre za opravljanje osnovnih gibalnih operacij s posameznimi 

telesnimi segmenti.  

Ostala gibanja poimenuje sestavljena gibanja, kjer so pedipulacije in manipulacije tesno 

povezane in tako tvorijo novo gibalno kvaliteto. 

Pri športni vzgoji, kot navaja Pistotnik (1999), se kot osnova gibalnih aktivnosti pričnejo 

najprej uporabljati osnovne lokomocije oz. pedipulacije, med katere spadajo: 

- plazenja in lazenja, 

- hoja in tek, 

- plezanja, 

- skoki (v daljino, v višino, v globino) ter 

- padci. 

Manipulacije so nadgradnje lokomocij, kjer pride do rokovanja z različnimi predmeti. V 

športu se najpogosteje pojavljajo kot: 

- meti in lovljenje predmetov, 

- udarci in blokade udarcev ter 

- prijemi. 

V vsakdanjem življenju se najpogosteje pojavljajo sestavljena gibanja: 

- potiskanja, vlečenja, upiranja ter 

- dviganja in nošenja.  
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TEK 

Tek je eden izmed naravnih oblik gibanja. To so najstarejša gibanja, ki jih je človek razvil v 

svoji filogenezi in na podlagi katerih so se izoblikovala zahtevnejša, sestavljena gibanja. Je 

hitrejše gibanje kot hoja, pri katerem se, zaradi močnejših in hitrejših odrivov od podlage, 

pojavi brez podporna faza, t.j. faza leta, pri čemer pa ne prihaja do večjih nihanj težišč telesa. 

Gibanje se spremeni iz otrokove hitre hoje (racanja) v izmenične odrive z noge na nogo. 

Takšen način gibanja je otrok sposoben osvojiti šele po drugem letu starosti, izpopolnjuje ga 

vse do vstopa v šolo, pa še takrat imajo nekateri, zaradi življenja v pretirano urbanem okolju, 

težave z njegovo pravilno izvedbo (Pistotnik, 2002). 

 

ŠPRINT 

Šprint je tek z maksimalno možno hitrostjo. Je najhitrejši način človekovega gibanja brez 

dodatnih pripomočkov. Čoh (1992) pravi, da je šprinterski tek ena od osrednjih atletskih 

disciplin, glede na kinematično strukturo, razvoj in stopnjevanje motoričnih ter funkcionalnih 

sposobnosti pa predstavlja tudi skupno osnovo nekaterim drugim športnim panogam. 

Otrokom je ta atletska disciplina zelo blizu, zlasti tedaj, ko so pri vadbi prisotni elementi 

tekmovanja.  

Tehnika teka je kompleksna gibalna naloga, ki je po mnenju Škofa idr. (2006) svojstvena 

vsakemu posamezniku, zato je ne učimo, temveč jo z ustreznimi sredstvi le izpopolnjujemo. 

Izpopolnjevanje biomehanično pravilnega teka pa je z vidika metodike vadbe zelo specifičen 

problem. Čoh (1992) pravi, da je gibalna struktura teka že zelo zgodaj avtomatizirana, zato so 

posegi v tej smeri zelo težavni. Odpravljanje napak je dolgotrajen in zapleten proces. Gre za 

uporabo skupine vaj in nalog, ki vplivajo na pravilnost tehnike teka . 

Vaje za izpopolnjevanje tehnike teka: 

- stopnjevanje, 

- skiping, 

- hopsanje, 

- valovanje, 

- kratki poskoki, 
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- grabljenje, 

- tek s poudarjenim odrivom, 

- tek z udarjanjem pet nazaj, 

- striženje. 

Stopnjevanja na različnih razdaljah, različne oblike skipingov in hopsanja so vaje za 

izpopolnjevanje tehnike teka. S skipingom izpopolnjujemo pravilno postavitev stopal pri teku, 

s hopsanjem pa zamah in odriv.  

Hopsanje je namenjeno izpopolnjevanju odriva in faze sprednjega zamaha tekaškega koraka. 

Pozorni moramo biti na: 

- izmenični poskok z odrivom in doskokom na isto nogo, 

- odriv, ki je izveden z drugo nogo in mora slediti takoj po doskoku, 

- odriv, ki mora biti izveden do iztegnitve noge v skočnem, kolenskem in kolčnem 

sklepu, 

- zamašno nogo, ki zamahuje v smeri naravnost in do horizontale, 

- delo stopal: v fazi zamaha je stopalo zamašne noge obrnjeno navzgor, 

- roke, ki zamahujejo kot pri teku, 

- vzravnan položaj zgornjega dela telesa, 

- pogled, ki je usmerjen naravnost naprej. 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.6: Hopsanje 

(Škof idr., 2006, str. 21) 
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Poznamo različne izvedbe hopsanja:  

- s poudarkom na dolžini koraka, 

- s poudarkom na višini skoka (Škof idr., 2006, str. 20, 21). 

S hopsanjem po mnenju Tometa (1972) izpopolnjujemo prvine skoka (postavljanje odrivne 

noge izpred telesa na peto, prenos teže iznad stopala odrivne noge), ki nam omogočajo, da 

optimalno pripravimo vse dele telesa za odriv in sinhronizirano delovanje odrivne noge, 

zamašne noge in rok. Za skok v višino hopsamo tako, da bodo gibi čimbolj podobni skoku v 

višino. Odrinemo se takrat, ko so boki nad odrivno nogo, kajti v tem primeru bo skok 

navpičen.  

 

Kratki poskoki so namenjeni izpopolnjevanju odriva tekaškega koraka s sprednjega, 

zunanjega dela stopala. Pri izvedbi kratkih poskokov je pozornost usmerjena na: 

- odriv samo s sprednjim delom stopala, 

- zamašno nogo, ki zamahuje približno do kota 45° glede na horizontalo, 

- sproščena stopala, 

- odriv, ki je enkrat močnejši z eno, nato z drugo nogo, 

- čas odriva, ki je kratek in usmerjen v boke (Škof idr., 2006, str. 24). 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.7: Kratki poskoki 

(Škof idr., 2006, str. 24) 
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Tek s poudarjenim odrivom je prav tako namenjen izpopolnjevanju odriva tekaškega koraka. 

Pozorni moramo biti na: 

- odriv, kjer je pomembna iztegnitev v skočnem, kolenskem in kolčnem sklepu, 

- gibanje zamašne noge do horizontale, 

- aktivni poteg stopala navzgor, 

- aktivno postavitev zamašne noge pod težišče telesa po končanem odrivu, 

- dolžino koraka, 

- zgornji del telesa, ki je rahlo predklonjen, 

- roke, ki sproščeno zamahujejo v smeri teka (Škof idr., 2006, str. 28). 

 

 

 

 

 

Slika 2.8: Tek s poudarjenim odrivom 

(Škof idr., 2006, str. 28) 

 

VISOKI ŠTART 

Visoki štart je po mnenju Škofa idr. (2006) prvi korak pri poučevanje tehnike štarta in 

štartnega pospeška. 

Izvedba visokega štarta v povezavi s tekom na 20 metrov: 

- štartni povelji sta »na mesta« in »strel«, 

- vadeči stojijo 1 meter za štartno črto, 

- na štartno povelje stopijo z odrivno nogo do štartne črte in zavzamejo položaj preže, 

- teža je na sprednji nogi, 

- koleno je rahlo upognjeno, 

- zgornji del telesa je predklonjen v smeri naprej, 
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- roka, nasprotna sprednji nogi, je pomaknjena naprej, 

- prvi koraki po štartu so izvedeni s čim večjo frekvenco, 

- njihova dolžina se postopoma povečuje (Škof idr., 2006, str. 24). 

 

 

 

 

 

Slika 2.9: Visoki štart 

(http://www.znanje.org/i/i22/02s/02/atlitika.htm) 

 

NIZKI ŠTART 

Škof idr. (2006) pravijo, da je prvi didaktični korak poučevanja tehnike nizkega štarta 

seznanjanje s pravilno postavitvijo štartnega bloka. Za otroke je najprimernejša postavitev 

štartnih blokov v srednji položaj, saj je njihova teža najbolj enakomerno porazdeljena na roke 

in noge, kar jim omogoča najboljši odriv s štartnih blokov (Čoh, 1992). 

Sprednja stopalka je od štartne črte oddaljena 1,5 do 2 stopali, medtem ko je razdalja med 

stopalkami od 1 do 1,5 stopala. Naklon sprednje stopalke znaša 45°, naklon zadnje stopalke 

pa od 60 do 70° (Škof idr., 2006). 

 

Slika 2.10: Nizki štart 

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

http://www.znanje.org/i/i22/02s/02/atlitika.htm
http://www2.arnes.si/~amrak3/SPORTNA%20VZGOJA/atletika/atletika.htm
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Pri nizkem štartu so tri štartna povelja: na mesta, pozor in hop. 

Pozornost pri izvedbi štartnega povelja naj bo usmerjena na: 

 Štartno povelje NA MESTA, kjer je pomembno, da učitelj nadzoruje: 

- odrivno nogo, ki je v sprednjem štartnem bloku, 

- telesno maso, ki je enakomerno porazdeljena na roke in noge, 

- roke, ki so za štartno črto in širše kot ramena, 

- postavitev prstov, kjer palec in preostali prsti tvorijo črko V, 

- glavo, ki je v podaljšku trupa, 

- pogled, ki je usmerjen v tla, 

- dihanje, ki je enakomerno in umirjeno. 

 

 

 

 

 

Slika 2.11: Štartni položaj »na mesta« 

(Škof idr., 2006, str. 32) 

 Štartno povelje POZOR, kjer je pomembno, da je učiteljeva pozornost usmerjena na: 

- dvig bokov, ki je za dlan višja od ramen, 

- ramena, ki so potisnjena nekoliko naprej, 

- na kot v kolenu sprednje noge, ki je 80-90°, zadnje pa 110-130°, 

- telesno maso, ki je enakomerno porazdeljena na roke in noge, 

- noge, ki so naslonjene na štartni blok, 

- glavo, ki je v podaljšku trupa, 

- pogled, ki je usmerjen v tla, 

- zadržanje diha. 
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Slika 2.12: Štartni položaj »pozor« 

(Škof idr., 2006, str. 33) 

 

 IZHOD IZ BLOKA, kjer je pomembno, da: 

- je odriv silovit, izveden od obeh stopal štartnega bloka in pod kotom 45° glede na 

podlago, 

- je zamah z roko in nogo poudarjen, 

- je pogled usmerjen v tla. (Škof idr., 2006, str. 32) 

 

 

 

 

 

Slika 2.13: Izhod iz bloka 

(Škof idr., 2006, str. 33) 

SKOK V VIŠINO 

Poučevanje skoka v višino se začne s predvajami, s katerimi učence pripeljemo do tega, da se 

sploh znajo odrivati in da si pridobijo najosnovnejše gibalne izkušnje v zvezi z odrivom, 

zamahom in držo telesa.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Novak Katja; diplomsko delo 

 

 

- 20 - 
 
 

Škof idr. (2006) trdijo, da so elementarne oblike skokov namenjene pridobivanju skakalnih 

izkušenj in oblikovanju trdne skakalne podlage. Z njimi se učenci spoznavajo v prvem in 

drugem triletju osnovne šole. Učenci v tem obdobju pridobivajo osnovne skakalne izkušnje in 

znanja za izvedbo elementarnih oblik sonožnih in enonožnih skokov prek različnih orodij in 

ovir. S pomočjo elementarnih skokov si določijo tudi odrivno nogo. 

Zaradi razvoja koordinacije in pozitivnega koordinacijskega prenosa s slabše na boljšo nogo 

je v zgodnjem šolskem obdobju poudarek na vadbi skokov, kjer se učenci pri enonožnih 

skokih odrivajo tako z levo kot desno nogo. Preko elementarnih skokov spoznajo faze tehnike 

skoka (v višino), in sicer zalet (merjenje, ritem), odriv (sonožni, enonožni), let (gibanje v 

zraku) in doskok (varnost) v njihovi elementarni obliki. 

Elementarne oblike skoka v višino so: 

- skok z mesta, 

- osnovni skok, 

- skrčka, 

- prekoračna tehnika (»škarjice«). 

 

Skok z mesta se izvaja na vedno više postavljeno orodje (npr. na švedsko skrinjo). Zahteve 

oz. pozornost učitelja je usmerjena na: 

- začetni položaj: stoja na obeh nogah, stopala v širini bokov, 

- pred izvedbo sonožnega odriva skakalec skrči noge v kolenu, roke zaroči; sledi 

sonožni odriv, pri katerem si pomaga z gibanjem rok naprej in gor, 

- poudarjena je faza leta, kjer je gibanje podobno skrčki – skakalec se skuša odriniti čim 

više, v zraku skrči noge in jih povleče proti trupu, 

- doskok je na obe nogi na orodje – pozornost usmerjena na to, da prideta obe stopali na 

orodje (Škof idr., 2006, str. 156). 

Osnovni skok je najpreprostejša oblika tehnike skoka v višino z enonožnim odrivom. Zanj so 

značilni: 

- stopnjevani zalet (pospeševanje proti odrivnemu mestu), 

- enonožni odriv, postavitev na celo stopalo, rahel nagib trupa nazaj, 
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- v fazi leta položaj teka s poudarjenim odrivom, 

- doskok na zamašno nogo z nadaljevanjem korakov kot pri teku (Škof idr., 2006, str. 

156). 

Učenci izvajajo osnovni skok z odrivom z levo in desno nogo. 

 

 

 

 

Slika 2.14: Osnovni skok 

(Čoh, 1992, str. 177) 

 

Škof idr. (2006) navajajo, da je skrčka najstarejša oblika tehnike skoka v višino. Tehnika je 

podobna osnovnemu skoku, le da je pri skrčki doskok na obe nogi in zalet izveden naravnost 

(pravokotno na letvico/elastiko). Pri skrčni tehniki se učenci odrinejo z eno (odrivno) nogo. Z 

drugo (zamašno) zamahnejo visoko navzgor. Ko je zamašna noga v najvišjem položaju 

(popoln zamah), se odrivna noga (po polnem odrivu) priključi zamašni v zraku. Obe nogi se 

samodejno skrčita in učenec leti čez letvico skrčeno – skrčna tehnika (Sluga, 1981). 

Pozornost učitelja je usmerjena na: 

- vse poudarjene elemente kot pri osnovnem skoku, 

- položaj učenca nad elastiko oz. letvico je skrčen, noge so skrčene do trupa, 

- doskok na obe nogi z amortiziranjem skoka – pokrčenje v kolenskem sklepu (Škof 

idr., 2006, str. 156). 

Tudi skrčko učenci izvajajo z odrivom z levo in desno nogo, ker s tem izboljšujejo 

koordinacijo skokov (Čoh, 1992).  
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Slika 2.15: Skrčka 

(Čoh, 1992, str. 178) 

 

SKOK V VIŠINO S PREKORAČNO TEHNIKO 

Zalet naj bo pod kotom 45 stopinj, učitelj naj smer zaleta označi s črto, ker sicer začetniki radi 

zavijajo iz prvotne smeri. Noge naj bodo pri prehodu letvice v kolenih iztegnjene, odrivna 

noga pa naj po odrivu najprej pasivno obvisi, dvigne pa se šele takrat, ko zamašna noga že 

preide letvico in se spušča navzdol. K boljši izvedbi skoka si učenci pomagajo z vadbo 

zamaha. Letvico/elastično vrvico postavimo v višini glave. Vadeči se jo poskušajo dotakniti s 

skrčenim kolenom zamašne noge in doskočijo na odrivno nogo (Škof idr., 2006). 

 

 

 

 

 

Slika 2.16: Prekoračna tehnika 

(Čoh, 1992, str. 179) 
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Pri izpopolnjevanju tehnike skoka s prekoračno tehniko naj bo učitelj pozoren na: 

- tekoč, ritmičen in natančno izmerjen zalet. 

- ustrezen položaj skakalca pri odrivu. V času odriva mora biti trup vzravnan, pri 

prehodu letvice pa nagnjen naprej. 

- odločen odriv in zamah s pokrčeno nogo. 

- usklajen prehod letvice z zamašno in odrivno nogo (Škof idr., 2006, str. 159). 

Postopki merjenja 5-koračnega zaleta pri prekoračni tehniki: 

- Določitev mesta odriva: na 1/3 razdalje med stojalom (na strani zaletišča) in 2-2,5 

stopala od letvice/elastike. 

- Določitev izhodiščne (začetne) točke zaleta: od odrivnega mesta pod kotom 45° na 

stran zamašne noge izmerimo 8 hodnih korakov. 

- Postavitev skakalca na začetku zaleta: na začetno oznako zaleta skakalec postavi 

zamašno nogo ali stopi sonožno. Prvi korak naredi z odrivno nogo. 

- Preverjanje in urejanje izmerjene razdalje zaleta: preverimo natančnost in ritem  

5-koračnega zaleta. 

Pri merjenju zaleta za osnovni skok veljajo enaki napotki, s to razliko, da se odrivno mesto 

določi na sredini med obema stojaloma in da se zalet izvede pravokotno na letvico/elastiko 

(Škof idr., 2006, str. 159). 

Čoh (1992) pravi, da je v procesu športne vzgoje ta tehnika zelo pomembna, saj se je učenci 

hitro naučijo in z njo lahko tekmujejo. Poleg tega ima prekoračna tehnika številne skupne 

elemente s tehniko Fosbury-flop in predstavlja zelo dobro osnovo za osvajanje tega, za učence 

nadvse atraktivnega načina skakanja. Po mnenju Sluge (1981) učenje te tehnike skakanja 

prepustimo predvsem strokovnjakom na tem področju, učiteljem športne vzgoje v višjih 

razredih.  

 

2.5 Določanje odrivne noge 

Eden izmed načinov določanja odrivne noge je, da te nekdo porine in tista noga, na katero se 

opreš, je odrivna noga. To je zelo preprost način, ki pa ni zanesljiv.  
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Pet načinov, s katerimi še lahko določimo, katera je naša odrivna noga:  

 

1. Štirje koraki in skok v daljino 

Štart z eno nogo pred drugo.  V teku naredimo štiri korake, nato skočimo naravnost v jamo z 

običajnim pristankom pri skoku v daljino (skok). Ponovimo petkrat za vsako nogo in 

izmerimo razdaljo. Ugotovimo, s katero nogo skočimo dlje in smo bolj stabilni. 

2. 20 m hitrostno poskakovanje na eni nogi 

Neprekinjeno poskakovanje na eni nogi 20 m. Vsak poskus štopamo, cilj je, da 20 m razdaljo 

premagamo čim hitreje. Začetni položaj je enak kot je naveden pri prejšnjem testu.  

3. Ravnotežje na eni nogi in nizek počep 

Stojimo na eni nogi in smo uravnoteženi. Počasi naredimo počep na eni nogi. Cilj je, da 

obdržimo ravnotežje medtem ko sedimo nad peto in se potem vrnemo v začetni položaj. 

Ugotavljamo, s katero nogo je bilo to lažje izvesti, ali je bila ena noga močnejša in bolj 

koordinirana. 

4. Skoki v višino z eno nogo z zaletom (4 koraki) 

Iz začetnega položaja stečemo štiri korake in skočimo v višino. Večkrat poskusimo z vsako 

nogo in ugotovimo, s katero nogo skočimo višje. 

5. Vzporedno povečanje  

Naredimo korak z bremenom na ramenih. Ko imamo nogo na škatli, naj bo štiriglava mišica 

iztegovalka kolenskega sklepa vzporedna s tlemi. Določimo, katera noga je višje po treh 

ponovitvah, breme vsakič povečamo. Če je višina podobna, s katero nogo smo to storili lažje 

ali bolj koordinirano? 

Ni nujno, da bomo po teh petih načinih izvedeli, katera je naša odrivna noga. 

Po mnenju S. Sluge (1981)  je pomembno, da otroci čimprej izvedo, katera je njihova odrivna 

noga, kajti skoraj vse tehnike skoka v višino, ne glede na način prehoda letvice, zahtevajo 

enonožni odriv. Dober odriv je bistvenega pomena tudi pri raznih šprinterskih tekih, točneje 

pri nizkem in visokem štartu, skokih v daljino, tekih čez ovire. Vse te dejavnosti so prisotne 

že na razredni stopnji pri športni vzgoji, predvsem v drugem in tretjem triletju. Poznavanje 
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tehnike odriva je tako pomembna osnova za veliko atletskih disciplin. Pa ne le atletskih, tudi 

pri drugih športih ima velik pomen. Odbojkar mora poznati zakonitosti odriva in odrivne 

noge, če želi čim višje skočiti v blok ali izvesti napadalni udarec, košarkar to vedenje 

izkorišča pri metih na koš s skokom, rokometaš pri strelu v skoku, nogometaš pri brcanju 

žoge.  

Odrivna noga je torej tista, s katero se pri skoku odrinemo. Ta zapusti tla zadnja. Zamašna 

noga pa je tista, s katero zamahnemo ob letvici ali pa proti njej, odvisno od kota, pod katerim 

skakalec skače. Čoh (1992) ugotavlja, da imajo začetniki pogosto težavo pri ugotavljanju 

odrivne noge in izvedbe enonožnega odriva. V največ primerih je odrivna noga leva. Pri 

levičarjih je praviloma odrivna desna noga. Otroci naj bi ob vadbi sami ugotovili, katera je 

njihova odrivna noga.  

Določanje odrivne noge je mogoče na več načinov: 

- Učenec nežno porine drugega učenca. Tista noga, s katero se drugi učenec najprej 

prestopi, je odrivna noga. 

- Učenec z razdalje 3-5 metrov steče in brcne žogo. Odrivna je tista noga, s katero 

učenec ni brcnil žoge. 

- Učenec steče in se v teku skuša dotakniti stropa (ali visoko napete elastike...). Tista 

noga, ki zadnja zapusti tla, je odrivna noga. 

Pomembno je, da učencem na začetku ob dajanju navodil ne povemo cilja teh dejavnosti, 

sicer učenec o tem razmišlja in potem npr. prestopi enkrat na eno ter ob ponovnem poskusu na 

drugo nogo.  

Obstaja torej mnogo različnih načinov za določanje odrivne noge. Ravno ta pestrost pa pove, 

da noben način ni stoodstotno pravilen. Različni načini nam lahko dajo različne rezultate, zato 

je težko določiti odrivno nogo. Pri nekaterih posameznikih je takoj jasno, katera je njihova 

odrivna noga, pri nekaterih pa je meja popolnoma zabrisana. Čoh (1992) omenja, da imajo 

začetniki težavo pri ugotavljanju odrivne noge, menimo, da je nimajo le začetniki, ampak tudi 

tisti, ki se že dalj časa ubadajo s to tematiko. 
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2.6 Pomen odrivne noge, dosedanje raziskave 

 

V vsakdanjem življenju se redko vprašamo, katera je naša odrivna noga. Se pa to vprašanje 

poraja vsem začetnikom v atletiki. Katera noga je močnejša? Je, ker brcneš žogo z desno 

nogo, le-ta dominantnejša? Wagner (2010) trdi, da se odgovori na vprašanja skrivajo v 

ponovitvah, v pogostosti opravljanja specifičnih spretnosti in smeri izvedbe. Še en dejavnik, 

ki določa lateralno dominanco pa bi po mnenju Wagnerja (2010) lahko bil živčni sistem. 

Izraz »Lateral Dominance« je  definiran kot ljubša uporaba in boljše delovanje ene strani 

telesa kot druge. V raziskavi (leto 2010, univerza v Ishikawi na Japonskem) so razpravljali 

tako o številnih predhodnih študijah kot tudi o svojih ugotovitvah o dominantni nogi 

uporabljeni v različnih trenutkih. Prejšnja raziskava je razkrila, da 73,8 % ljudi uporablja kot 

zadnjo nogo pri skoku levo nogo, ker čutijo večjo stabilnost na tej nogi. Kakorkoli študija  iz 

leta 2010 pravi, da ljudje enakovredno uporabljajo levo ali desno nogo za ravnotežje in 

odrivih pri skokih. Pomembneje pa je, da večina ljudi uporablja desno nogo za spretnosti kot 

so npr. preskok lestve.    

Večina študij trdi, da izbiramo levo nogo za potrebe moči, ravnovesja, kot stojno nogo pred 

brcanjem, zadnjo nogo, ki zapusti tla pred skokom ali kot prvo nogo pri zaustavljanju rotacije 

pri baseballskemu obratu. To se odraža tudi pri velikem številu nogometašev, ki raje brcnejo 

žogo z desno nogo, ali igralcih baseballa, ki raje udarjajo z desno roko.   

 

Levo nogo torej uporabljamo za stabilnost, desno pa za finomotoriko, kot je zagotovitev 

pravilnega udarca nogometne žoge. Ključni dejavnik v napredku »lateralne dominance« je 

ponavljanje, ostali dejavniki pa niso točneje raziskani. Najbolj mogoča teorija je ta, da leva 

možganska hemisfera oz. leva polovica možganov, kontrolira desno stran telesa. Leva 

hemisfera je ponavadi prevladujoča, kar daje desni strani telesa boljšo živčnomišično 

kontrolo. 

 

Ni prevladujoče noge, je samo ljubša noga za specifične športne dejavnosti. Vsaka noga mora 

biti vključena v trening za napredovanje in preprečevanje okvar. S treniranjem dominantnejše 

noge izboljšamo boljšo stran v športu ali edino, če smo metalec pri baseballu, ki vedno udarja 
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z iste noge. Spodbujanje druge noge z raznimi vajami, pa lahko prepreči neravnovesje, ki se 

ustvari med ponavljanjem nelateralnih gibov v določenem športu. 

Miyaguchi in Demura (2010) pravita, da definicija dominantne noge ni jasna. Zelo malo je 

bilo raziskanega o lateralni dominanci v nogah. Trdita, da običajno določijo dominantno nogo 

z brcanjem žoge ali glede na to, s katero nogo se odrinemo pri skoku z enonožnim odrivom. 

Večina ljudi z desno nogo brcne žogo. Fumoto (1982) in Kimura idr. (1974) poročajo, da 

brcanje žoge kaže na dominanco desne noge. Fumoto (1982) pravi, da veliko ljudi (moški: 

desna-27 %, leva-71 %, ženske: desna-37 %, leva-62 %) uporablja levo nogo pri odrivu za 

skok v višino ali daljino. Kimura idr. (1974) prav tako poročajo, da več ljudi uporablja levo 

nogo (73,8 %) kot desno (22,9 %). Tak način določanja dominance (kot odrivna noga pri 

skoku v višino) kaže na dominantnost leve noge, čeprav ta način ni tako jasen kot pri uporabi 

noge za brcanje žoge. 

Da bi razkrili, kateri praktični razlogi vplivajo na to, s katero nogo se bomo odrinili v skokih z 

enonožnim odrivom, so v tej raziskavi (Miyaguchi in Demura, 2010) želeli raziskati 

subjektivno dominantno stran v temeljnih dejavnostih in preveriti lateralno dominanco 

gibalnih funkcij med odrivno in zamašno nogo. V raziskavo je bilo vključenih 27 mladih 

moških, ki so redno telovadili a niso trenirali skoka v višino ali daljino. Predhodno so določili 

odrivno nogo med skokom v višino. Petnajst moških je bilo atletov, ki je imelo levo odrivno 

nogo (LG), dvanajst pa jih je imelo desno (RG). Testirali so osnovne gibe subjektivne 

dominantne noge in razlike med motoričnimi funkcijami odrivne ter vodilne noge s 

testiranjem oblike stopala, skokov z enonožnim odrivom v višino, 20 m poskakovanja, 

preskakovanja lestve, ravnotežja na eni nogi in izokinetične moči. 83 % atletov RG je izbralo 

desno nogo za poskakovanje in 87 % atletov LG  je izbralo levo nogo za ravnotežje na eni 

nogi. Domnevali so, da je desna stran prevladujoča za spretnostne dejavnosti v obeh skupinah 

atletov. V skupini LG je leva noga pokazala višjo vrednost pri obliki podplata. V drugi 

skupini pa je višjo vrednost pri skoku z enonožnim odrivom pokazala desna noga. Ocenili so, 

da ni dominance v odrivni nogi.  Noge naj ne bi kazale »lateralne dominance« v primerjavi z 

rokami, ki le-to kažejo. Odkrili so, da ni razlike v moči mišic obeh nog. Zaključili so, da 

imajo ljudje, ki stojijo na levi nogi in z desno prestopajo v lestvi, veliko možnost, da bodo 

uporabili levo nogo za skoke. Po drugi strani pa naj bi ljudje, ki bolje poskakujejo z desno 

nogo, verjetneje uporabili desno nogo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Novak Katja; diplomsko delo 

 

 

- 28 - 
 
 

Von Bonin (1962) trdi, da smo večinoma desničarji, naša dominantnejša noga pa je leva. To 

je trdil, glede na študije Ingelmarka (1947), ki je meril dolžino rok in nog desničarjev ter 

levičarjev. Ingelmarkovi podatki pa se ujemajo z raziskovanji Chibberja in Singha (1972), ki 

pravita, da naj bi bila v odrasli dobi leva noga močnejša. Prav tako trdita, da naj bi bila leva 

spodnja okončina močnejša od desne.  

Peters (1988) je na podlagi vseh preteklih raziskovanj dominantnejše noge pri brcanju žoge v 

povezavi z rokami ugotovil, da imajo desničarji dominantenjšo desno nogo in da levičarji 

nimajo tako jasne dominantnejše leve noge za brcanje žoge. Pravi, da je znano, da naj bi imela 

večina ljudi na splošno dominantnejšo desno nogo, če le-to pomeni ljubša uporaba določene 

noge za določene aktivnosti.  

Spry idr. (1993) so ugotovili, da dominantnejša noga, določena na podlagi raznih 

manipulativnih in težavnih vaj, ni močnejša izmed obeh nog. Pravijo tudi, da ljubšo nogo 

izbiramo glede na vrsto aktivnosti, manipulativnosti in težavnosti. Rezultati njihove raziskave 

kažejo na to, da ljudje, ki imajo dominantnejšo desno nogo, le- to uporabljajo za razne 

spretnosti, levo nogo pa za podporo ali težje dejavnosti.  

Pojavljata se različna izraza, njuna pomena pa se prepletata. En izraz je odrivna noga 

(»takeoff leg«), ki je po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (1995) tista noga, s 

katero se skakalec v višino, daljino odrine od podlage. V različnih raziskavah pa je omenjena 

dominantost noge (»lateral dominance«), ki je definirana kot ljubša uporaba in boljše 

delovanje ene strani telesa kot druge. Ob določanju odrivne in dominantnejše noge se 

pojavljajo enaki načini kot so odriv pri skoku v višino in brcanje žoge. Torej potekajo neke 

vzporednice. Čoh (1992) trdi, da je v največ primerih odrivna noga leva, torej leva noga ob 

skoku v višino zapusti tla zadnja. Spry idr. (1993) pa v nasprotju pravijo, da ljudje, ki imajo 

dominantnejšo desno nogo, le- to uporabljajo za razne spretnosti, levo nogo pa za podporo ali 

težje dejavnosti, kamor spada tudi odriv v višino. Iz tega lahko izpeljemo, da sta si izraza 

ravno nasprotna. Dominantnejša noga je torej tista, ki ni odrivna. Von Bonin (1962) pa znova 

trdi, da je naša dominantnejša noga leva. Peters (1988) pravi, da je znano, da naj bi imela 

večina ljudi na splošno dominantnejšo desno nogo, če le-to pomeni ljubša uporaba določene 

noge za določene aktivnosti. Po vseh teh študijah sodeč še vedno ni raziskano, katero nogo 

naj bi imela večina ljudi dominantnejšo, oba že prej omenjena pojma pa si avtorji razlagajo 

različno.   
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3.0 CILJI RAZISKAVE 

 

Glavni cilj diplomske naloge je preučevat načine za ugotavljanje odrivne noge. 

 

3.1 Cilji 

Glede na predmet in problem smo postavili naslednje cilje: 

1. Ugotoviti najuporabnejši način za ugotavljanje odrivne noge. 

2. Ugotoviti, katera noga je najpogosteje odrivna pri študentkah. 

3. Ugotoviti ujemanje uporabljenih spremenljivk za ugotavljanje odrivne noge. 

4.0 HIPOTEZE 
 

1. Načini ugotavljanja odrivne noge se ne razlikujejo. 

2. Največ študentk ima levo odrivno nogo. 

3. Skoki z odrivno nogo so daljši. 
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5.0 METODE DELA 
 

5.1 Vzorec merjencev  

 

V raziskovalnem delu diplomske naloge je sodelovalo 105 študentk Razrednega pouka na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

 

5.2 Vzorec spremenljivk 

 

V raziskavi smo upoštevali naslednje spremenljivke: 

1. Skok v daljino z mesta z levo nogo  

2. Skok v daljino z mesta z desno nogo  

3. Troskok z levo nogo z zamahom rok 

4.  Troskok z desno nogo z zamahom rok 

5.  Troskok z levo nogo brez zamaha rok 

6.  Troskok z desno nogo brez zamaha rok 

7.  Obseg goleni leve noge 

8.  Obseg goleni desne noge 

9. Obseg stegna leve noge 

10. Obseg stegna desne noge 

11. Visoki štart 

12. Nizki štart 

 

Pri skokih in troskokih (z zamahom rok in brez) je imela vsaka študentka tri možnosti skoka 

z vsako nogo, na koncu pa se je upoštevala najdaljša izmerjena dolžina (glej preglednico 5.1) . 

Najdaljše dolžine skokov obeh nog smo nato med seboj primerjali (ločeno za tiste z zamahom 

in tiste brez zamaha rok) in določili nogo, s katero je študentka skočila dlje. Tako smo dobili 

prve tri podatke o tem, katera noga bi lahko bila odrivna.  
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Preglednica 5.1: Primer določanja odrivne noge na podlagi skokov za študentko n 

 

 

Pri troskokih smo zapisali le, za koliko je bil rezultat z levo ali desno nogo boljši. 

Preglednica 5.2: Primer določanja odrivne noge na podlagi razlike dolžine troskokov 

študentke n 

Troskok z 

zamahom 

Troskok brez 

zamaha 

Odrivna noga 

Leva  Leva Z 

zamahom 

Brez 

zamaha 

16,0 cm 17,0 cm Leva Leva. 

 

Obseg goleni in stegna smo izmerili na obeh nogah. Predvidevali smo, da je odrivna noga 

močnejša, ima več mišic in je posledično njen obseg večji. Nekatere študentke so imele enak 

obseg obeh goleni ali stegen, tam smo zapisalo enako. 

Preglednica 5.3: Primer določanja odrivne noge na podlagi  

obsega goleni in stegna študentke n 

 Leva Desna Odrivna 

noga 

Obseg goleni  36,0 cm 35,0 cm Leva 

Obseg stegen  51,0 cm 52,0 cm Desna 

 

Študentke so izvedle visoki in nizki štart. Zabeležili smo, katero nogo imajo spredaj (odrivna) 

pri visokem štartu in katero imajo spredaj (odrivna) pri nizkem štartu. 

Skok z levo 

nogo 

Skok z 

desno nogo  

Odrivna 

noga 

98,0 cm 114,0 cm Desna 
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Preglednica 5.4: Primer dokončnega določanja odrivne noge dveh študentk n in m 

ODRIVNA NOGAGLEDE NA ŠTUDENTKA N ŠTUDENTKA M 

Skok z mesta Leva Desna 

Troskok brez zamaha rok Leva Leva 

Troskok z zamahom rok Leva Leva 

Obseg stegna Leva Enako 

Obseg goleni Enako Desna 

Visoki štart Leva Leva 

Nizki štart Leva Leva 

 

 

Iz preglednice 5.4 je razvidno, da lahko na podlagi izbranih spremenljivk pri  nekaterih 

študentkah dokaj zanesljivo ugotovimo odrivno nogo, pri nekaterih ne. V primeru študentke n 

zagotovo lahko trdimo, da je njena odrivna noga leva, saj skoraj vse spremenljvke kažejo na 

to. V drugem primeru pa ne moremo določiti študentkine odrivne noge, saj dve spremenljivki 

kažeta na desno nogo, štiri na levo, ena pa enako.  
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5.3 Organizacija meritev 

 

Podatke smo z dovoljenjem študentk pridobivali v študijskem letu 2012/2013 med rednimi 

urami predmeta Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 2 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Sodelovali sta dve generaciji študentk bolonjskega sistema. 

 

1. Skok v daljino z mesta na eni nogi 

Študentka je stopila na označeno mesto na blazini. Eno nogo je imela pokrčeno v kolenu, 

tako je lahko opravila enonožni odriv. Z vsako nogo je poskusila trikrat, upoštevali smo 

dolžino najdaljšega skoka.  

Študentka je lahko doskočila na tisto nogo, s katero se je odrinila ali pa na obe hkrati. 

 

2. Troskok na eni nogi z zamahom rok in brez zamaha rok 

Narisali smo črto, ki je predstavljala začetek za troskok, le-ta pa se je nahajala 2 m od črte, 

ki je označevala začetek pri skoku v daljino z mesta na eni nogi. Tako je bil doskok na 

blazino z merilno skalo, odčitavanje doseženih rezultatov pa je bilo lažje, saj smo jim le 

prišteli ustrezno dolžino glede na začetek.  

Študentka se je postavila za označeno črto, eno nogo je skrčila v kolenu in tako izvedla 

enonožni odriv. Skočila je trikrat zaporedoma, brez ustavljanja ali menjave nog. Za vsako 

nogo je imela tri poskuse, upoštevali smo dolžino najdaljšega skoka. Študentka je lahko 

doskočila na nogo, s katero se je odrinila ali pa je doskočila na obe nogi. 

Študentke so potem na enak način izvajale še troskok z rokami sklenjenimi na hrbtu, le-

teh niso smele sprostiti.  

 

     3. Obseg goleni 

Študentka je nogo postavila na klop, tako da je pri kolenu nastal pravi kot, stopalo je bilo 

na ravni podlagi. Mišice merjene noge so morale biti popolnoma sproščene. Obseg smo 
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merili s šiviljskim trakom v najširšem delu, to je v zgornji tretjini goleni. Pozorni smo 

morali biti na to, da se je merilni trak lepo prilegal na kožo, da se vanjo ni ugrezal ali bil 

preohlapen. Obseg goleni smo izmerili na obeh nogah.  

 

Slika 5.1: Merjenje obsega goleni  

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

 

4. Obseg stegna 

Študentka je stala vzravnano z nekoliko razmaknjenima nogama. Težo je imela enakomerno 

razporejeno na obeh nogah. Mišice so bile sproščene. Obseg smo merili s šiviljskim trakom v 

najširšem delu, to je v zgornji tretjini stegna, tik pod glutealno gubo. Pazili smo, da se je 

merilni trak lepo prilegal na kožo, da se vanjo ni ugrezal ali bil preohlapen. Obseg stegna smo 

izmerili na obeh nogah.  

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

5. Visoki štart 

Študentke so se postavile za črto v telovadnici. Izvedle so visoki štart in tekle na drugi konec 

telovadnice. Visoki štart smo fotografirali in potem iz fotografije ugotovili odrivno nogo. 

 

6. Nizki štart 

Študentke so se postavile za črto v telovadnici. Izvedle so nizki štart, kar brez štartnega bloka. Nizki 

štart smo fotografirali  in potem iz fotografije ugotovili odrivno nogo. 

 

5.4 Metode obdelave podatkov 
 

Podatke smo v programu Excel uredili v tabele in jih obdelali s pomočjo statističnega 

programa SPSS. 

Pri izračunu osnovne statistike smo izračunali frekvence, relativne frekvence, povprečne 

vrednosti in standardne odklone. Za spremenljivke, ki smo jih preučevali, smo izračunali še 

minimalne in maksimalne rezultate. 

 

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


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Novak Katja; diplomsko delo 

 

 

- 36 - 
 
 

6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

V poglavju smo najprej analizirali spremenljivke, njihovo opisno statistiko in porazdelitev 

frekvenc. Nato smo analizirali pogostost pojavljanja odrivne noge pri spremenljivkah. Na tej 

podlagi smo ugotavljali, katera spremenljivka je najugodnejša  za ugotavljanje odrivne noge. 

 

6.1 Statistični parametri spremenljivk 

Preglednica 6.1: Opisna statistika spremenljivk 

 Spremenljivka N MIN MAKS M SD 

Najdaljši skok z levo nogo (cm) 58 83 159 121,86 17,35 

Najdaljši skok z desno nogo (cm) 56 84 150 121,11 15,91 

Največja razlika troskoka z levo nogo z zamahom 

rok (cm) 

39 3,5 44 15,34 9,95 

Največja razlika troskoka z levo nogo brez zamaha 

rok (cm) 

18 1 117,5 26,35 27,93 

Največja razlika troskoka z desno nogo z zamahom 

rok (cm) 

23 1 27,5 14,06 8,22 

Največja razlika troskok z desno nogo brez zamaha 

rok (cm) 

27 1 75 24,59 20,99 

Obseg leve goleni (cm) 80 30 48 35,74 3,17 

Obseg desne goleni (cm) 80 31 48 35,74 3,11 

Obseg levega stegna (cm) 80 40 66 51,43 4,58 

Obseg desnega stegna (cm) 80 41 66 51,74 4,40 
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Preglednica 6.2: Legenda k preglednici 6.1 

N Število študentk 

MIN Minimalni rezultat 

MAKS Maksimalni rezultat 

M Povprečje 

SD Standardni odklon 

 

V preglednici 6.1 vidimo, da je število študentk različno pri različnih spremenljivkah. Vzrok 

je v odsotnosti študentk na vajah zaradi bolezenskih težav in drugih opravičljivih razlogov. 

Pri največjih razlikah pri troskokih se število študentk porazdeli na levo in desno nogo, zato je 

tam število še manjše. Ker smo pri troskokih ločili levo in desno nogo, so izpadli iz 

preglednice tudi vsi tisti rezultati, kjer je bila dolžina skokov enaka, torej je bila razlika enaka 

0.  

Opazimo, da so razlike med minimalnimi in maksimalnimi rezultati zelo velike, kar je 

zanimivo, saj so sodelovale študentke približno enake starosti. To potrjuje dejstvo, da smo 

ljudje, čeprav iste starosti, različno fiziološko grajeni, kar je odvisno od naše dedne osnove, 

načina življenja, športnega udejstvovanja in tipa prehranjevanja. Po podatkih Fakultete za 

šport (2011) se neustrezna prehranjenost otrok in mladostnikov kaže tudi na njihovi gibalni 

učinkovitosti, saj podhranjenost in prekomerna hranjenost, predvsem pa debelost vodijo v 

slabšo gibalno učinkovitost. Ustrezna telesna dejavnost v tem obdobju je nujna za zadostno 

ustvarjanje mišične mase.  

Iz že prej omenjene preglednice razberemo, da je 39 študentk bolje opravilo troskok z 

zamahom rok z levo nogo in skoraj polovica manj, to je 23 študentk z desno nogo. Ti rezultati 

potrjujejo trditev Čoha (1992), ki pravi, da je v največ primerih odrivna noga leva. Nasprotno 

pa se je pri izkazalo pri troskoku brez zamaha rok, kjer je 60 % študentk dlje skočilo z desno 

nogo.  

Daljši skoki so bili izvedeni z levo nogo, vendar v povprečju le za 0,75 cm, kar zopet ni tako 

velika razdalja, ki bi potrdila, da je v največ primerih odrivna noga leva. 
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Veliko večje razlike opazimo pri troskokih brez zamaha rok kot z zamahom, kar je 

popolnoma razumljivo, saj je zamah z rokami, poleg zamaha z zamašno nogo, sestavni del 

odrivne akcije pri skoku v daljino (Čoh, 1992).  

Pojavljajo se minimalne razlike pri obsegih leve in desne goleni ter levega in desnega stegna, 

le pri minimalni vrednosti za 1 cm, kar je zanemarljivo. To je v nasprotju z raziskovanji 

Chibberja in Singha (1972), ki trdita, da naj bi bila leva spodnja okončina močnejša od desne. 

Sta pa to ugotovila že Miyaguchi in Demura (2010), ki sta odkrila, da ni razlike v moči mišic 

obeh nog. 

Vrednosti so večinoma razpršene (razen pri obsegih stegen in goleni), kar povedo visoki 

standardni odkloni. 

   

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Novak Katja; diplomsko delo 

 

 

- 39 - 
 
 

6.2 Pogostost odrivne noge – leve oz. desne  v sklopu vseh spremenljivk 

 

Preglednica 6.3: Splošni prikaz zastopanosti nog 

 

 

 

 

 

Iz preglednice 6.3 je razvidno, da je imelo 87 študentk vsaj enkrat višje rezultate z desno 

nogo, le 18 jih je zanesljivo z levo odrivno nogo, saj pri njih nikoli ni bila uspešnejša oz. z 

višjim rezultatom desnica . 92 študentk je imelo vsaj enkrat višje vrednosti z levo nogo, le 13 

jih ni imelo nikoli boljše leve noge, so zanesljivo z desno odrivno. Razlika je tako majhna, le 

5, da lahko ovržemo drugo hipotezo, ki pravi, da je v največjih primerih odrivna noga leva. 

Nogi sta bili vsaj enkrat enakovredni pri 56 študentih in pri 49 pa nista bili nikoli 

enakovredni. To je izredno splošen prikaz. 

 

 

  

Odrivna noga Desna Leva Enako 

Da 87 92 56 

Ne 18 13 49 
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Graf 6.1: Zastopanost nog pri vseh spremenljivkah 

 
 
 

Iz preglednice 6.4 razberemo, da je pri skoku z mesta 46,2 % študentk dlje skočilo z desno 

nogo, 42,5 % pa z levo. Razlika je majhna, le 3,7 % in v prid desne noge, kar zanika splošno 

znano tezo, ki pravi, da je odrivna noga največkrat leva. Na tem mestu potrdimo tretjo 

hipotezo, ki pravi, da so skoki z odrivno nogo daljši. Naša raziskava pa je v nasprotju s 

Fumotom (1982), ki pravi, da veliko ljudi (moški: desna-27%, leva-71%, ženske: desna-37%, 

leva-62%) uporablja levo nogo pri odrivu za skok v višino ali daljino. Kimura idr. (1974) prav 

tako poročajo, da več ljudi uporablja levo nogo (73,8%) kot desno (22,9%). V svoji raziskavi 

sta Miyaguchi in Demura (2010) nasprotno pri eni skupini testirancev ugotovila, da je višjo 

vrednost pri skoku z enonožnim odrivom pokazala desna noga, prav tako kot se je izkazalo pri 

naši raziskavi. 

 

Pri troskoku z zamahom rok in brez se je ravno tako izkazalo, da so študentke opravljale 

daljše skoke z desno nogo. Razlika pri troskoku z zamahom rok je bila le 1,9 %, pri troskoku 

brez zamaha rok pa je razlika med levo in desno nogo znašala 14,2 %. Na tem mestu zopet 

ugotavljamo, da druga hipoteza, ki pravi, da je v največ primerih odrivna noga leva, ne velja.  
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Pri prvih treh spremenljivkah se je izkazalo, da je dokaj majhen delež študentk skočil enako 

daleč z levo in desno nogo. Pri skoku z mesta jih je imelo enako dolžino z obema nogama  

3,8 %, pri troskoku s pomočjo rok 2,8 % in pri troskoku brez pomoči rok le 0,9 %. Te nizke 

številke se ne ujemajo s študijo iz leta 2010, ki pravi, da ljudje enakovredno uporabljajo levo 

ali desno nogo za ravnotežje in odrivih pri skokih. 

 

Pri merjenju obsega stegna se je izkazalo, da je desna noga boljša za 4,8 %, kar zopet kaže na 

to, da po tem kriteriju nima največ študentk levo odrivno nogo. Predvidevali smo namreč, da 

je odrivna noga močnejša, ima več mišic in je posledično njen obseg večji. Nasprotno pa se je 

izkazalo pri obsegu goleni, kjer je bila boljša noga leva za 1,9 %. Velik delež študentk,  

18,9 % pri obsegu stegna in kar 34 % pri obsegu goleni, je imelo enak obseg pri obeh nogah. 

Ti dve spremenljivki izredno slabo povesta, katera je posameznikova odrivna noga, saj jih ima 

veliko enake obsege na obeh nogah, rezultati pa so odvisni tudi od natančnosti merjenja 

(višina merjenja).  

Skoraj polovica študentk je brez podatka, ker pri eni generaciji merjenja nismo morali izvesti. 

 

Iz preglednice 6.4 je razvidno, da se je kar pri 61,3 % študentk pri visokem štartu, kot odrivno 

nogo izkazala levo noga, le 31,1 %  desna. Ta podatek govori v prid tezi, da je največkrat 

odrivna noga leva. Tudi pri nizkem štartu je za 16 % več študentk uporabilo levo nogo kot 

desno. Rezultati pri teh dveh spremenljivkah sta torej v nasprotju s prvimi tremi 

spremenljivkami.  

 

Prvo hipotezo, ki pravi, da se načini ugotavljanja odrivne noge ne razlikujejo, lahko 

zavrnemo, saj smo ugotovili, da nam dajo različne spremenljivke različne rezultate.   
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6.3 Zastopanost spremenljivk 

 

Preglednica 6.2: Zastopanost spremenljivk 

 
 
Preglednica 6.5 pove, kolikokrat so bile zastopane posamezne spremenljivke.  

Vidimo, da je bila le pri 1 % vseh študentk pri vseh sedmih spremenljivkah boljša leva noga. 

Boljšo levo nogo je imelo pri šestih spremenljivkah 3,8 % študentk, pri petih 11,4 % in pri 

štirih 12,4 % študentk. Po teh podatkih sodeč, bi lahko trdili, da je v največ primerih odrivna 

noga leva, v primerjavi z desno nogo, ki pri nobeni študentki ni bila pri vseh spremenljivkah 

boljša. Desna noga je bila boljša pri največ petih spremenljivkah in to pri 9,5 % študentk. Pri 

štirih spremenljivkah je imelo boljšo desno nogo 10,5 %, pri treh pa 25,7 %.  

 

Enako se je pri največ študentkah, to je 33,3 %,  pojavila le pri eni spremenljivki, pri dveh 

spremenljivkah se je pojavila pri 19 % študentk in le pri enem odstotku študentk pri treh 

spremenljivkah.  

 

Ugotovimo, da so rezultati izredno razpršeni. Različne spremenljivke nam dajo različne 

rezultate. Kombinacija različnih spremenljivk v določenih primerih pove odrivno nogo, 

zagotovo pa ne v vseh.  
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7.0 SKLEP 
 

V diplomskem delu smo skušali ugotoviti, katera je odrivna noga študentov razrednega pouka 

in na kakšne načine lahko to ugotovimo. V raziskavi smo uporabili različne spremenljivke, da 

bi lahko le-to ugotovili. 

 

V raziskavi je sodelovalo 105 študentk Razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

 

Podatke smo pridobivali med rednimi vajami na fakulteti, v programu Excel smo jih uredili v 

tabele in jih obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS. 

Pri izračunu osnovne statistike smo izračunali frekvence, relativne frekvence, povprečne 

vrednosti in standardne odklone. Za spremenljivke, ki smo jih preučevali, smo izračunali še 

minimalne in maksimalne rezultate. 

Prvo hipotezo, ki pravi, da se načini ugotavljanja odrivne noge ne razlikujejo, smo zavrnili. 

Ugotovili smo, da so rezultati od spremenljivke do spremenljivke različni. 

Zapletlo se je pri potrditvi ali ovržbi druge hipoteze. Različne spremenljivke nam dajo namreč 

različne rezultate. Če zajamemo izredno grobo sliko, drugo hipotezo, ki pravi, da naj bi bila v 

največ primerih odrivna noga študentov leva, zavrnemo. Odrivna noga študentov je v največ 

primerih desna.  

Tretja hipoteza pravi, da so skoki z odrivno nogo daljši. To hipotezo potrdimo. Z odrivno 

nogo se bolje odrinemo, posledično so naši skoki daljši. 

Obstaja mnogo različnih načinov za določanje odrivne noge. Ravno ta pestrost pa pove, da 

noben način ni stoodstotno pravilen. Različni načini nam lahko dajo različne rezultate, zato je 

težko določiti odrivno nogo. Pri nekaterih posameznikih je takoj jasno, katera je njihova 

odrivna noga, pri nekaterih pa je meja popolnoma zabrisana. Čoh (1992) omenja, da imajo 

začetniki težavo pri ugotavljanju odrivne noge. Menimo, da je nimajo le začetniki, ampak tudi 

tisti, ki se že dalj časa ubadajo s to tematiko. Ugotovimo, da določanje odrivne noge nikakor 

ni enostavno, je pa izredno pomembno. 

Učenci bi morali že v prvi triadi ugotoviti, katera je njihova odrivna noga. Svoje vedenje bi 

tako lahko uporabili pri različnih športnih dejavnostih in na ta način dosegali boljše rezultate. 
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Menimo, da so učitelji razrednega pouka premalo seznanjeni s to tematiko in upamo, da se bo 

to v prihodnosti spremenilo. 

Za določanje odrivne noge smo uporabili sedem spremenljivk. V zaključnem delu po prebrani 

literaturi in izvedeni raziskavi ugotavljamo, da bi lahko uporabili še marsikatero drugo 

spremenljivko, ki bi morda jasneje pokazala na posameznikovo odrivno nogo. Predlagamo le 

nekaj že prej omenjenih načinov: potisk naprej, brcanje žoge, 20 m hitrostno poskakovanje po 

eni nogi, izvajanje počepa na eni nogi.  

 

Zanimivo bi bilo raziskati oba omenjena angleška pojma: »takeoff leg« in »lateral 

dominance«. Najprej bi morali poiskati podrobne definicije, nato pa poiskati podobnosti in 

razlike oz. ugotoviti povezanost pojmov med seboj. 
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