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I 
 

IZVLEČEK 
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako vključiti kegljanje v pouk osnovne šole. Osredotočili 

smo se na razredno stopnjo osnovne šole. Zanimalo nas je tudi, koliko učitelji poznajo 

kegljanje, kakšno je njihovo mnenje o vključevanju kegljanja v učni načrt na razredni stopnji 

v osnovnih šolah in na kakšne načine bi se to vključevanje dalo izvesti. 

 

V raziskavi smo uporabili vprašalnik, ki ga je izpolnilo 113 razrednih učiteljev. Izračunali 

smo frekvence in relativne frekvence odgovorov. 

 

Učitelji in učenci slabo poznajo kegljanje in slabo ločijo med športi: kegljanje, bowling in 

balinanje, ne poznajo pravil in razlik med njimi. 

Veliko učiteljev je že bilo na kegljišču in so tudi kegljali. 

Učitelji: 

• se strinjajo, da bi se dalo kegljanje vključiti v pouk osnovne šole, in sicer pri športni 

vzgoji in pri športnih dnevih ter pri interesnih dejavnostih,  

• določene vaje, podobne kegljanju, že sedaj vadijo z učenci pri pouku športne vzgoje,  

• imajo pomisleke glede izvedbe kegljanja, zaradi finančnih stroškov in zaradi časovne 

stiske,  

• so mnenja, da klubi storijo premalo za prepoznavnost kegljanja pri učencih ter tudi pri 

odraslih in da bi se dalo to izboljšati,  

• so mnenja, da vodstva šol in klubi premalo sodelujejo.  

 

Ni veliko šol, ki organizira športni dan ali interesno dejavnost na kegljišču. 

 

Ključne besede: kegljanje, osnovna šola, razredna stopnja, športno vzgojno področje 

 
 
 
 



 

II 
 

ABSTRACT (Nine-pin bowling first and second triad primary 

school) 
The purpose of the study was to determine how to integrate nine-pin bowling in primary 

school lessons. We focused on the elementary level of primary school. We were also 

interested in teachers’ knowledge of nine-pin bowling, their opinion on the inclusion of this 

sport in the curriculum at elementary level in primary schools and possible ways of 

performing the inclusion. 
The survey included 113 teachers at elementary level who filled in a questionnaire. We 

calculated frequency and the relative frequency of responses. 

 

We have found out that teachers and pupils are not familiar with nine-pin bowling and they 

don’t know the difference between ninepins, bowling or bowls, do not know the rules and 

difference between the three sports as well. 

Most teachers have already been to the nine-pin bowling alley and played it.  

 

The teachers: 

• think that ninepins could be integrated into the lessons of physical education at 

elementary level of primary school. Most teachers think that it is feasible in physical 

education lessons, in sports day and in extracurricular activities,  

• some exercises for coordination and accuracy of movements that are similar to those 

of bowling have already been practising in physical education lessons,  

• have second thoughts about such integration, because of high costs and think they 

have lack of time, 

• think that the bowling club does not do enough for the presentation of bowling to the 

pupils and also to the adult. This can be improved, 

• think, that the management of the school and the bowling club does not do enough for 

cooperation. 

Very little schools organized a sports day, an extracurricular or any other activity at the 

bowling alley. 

 

Keywords: nine-pin bowling, primary school, elementary level, educational and sports  
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1  UVOD 
 

Kegljanje sodi med najstarejše športne panoge na svetu. Kegljali naj bi že zelo dolgo nazaj v 

starem Egiptu. V Evropi se je začelo kegljati v Nemčiji v 13. stoletju, v Sloveniji pa nekoliko 

kasneje, in sicer v srednjem veku (Čuk et al., 2000). 

Športna panoga kegljanje ima v Sloveniji zelo dolgo in bogato tradicijo, zato je velika škoda, 

če bi odšel ta šport v pozabo. Problem današnjega časa je, da veliko učencev in tudi odraslih 

ne pozna kegljanja. Zanimivo in predvsem zaskrbljujoče je dejstvo, da je bilo pred nekaj 

desetletji več poznavalcev in kegljačev ter ljubiteljev tega športa kot danes. 

Včasih so bila kegljišča spremljevalni objekti pri gostilnah; in takih kegljišč je bilo veliko po 

celi Sloveniji. Danes pa je tudi kegljišč vse manj. Kegljanje je bilo na začetku predvsem 

športna panoga za druženje in zabavo ob prostih popoldnevih. Šele kasneje se je razvilo v 

šport.    

Danes pa se v Sloveniji o kegljanju ve zelo malo. Mnogi ta šport zamenjujejo z bowlingom ali 

balinanjem, ki pa imata s kegljanjem zelo malo skupnega. Veliko ljudi pozna bowling, saj je 

že nekaj časa bolj popularen kot kegljanje, medtem ko balinanje doživlja podobno usodo kot 

kegljanje in tone v pozabo. 

Predvsem otroci zelo slabo poznajo kegljanje in mnogi od njih niso bili še nikoli na kegljišču. 

Razlog  je predvsem zapiranje kegljišč po Sloveniji. Nekatera starejša kegljišča so zaprli in jih 

preuredili v steze za bowling.  

Ravno zaradi tega menim, da bi se s pravilnim pristopom in ozaveščanju mladih dalo na tem 

področju veliko storiti. Pri športni vzgoji naj bi učenci spoznali čim več različnih športov in se 

v njih tudi preizkusili. Mislim, da je možnosti za izvedbo take predstavitve kegljanja zelo 

veliko. Zdi se mi smiselno, saj je to šport z bogato tradicijo. Učenci ob tem spoznajo, da 

kegljati ni težko in da je obenem zelo zabavno in zanimivo.  

 

Mi si bomo pogledali, na kakšne načine bi se v osnovni šoli dalo kegljati in kako je to 

izvedljivo. S pomočjo vprašalnika bomo ugotavljali, kako dobro kegljanje poznajo učitelji, 

kako sodelujejo s krajevnim kegljaškim klubom in na kakšne načine bi se po njihovem 

mnenju dalo kegljati pri pouku športne vzgoje. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 ZGODOVINA KEGLJANJA 

Kegljanje je športna igra, kjer se s kroglo podirajo keglji. V nekaterih državah (Slovenija, 

Nemčija, Francija, Anglija in Rusija) je ime dobila po kegljih: kegljanje, Kegelspiel, jeu de 

quilles, skittles. V drugih državah (ZDA, Hrvaška in Srbija) pa po krogli: bowling, kugljanje. 

Kegljanje je zelo stara športna panoga, saj naj bi kegljanje izviralo že iz starega Egipta 3200 

let pr.n.š.  

Tudi stari Polinezijci so poznali dokaj podobno igro, saj so s kamnitimi kroglami podirali 

predmete na razdalji 18,28 metra, kar je dolžina kegljišča današnjega bowlinga. 

Prvi pisani viri v Evropi so se pojavili v začetku 8.stoletja. Takrat so se za zabavo s 

kegljanjem na prostem ukvarjale predvsem ženske in otroci plemstva, mogočne Frankovske 

države. Na slikah, ki prikazujejo kegljanje v tem času, je razvidna postavitev kegljev in 

krogle, s katero so ciljali keglje (Čuk et al., 2000, str. 15). 

Kasneje so kegljali bolj meščani, zato imena določenih kegljev, kot so dama, kralj, kmet, 

izhajajo prav iz tega obdobja (14. stoletje). Meščani so kegljali na dva načina izbijanja 

kegljev. Prvi način je zadevanje po zraku, tako da so kroglo metali, drugi pa kotaljenje krogle 

po tleh. Kegljalo se je običajno ob praznikih in semnjih, na posebej odmerjenem in ograjenem 

prostoru. 

Martin Luther (1483─1546) znani protestantski duhovnik je podpiral organizirano igro pred 

cerkvami in prav njemu pripisujejo iznajdbo igre na devet kegljev. 

Kasneje so napravili prve steze za kegljanje iz zbite ilovice, posute z drobnim peskom in 

žlindro. Vendar so se kasneje spomnili, da bi bilo boljše, če bi po sredini steze položili 

posebne hrastove deske, kar je pripomoglo k bolj natančnim metom. 

V nemških deželah se je kegljanje vedno bolj in bolj razvijalo, zato so sredi 18. stoletja pričeli 

pripravljati enotna kegljaška pravila in čez nekaj let ustanovili prvo kegljaško zvezo, ki je 

opredelila vprašanje enotnosti kegljišč, kegljev in krogel ter tekmovalnih predpisov (Čuk et 

al., 2000, str. 16). 
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Prvo mednarodno kegljaško zvezo so ustanovili leta 1926 v Stockholmu, ki pa je gojila le 

kegljanje na deset kegljev, šele kasneje so dovolili pristop k zvezi tudi državam, ki so gojile 

kegljanje na 9 kegljev (Čuk et al., 2000, str. 17). 

2.2 RAZVOJ KEGLJANJA V SLOVENIJI 

V Sloveniji se je kegljalo že v srednjem veku. Dokaz za to je freska iz Crngroba na 

Gorenjskem iz 15. stoletja. Tudi Franc Mali opisuje v svoji Zgodovini Ljubljane v srednjem 

veku, da so Ljubljančani takrat za zabavo kegljali. Kegljišča so bila pogosto spremljevalni 

objekti pri gostilnah. Prvi kegljaški slovenski klub se je imenoval Edinost in je bil ustanovljen 

leta 1880 v Ljubljani. 

S kegljanjem so se ukvarjali tudi Sokoli, eno od kegljišč je bilo tudi v Narodnem domu, 

centru slovenskega Sokolstva. Zaradi nemških vplivov se je predvsem razvijalo kegljanje na 

devet kegljev, medtem ko se kegljanje na deset kegljev v tem okolju ni uspelo razviti (Čuk et 

al., 2000, str. 22). 

Franc Mali je mnenja, da je kegljanje v Sloveniji postalo bolj množično, ko je mnogo 

delovnih kolektivov začelo nuditi kegljanje svojim delavcem kot obliko športne rekreacije. 

Zaradi preprostega osnovnega gibanje in prijetnega družbenega dogajanja pri kegljanju, je 

panoga hitro pridobila veliko množičnost, iz katere je zrasla tudi izjemna kakovost. 

Pomemben premik pri kegljanju je iznajdba avtomatskih kegljišč, ki so omogočala večje 

število metov večjemu številu vadečih. Prvo avtomatsko kegljišče je bilo postavljeno leta 

1968 na kegljišču Maksa Perca v Ljubljani. Pri tem so pomembno vlogo odigrali tudi 

slovenski obrtniki in industrija, ki je začela postavljati avtomatska kegljišča ob koncu 

šestdesetih let in je postavila okrog 1500 stez po celotni tedanji Jugoslaviji (Čuk et al., 2000, 

str. 26). 

2.3 O KEGLJANJU 

Sodobno definicijo kegljanje poda Razlagova (2002, str. 11), ki pravi, da je »kegljanje športna 

panoga, pri kateri tekmovalke in tekmovalci s čim bolj natančnim metom krogle podrejo čim 

več kegljev«. 
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Kegljanje na devet kegljev na običajnih stezah je panoga, ki je razširjena in popularna 

predvsem v državah Srednje Evrope. Velik delež pri razvoju te igre v zadnjih 50. letih ima 

tudi Slovenija, tako na tekmovalnem kot tudi na organizacijskem področju (Čuk et al., 2000, 

str. 7). 

Kegljanje se pogosto zamenjuje z bowlingom. V osnovi mu je res malo podobno, le da so 

mere objektov in rekvizitov drugačne od kegljaških, večje je tudi število kegljev (deset). 

Kegljanje se zamenjuje tudi z balinanjem, čeprav imata zelo malo skupnega, tako po objektih 

in rekvizitih ter še posebej po načinu izmeta krogle (Razlag, 2002, str. 12).  

Kegljišče je sestavljeno iz zaletišča, deske položnice, steze, kegeljnega križa, zaščitne obloge, 

kroglolovke, kroglovoda, avtomatike, elektronike in komandnega pulta. Ena steza je tako s 

komandnim pultom dolga 28 metrov in pol, široka pa 1 meter in 70 centimetrov. Kegelj je 

težak okoli 1750 gramov in visok 40 centimetrov. Krogle so izdelane iz plastične mase, 

premer krogle je 16 centimetrov, dovoljena teža pa je od 2818 do 2871 gramov, za pionirske 

starostne skupine so krogle lažje in z manjšim premerom (15 centimetrov premera – 2370 

gramov, 14 centimetrov premera – 1890 gramov) (Čuk et al., 2000, str. 50). 

Kegljišče je potrebno tudi redno čistiti in vzdrževati. Sedaj večinoma strojno čistijo in polirajo 

stezo, da čim bolj zmanjšajo koeficient trenja. 

Vsak lučaj, ne glede na vrsto, bi lahko razgradili na naslednje faze: 

- začetni položaj kegljača s kroglo, 

- gibanje kegljača in krogle,  

- izmet krogle, 

- gibanje krogle po stezi, 

- gibanje krogle med keglji. 

Osnovna filozofija lučaja je, da mora krogla od začetnega položaja do dotika s keglji potovati 

po poti, po premočrtni ravnini. V času od začetka gibanja krogle do kontakta s kegljem, 

krogla potuje v različnih fizikalnih pogojih. Kljub spremembi pogojev okolja, pa bi krogla na 

svoji poti morala ohraniti svojo osnovno premo smer gibanja (Čuk et al., 2000, str. 55). 
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2.4 MOTORIČNE SPOSOBNOSTI 

Motorične sposobnosti so sposobnosti za reševanje motoričnih nalog. Osnovne motorične 

sposobnosti so moč, gibljivost, koordinacija, ravnotežje, preciznost, hitrost in vzdržljivost 

(Ušaj, 2003). 

Človekovo gibanje pri športu in rekreaciji je pogojeno z njegovimi sposobnostmi, lastnostmi 

in karakteristikami. Sposobnosti so naravne danosti, značilnosti opredeljujejo zunanji videz 

človeka in njegove reakcije, znanje pa so z učenjem pridobljene spretnosti (Pistotnik, 2003). 

Motorične sposobnosti so sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo gibov (Pistotnik, 2003). 

So delno prirojene in po drugi strani tudi delno pridobljene. Človeku je že z rojstvom dana 

stopnja, do katere se mu bodo razvile motorične sposobnosti ob normalni rasti in razvoju. 

Hitrost je prirojena stopnja 90%, kar pomeni, da na razvoj s treningom lahko vplivamo le v 

preostalih 10%. Moč je človeku prirojena le v približno 50% in jo s treningom lahko močno 

razvijemo. 

2.4.1 Moč 
 

Moč je definirana kot sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju 

zunanjih sil (Pistotnik, 2003).  

Vrste moči glede na izbrane vidike: 

§ vidik deleža telesa, s katerim premagujemo obremenitev: splošna in specialna moč;  

§ vidik značilnosti mišičnega krčenja: statična in dinamična moč; 

§  vidik silovitosti: maksimalna, eksplozivna moč in vzdržljivost v moči (Ušaj, 2003). 

Omejitveni dejavniki moči so:  

§ fiziološki presek mišice: hipertrofirana mišica (to pomeni povečanje števila aktinskih 

in miozinskih vlaken) lahko deluje z večjo silo, saj se lahko aktivira večje število 

prečnih mostičev;  

§ mišična aktivacija: hkratna aktivacija motoričnih nevronov in motoričnih enot,  

§ znotraj mišična koordinacija: uskladitev aktivacije mišice in inhibicijskih refleksov 

pri zelo silovitih krčenjih mišic; 
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§ medmišična koordinacija: zaporedje, v katerem se mišice vključujejo v 

premagovanje napora (mišična veriga) ter sproščanje antagonistov in pasivna 

aktivacija opornih mišic;  

§ breme in hitrost krčenja: manjše kot je breme, večja je hitrost krčenja mišice in 

obratno;  

§ prevladujoči tip mišičnih vlaken: za premagovanje velikih bremen, kjer je potrebna 

velika moč, je primerna mišica, v kateri prevladujejo vlakna tipa IIB. V tem tipu 

vlaken prevladujejo anaerobni energijski procesi, zato je mišica hitreje krčljiva (Ušaj, 

2003).  

Moč lahko povečamo s premagovanjem notranjega in zunanjega odpora. Poznamo tri tipe 

mišičnega krčenja (izometrično, koncentrično in ekscentrično mišično krčenje) in glede na te 

tipe se ločijo tudi metode za povečanje moči. Glede na metode pa se razlikujejo učinki vadbe, 

a pri večini metod vadbe gre najprej za povečanje stopnje oz. uspešnosti mišične aktivacije, 

nato pa zmanjšanje vpliva omejitvenih dejavnikov (Ušaj, 2003). 

Moč je od vseh gibalnih sposobnosti najmanj prirojena in jo zato z vadbo lahko veliko 

pridobimo. Potrebna je za pravilno telesno držo in za vsako fizično delo. Za mlade je najbolj 

primerna obhodna vadba moči in vadba po serijah, to pa predvsem zaradi še nedokončane 

rasti. Obvezno moramo po intenzivnem treningu moči mišice raztezati in sproščati.  

2.4.2 Gibljivost 
 

Gibljivost je sposobnost doseganja velikih amplitud gibov. Je pomemben element telesne 

pripravljenosti tako v športu kot tudi v vsakdanjem življenju (Pistotnik, 2003). 

Ušaj (2003) našteva naslednje omejitvene dejavnike gibljivosti: 

• anatomski dejavniki (na njih ne moremo vplivati): zgradba kosti, sklepov, elastičnost 

kit, sklepnih ovojnic in različnih vezivnih tkiv ter koža; 

•  fiziološki dejavniki (nevrogeni in miogeni): uspešnost delovanja refleksnih lokov; 

• starost in spol: najbolj so gibljivi 15-16-letniki, ženske so bolj gibljive; 

•  mišična in telesna temperatura: gibljivost se povečuje s povečano telesno 

temperaturo; 
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• dnevni biološki ritem: aktivnost centralnega živčnega sistema se skozi dan spreminja, 

gibljivost je zmanjšana v jutranjih urah; 

• pomanjkanje mišične moči: potrebna je ustrezna vadba za vzpostavitev primernega 

razmerja v silovitosti in raztegljivosti mišic; 

• utrujenost: gibljivost se zmanjša z utrujenostjo; 

• stres (emocionalna utrujenost): primerno nizek stres pozitivno vpliva na gibljivost, 

prevelik stres pa negativno. 

Poznamo dve smeri razvoja gibljivosti, to sta razvoj splošne gibljivosti (gimnastika, balet…) 

in pa razvoj specifične gibljivosti (gibljivost plavalcev, igralcev tenisa…). 

Z vadbo za povečanje gibljivosti učinkujemo predvsem na biološke dejavnike: miogene in 

nevrogene, pri katerih gre predvsem za zmanjšanje učinka refleksa na nateg in rekurentne 

inhibicije (Ušaj, 2003). Rekurentna inhibicija je lokalna povratna zveza, ki lahko spreminja 

odzive mišičnega vretena tudi prek vmesnega nevrona - Renshawjeve celice. Vloga teh celic 

je, da zmanjšajo trajanje in amplitudo refleksa. Rekurentna inhibicija prek gama motoričnega 

sistema vpliva na vzdraženost mišičnega vretena in s tem posredno na mišično aktivacijo in 

kasneje na mišično togost, pride do zaviranja lastne aktivnosti (Windhorst, 1988).  

 

Metode za razvoj gibljivosti: 

• Metoda dinamičnega ali aktivnega raztezanja 

Aktivno raztezanje pomeni izvajanje dinamičnih gibov, kot sta kroženje in zamahi, z 

večjo amplitudo od običajnega giba. Dinamično raztezanje se izvaja v serijah z 

večjim številom ponovitev iste vaje, to je od 10 do 15. Z aktivnim raztezanjem 

povečujemo amplitudo gibanja v sklepih in raztezamo nasprotne mišice, ki gib 

ustvarjajo. Aktivno raztezanje zahteva predhodno ogrevanje. Začetne serije kroženj 

ali zamahov morajo biti izvedene z manjšo amplitudo in bolj počasi. Velike 

amplitude dinamičnega raztezanja so lahko nevarne zaradi poškodb vezivnega tkiva.  

 

• Metoda statičnega raztezanja (stretching) 

V zadnjem času je ta metoda pogostejša in bolj priporočljiva, tako da sproščeni s 

počasnim gibanjem zavzamemo položaj, v katerem raztezamo mišico. Položaj nad 

aktivno amplitudo do mišičnega raztega zadržujemo od 15 do 30 sekund. Po kratki 
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sprostitvi ponovimo raztezanje od 3 do 5-krat, pri tem postopno povečujemo 

amplitudo položaja (Ušaj, 2003). 

Glede na izvajanje ločimo aktivno statično raztezanje (vadeči izvaja raztezne vaje sam) in 

statično raztezanje (vadečemu pomaga partner ali mehanska naprava, pri izvajanju določene 

amplitude). 

2.4.3 Koordinacija 
 

Koordinacija je sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja kompleksnega gibanja v 

časovnih, prostorskih in dinamičnih dejavnikih (Pistotnik, 2003). Ta sposobnost pride do 

izraza predvsem pri ne naučenih, nepredvidljivih in zahtevnih motoričnih nalogah (Ušaj, 

2003).  

Razvoj koordinacije se nekako prične že v fetalnem obdobju, saj prve gibalne izkušnje 

pridobivajo dojenčki v materinem telesu. Največ teh izkušenj se pridobi do šestega leta 

starosti. Do začetka pubertete je pridobivanje gibalnih izkušenj še vedno dokaj intenzivno, v 

obdobju pubertete pa upade zaradi hitre rasti skeleta. Ko se telesna rast umiri, človek spet 

pridobiva na koordinaciji, vrhunec pa doseže okrog 20. leta starosti (Pistotnik, 2003). 

Za dobro koordinirano gibanje je značilno, da je izvedeno ravno prav hitro in s tem 

pravočasno, natančno in zanesljivo. Gibanje je izvedeno brez odvečnega izgubljanja energije 

in gibov. V veliki meri je ta motorična sposobnost prirojena, saj jo z vadbo lahko izboljšamo 

le za približno eno petino. 

Ušaj (2003) deli koordinacijo na več vrst:  

1. sposobnost hitrega opravljanja zapletenih in ne naučenih motoričnih nalog; 

2. sposobnost opravljanja ritmičnih motoričnih nalog; 

3. sposobnost pravočasne izvedbe motoričnih nalog (timing); 

4. sposobnost reševanja motoričnih nalog z ne dominantnimi okončinami (lateralnost); 

5. sposobnost usklajenega gibanja zgornjih in spodnjih udov; 

6. sposobnost hitrega spreminjanja smeri gibanja (agilnost); 

7. sposobnost natančnega zadevanja cilja; 
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8. sposobnost natančnega vodenja gibanja. 

 

Omejitveni dejavniki koordinacije so predvsem biološki, saj je organski sistem, v katerem 

potekajo analiza, sinteza, nadzor in uravnavanje vseh dražljajev, centralni živčni sistem. 

Povezava med centralnim živčnim sistemom in receptorji pa je periferni živčni sistem (Ušaj, 

2003). Dejavniki, od katerih je odvisna koordinacija, so tako sistem za sprejem in analizo 

informacij, center za gibalni spomin ter kortikalni in subkortikalni centri za oblikovanje 

gibanja (Pistotnik, 2003).  

Koordinacijo povečujemo predvsem z metodo ponavljanja. Poskrbimo za čim večjo 

zapletenost in spreminjanje motoričnih nalog in s tem preprečimo avtomatizacijo (Ušaj, 

2003).  

2.4.4 Ravnotežje 
 

Ravnotežje je sposobnost hitre kompenzacije gibov, potrebnih za ohranjanje ali vzpostavljanje 

ravnotežnega položaja. Sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja je pomembna, ko smo v 

stabilnem položaju in na nas delujejo različne zunanje sile, ki ta položaj rušijo (npr. sila 

inercije giba, udarca). Sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega položaja pa pomeni čim 

hitrejšo postavitev v ravnotežni položaj po gibanju, ki je porušil le-tega. Ta sposobnost je 

pomembna, ko izvajamo hitre spremembe smeri ali zaustavitve po rotacijskih gibanjih 

(Pistotnik, 2003).  

Pistotnik (2003) našteva naslednje omejitvene dejavnike ravnotežja:  

Ø čutilo vida: omogoča zaznavanje grobih odmikov telesa od stabilnega položaja; 

Ø čutilo sluha: omogoča zaznave iz okolja, vendar je pri ravnotežju manj pomemben kot 

čutilo vida; 

Ø taktilni receptorji: zaznavajo spremembe pritiskov na delih kože, ki so v stiku s 

podporno ploskvijo; 

Ø kinestetična čutila: to so tetivni in mišični receptorji ter receptorji v okolici sklepov, ki 

omogočajo fino regulacijo gibanja; 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Haler Anže; diplomsko delo 

10 
 

Ø ravnotežni organ: nahaja se v srednjem ušesu in je sestavljen iz treh polkrožnih 

kanalov, ki so postavljeni v treh ravninah. V teh kanalih so čutne dlačice, ki so oblite s 

tekočino in stalno zaznavajo spremembe ravnotežnega položaja; 

Ø center za ravnotežje: je v malih možganih in sprejema informacije ter aktivira 

refleksne regulacijske mehanizme. Tako se oblikujejo ustrezni korektivni programi 

glede na smer in jakost odklona telesa.  

Ravnotežje razvijamo s situacijsko vadbo po metodi velikega števila ponovitev. 

2.4.5 Hitrost 
 

Hitrost je motorična sposobnost izvedbe gibanja z največjo frekvenco ali v najkrajšem času. 

Od vseh motoričnih sposobnosti ima največji koeficient prirojenosti (Pistotnik, 2003).  

Po Ušaju (2003) poznamo naslednje vrste hitrosti:  

• hitrost, opredeljena kot največja hitrost gibanja, ki je posledica delovanja lastnih 

mišic;  

• hitrost odziva oz. reakcije (na pričakovani in nepričakovani znak);  

• hitrost posamičnega giba (zamaha, sunka ali odriva);  

• največja frekvenca gibov (po navadi nastopa v kombinaciji z ostalimi vrstami hitrosti);  

• štartna hitrost (pospeševanje iz mirovanja ali po izvedbi nekega drugega gibanja do 

najvišje hitrosti);  

• najvišja hitrost (v cikličnih gibanjih).  

 

Ušaj (2003) navaja naslednje omejitvene dejavnike hitrosti:  

§ Reakcijski čas: sestavljen je iz zaznavanja dražljajev, zavedanja oz. razpoznavanja 

dražljajev ter iz mišičnega vzdraženja in motoričnega odziva. Reakcijski čas na slušni 

dražljaj je nekoliko krajši kot na vidni dražljaj. Trenirani športniki imajo krajši 

reakcijski čas kot netrenirani.  

§ Zmogljivost premagovanj zunanjega odpora (sile teže, zračni upor).  
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§ Tehnika – koordinacija, sproščenost in gibljivost: pri velikih hitrostih in utrujenosti je 

vsako gibanje zapleteno, zato je pravilna tehnika zelo pomembna.  

§ Biokemični dejavniki: stopnjo največje hitrosti določa hitrost razgradnje goriv.   

§ Motivacija: pravšnja mera motivacije (vzburjenosti centralnega živčnega sistema) je 

pri hitrem gibanju zelo pomembna.  

Zaradi velike odvisnosti od dednosti lahko z vadbo vplivamo na hitrost le v manjši meri. Pri 

treningu uporabljamo posredne in neposredne načine razvoja hitrosti. Posredni so razvoj 

tehnike gibanja, eksplozivne moči in gibljivosti (Pistotnik, 2003). Neposredno pa hitrost 

razvijamo s ponavljanji hitrih gibanj, in sicer z metodo za skrajšanje reakcijskega časa, z 

metodo za povečanje najvišje hitrosti in z metodo za uničenje hitrostne bariere. Učinki vadbe 

hitrosti se kažejo predvsem v medmišični koordinaciji, povečani hitri moči, izboljšani 

koordinaciji (primerna tehnika), zaznavanju in predvidevanju (Ušaj, 2003). 

2.4.6 Preciznost 
 

Preciznost je sposobnost natančne določitve smeri in sile pri usmeritvi telesa proti želenemu 

cilju v prostoru. Čutilo vida in kinestetična čutila oblikujejo osnovne informacije za 

oblikovanje glavnih in korektivnih gibalnih programov preciznosti v osrednjem živčnem 

sistemu (Pistotnik, 2003).  

Po Pistotniku (2003) naj bi obstajali dve pojavni obliki preciznosti:  

1. Sposobnost zadevanja cilja z vodenim projektilom: vadeči ima ves čas možnost s 

korektivnimi gibalnimi programi vplivati na smer in hitrost gibanja projektila, ki se 

približuje cilju. Ta oblika preciznosti se pojavlja pri karateju, boksu, nogometu, 

sabljanju, hokeju, alpskem smučanju …  

2. Sposobnost zadevanja z vrženim (lansiranim) projektilom: na osnovi enkratne sinteze 

informacij se izdela program lansiranja. Od trenutka, ko je projektil lansiran, ne 

moremo več vplivati na njegovo smer in hitrost. To pojavno obliko zasledimo pri 

rokometu, odbojki, tenisu, lokostrelstvu, badmintonu, kegljanju …  

 

Preciznost se razvija situacijsko, primerno za posamezno športno panogo. Pri vadbi zadevanja 

je pomembno, da se uporabljajo enake gibalne strukture, kot se pojavljajo v športu, ki ga 

treniramo. Pri vadbi se uporablja metoda večkratnega ponavljanja in upoštevamo načelo 
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postopnega obremenjevanja. Na preciznost močno vpliva utrujenost in emocionalno stanje, 

zato mora vadba potekati tudi v oteženih oziroma tekmovalnih okoliščinah (Pistotnik, 2003). 

 

2.4.7 Vzdržljivost 
 

Vzdržljivost je sposobnost premagovanja dalj časa trajajočih naporov.  

Ušaj (2003) opisuje tri vrste vzdržljivosti: »hitrostna, dolgotrajna in super dolgotrajna 

vzdržljivost.« 

Hitrostna vzdržljivost 

To sposobnost potrebujemo pri premagovanju največjega napora, ki traja do 2 minuti. 

Prevladujejo anaerobni energijski procesi. Prevladujoče gorivo je glikogen, ki se razgrajuje v 

mlečno kislino oz. laktat. Kopičenje le-tega je eden izmed omejitvenih dejavnikov hitrostne 

vzdržljivosti, saj to kopičenje čutimo kot otrdelost mišice in utrujenost – laktat vpliva na 

kontrakcijski mehanizem med aktinskimi in miozinskimi vlakni. Med omejitvene dejavnike 

poleg tega Ušaj (2003) šteje še naslednje: 

• Zmanjšanje zalog kreatinfosfata: le-ta predstavlja gorivo za anaerobne alaktatne 

energijske procese, ki potekajo v začetni fazi visoko intenzivnega napora. Zmanjšanje 

zalog poruši koordinacijo in povzroči utrujenost.  

• Porušena koordinacija: ta predstavlja prvo fazo utrujenosti. Pojavi se zaradi že 

omenjenega izčrpanja zalog kreatinfosfata ali zaradi povečane acedoze.  

• Najvišja hitrost gibanja: pri tovrstnem naporu lahko dosegamo le 90 % svoje najvišje 

hitrosti. In čim višja je največja hitrost, tem večja bo hitrost na razdaljah do 3 minut.  

• Vzdržljivost: v takšnih naporih imajo pomembno vlogo tudi aerobni energijski 

procesi.  

• Občutek za hitrost (napor): zelo pomembna je razporeditev moči, da se utrujenost 

pojavi čim kasneje.  

 

Hitrostno vzdržljivost povečujemo z različnimi kombinacijami ponavljanj napora, kot so 

metoda s ponavljanji, piramida in kombinirana metoda. Učinki vadbe se kažejo v povečani 

hitrosti izvedbe gibanja, vsebnosti laktata po naporu in aktivnosti encimov, hkrati se spremeni 
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acidobazno ravnovesje v krvi. Pride do prilagojenosti na povečano acidozo, poveča se tudi 

vsebnost kreatinfosfata v mišicah (Ušaj, 2003).  

 

Dolgotrajna vzdržljivost 

Ta je pomembna pri premagovanju napora, ki je daljši od treh minut. Osnova zanjo so aerobni 

energijski procesi, ki so edini zmožni dolgotrajne sprotne obnove porabljene energije. 

Dolgotrajno vzdržljivost omogočajo kisik in primerna goriva. Ta sposobnost pri športnih 

igrah predstavlja osnovno kondicijsko pripravljenost.  

Dolgotrajno vzdržljivost omejujejo naslednji dejavniki (Ušaj, 2003):  

Ø Prevladujoči tip mišičnih vlaken: v mišicah bolj vzdržljivih oseb prevladujejo počasna 

mišična vlakna.  

Ø Razpoložljivost kisika: od tega je odvisen potek biokemičnih reakcij v energijskih 

procesih.  

Ø Poraba kisika: pri bolj vzdržljivih športnikih je največja poraba kisika večja. 

Ø Presnovni produkti in posledice njihovega kopičenja v organizmu: ogljikov dioksid, 

voda in mlečna kislina sodelujejo pri pojavu utrujenosti.  

Ø Goriva: pri tovrstnih naporih organizem izkorišča predvsem ogljikove hidrate in 

maščobe. Prvi so uskladiščeni kot glikogen v mišicah in jetrih ter kot glukoza v krvi. 

Izčrpanost glikogena povzroči utrujenost.  

Ø Ekonomičnost gibanja: tehniko je treba prilagoditi čim manjši porabi energije.  

Ø Prekinitve: z uvedbo prekinitev v dolgotrajno obremenitev ta postane intenzivnejša in 

zato je tudi napor večji.  

Ø Motivacija: pri dolgotrajni vzdržljivosti je pomembna specifična motivacija, saj gre za 

dolgotrajnejše ohranjanje srednje intenzivnega vzburjenja.  

Ø Okolje: povečana nadmorska višina, previsoka ali prenizka temperatura okolja in 

povečana onesnaženost zraka negativno vplivajo na vzdržljivost.  

 

Za povečanje dolgotrajne vzdržljivosti po Ušaju (2003) uporabljamo naslednje metode: 

metodo neprekinjenega napora, metodo s ponavljanji, piramido, intervalno in kombinirano 

metodo. Učinki take vadbe se kažejo v povečani aerobni presnovi počasnih mišičnih vlaken, 

saj se poveča aktivnost encimov, sodelujočih pri aerobnih procesih. Poveča se tudi delež 

počasnih mišičnih vlaken ter velikost in število mitohondrijev in s tem razpoložljivost kisika. 
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Pride tudi do spremembe vsebnosti nekaterih hormonov. Vzdržljivostna vadba vpliva tudi na 

presnovo glukoze in zniža frekvenco srca v mirovanju. Poveča se največja poraba kisika.  

2.5 MOTORIČNE SPOSOBNOSTI PRI KEGLJANJU 

Obseg in vrsto obremenitve kegljača lahko definiramo na osnovi funkcionalno anatomske 

analize in biomehanskih analiz. Z vidika moči so najbolj obremenjene naslednje mišične 

skupine (Čuk et al., 2000):  

§ primikalke prstov in dlani, 

§ primikalke roke, 

§ primikalke podlahti, 

§ sukalke trupa, 

§ iztegovalke trupa, 

§ stranske iztegovalke trupa, 

§ iztegovalke noge. 

Za dober in uspešen met je potrebno imeti dobro gibljiv ramenski in medenični obroč ter 

primerno gibljivost trupa. Pri ramenskem obroču je pomembna višina zaročenja izmetne roke, 

saj roka deluje kot nihalo, ki mora imeti čim večjo amplitudo. Zaželeno je zaročenje skoraj do 

vodoravnega položaja glede na trup. Pri medeničnem obroču in trupu je zaželena primerna 

stopnja predklona, da lahko položimo kroglo na tla ter primeren predkorak. V zadnjem času 

se keglja na nove keglje, ki so drugačne oblike od starih, na dnu so malo bolj široki in zato ob 

močnem lučaju hitreje padejo. Zato mnogi uspešni kegljači po svetu skušajo razviti čim bolj 

močan lučaj, ki s tem prinese boljši rezultat (Čuk et al., 2000, str. 80). 

Koordinacija je še nadalje strukturirana na hitrost izvajanja sestavljenih motoričnih 

elementov, realizacijo ritmičnih struktur, koordinacijo rok, koordinacijo nog in sposobnost za 

sočasno izvajanje motoričnih struktur z nogami in rokami, timing in motorično informiranost. 

Pri kegljanju so koordinativne sposobnosti pomembne, med vsemi pa bi poudarili sposobnost 

realizacije ritmičnih struktur. Ta sposobnost ima veliko vrednost v mnogih športih (v 

polistrukturnih konvencionalnih športih, kot sta ples in športna gimnastika), kjer je potrebno 

izvesti neko gibanje v točno določenem časovnem zaporedju. Tehnično dovršen kegljaški met 

je tudi nepoznavalcu kegljanja prepoznaven, če je met izveden elegantno z optimalnimi 
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amplitudami, v ritmičnem prehajanju faz meta brez sunkovitih gibanj celega telesa in 

njegovih delov (Strel, 1981). 

Ravnotežje je v kegljanju pomembno, saj je zaradi teže krogle težišče telesa premaknjeno na 

stran izmetne roke. Prav tako je dobro ravnotežje pomembno po izmetu, ko se mora kegljač 

zelo hitro ustaviti in paziti, da ne prestopi omejene linije zaleta. Za zaustavitev in obstanek na 

mestu je predvsem pomembna velika moč iztegovalk trupa in nog. 

Hitrost pri kegljanju ni zelo pomembna sposobnost. Meritve so pokazale, da je hitrost 

kegljačev okoli 3.5 m/s. Tudi veliko povečanje te hitrosti ni smiselno, saj imata potem telo in 

krogla preveliko vztrajnost, ki pa jo je težko zavestno nadzirati, s tem pa se poslabšujejo 

možnosti za dobro kontrolo gibanja. Zaradi nizkih hitrosti zaleta lahko kegljamo do visoke 

starosti, prav tako pa se lahko dosegajo tudi vrhunski rezultati v zrelih letih.  

Preciznost je pri kegljanju najpomembnejša motorična sposobnost. Tu se velikokrat poznajo 

leta treniranja, saj z leti pridobivaš na rutini in na preciznosti. Tudi zato so pri kegljanju 

velikokrat bolj uspešni izkušeni kegljači, čeprav je v zadnjem času zelo pomembna tudi moč 

(močan lučaj). Testi, s katerimi merimo preciznost, so slabši kot pri nekaterih drugih testih, s 

katerimi merimo morfološke značilnosti in ostale motorične sposobnosti. 

Vzdržljivost je pri kegljanju tudi zelo pomembna, saj mora kegljač na tekmi vreči kroglo 

približno 130-krat. Po začetnem ogrevanju (od 10 do 15 metov) sledi 120 lučajev, pri katerih 

mora biti kegljač zbran, zanesljiv in predvsem konstanten glede na izmet krogle. Pri pripravi 

na kegljanje se je zelo priporočljivo ukvarjati tudi s tekom, plavanjem ali kolesarjenjem, saj 

tako povečamo vzdržljivost, poleg tega pa ohranjamo kondicijsko pripravo (Čuk et al., 2000, 

str. 81, 82).  

Za učence vzdržljivost ni pomembna, saj ni toliko ponovitev meta kot na primer pri 

tekmovalcu kegljaču. Tudi srčni utrip je pri učencih zelo majhen, v primerjavi z drugimi 

športi, pri katerih je pomembna vzdržljivost.  

2.6 KONCENTRACIJA 

Čuk, Likovnik, Pintarič, Tušak, Belcijan in Kugovnik menijo, da je koncentracija pri 

kegljanju zelo pomembna komponenta psihične pripravljenosti. Koncentracija je 

osredotočenost na neki predmet, dogodek ali idejo. Širši pojem je pravzaprav pozornost, 
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koncentracija pa na nek način predstavlja intenziteto osredotočenosti te pozornosti. 

Koncentracija je proces, ki od športnika zahteva kar nekaj časa. Za doseganje maksimalne 

koncentracije pozornosti je včasih potrebno kar nekaj dni, tednov ali celo mesecev. Pogosto 

športnik proces zoževanja koncentracije prične že mesec ali celo več pred nastopom. 

Postopoma iz svoje pozornosti izrine vse privatno življenje, kar v času tekme ni pomembno. 

Pred tekmo naj bi kegljač razmišljal samo o nastopu, tehničnih stvareh v zvezi z nastopom, o 

lučajih, ki jih bo delal, o prijetnem razpoloženju in o tem, kako vse to zagotoviti. Telesno in 

miselno ponavlja vnaprej določene vaje pred nastopne priprave, začne in konča svojo pred 

nastopno proceduro, s čimer je zožil svojo koncentracijo do maksimuma.  

V zadnjih minutah, takrat ko so na vrsti lučaji za ogrevanje, izrine iz zavesti tudi gledalce, 

ostale tekmovalce, izrine tudi misli na rezultat, pričakovanja in strahove. V zadnjem trenutku 

fokusira pogled v točko, kamor želi kroglo poslati, nato potegne pogled na točko, kjer bo 

kroglo položil na stezi. To je trenutek maksimalne koncentracije. Trenutek zatem naredi lučaj. 

Ko krogla zapusti dlan, se koncentracija ponovno polagoma razširja in postaja manj 

intenzivna. V trenutku, ko kegljač odhaja po novo kroglo, postaja koncentracija šibkejša in se 

izmenjuje z občasno relaksacijo. Hip zatem, ko se kegljač ponovno postavi za lučaj, pa proces 

koncentracije ponovno postaja vedno bolj intenziven.  

Na ta način se procesa relaksacije in zoževanja koncentracije ves čas izmenjujeta, to pa 

omogoča kegljaču, da lahko ostaja dobro skoncentriran cel nastop. Če kegljač ne zna 

varčevati z energijo, te po navadi zmanjka, posledica pa je padec koncentracije in slabši 

nastop v nadaljevanju. Ko je kegljač osredotočen samo na eno stvar, pravimo, da je v popolni 

koncentraciji. Visoka koncentracija pozornosti je povezana z ogromno porabo mentalne 

energije, ki je na določenem nivoju športnikove psihofizične pripravljenosti omejena. To je 

izredno pomembno, saj je rezervoar koncentracije odvisen od človekove telesne in psihične 

pripravljenosti.  

Dobro telesno pripravljeni kegljači lažje dlje časa vztrajajo v visoki koncentraciji in imajo 

navadno tudi boljše sposobnosti menjavanja obdobij koncentracije in sprostitve. Slabše 

telesno pripravljenim kegljačem, ki se sicer znajo dobro skoncentrirati, pa tudi ob dobri 

psihični pripravljenosti lahko zmanjkuje mentalne energije za vzdrževanje take koncentracije. 
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Dobri kegljači o svojih najboljših nastopih pravijo, da takoj pozabijo na slab lučaj in se takoj 

osredotočijo na naslednjega.  

Športniki morajo na splošno biti na tekmovanjih v stanju večje sproščenosti kot napetosti, saj 

le-to omogoča aktivno obvladovanje procesa pozornosti. Koncentracijo in pozornost pa lahko 

preko določenih vaj in dejavnosti izboljšamo. Koncentracijo je potrebno kot ostale veščine v 

športu trenirati. Trening koncentracije poteka največkrat mentalno preko uporabe tehnik 

predstavljanja in se le po tem razlikuje od kondicijskega treninga. Zahteva pa podobno kot 

ostali treningi vsakodnevno vajo, potrpežljivost in veliko napora (Čuk et al., 2000, str. 

156─159). 

2.7 KEGLJANJE PRI ŠPORTNI VZGOJI 

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

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

kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega 

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

navad« 

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_sportna_vzgoja.pdf) (povzeto julija 2013). 

 

»Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih življenja 

bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako lahko 

skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem« 

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_sportna_vzgoja.pdf) (povzeto julija 2013). 

 

Poznavanje različnih vrst športov je zelo pomembno in tudi možnost, da učenec preizkusi 

posamezne športe je neprecenljiva izkušnja za bogatenje zdravega življenjskega sloga. 

Učitelji in osnovna šola bi se tako morali zavzemati za čim bolj pester pouk športne vzgoje. 

Pri nekaterih športnih panogah je športna oprema zelo draga in je s finančnega vidika 

nemogoče, da bi šola organizirala športni dan za spoznavanje takih športov. Obstajajo pa tudi 

športi, ki so s finančnega vidika sprejemljivi in tudi lahko izvedljivi. Potrebno je le znanje, 

sodelovanje in ustrezna izvedba. 
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Pomembna je tudi varnost učencev. Pri športni vzgoji je treba posebno pozornost nameniti 

varnosti. Učitelj upošteva naslednja izhodišča: 

• spoštovanje normativov (velikost vadbene skupine); 

• upoštevanje osnovnih načel varnosti (primerna osebna oprema in urejenost vadečih, 

primerno orodje in pripomočki, zaščita vadbenega prostora, pozornost pri 

pripravljanju in pospravljanju orodja, upoštevanje vremenskih razmer, prilagajanje 

vsebin, metodičnih postopkov, organizacije vadbe in obremenitev sposobnostim, 

znanju in zdravstvenemu stanju učencev, doslednost pri uporabi zaščitne opreme, 

upoštevanje načel pomoči in varovanja, primerno ogrevanje pred vadbo); 

• nadzor nad učenci; 

• seznanjanje učencev z nevarnostmi pri vadbi v telovadnici, na igrišču, v gorah, na 

smučišču, v vodi in ob njej. 

 

»Prostori, orodje in oprema morajo ustrezati varnostnim, higienskim in zdravstvenim 

načelom, tako da učencem in učiteljem zagotavljajo varno in prijetno športno vadbo. V 

telovadnici in neposredni bližini drugih vadbenih površin morajo biti nameščene omarice prve 

pomoči.« 

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_sportna_vzgoja.pdf) (povzeto julija 2013). 

 

Na kegljišču mora učitelj paziti, kako bo izbral skupine glede na normativ. V primeru večjega 

števila učencev, se mora povečati tudi učiteljski kader. V tem primeru kegljaški klub zagotovi 

večje število usposobljenih trenerjev ali pa mora šola zagotoviti dovolj veliko število 

učiteljev. Učenci morajo biti dobro seznanjeni s pravili, z osnovnimi načeli varnosti in 

obnašanjem na kegljišču. Ker je kegljišče po navadi majhen prostor, tu ni težav z nadzorom 

učencev, vsako kegljišče pa je opremljeno s prvo pomočjo, že zaradi varnosti kegljačev, ki 

dnevno prihajajo na treninge in tekme.  
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2.8 KEGLJANJE MED POUKOM ŠPORTNE VZGOJE 

Za dosego ciljev lahko v letno pripravo učitelj doda vsebine nekaterih drugih športov 

(kolesarjenje, rolanje, namizni tenis, borilni športi, sodobne oblike aerobnih vadb, hokej, 

lokostrelstvo, plezanje idr.).   

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_sportna_vzgoja.pdf) (povzeto julija 2013). 

V učnem načrtu torej piše, da bi lahko učitelj imel odprte roke pri vpeljevanju nekaterih 

športov v učni načrt. Seveda pa se moramo vprašati, kako smotrno, smiselno in izvedljivo bi 

bilo vpeljati kegljanje v pouk športne vzgoje. V prvi in drugi triadi je za predmet športna 

vzgoja za vsak razred namenjeno 105 ur na leto. Z učenci bi lahko nekaj teh porabili za 

kegljanje, ampak ne na kegljišču, pač pa v telovadnici.  

Veliko je šol, ki imajo v telovadnicah plastične keglje ali podobne kije. Z njimi lahko 

postavimo mini kegljišče kar v šolski telovadnici ali ob lepem vremenu na šolskem igrišču. V 

primeru, da kegljev ni dovolj, to se pravi devet, jih postavimo v različne postavitve. Za kroglo 

vzamemo manjšo žogo ali plastično kroglo, vendar mora biti težja od kegljev, da le te lahko 

podre. 

Problem je v tem, da mora nekdo ves čas pravilno postavljati keglje. Za tako nalogo lahko 

zadolžimo enega ali dva učenca, vendar jima prej pomagamo in na tla narišemo malo večje 

pike, na katere postavljata keglje. Na igrišču take pike lahko narišemo s kredo, v telovadnici 

prav tako ali pa uporabimo lepilne trakove.  

V primeru, da na osnovni šoli ni plastičnih kegljev, jih izdelamo sami. Za keglje uporabimo 

prazne plastenke pijač, ki jih napolnimo z peskom, mivko ali vodo, vendar le do te mere, da se 

bodo ob trku z žogo ali kroglo podrli. 

Prednost tako narejenega kegljišča je v tem, da lahko prilagajamo težavnost učencem. Za 

mlajše učence skrajšamo zaletno mesto, skrajšamo razdaljo od izmeta do kegljev ali 

postavimo keglje bolj skupaj, tako da je možnost uspešnega meta večja. S takim načinom 

izvedbe lahko diferenciramo kegljanje. 

Takšno vrsto kegljanja uporabimo pri urah, kjer se izboljšuje gibalna in funkcionalna 

sposobnost, predvsem preciznost oziroma natančnost in koordinacija ali skladnost gibanja. 
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V učnem načrtu je določeno, da v prvem razredu osnovne šole učenci zadevajo različne 

mirujoče cilje s kotaljenjem žoge in z metanjem žoge. Pri tem uporabimo plastične keglje in 

različne žoge, s katerimi učenci s kotaljenjem ciljajo keglje. 

V drugem in tretjem razredu pa učenci med gibanjem zadevajo različne mirujoče in gibljive 

cilje s kotaljenjem žoge, metanjem (z eno in obema rokama) 

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_sportna_vzgoja.pdf) (povzeto julija 2013). 

 

Tudi v drugem in tretjem razredu učencem postavimo keglje v telovadnici ali na šolskem 

igrišču, kjer z različnimi žogami ciljajo keglje. Pri tem izboljšujejo koordinacijo gibov in 

natančnost. Učenci poskušajo z enim metom podreti vse keglje. Pokažemo jim tudi pravi 

kegljaški zalet in lučaj. 

V četrtem, petem in šestem razredu je v učnem načrtu zapisano, da učencem predstavimo pri 

dodatnih vsebinah športne vzgoje različne športe: rolanje, kolesarjenje, namizni tenis, tenis, 

elemente borilnih športov, badmintona, deskanja idr. Izbira športa je prepuščena šoli, učitelju 

in učencem glede na materialne in kadrovske pogoje ter tradicijo kraja (npr. stare igre, ki 

vsebujejo elemente športa). 

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_sportna_vzgoja.pdf) (povzeto julija 2013). 

Tako bi na primer v kraju, kjer je kegljišče v bližini šole, učencem predstavili kegljanje. 

Ustrezno bi bilo imeti vsaj dve uri športne vzgoje skupaj, da bi učenci vsaj malo poizkusili 

kegljati. V velikih slovenskih krajih so zelo moderna in dobra kegljišča, ki so primerna za 

takšno predstavitev športa.  

Gledano z materialnega stališča, težav ne bi bilo, saj stroškov ni veliko, le avtobusni prevoz 

do kegljišča ali ponekod še to ni potrebno. Na kegljišču bi učence poleg učitelja spremljal tudi 

strokovno usposobljeni kegljaški trener, ki bi ga zagotovil kegljaški klub. Za učence osnovnih 

šol naj bi bilo kegljanje na kegljiščih brezplačno. 

 

Kot smo že povedali, ima kegljanje v Sloveniji lepo tradicijo in je eden izmed najuspešnejših 

športov po usvojenih kolajnah na svetovnih prvenstvih, zato menim, da bi bilo kegljanje 

vredno in zanimivo predstaviti učencem v drugi triadi. Možnosti za predstavitev je veliko, saj 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Haler Anže; diplomsko delo 

21 
 

tudi učni načrt dopušča predstavitev različnih športov. Potrebna je le ideja in dogovor med 

vodstvom šole ter krajevnim kegljaškim klubom. 

 

V zadnjem letu se kegljaška zveza trudi organizirati državno šolsko tekmovanje. Menimo, da 

se bo zaradi tega prizadevanja Kegljaške zveze Slovenije bolj razvilo in vključilo kegljanje po 

osnovnih šolah. Tako tekmovanje bo pripomoglo k poznavanju kegljanja med učenci in tudi 

učitelji. 

2.9 ŠPORTNI DAN 

Kot piše v učnem načrtu za športno vzgojo, so športni dnevi obvezni za vse učence. 

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

ter smiselno razporejeni skozi vse leto. V vsakem razredu imajo učenci pet športnih dni. 

Športni dan praviloma traja pet ur. Priporočamo, da večina športnih dni poteka v naravi. 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj bosta dva športna dneva namenjena 

pohodništvu, eden pa drugim aerobnim dejavnostim v naravi (orientacija, kolesarjenje, obisk 

trimske steze ipd.). 

Eden izmed športnih dni naj poteka v zimskem času (igre na snegu, sankanje, smučanje, 

drsanje idr.), eden pa naj bo namenjen med razrednim tekmovanjem v različnih poligonih ali 

igrah. Tekmovanja naj imajo prilagojena pravila, ki omogočajo dejavnost vsem učencem 

glede na njihove sposobnosti. Poudarjen naj bo dosežek skupine in ne posameznika. V tretjem 

razredu priporočamo, da šola ponudi učencem plavalni športni dan 

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_sportna_vzgoja.pdf) (povzeto julija 2013). 

 

Veliko možnosti za izbiranje, kje bodo potekali športni dnevi ni in so z učnim načrtom že 

vnaprej  določeni. Edina možnost za kegljanje bi bila lahko tekmovanje med razredi na 

kegljišču, namesto tekmovanja v poligonih in različnih igrah. Vendar bi tukaj težko pripravili 

tekmovanje, kjer bi tekmovalo veliko število učencev naenkrat, kot to lahko pripravimo pri 

štafetnih igrah ali z različnimi poligoni. Tako bi bili nekateri učenci neaktivni in mislim, da bi 

s tem motivacija popustila.  
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S finančnega vidika ne bi bilo težav, saj so stroški zelo majhni, morda le prevoz do 

najbližjega kegljišča. Tudi opremo učenci ne potrebujejo, saj je vse potrebno že na kegljiščih, 

učenci bi potrebovali le športno opremo in čiste športne copate. Z vidika varnosti na kegljišču 

ni težav, učenci morajo biti previdni edino pri kroglah, ki prihajajo nazaj po kroglovodu, 

vendar jih učitelj ali kegljaški trener, ki je prisoten na kegljišču, nauči kako morajo pravilno 

vzeti kroglo iz kroglovoda.  

Priporočljivo bi bilo, če bi razred spremljala dva učitelja, na kegljišču pa bi moral prevzeti 

učenje aktivni kegljač ali kegljaški trener z licenco kegljaške zveze, ki bi učencem povedal 

pravila in jih naučil pravilne izvedbe lučaja. Glede nadzora nad učencem bi bilo učiteljev in 

trenerjev dovolj, tudi za večjo skupino učencev. 

 

Za učence od prvega do tretjega razreda osnovne šole je primerna krogla z najmanjšim 

obsegom, medtem ko drugih prilagoditev za najmlajše učence ne moremo narediti. Lahko se 

postavijo po zaletni deski nekoliko naprej ali nazaj, odvisno od velikosti učenca. Na tak način 

bi se mogoče v prvi triadi dalo izvesti športni dan na kegljišču, vendar se nam zdi smotrno 

počakati na drugo vzgojno-izobraževalno obdobje. 

 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju sta dva športna dneva namenjena pohodništvu. 

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

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

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

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

skvoš, borilni športi ipd.).  

 

Športni dan pomladi naj bo namenjen med razrednim tekmovanjem v različnih športnih igrah 

ali atletskemu mnogoboju. Tekmovanja naj imajo prilagojena pravila, ki omogočajo dejavnost 

vsem učencem glede na njihove sposobnosti. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

imajo še vedno prednost tekmovanja skupin, pri čemer je poudarjen dosežek skupine, in ne 

posameznika. 

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

in sposobnosti učencev, možnosti okolja in vreme. Pomembno je, da so na športnih dnevih 
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aktivni vsi učenci in da jim športni dan pomeni prijetno doživetje. To pa zahteva od učiteljev 

v šoli premišljeno pripravo in brezhibno izpeljavo 

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_sportna_vzgoja.pdf) (povzeto avgusta 2013). 

 

V drugi triadi je veliko več možnosti za izvedbo športnega dneva na kegljišču, saj v učni načrt 

sodi en športni dan, pri katerem učenci spoznavajo nove športe. Tako bi lahko posamezno 

generacijo razdelili na polovico in bi ena polovica prišla na kegljišče, druga polovica pa na 

primer na balinišče, bowling, teniško igrišče, na lokostrelstvo ipd. Možnosti, kako bo potekal 

športni dan, je veliko, odvisne pa so od zamisli vodstva šole ali učiteljev in zmožnosti 

uresničitve s finančnega in časovnega vidika. 

 

Lahko bi v športni dan vključili tudi tri ali štiri učencem še nepoznane športe, odvisno tudi od 

posameznega kraja in lokacije posameznih objektov, na katere želimo peljati učence. 

Pri kegljanju ni veliko težav, važno je le, da je v bližini šole kegljišče in da se vodstvo šole in 

vodstvo kegljaškega kluba dogovorita za termin. Kegljaški klub mora zagotoviti osebo, ki bo 

učencem predstavila kegljanje in jih seznanila z varnostjo, obnašanjem na kegljišču in tudi s 

pravili in osnovami kegljanja. Odlično bi bilo, če bi bila taka oseba obenem tudi učitelj na 

osnovni šoli in bi se tako lažje dogovorili za športni dan.  

 

Menim, da bi se na kegljišču dalo izvesti skupinsko tekmovanje med razredi (pomembnost 

skupine in ne posameznika) ali tudi med osnovnimi šolami, kar bi popestrilo športni dan. S 

pravim načinom vodenja bi bila aktivnost učencev velika, s tem pa bi bila tudi motivacija zelo 

visoka.  

Tako bi zadostili vsem kriterijem, ki so napisani v učnem načrtu. Zahtevnost pri kegljanju 

lahko stopnjujemo tako, da učenci tekmujejo v raznih igrah ali kegljajo na čiščenje. 

Omejitev ali težav z izvedbo ni, starejši učenci lahko kegljajo tudi s srednjimi kroglami 

odvisno od starosti in spola.  

Tudi v učnem načrtu za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje je priporočljivo, da je en športni 

dan namenjen spoznavanjem novih športov. Zato se lahko športni dan na kegljišču izvede tudi 

v tretji triadi.  
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2.10 ŠOLA V NARAVI 

Šola v naravi je opredeljena kot posebna vzgojno–izobraževalna oblika, katere bistvo je, da 

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

zunaj kraja stalnega bivanja (k morju, reki, jezeru, v gozd, gore, zasneženo naravo in 

podobno), kjer se v posebnih okoliščinah in po posebnem vzgojno-izobraževalnem programu 

nadaljuje smotrno pedagoško delo. Gre za strnjen večdnevni vzgojno-izobraževalni proces, ki 

se z različnimi vsebinami vključuje v celostno oblikovanje otrokove osebnosti (Kristan, 2010, 

str. 202). 

 

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

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

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

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

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

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

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

dediščino ter programom prve pomoči 

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_sportna_vzgoja.pdf) (povzeto avgusta 2013). 

 

Za šolo v naravi je predvidena predvsem vadba na prostem, kar pomeni, da za izvedbo 

kegljanja ni možnosti. Lahko bi edino v primeru slabega vremena in z ustreznim prevozom 

organizirali nekaj urno kegljanje na najbližjem kegljišču. Potrebno bi se bilo povezati s 

tamkajšnjim kegljaškim klubom in jih prositi za pomoč pri izvedbi. 

 

Predvsem se mi zdi bolj smiselno in izvedljivo, da učenci kegljajo na prostem. Z učenci lahko 

izdelamo keglje iz plastenk in jih napolnimo z vodo, mivko ali peskom. Veliko šol ima v 

telovadnici plastične keglje, ki jih lahko uporabimo v šoli v naravi. Namesto krogle lahko 

vzamemo poljubno žogo (teniška, rokometna, male medicinske…), vendar mora biti dovolj 

težka in velika, da podre keglje.  
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Površina mora biti ravna in dovolj dolga. Pri tem lahko stopnjujemo dolžino od izmeta do 

kegljev, odvisno kako uspešni so učenci in koliko so stari. V primeru, da je površina neravna 

ali prekratka pa je smiselno narediti rusko kegljišče, kjer potrebujemo manj prostora, narediti 

pa ga je nekoliko težje. 

 

Rusko kegljanje je namreč igra, ki jo poznajo po vsem svetu. Ker pri ruskem kegljanju ne 

potrebujemo zaleta in s tem toliko prostora, je igra primerna tudi za manjše telovadnice in 

šole v naravi (http://www.modelarstvo.si/igre/kegljanje.html) (povzeto avgusta 2013). 

 

Na veliko vaških veselicah lahko vidimo tak način kegljanja, predvsem zaradi prostorske 

stiske. Keglja se večinoma za materialne nagrade, dobiček je namenjen lokalnim gasilskim 

enotam. S tem je rusko kegljanje dobilo tudi precej poznavalcev. 

 

Rusko kegljišče se sicer postavi hitro in brez kakšnih velikih stroškov. Potrebujemo le devet 

kegljev, kroglo, vrv, leseno ploskev in dve leseni letvi. 

Igra se je sicer razvila v več inačic z različnimi pravili, vendar je vsem skupno število kegljev, 

postavljenih v kegeljni križ. To je ploskev v obliki kvadrata, ki stoji na kotu. Rusko kegljišče 

je lahko različnih velikosti, lahko pa si izdelamo igro sami za v telovadnico ali šolo v naravi 

(http://www.modelarstvo.si/igre/kegljanje.html) (povzeto avgusta 2013). 

 

Podstavek naredimo iz iverne ali lesene plošče, na katero pritrdimo roko, ki jo sestavimo iz 

lesenih letev različnih mer. Na podstavek jo dodatno utrdimo z dvema kovinskima kotnikoma 

in privijemo. Na vrhu privijemo kovinski kavelj in nanj privežemo vrvico, na drugi konec pa 

kroglo. Krogla je lahko lesena ali plastična, pomembno je le, da je dovolj težka. Na podstavek 

narišemo mrežo, na kateri je postavitev kegljev. Za keglje lahko uporabimo lesene valje, 

plastenke različnih pijač (vendar jih moramo malo obtežiti) ali plastične keglje.  

 

Metanje krogle pri tej igri je nekoliko drugačno kot pri običajnem kegljanju. Krogla zadeva 

od zadaj, zato so figure razporejene v obratnem vrstnem redu. Pri metu se podrejo različni 

keglji, zato so nekatere kombinacije različno poimenovane, vendar skoraj enako kot pri 

kegljanju (http://www.modelarstvo.si/igre/kegljanje.html) (povzeto avgusta 2013). 
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Prav tako so tudi igre zelo podobne tistim, ki jih lahko z učenci igramo na kegljišču. To so na 

primer:   

• Piramida 

• Igra na največje število kegljev 

• Igra na dame 

• Vislice 

• Igra na izpadanje 

• Igra dobrih metov 

• Libek 

• Čiščenje 

(Čuk et al., 2000). 

Zaradi vseh teh didaktičnih iger je za učence zelo zanimivo rusko kegljanje na prostem. 

2.11 INTERESNE DEJAVNOSTI 

»Športne interesne dejavnosti obogatijo redno športno vzgojo z možnostjo vsakodnevnega 

športnega udejstvovanja. Z njimi spodbujamo interese učencev in bogatimo njihov prosti čas. 

Šola ponudi v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju različne interesne dejavnosti, ki naj 

potekajo vse šolsko leto; namenjene naj bodo vsem učencem.« 

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_sportna_vzgoja.pdf) (povzeto avgusta 2013). 

 

Pri športnih interesnih dejavnostih lahko šola vključi tudi kegljanje, kar je na nekaterih šolah 

že običajno. Potrebno je sodelovanje s kegljaškim klubom, ki zagotovi učencem začetnikom 

ustreznega kegljaškega trenerja in termine treningov. Za učence je zelo pomembno, da se na 

začetku naučijo pravilnega izmeta krogle.  

 

Kegljanje kot športna interesna dejavnost je pomembna tudi za kegljaške klube in njihov 

razvoj. Vsak kegljaški klub si želi imeti v svojih vrstah čim več otrok, saj to na dolgi rok 

pomeni tudi uspeh in lepo prihodnost. Zato menim, da je zelo pomembno sodelovanje med 

osnovnimi šolami in kegljaškim klubom že v prvi ali drugi triadi.  
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Vsak kegljaški klub bi moral organizirati dneve odprtih vrat, kjer bi učenci skupaj s starši 

poskusili kegljati in spoznali pravila ter osnove kegljanja. Tako bi bili učenci bolj 

zainteresirani za interesno dejavnost kegljanje.  

 

Tudi kegljaška zveza Slovenije se tega dobro zaveda in zato finančno podpira vse kegljaške 

klube, ki organizirajo kegljaške šole in delo z mladimi. Menim, da se stvari na tem področju 

izboljšujejo, saj vse več mladih keglja. V sezoni 1999/2000 je v kategoriji dečki in deklice 

(najmlajši od 6 do 14 let) nastopalo 130 mladih kegljačev in kegljačic, v lanski sezoni 

2011/12 pa 164 kegljačev in kegljačic (http://www.kegljaska-zveza.si/indexPrvenstva.html) 

(povzeto avgusta 2013). 

 

Vsako sezono je viden napredek, saj nekateri klubi zelo dobro delajo z mladimi. Starostnih 

ovir ni, tako da nekateri začnejo kegljati že zelo zgodaj. V navadi številih klubov je, da se 

začne delo z šolsko mladino že v prvem razredu. Kegljanje je sicer šport, s katerim se lahko 

ukvarjaš celo življenje in tudi nekateri starejši kegljači so še vedno zelo dobri na državnih in 

svetovnih prvenstvih. Vseeno je pomembno, da otroci zgodaj začnejo z usvajanjem tehnike in 

učenjem pravil. 

 

Športno interesno dejavnost kegljanje je najbolje izvajati po posameznih urah. O tej temi so 

največ napisali strokovnjaki Čuk, Likovnik, Pintarič, Tušak, Belcijan in Kugovnik v svoji 

knjigi Kegljanje (2000). Menimo, da je njihov pristop zelo dober tudi za učence pri interesnih 

dejavnostih, zato bi se bilo smiselno ravnati po njihovi kegljaški šoli, ki je sicer namenjena 

vsem začetnikom. Odvisno je sicer tudi, koliko ur interesnih dejavnosti imamo na voljo, 

kakšno usposobljenost ima vodja oz. nosilec interesne dejavnosti kegljanje, ali je to zunanji 

mentor ali notranji, koliko kilometrov od šole je oddaljeno najbližje kegljišče in ali je 

kegljišče sploh ustrezno za interesno dejavnost.  

2.12 AKTIVNI ODMOR 

Problem pri aktivnem odmoru je ta, da ga marsikatere šole ne izvajajo pri pouku. Učencem bi 

morali pokazati, kako športna aktivnost vpliva na dobro počutje in zdravje (Krpač, & 

Kruvinovič, 2005).  
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Po raziskavah Franca Krpača in Mojce Kruvinovič (2005) ugotavljamo, da aktivni odmor zelo 

vpliva na koncentracijo učencev, saj prekine dolgočasje, utrujenost, zaspanost in stres. Učenci 

morajo biti ves čas vodeni s strani učitelja, ki športne aktivnosti usmerja, saj si na razredni 

stopnji še niso sposobni sami organizirati vadbe. Učitelj mora zagotoviti varno vadbo in 

nasprotujočo v primerjavi z dejavnostmi pri pouku. Krpač in Kruvinovič (2005) poudarjata, 

da bi morali aktivni odmor opraviti z umestitvijo učne ure športne vzgoje v urnik. To se pravi, 

da bi izvajali športno vzgojo po drugi ali tretji šolski uri, ko učenci že občutijo zaspanost in 

utrujenost. S tem bi dosegli učinek aktivnega odmora in izboljšali počutje učencev (Krpač, & 

Krujinovič, 2005). 

 

Pri aktivnem odmoru bi učenci lahko tudi kegljali. Kot smo že povedali, ima veliko šol v 

telovadnicah plastične keglje ali podobne kije. Z njimi lahko postavimo mini kegljišče kar v 

šolski telovadnici ali na hodniku, v primeru, da je ta dovolj velik. Ob lepem vremenu 

postavimo keglje na šolskem igrišču. Če v šoli ni dovolj kegljev, to se pravi devet, jih 

postavimo v različne postavitve. Za kroglo vzamemo manjšo žogo ali plastično kroglo, vendar 

mora biti težja od kegljev, da le te lahko podre. Pri kegljanju na hodniku ali v telovadnici, 

moramo vzeti mehkejše materiale in ne težkih krogel, ki bi lahko poškodovale inventar šole.  

Problem je v tem, da mora nekdo ves čas pravilno postavljati keglje. Za tako nalogo lahko 

zadolžimo enega ali dva učenca, vendar jima prej pomagamo in na tla narišemo malo večje 

pike, na katere postavljata keglje, ali uporabimo lepilne trakove.  

V primeru, da na osnovni šoli ni plastičnih kegljev, jih izdelamo sami. Za keglje uporabimo 

prazne plastenke pijač, ki jih napolnimo s peskom, mivko ali vodo, vendar le do te mere, da se 

bodo ob trku z žogo ali kroglo podrli.  

Prednost tako narejenega kegljišča je v tem, da lahko prilagajamo težavnost učencem. Za 

mlajše učence skrajšamo zaletno mesto, skrajšamo razdaljo od izmeta do kegljev ali 

postavimo keglje bolj skupaj, tako da je možnost uspešnega meta večja. S takim načinom 

izvedbe lahko diferenciramo kegljanje. 

Na tak način bi lahko vpeljali kegljanje v aktivni odmor, ki bi trajal 10 ali 20 minut, odvisno 

od tega, koliko časa imamo na razpolago. Nekatere šole praktično ne uporabljajo aktivnega 

odmora, vendar pa je aktivni odmor zelo pomemben in priporočljiv za vse učence. Kegljanje 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Haler Anže; diplomsko delo 

29 
 

pri aktivnem odmoru bi bilo zelo zanimivo in lahko izvedljivo. Učenci se ob aktivnem 

odmoru  sprostijo in uživajo. 

2.13 KEGLJAŠKA ŠOLA 

O kegljaški osnovni šoli so zelo veliko povedali strokovnjaki Čuk, I. Likovnik, A. Pintarič, P. 

Tušak, M. Belcijan, F. Kugovnik (2000) v knjigi Kegljanje. Njihova kegljaška šola temelji na 

katerem koli začetniku. Lahko je začetnik kegljanja odrasla oseba ali otrok. V našem primeru 

se bomo osredotočili na otroke razredne stopnje. Je pa njihov model zelo zanimivo pripravljen 

in primeren za vse učence.  

Oprema 

Pri kegljanju otroci ne potrebujejo veliko posebne opreme, saj so krogle in keglji že na vseh 

kegljiščih. Kegljanje ni drag šport, saj si ga lahko privošči čisto vsak. Edino, kar otroci ali 

začetniki potrebujejo, so športne kratke hlače in telovadna majica s kratkimi rokavi. Zelo 

pomembna je obutev, saj se na vseh kegljiščih zahtevajo čisti športni copati (najboljši so 

športni čevlji za v dvorano), pri katerih podplati ne drsijo. Nezanesljivo obuvalo povzroča 

nezanesljivost in je kaj hitro lahko vzrok tudi poškodbam. 

Ogrevanje 

Pred začetkom vsake vadbe se je zelo pomembno ogreti, saj tako človeško telo uravnavamo 

na telesno aktivnost. Zato izvajamo razne ogrevalne in raztezne vaje: 

1. Preskakovanje kolebnice (sonožno, enonožno, z obrati) 6 minut (Čuk et al., 2000, str. 

181). 

Pri začetnem ogrevanju lahko učenci tudi tečejo, odvisno koliko je prostora na 

kegljišču, namenjenega za ogrevanje. Važno je samo to, da je ogrevanje čim bolj 

pestro in zanimivo.  

2. Gimnastične vaje za gibljivost (8 ponovitev): 

• Glava: predkloni, zakloni, odkloni v levo in desno, zasuki v levo in desno, 

kroženje. 

• Roke: kroženje naprej in nazaj, zamahi iz predročenja v odročenje. 

• Trup: zasuk v levo in desno (roke ob boku), odkloni v levo in desno (roke ob 

boku), predkloni z ravnim hrbtom (roke v odročenju), zakloni, predkloni ob 

letveniku sonožno in raznožno. 
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• Noge: zanoženje ob letveniku, prednoženje ob letveniku, odnoženje ob 

letveniku. 

Lahko se uporabljajo tudi druge vaje s podobnimi ali enakimi funkcijami in z različnimi 

pripomočki. Celoten kompleks naj traja 6 minut (Čuk et al., 2000, str. 181). 

3. Gimnastične vaje za moč: 

• Zapiranje knjige – 10 krat 

• Iz leže na desnem boku odkloni v levo – 10 krat 

• Iz leže na levem boku odkloni v desno – 10 krat 

• Dviganje trupa (zakloni iz leže na stegnih) – 10 krat 

• Zakloni z zasuki trupa – 10 krat 

• Zgibi – 3 krat 

• Sklece – 5 krat 

4. Relaksacija – stresanje rok in nog. 

5. Nekajkratna imitacija meta (Čuk et al., 2000, str. 181). 

Če nismo ogreti, ne smemo nenadoma preiti na hude telesne obremenitve in napore, saj je 

lahko tudi to vzrok za poškodbo. Pri kegljanju so zelo pogoste kronične poškodbe hrbtenice, 

kolen in ramen. Med akutnimi poškodbami je največ natrganin, predvsem iztegovalk kolena, 

medtem ko so zlomi, zvini oziroma izpahi zelo redki. Poškodbe so v največji meri posledice 

slabo ogretega telesa, kjer kegljač takoj prične z metanjem krogel. Šele naslednji razlog je 

slaba telesna pripravljenost (Čuk et al., 2000, str. 166). 

 

Otroke moramo začeti navajati na to, da se pred vsakim treningom dobro ogrejejo, še bolje pa 

je, če to storimo skupaj. Tako imamo kontrolo nad otroki in njihovo ogretostjo. 

Pri učenju športnega kegljanja je odvisno, kako začetnik predela in osvoji temeljno kegljaško 

šolo. Za začetnike je zelo pomembno, da se naučijo v celoti in pravilno vseh faz in sestavin 

gibanja zaleta. Kegljaška šola za začetnike je organiziran osnovni tečaj kegljanja, ki naj bi 

trajal 20 ur, odvijal pa naj bi se dvakrat tedensko, po eno uro. (Čuk et al., 2000, str. 182). 

 

Menimo, da bi lahko tako učili učence v krožku ali interesnih dejavnostih, ki bi potekale izven 

šolskega pouka. Omejitve so tukaj dokaj velike, saj bi moral učence učiti strokovnjak na 

področju kegljanja. Tudi pri kegljanju obstajajo tečaji in programi, pri katerih se kegljače 
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usposablja za trenerje kegljanja, ki nato lahko strokovno delajo z mladimi začetniki. Mislimo, 

da bi moral tako interesno dejavnost voditi strokovno usposobljen trener kegljanja, saj bi se 

učenci le tako lahko pravilno in varno naučili osnov in tehnike kegljanja. 

 

Druga omejitev je seveda oddaljenost kegljišč od osnovnih šol. Nekatere šole imajo srečo in 

so kegljišča zelo blizu, spet druge imajo do najbližjega kegljišča dolgo pot.  

S finančne plati mislimo, da problemov ne bi bilo, saj učencem ni treba kupovati drage 

opreme ali plačevati najema kegljišča. Skoraj po vseh kegljaških klubih radi vidijo, da se 

mladi ukvarjajo in spoznavajo ta, sicer dokaj nepoznan šport. Razlog tiči v tem, da klubi 

iščejo mladino, ki bi bila pripravljena trenirati in kegljati tudi na tekmovanjih, saj s tem dobijo 

nekaj finančne pomoči od Kegljaške zveze Slovenije. Vsako leto se na državnem prvenstvu 

prijavi vse več mladih in skoraj ni kluba v Sloveniji, ki ne bi imel podmladka. Če ima 

kegljaški klub dobro vodstvo, ki ima posluh za mlade, vsako leto organizira dneve odprtih 

vrat, športne dneve in občinska tekmovanja med osnovnimi šolami, da s tem pridobi nekaj 

mladih kegljačev, ki se odločijo, da se bodo ukvarjali s kegljanjem. Tudi samo poznavanje 

kegljanja in priljubljenost s tem raste. 

 

Mislimo, da bi bilo dobro, če bi učence na interesno dejavnost kegljanje na kegljišče 

pospremil učitelj športne vzgoje ali razrednega pouka, saj bi jim s tem zagotovil varnost. Če je 

kegljišče preveč oddaljeno za hojo, bi bila osnovna šola primorana zagotoviti prevoz do 

kegljišča ali pa bi breme padlo na starše, kar bi znalo biti problem. Seveda je najbolje, če je 

učitelj obenem tudi kegljač ali trener kegljanja, saj učenci s tem ne potrebujejo dodatnega 

učitelja spremljevalca. Učitelj tudi najbolje pozna učence in jih tako lahko tudi na kegljišču 

razvrsti po skupinah (od 4 do 6 na stezo) glede na sposobnosti, starost in zmožnosti. 

 

Avtorji knjige Kegljanje priporočajo, da se tečaj odvija po naslednjem zaporedju ur, saj bodo 

le tako učenci postopoma in pravilno spoznali prvine kegljanja in se tudi pravilno naučili 

osnov kegljanja  (Čuk et al., 2000): 

 

1. URA 

Trener ali strokovnjak na kegljišču najprej popiše vse učence (ime, priimek, rojstni podatki, 

naslov, telefonsko številko staršev ali skrbnikov). 
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Nato učence razdeli po stezah, po navadi je kegljišče štiristezno, le v nekaterih primerih imajo 

kegljišča 6 ali 8 stez. Učence razdelimo na stezo tako, da bodo skupaj tisti, ki imajo enako ali 

podobno predznanje, ki so enako stari in imajo enake pričakovane zmožnosti. Če je kegljišče 

večstezno je priporočljivo, če sta strokovnjaka ali trenerja dva. Učencem je treba najprej 

seznaniti z objektom oziroma kegljiščem (steze, deske, krogla, avtomatika). 

Trener učencem pokaže prvo vajo, ki je normalna hoja po deski položnice brez krogle 10-krat 

in določitev začetnega položaja. 

Prvo vajo lahko učenci izvajajo tudi v šolski telovadnici, saj potrebujejo le ravno podlago, na 

kateri je narisana ravna 5,5 metra dolga črta. 

Učenec zavzame začetni položaj na pomožni črti. Pomožna črta je v sredini med sklenjenima 

nogama. Gornji del trupa je na začetku gibalne črte kegljača poravnan tako v vzdolžni kot tudi 

v prečni smeri. V tem položaju učenec vadi hojo naravnost po pomožni črti. Pri tem pazimo 

predvsem na to, da se giblje sredina telesa točna nad pomožno črto. 

Kako učencem določimo začetno mesto, je odvisno od vsakega posameznika. Pri športnem 

kegljanju je začetni položaj tudi izhodiščni položaj za gibanje. Kegljač se postavi na osnovno 

črto. Učenci začetniki določijo osnovno črto tako, da odmerijo od plastične steze nazaj 50 

centimetrov in tri srednje velike korake ter prečno osnovno črto zarišejo. Za tako določeno 

črto zavzame položaj s pogledom na keglje. Zelo važno je, da tako razdaljo od plastične steze 

kot tudi bočni odmik od položne deske točno določimo in da smo kasneje pri zavzemanju 

izhodiščnega položaja res natančni. Bočni odmik glede na položno desko se na izhodiščni 

položaj določi tako, da s sproščeno, ob telesu visečo igralno roko, nihamo v celotni dolžini od 

ramena do prstov, v vertikalni ravnini točno nad simetralo položne deske in keglja številka 1. 

Spreminjanje tako določenega izhodiščnega položaja v bočni smeri je potrebno pri igri na 

čiščenje. 

 

K osnovnemu položaju spada tudi držanje krogle, ki jo držimo pred seboj na sredini telesa. 

Najvišji položaj naj bo v višini prsi. Začetniki se morajo izogibati držanju krogle z iztegnjeno 

igralno roko, globokemu predklonu ali celo začetku iz počepa. 

 

Naslednja vaja je učenje korakov. Po pomožni črti vadimo zalet in sicer v območju 5 metrov 

in pol. Prvi korak je kratek, drugi srednje dolg in tretji izmetni korak dolg. Pri izmetnem 

koraku pazimo, da imajo učenci težišče telesa nad stegnom stojne noge. Če je le to 
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pomaknjeno bolj naprej, prihaja do težav pri ravnotežju in stojnosti. Pri tej vaji naj bo gornji 

del telesa – ramenski obroč vodoravno in pravokotno na smer gibanja. Za zagotovitev 

ravnotežja lahko na začetku učenci odročijo obe roki, ko delajo vajo brez krogle. 

 

Naslednja vaja je namenjena gibalnemu ritmu. Takoj ko se začetnik nauči zaporedja korakov, 

naj preide od hoje v potegnjeno tekoče gibanje. Pri tem moramo paziti, da učenec pravilno 

izvaja vse prej naučene gibalne elemente v pospešenem ritmu 3-krat po 5 serij. 

Nato vključimo tudi igralno roko, ki je tik ob telesu, približno 15 centimetrov za telesom, nato 

daleč naprej pred stojno nogo. Paziti moramo na vodenje roke naravnost in vzporedno gibalni 

črti nad sredino položnice. Prosta roka je za ravnotežje in je po navadi stegnjena od telesa. Pri 

tem je zelo pomembna sinhronizacija gibov. 

 

Sledi učenje končnega položaja. Četrti korak je zaključni in je v ravni gibalni črti. Učenec 

zavzame končni položaj takoj po vzravnavanju telesa iz izmetnega koraka. Pri drugih učnih 

metodah oziroma pri teoriji štirih korakov, četrti korak služi ustavljanju, zato se imenuje tudi 

zaključni korak. Paziti moramo, da ne pride do bočnega odskoka pri učencih. Če učenec 

potrebuje za zaustavitev v stabilnem položaju še četrti korak, ga mora narediti naravnost tudi 

zaradi izvedbe lučaja do konca. 

 

Ko učenec obvlada vse vadbene elemente, naj začne z vadbo ritmično povezanega celotnega 

gibanja. Priporočljivo je, da bi vsak kegljač pred začetkom kegljanja to vajo večkrat vestno in 

pazljivo ponovil. Učenca je najprej potrebno seznaniti s kroglo, z njeno težo, velikostjo, 

krivino in oprijemljivostjo. V ta namen izvede učenec sam ali s partnerjem nekaj preprostih 

vaj, pri katerih kroglo meče in lovi. Tu moramo biti izredno previdni zaradi nevarnosti 

nesreče. 

 

Učence moramo opozoriti tudi, kako bodo jemali kroglo iz kroglovoda, saj nam lahko 

vračajoča se krogla poškoduje prste ali roko. Zaradi tega kroglo primemo vedno pravokotno 

na smer kroglovoda z nasprotno roko od igralne. 

 

Potem ko zavzamemo točno določeni izhodiščni položaj, vzamemo kroglo v dlan rahlo 

pokrčene igralne roke in jo čvrsto oprimemo. Zdaj igralec usmeri pogled na položno desko, in 
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sicer v točko na simetrali te deske, na katero naj bi pri izmetu položil kroglo. Pogled na keglje 

ne omogoča natančnega polaganja krogle na položno desko. 

Učencem nato lahko dovolimo nekaj metov za motivacijo pred naslednjo uro (Čuk et al., 

2000,). 

 

2. URA 

Pri drugi uri najprej ponovimo snov prve ure.  

Naslednje vaje, ki sledijo, so namenjene uravnoteženju enostranske obremenitve, ki jo 

povzroča teža krogle, pri čemer se mora učenec naučiti, da obdrži ramensko os v vodoravnem 

položaju, kar na začetku predstavlja začetnikom precejšnjo oviro.  

Sledi vadba izmetnega koraka na mestu brez krogle (vsaj 10 ponovitev). Nato se učenci 

postavijo v začetni položaj s kroglo v roki, pri tem moramo biti pozorni na rami in pravilno 

držo krogle v roki. Kroglo primejo v dlan, ki je vodoravna na podlago, pri tem sta palec in 

mezinec na številki 3 in 10 , če si številki zamislimo kot na uri v tlorisu in 2 in 9 v narisu.   

V nadaljevanju vadimo izmetni korak na mestu s kroglo. Učenec stoji v izmetnem koraku, z 

zamahom in nihajem roke položi kroglo na položno desko. Dlan učenca mora biti ves čas 

zamaha zanesljivo za težiščem krogle in mora voditi kroglo do mesta izmeta oziroma 

izpustitve na položitveno točko v povsem ravni črti. Pri tem mora učenec voditi in zakotaliti 

kroglo točno po sredini položne deske.  

 

Ko učenci to osvojijo in dovolj zanesljivo izvajajo zamah z roko in izmet krogle, preidemo na 

naslednjo vajo, v katero vključimo zalet. To vajo vadimo v počasnem in zadržanem teku. 

Paziti moramo na to, da zaradi obremenitve s kroglo ne pride do sprememb pri gibanju in pri 

drži gornjega dela telesa. 

 

Pri naslednjih vajah je potrebno vaditi predvsem držanje krogle in izmet. Roka v zapestju 

zaradi držanja krogle ne sme biti sklonjena, ampak mora ostati ravna. Če učenec nima dovolj 

moči, da bi držal roko v zapestju izravnano, mora vadbo prekiniti. Tukaj velja omeniti, da 

imamo možnost izbrati, katere so primerne krogle za posamezne učence. Na vseh boljših 

kegljiščih imajo tri velikosti krogel, in sicer s premerom 16 milimetrov, 15 milimetrov in 14 

milimetrov. Zadnje krogle so namenjene najmlajšim učencem in začetnikom do 12. leta 
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starosti. Krogle s premerom 15 mm so namenjene učencem starim od 12 do 16 let, največje 

krogle pa odraslim in začetnikom starejšim od 16 let. 

 

Na začetku je zelo pomembno, katere krogle bomo izbrali glede na starostno skupino 

učencev, saj bi lahko prišlo do poškodb in nepravilnosti meta. Pri izmetu morajo učenci 

prinesti kroglo tako nizko nad položno desko, da se lepo in neslišno zakotali po deski. Pri 

prezgodnjem izmetu pa pride do zabijanja krogle v tla, pri prepoznem izmetu pa do 

privzdigovanja krogle. Dolg iztegnjen korak zahteva veliko moči v stegnu stojne noge in v 

kolikor učencem začno pojemati moči, postane izmetni korak krajši, spremenita se zamah z 

roko ter izmet in vadbo s kroglo moramo prekiniti. 

 

Sledi vadba celotnega zaleta. Učenec mora voditi in kotaliti kroglo točno po sredini položnice. 

Ko učencem to uspeva, lahko do konca ure prosto kegljajo v skladu z osnovno tehniko meta. 

 

3. URA 

Pri tretji uri je začetna vaja drža telesa in ramena. Igralno roko moramo voditi tesno ob telesu 

v ravni gibalni črti. Središče telesa se mora temu primerno prilagoditi, kar je odvisno od 

konstitucije učenca. Sledi ponovitev zaleta brez krogle in igranje s kroglo brez postavitve 

kegljev. 

Nato po potrebi ponovimo vaje iz prve ure, odvisno od znanja in sposobnosti učencev. 

Obvezno pa moramo ponoviti in utrditi vaje druge ure, pri kateri vadimo začetni položaj, 

izmet in zalet. Pri vadbi celotnega zaleta zaradi obremenitve s kroglo pazimo na to, da ne 

pride do sprememb pri gibanju in drži gornjega dela trupa. 

Za konec se igramo igro »kdo manjkrat vrže v kanal«; pri tej igri zmaga tisti učenec oziroma 

učenci, ki največkrat zadenejo keglje. 

 

4. URA 

V četrti uri ponovimo zalet brez krogle, igranje s kroglo brez postavitve kegljev in vadbo 

izmetnega koraka na mestu s kroglo (vse vaje izvedemo po 5-krat po 3 serije.). 

Sledi igra na vseh 9 kegljev ali igra na polno, kot jo imenujemo kegljači. Učenci pri tej igri 

utrjujejo lučaj in poskušajo ciljati prvi kegelj oziroma prvega kralja ali eka. Učenci so tako že 

pripravljeni na igro na posamezne keglje oziroma igro na pozicije. 
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Najprej postavimo učencem keglje številka 1, 2 in 3, nato sledi vaja s keglji številk 5, 7, 9 ter 

7, 9 in 8, 9. Na koncu pa postavimo samo kegelj številka 9.  Na te pozicije vadimo isti način 

kot na začetno pozicijo, saj moramo paziti le na to, da učenec konstantno in pravilno naredi 

lučaj. Učencu vaje na pozicije omogočajo zanesljivost dolge in ravne linije vodenja krogle. 

Na koncu ure učenci prosto kegljajo, pazimo zlasti na držanje krogle in izmet. Roka v 

zapestju ne sme biti niti dvignjena niti spuščena, temveč ravna. 

 

5. URA 

Pri vsaki naslednji uri do desete vadbene ure na začetku ponovimo zalet brez krogle in igranje 

brez postavitve kegljev.  

Pri peti vadbeni uri ponovimo v celoti četrto uro, na koncu ure vključimo igro »kdo 

največkrat podre kralja«. 

 

6. URA – 11. URA 

Prepletanje vaj z raznimi pozicijami in prostim kegljanjem. Pazimo na pravilnost izvedbe 

lučaja. Vključimo čim več zabavnih iger. 

 

12. URA 

Z učenci izvedemo tekmovanje, da malo popestrimo samo učenje. Učenci tekmujejo na 50 

lučajev polno, in sicer v skupinah (v kolikor je učencev veliko in jih ne moremo razporediti na 

vse 4 steze) ali posamezno, v primeru, da je učencev malo. Pomembno vlogo pri tem igra 

efektivni čas, saj bi se znalo zgoditi, da bi se nam učenci začeli dolgočasiti in bi tekmovanje 

izgubilo pomen. Zato moramo pametno izbrati skupinsko tekmovanje ali posamezno, odvisno 

od števila učencev. 

 

13. URA – 18. URA 

Učenci v teh nekaj urah igrajo večinoma na polno, s prepletanjem zabavnih didaktičnih iger in 

ponovitvijo zaleta brez krogle na začetku vadbene ure. 

Od vsega začetka vodimo točno evidenco o doseženih rezultatih učenca na polno. Ob 

trenutnem negativnem uspehu moramo učenca spodbuditi k nadaljnjemu treniranju. 
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19. URA 

Na začetku ponovimo zalet brez krogle (10─15 krat), nato učencem dobro obrazložimo, kaj je 

to igra na čiščenje in kako se morajo učenci postaviti na posamezen kegelj. 

Sledijo vaje za igranje na čiščenje, tako da jim postavimo posamezne keglje (vsak kegelj 10 

krat). Učencem postavimo tudi po dva keglja skupaj na primer: 2 in 4, 3 in 6, 5 in 8, 7 in 9, 8 

in 9, 5 in 7… 

 

20. URA 

Pri zadnji uri in zaključku kegljaške šole naredimo tekmovanje po kategorijah 50 lučajev 

polno, zraven lahko vključimo tudi 20 lučajev čiščenja, saj naj bi učenci tudi s tem pokazali, 

kaj so se naučili. Igra na čiščenje je bolj zahtevna, zato se odločimo zanjo le, če so učenci 

dobro osvojili igro na posamezne keglje. 

 

Za učence pripravimo medalje ali vsaj diplome in na koncu kegljaške šole naredimo tudi 

razglasitev in podelitev medalj ter diplom. S to malenkostjo naredimo kegljaško šolo bolj 

zanimivo in privlačno. Namen takih interesnih dejavnosti, športnih dni in rekreacije je 

nedvomno predstavitev in spoznavanje športa na zanimiv in zabaven način (Čuk et al., 2000,). 

 

Tabela 1: Oštevilčeni keglji pri kegljanju 

 

 
 

(Čuk et al., 2000, str. 53). 
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Keglje lahko poimenujemo tudi drugače kot s številkami in po položaju. Tak način se 

uporablja predvsem žargonsko pri vseh kegljačih. 

Tabela 2: Imena kegljev 

Številka keglja Položaj Ime keglja 

1 Prednji Ek 

2 Prednji levi Leva dama 

3 Prednji desni Desna dama 

4 Srednji levi Levi kmet 

5 Srednji  Kralj 

6 Srednji desni Desni kmet 

7 Zadnji levi Leva zadnja dama 

8 Zadnji desni Desna zadnja dama 

9 Zadnji Bismark 

 

(Čuk et al., 2000, str. 53 ). 

 

Zabavne didaktične igre za učence: 

• Igra za največje število 

Vrstni red igralcev izberemo z žrebom. Igra se na vseh devet kegljev, torej na polno. Vsak 

podrt kegelj šteje eno točko, velika luknja tri in mala luknja dve točki. Igra vsebuje štiri kroge, 

v vsakem pa ima učenec na razpolago en met. 

• Piramida 

Poznamo veliko, srednjo in malo piramido. Igro se lahko igra v skupinah, v paru ali 

posamezno, odvisno, koliko učencev se udeleži kegljanja. Igra se največ 50 lučajev na polno, 

učitelj pa beleži rezultate. Po vsakem metu se črta številka, katero število kegljev je učenec 

podrl, če doseženih številk zmanjka, se šteje kot prazen met. Zmaga tisti, ki ima prej prečrtane 

vse številke v piramidi. V primeru, da takega oziroma take skupine ni, lahko določimo 

zmagovalca na osnovi manjšega števila neprečrtanih številk ali na osnovi manjše vsote 

kegljev, ki jo dobimo iz seštevka neprečrtanih številk. Srednjo in malo piramido igramo lahko 

tudi na 20 ali 30 lučajev. 
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Tabela 3: Vrste piramid 

Velika piramida                             Srednja piramida                    Mala piramida 

      1                                                          1                                           1 

    2  2                                                        2                                           2            

   3 3 3                                                     3  3                                       3  3  

  4 4 4 4                                                 4  4  4                                     4  4 

 5 5 5 5 5                                             5  5  5  5                                 5  5  5      

  6 6 6 6                                                 6  6  6                                     6  6 

   7 7 7                                                     7  7                                       7  7     

    8  8                                                        8                                           8 

      9                                                         9                                           9 

 

(Čuk et al., 2000, str. 196 ). 

 

• Igra za pravico 

V igri je le pet kegljev: prednji kralj, leva in desna prednja dama ter oba kmeta. Igra ima šest 

krogov, v vsakem pa ima igralec dva meta. Po vsakem metu dosežene točke seštejemo. 

Točkujemo takole: prednji kralj – 5 točk, velika luknja – 4 točke, dama – 3 točke, mala luknja 

– 2 točki in kmet – 1 točka. Pri tem upoštevamo le tisti kegelj, ki daje največ točk. 

• Libek 

Libeška igra ali »libek« je ena najstarejših in najbolj znanih kegljaških iger. Kegljač podre 

libeka takrat, ko ostanejo samo trije keglji, in sicer 4, 5 in 6, levi kmet, srednji kralj in desni 

kmet.  

Vrstni red učencev določimo z žrebanjem. Igra je končana po šestih krogih. V vsakem krogu 

ima učenec po tri zaporedne lučaje. Ocenjuje se tako, da vsak posamezen kegelj predstavlja 

eno točko, 7 kegljev s prvim kegljem šteje 12 točk, 8 kegljev s prvim kegljem šteje 24 točk, 

vseh devet kegljev šteje 36 točk in libek šteje 48 točk. Če učenec podere 7 kegljev brez 

prvega keglja, šteje 7 točk. 

Našteti liki veljajo in jih ocenjujemo, če jih učenec napravi v enem krogu, to pa pomeni, da ni 

potreben samo en lučaj na polno, ampak jih lahko doseže tudi s vsemi tremi lučaji, ki so mu 

še na voljo v enem krogu. 
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• Tekma dobrih metov 

Vsak učenec ima 20 lučajev. Naloga učenca je, da z lučajem ne podre nobenega postavljenega 

keglja. Nalogo otežujemo tako, da postavljamo različne keglje, glede na znanje učencev. 

Najlažje je, če postavimo keglja številka 4 in 6, težje pri postavitvi 2 in 3 oziroma 7 in 8. 

Lahko postavljamo tudi pozicije, vedno pa poudarjamo mete v veliko in malo luknjo. Zmaga 

tisti, ki ima več uspešnih metov. 

 

• Igra na dame 

Vrstni red skupin določimo z žrebom. Na kegeljnem križu stojijo samo dame, ki štejejo po 5 

točk. Če učenec podre prednjo levo in zadnjo desno damo oziroma prednjo desno in zadnjo 

levo damo, doseže 12 točk. V primeru, da z enim metom podre vse štiri dame pa doseže 30 

točk. V vsakem od treh krogov mečejo vsi igralci po trikrat. 

 

• Vislice 

Zaporedne določimo z žrebom. Vsak učenec pa ima en lučaj. Prvi začne z lučajem v polno. 

Obveznost drugega učenca je podreti preostale keglje ali vsaj enega. Če se mu ne posreči 

podreti nobenega, mu na list papirja narišemo črto. Črto pa dobi učenec tudi takrat, kadar je 

učenec pred njim podrl zadnji kegelj ali vseh devet. Nato znova postavimo keglje na polno in 

začne tisti, ki je dobil črto. Igra se tako dolgo, dokler eden izmet učencev ne dobi deset črt 

(rišemo jih na list kot vislice). Drugi igro nadaljujejo, dokler ne ostane samo zmagovalec 

(Čuk, I. Likovnik, A. Pintarič, P. Tušak, M. Belcijan, F. Kugovnik, O (2000). Kegljanje. 

Kegljaška šola (str. 181-192). Ljubljana: Kegljaška zveza Slovenije).  
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3 CILJI RAZISKAVE 
 
Glede na problem in predmet raziskave smo opredelili naslednje cilje raziskave: 

1. Ugotoviti mnenje učiteljev, kakšna je možnost kegljanja na razredni stopnji osnovne 

šole, 

2. ugotoviti, katere možnosti so za vključitev kegljanja v letno pripravo pri športni vzgoji 

v prvi in drugi triadi, 

3. ugotoviti, katere cilje bi pri kegljanju učenci dosegali, 

4. ugotoviti, v kolikšni meri učitelji poznajo kegljanje in ali so kdaj že kegljali, 

5. ugotoviti, v kolikšni meri učitelji poznajo pojme kegljanje, bowling in balinanje, 

6. ugotoviti mnenje učiteljev, v kolikšni meri bi se kegljanje dalo vključiti v učni načrt za 

osnovno šolo v prvi in drugi triadi, 

7. ugotoviti, v kolikšni meri se prvine kegljanja pojavljajo pri pouku športne vzgoje, 

8. ugotoviti mnenja učiteljev o sodelovanju med kegljaškimi klubi in osnovnimi šolami, 

9. ugotoviti, v kolikšni meri  bi se dalo izpeljati športni dan na kegljišču, 

10. ugotoviti mnenja učiteljev, v kolikšni meri bi se dalo izpeljati občinsko šolsko 

tekmovanje v kegljanju. 
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4 HIPOTEZE 
 

V skladu z navedenimi cilji in na podlagi teorije smo postavili naslednje hipoteze: 

H01 – Učitelji in učiteljice ter tudi učenci slabo poznajo kegljanje. 

H02 – Učitelji in učiteljice ter tudi učenci slabo ločijo med športi: kegljanje, bowling in 

balinanje. Ne poznajo pravila posameznega športa in razlike med njimi. 

H03 – Zelo malo učiteljev in učiteljic je že bilo kdaj na kegljišču in kegljalo. 

H04 – Učitelji in učiteljice se strinjajo, da bi se dalo kegljanje vključiti v pouk osnovne šole, 

in sicer pri športni vzgoji in pri športnih dnevih ter pri interesnih dejavnostih. 

H05 – Vključevanje kegljanja v pouk osnovne šole se učiteljem in učiteljicam zdi smiselno in 

zanimivo. 

H06 - Posamezne vaje za koordinacijo in natančnost gibov, ki so podobne kot pri kegljanju, 

že sedaj vadijo z učenci pri pouku športne vzgoje. 

H07 – Učitelji in učiteljice imajo pomisleke glede izvedbe kegljanja zaradi finančnih stroškov 

in zaradi časovne stiske.  

H08 – Učitelji in učiteljice so mnenja, da klub stori premalo za prepoznavnost kegljanja pri 

učencih ter tudi pri odraslih in da bi se dalo to izboljšati. 

H09 – Vodstvo šole stori veliko za sodelovanje z najbližjim kegljaškim klubom. 

H10 – Na osnovnih šolah velikokrat organizirajo športne dneve, interesne dejavnosti ali 

kegljanje pri izbirnem predmetu šport na kegljišču. 
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5 METODE DELA 
 

Ankete smo poslali naključno izbranim osnovnim šolam po Sloveniji v interaktivni obliki. 

Učitelji in učiteljice so torej izpolnjevali spletno anketo, na kateri so bila tudi vsa pojasnila in 

navodila v zvezi z izpolnjevanjem. 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo vprašalnika za razredne učitelje in športne pedagoge. 

Vprašalnik vsebuje 19 vprašanj, večinoma zaprtega, dve vprašanji pa tudi odprtega tipa. 

5.1 VZOREC MERJENCEV 

Spletno anketo smo poslali 25 šolam po celi Sloveniji. Nekaj spletnih anket so izpolnili tudi  

študenti razrednega pouka na pedagoških fakultetah v Ljubljani, Mariboru in Kopru. 

Osnovne šole na katere so bile ankete poslane: 

• Osnovna šola Bistrica pri Tržiču 

• Osnovna šola Križe 

• Osnovna šola Tržič 

• Osnovna šola Trebnje 

• Osnovna šola Mirna 

• Osnovna šola Metlika 

• Osnovna šola Matije Čopa, Kranj 

• Osnovna šola Simona Jenka, Kranj 

• Osnovna šola Antona Tomaža Linharta, Radovljica 

• Osnovna šola Stražišče 

• Osnovna šola Franceta Prešerna, Kranj 

• Osnovna šola Staneta Žagarja, Kranj 

• Osnovna šola Toneta Čufarja, Jesenice 

• Osnovna šola Prežihovega Voranca, Jesenice 

• Osnovna šola Ivana Tavčarja, Škofja Loka 

• Osnovna šola Škofja Loka 

• Osnovna šola Bežigrad 

• Osnovna šola Ledina 

• Osnovna šola Poljane 
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• Osnovna šola Antona Ukmarja, Koper 

• Osnovna šola Celje 

• Osnovna šola Draga Kobala, Maribor 

• Osnovna šola Franceta Prešerna, Maribor 

• Osnovna šola Neznanih talcev, Dravograd 

• Osnovna šola Franja Goloba, Prevalje 

 

Anketo so izpolnili tudi na nekaterih podružničnih šolah, ki jih imajo naštete matične šole.  

Dobili smo 113 rešenih anket, od tega je bilo 13 sodelujočih moškega spola in 100 

sodelujočih ženskega spola.  

 

• SPOL 

Tabela 4: Porazdelitev sodelujočih učiteljev glede na spol 

  

Število 

odgovorov Odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Moški 13 11.5 11.5 

Ženski 100 88.5 100,00 

SKUPAJ 113 100,00   

 

Visok odstotek žensk udeleženih v raziskavi (88,5 %) je pričakovan, saj večino pedagoških 

delavcev v Sloveniji predstavljajo ženske. 

Da je učiteljski poklic feminiziran, potrjuje tudi statistika, saj je zastopanost ženskega spola v 

slovenskih osnovnih šolah kar 88 % (Peternel Pečauer, 2012). 

• STAROST 

Tabela 5: Porazdelitev sodelujočih učiteljev glede na starost 

Število 

odgovorov 

Aritmetična 

sredina 

Najstarejši 

sodelujoči 

Najmlajši 

sodelujoči 

113 34.3 58 19 

 

Najstarejši učitelj je bil star 58 let, najmlajši pa 19. V povprečju so bili sodelujoči 

stari 34.3 leta. 
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5.2 VZOREC SPREMENLJIVK – PRIPOMOČKI 

Raziskava je bila izvedena s pomočjo spletnega vprašalnika za razredne učitelje in športne 

pedagoge, ki je v prilogi. Vprašalnik vsebuje 19 vprašanj. Večina vprašanj je zaprtega tipa, 

zadnji dve vprašanji pa sta odprtega tipa. Prvo vprašanje sprašuje po spolu, drugo pa po 

starosti sodelujočega v anketi. Poleg teh dveh spremenljivk so v raziskavi še druge 

spremenljivke: poznavanje kegljanja, možnosti za kegljanje v osnovni šoli, sodelovanje med 

osnovno šolo in kegljaškim klubom ter kegljanje v programih osnovne šole.  

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 

Zbiranje podatkov se je začelo v marcu 2013 in se je zaključilo v mesecu juniju istega leta. 

Podatke smo pridobili z interaktivnim vprašalnikom, ki smo ga prilagodili in preko 

elektronske pošte poslali na osnovne šole po Sloveniji. Pojasnila in navodila za izpolnjevanje 

so bila predstavljena na prvi strani vprašalnika. Šolam pa smo že preko elektronske pošte 

povedali o namenu raziskave in se že vnaprej zahvalili vsem anonimnim sodelujočim 

učiteljev. 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo obdelali s programom SPPS za Windows, verzija 18,0, in rezultate prikazali s 

tabelami in grafi. Tabele in grafe smo še dodatno interpretirali. Za obdelavo podatkov smo 

uporabili naslednje statistične postopke: izračun osnovnih statističnih parametrov (frekvence, 

odstotki pogostosti odgovorov, aritmetična sredina, minimalna in maksimalna vrednost ter 

kumulativne frekvence). 
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6 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

Rezultate smo prikazali s tabelami in grafi, zraven pa bomo zapisali tudi interpretacijo le-teh. 

Za obdelavo podatkov smo uporabili naslednje statistične postopke: za posamezne 

spremenljivke bomo izračunali frekvence, kumulativne frekvence, odstotke pogostosti 

odgovorov, minimalno in maksimalno vrednost ter standardni odklon in aritmetično sredino. 

 

• POZNAVANJE KEGLJANJA 

Kako dobro poznate kegljanje? 

Graf 1: Poznavanje kegljanja 

 

 
 

Učitelje smo vprašali, kako dobro poznajo kegljanje. Več kot polovica, in sicer 59 vprašanih 

(51%), jih je odgovorila, da slabo pozna kegljanje, 13 učiteljev (12%) je odgovorilo, da zelo 

slabo, 33 (29%) jih je odgovorilo, da dobro poznajo kegljanje in 8 vprašanih učiteljev (7%) 

zelo dobro pozna kegljanje. 

Dobljeni odgovori so pričakovani, saj smo že pred tem izpostavili dejstvo, da je problem v 

tem, da učitelji niso dobro poučeni o kegljanju in se zaradi tega zelo poredko ali skoraj nikoli 
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na odločajo za aktivnosti, ki so povezane s tem športom. Posledično tudi ne morejo peljati 

učencev na kegljišče in jim podajati znanja oziroma jih voditi skozi učni proces kegljanja. 

 

Kako dobro poznate razlike med kegljanjem, bowlingom in balinanjem? 

Graf 2: Poznavanje razlik med kegljanjem, bowlingom in balinanjem 

 

 
 

Pri vprašanju, kako učitelji poznajo razlike med bowlingom, kegljanjem in balinanjem jih je 

največ odgovorilo, da slabo (47 vprašanih ali 42%), nato sledi odgovor dobro (34% ali 38 

vprašanih učiteljev), 13% (15 učiteljev) jih meni, da zelo dobro in 13 vprašanih učiteljev 

(12%) zelo slabo pozna razlike med temi tremi športi.  

Kot mnogo učencev tudi učitelji velikokrat zamenjujejo kegljanje z bowlingom in balinanjem. 

Tudi nekateri aktivni športni kegljači znajo povedati, kar nekaj pripetljajev, kako ljudje ne 

ločijo športov med seboj in mislijo na primer, da se pri kegljanju bliža krogle proti balinčku 

(balinanje) ali da kegljač vstavi v kroglo prste (bowling). Pri nas v Sloveniji je trenutno 

bowling precej bolj popularen kot balinanje ali kegljanje, vendar včasih ni bilo tako.  

Kegljišča so bila spremljevalni objekt gostinskih objektov in veliko ljudi je kegljalo ali 

balinalo.  
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Sedaj pa predvsem otroci in, kot smo iz ankete videli, tudi odrasli zelo slabo poznajo 

kegljanje in mnogi od njih niso bili še nikoli na kegljišču. 

Razlog  je predvsem zapiranje kegljišč po Sloveniji. Nekatera starejša kegljišča so zaprli in jih 

preuredili v steze za bowling. Odpirajo se novi bowling centri po vseh večjih mestih, saj se 

zdi ta športna panoga bolj zanimiva kot kegljanje. Bowling je izredno priljubljena igra po 

vsem svetu. Igra ga več ljudi na svetu kot kateri koli drug šport, z izjemo nogometa seveda  

(http://www.diva.si/clanki/diva-sportiva/zur-rekreacija-podiranje-kegljev) (pridobljeno 

avgusta 2013). 

Tudi nekatere šole organizirajo športni dan v bowling centrih. Vendar menimo, da bi bilo 

potrebno organizirati tudi športni dan na kegljišču, saj ima kegljanje v Sloveniji bogatejšo 

tradicijo.  

 

Ali ste bili že kdaj na kegljišču in kegljali? 

Graf 3: Ali ste bili že kdaj na kegljišču in kegljali 

 
 

Na vprašanje, ali so bili učitelji že kdaj na kegljišču in tudi kegljali, jih je veliko odgovorilo, 

da nikoli (35% ali 40 vprašanih), 32% (36 vprašanih) jih je odgovorilo da, enkrat. 29 

vprašanih (26%) jih je bilo že velikokrat na kegljišču, da so kegljali in 7 % (8 vprašanih 
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učiteljev) se jih je opredelilo pod drugo (večinoma so bili odgovori  nekajkrat ali enkrat 

letno). 

Pri tem vprašanju jih je več kot polovica odgovorila pritrdilno, kar pomeni, da jih je veliko že 

kegljalo in torej vedo, kako to poteka. Zanimivo je predvsem to , da kljub temu slabo poznajo 

kegljanje in se malokrat odločajo, da bi učence peljali na kegljišče. Problem bi znal biti, da 

učiteljem kegljanje ni zanimiva športna panoga in se zaradi tega ne zanimajo dovolj, da bi 

učencem omogočili spoznati ta šport. Druga možnost je, da učitelji ne poznajo ljudi v 

kegljaških klubih, s katerimi bi se lahko dogovorili za kegljanje učencev. 

 

 Učenci zelo slabo poznajo športno kegljanje, in s tem tudi kegljaška pravila. 

Tabela 6: Poznavanje kegljanja in pravil 

Vrsta odgovora Število odgovorov Odstotek 

Se ne strinjam (1) 2 1% 

Se delno ne strinjam 

(2) 

10 9% 

Se delno strinjam  (3) 19 17% 

Se strinjam  (4) 82 73% 

 

S trditvijo, da učenci zelo slabo poznajo športno kegljanje, in s tem tudi kegljaška pravila, se 

strinja kar 82 vprašanih (73%), 19 se jih delno strinja (17%), 10 vprašanih učiteljev (9%) se 

jih delno ne strinja, medtem ko se samo 2 (1%) ne strinjata s trditvijo. 

Vprašani učitelji menijo, da so učenci premalo seznanjeni s kegljanjem in da o tej športni 

panogi vedo premalo. Verjetno je to odraz tudi njihovega nepoznavanja, saj tukaj nismo 

spraševali učencev in se prepričali o pravilnem mišljenju učiteljev. 

Prav gotovo nekaj učiteljev iz lastnih izkušenj ve, da učenci včasih premalo poznajo športne 

panoge v svojem domačem okolju, najsi bo to kegljanje ali kateri drugi šport. 
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Učenci ne ločijo športov: - kegljanje, - bowling in – balinanje. 

Tabela 7: Ločevanje med športi za učence; kegljanje, bowling in balinanje 

Vrsta odgovora Število odgovorov Odstotek 

Se ne strinjam (1) 7 6% 

Se delno ne strinjam 

(2) 

22 20% 

Se delno strinjam  (3) 34 30% 

Se strinjam  (4) 50 44% 

 

50 vprašanih učiteljev (44%) meni, da učenci ne ločijo kegljanja, balinanja in bowlinga med 

seboj. 34 ali 30 % se jih s tem delno strinja, medtem ko se 22 vprašanih (20%) s tem delno ne 

strinja in 7 udeleženih učiteljev (6%) se z dano trditvijo ne strinja. 

Rezultati so pričakovani, saj veliko učiteljev meni, da učenci zamenjujejo športne panoge med 

seboj. Spet se pojavi dvom o resničnosti dobljenih rezultatov, saj nismo opravili preizkusa še 

na učencih, vendar lahko sklepamo, da so dobljeni rezultati merodajni.  

Tako kot smo že navedli, tudi nekateri odrasli, predvsem pa otroci, mislijo, da ima kegljaška 

krogla dve luknjici, v kateri damo prste za izmet, ali pa da se pri kegljanju bliža krogle k 

manjši krogli, imenovani »balinček«. 

Verjetno je res, da če učenci niso bili nikoli na kegljišču, ne morejo vedeti, kaj sploh kegljanje 

je. Druga stvar je, če starši ne poznajo razlik, jih tudi otroci ne morejo poznati in na koncu 

prav tako, če učitelji ne poznajo razlik, jih tudi učenci ne morejo poznati.  

Zato je pomembno, da se vse te športne panoge bolje propagira in da se predstavi otrokom in 

odraslim v največji meri. Mislimo, da se tudi balinarji ne počutijo dobro, ko njihov šport 

zamenjujejo za vse možne vrste športov in da le malokdo ve, kaj balinanje sploh je. 

Kot smo že dejali, so za takšne stvari v prvi vrsti odgovorni klubi, ki bi lahko izboljšali znanje 

in vedenje o njihovem delovanju in uspehih.  
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Katere učne cilje po vašem mnenju lahko uresničimo z vsebinami kegljanja? 

Tudi zadnje vprašanje je odprtega tipa, kjer so lahko učitelji samostojno odgovarjali na 

vprašanje, katere učne cilje po njihovem mnenju uresničujemo z vsebinami kegljanja. 

Odgovori so si zelo podobni, našteli pa bomo nekaj najpogostejših učnih ciljev, ki so jih 

vprašani učitelji našteli: 

• Razvijanje gibalne zmožnosti in koncentracija. 

• Spoznavajo pravila kegljanja in ravnanje z različnimi športnimi pripomočki. 

• Spodbujanje otrokove motorike, koordinacije, ravnotežja, natančnosti... Pokazati otroku, 

da obstaja še veliko drugih športov o katerih nikoli ne slišijo. 

• Razvijanje gibalnih zmožnosti, spretnosti, natančnosti, motorike. 

• Preciznost, natančnost, vztrajnost, koordinacija in osnovne oblike gibanja. 

• Učenci se sprostijo, zabavajo in pri športni vzgoji uživajo. Pri kegljanju delujejo tako 

mišice rok kot tudi nog. Učenci se naučijo pravilnega meta krogle, natančnosti in 

spodbujanje pozitivne tekmovalnosti. 

• Učenci se zavedajo, da je pri tekmovalnih igrah pomemben prispevek vsakega 

posameznika za uspeh v skupini, krepijo določene mišične skupine, razvijajo občutek 

zadovoljstva in veselja ob športni aktivnosti, orientirajo se v zaprtem prostoru, z redno 

vadbo si utrjujejo zdravje, utrjujejo svoje telo in krepijo zdravje, športno prenašajo poraz 

in zmago, utrjujejo pridobljene izkušnje v metih, navajajo se na natančno zadevanje 

cilja, razvijajo hitrostno koordinacijo in metalne sposobnosti. 

• Pomemben socializacijski vidik predstavlja druženje, sodelovanje, fair-play, pomoč 

šibkejšim in  ne nazadnje znanje, ki doprinese k lažji odločitvi za rekreativno 

vseživljenjsko udejstvovanje v tem in  podobnih športih. 

• Zadevanje različnih mirujočih ciljev s kotaljenjem žoge, usvajanje temeljnih gibalnih 

spretnosti, izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti (predvsem natančnost), 

športno vedenje in pozitivni vpliv športne aktivnosti na življenje. 

• Zadovoljitev učenčeve prvinske potrebe po gibanju in igri, zavesten nadzor telesa pri 

izvedbi položajev in gibanj, usvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v 

različnih športnih dejavnostih, pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika, 

oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (medsebojno sodelovanje, strpnost, 

sprejemanje drugačnosti ...), razumevanje pomena gibanja in športa ter njun vpliv na 
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zdravje, prijetno doživljanje športa in potrpežljivost. 

• Ustrezna priprava in ogrevanje za določeni šport, spoznati, kako lahko aktivno 

preživimo prosti čas, druženje, družabnost, prizadevanje ekipe za skupni uspeh-

kolektivnost. 

• Razumejo preprosta pravila elementarnih in drugih iger, razumejo preprosta pravila 

elementarnih in drugih iger, zavestno nadzorujejo telo v različnih položajih in gibanjih, 

ki jih izvajajo v različnih smereh in ravneh ter okoli različnih telesnih osi. 

 

Menimo, da so nekateri vprašani učitelji zelo dobro zajeli vse učne cilje, ki jih pri kegljanju 

uresničimo. Nekateri so jih napisali zelo veliko, bolj malo pa je bilo takih odgovorov, kjer so 

učitelji napisali samo en cilj ali dva ali pa so celo odgovorili z ne vem. 

 

• MOŽNOSTI ZA KEGLJANJE V OSNOVNI ŠOLI 

Kegljanje bi bilo mogoče vpeljati v pouk v osnovni šoli 

Tabela 8: Vpeljava kegljanja v pouk osnovne šole 

Vrsta odgovora Število odgovorov Odstotek 

Se ne strinjam (1) 7 6% 

Se delno ne strinjam 

(2) 

25 22% 

Se delno strinjam  (3) 41 36% 

Se strinjam  (4) 40 35% 

 

Na trditev: »Kegljanje bi bilo mogoče vpeljati v pouk v osnovni šoli,« se 7 vprašanih ne 

strinja, 25 vprašanih učiteljev se delno ne strinja, 41 se jih delno strinja, 40 vprašanih pa se z 

dano trditvijo strinja. 

Pri tej trditvi smo preverili, kaj mislijo o vključevanju kegljanja v pouk v osnovni šoli. Več 

kot 70% vprašanih učiteljev se nagiba k temu, da možnosti obstajajo. Kar je po našem mnenju 

zelo spodbudno in dobro za razvijanje kegljanja po osnovnih šolah. Veliko smo tudi že 

govorili, kje vse bi bile možnosti za kegljanje in mislimo, da je dovolj že prava informacija  

učiteljem, ki bi se kasneje lahko samostojno odločali o izvedbi kegljanja.  
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Kje bi se dalo vključiti kegljanje? 

Graf 4: Primeri vključevanja kegljanja 

 
 

Pri tem vprašanju, kjer smo spraševali, kje bi se dalo vključiti kegljanje, je bilo možnih več 

odgovorov, za katere so se lahko vprašani učitelji odločili. Vseh odgovorov skupaj je bilo 

400, kar je zelo veliko, saj je od 113 vprašanih podalo torej več kot en odgovor, in sicer 

povprečno 3.54 odgovorov na vprašanega učitelja. To kaže na to, da so učitelji videli, kakšne 

možnosti imajo pri vključevanju kegljanja v pouk v osnovni šoli. 

Največ učiteljev se je odločilo za odgovor športni dan (23% ali 94 učiteljev), nato sledita 

odgovor interesne dejavnosti in odgovor pri športni vzgoji (vaje v telovadnici) z 20% vseh 

odgovorov, zanju se je odločilo 79 vprašanih učiteljev. Za odgovor izbirni predmet šport se je 

odločilo 73 vprašanih učiteljev, kar je 18%. Odgovor šola v naravi je dobil 17% (69 vprašanih 

učiteljev), 2% ali 6 vprašanih učiteljev pa je odgovorilo z drugo. Pod drugo so odgovarjali, da 

bi se dalo kegljanje vključiti v podaljšanem bivanju (zanj so se odločili 3 vprašani učitelji) in 

en odgovor pri programu zdrav življenjski slog. 

Dobljeni rezultati kažejo na to, da bi se lahko kegljanje vključilo v športni dan, saj je bilo 

največ odgovorov prav za tovrstno vključevanje. Učitelji so mnenja, da je pri športnih dneh 

največ možnosti in menimo, da imajo prav, saj smo mi tudi po pregledu učnega načrta 

ugotovili, da bi bil športni dan na kegljišču zanimiv, zabaven in poučen. 
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Pri zastavljanju vprašanja in pri podajanju odgovorov smo nekako spregledali možnost 

kegljanja v podaljšanem bivanju, kar se nam zdi zelo dobra ideja. Učenci imajo velikokrat pri 

podaljšanem bivanju točno odmerjen čas za kosilo, za pisanje domače naloge in tudi za 

telesno aktivnost in razne igre. Med telesno aktivnostjo na šolskem igrišču ali v telovadnici 

učenci lahko kegljajo. V podaljšanem bivanju ima učitelj proste roke pri izbiri iger in 

dejavnosti, s katerimi bo zaposlil učenca. Menimo, da je pravilna izbira zelo pomembna za 

otrokovo varnost, znanje in kasnejši razvoj. Potrebno ga je seznanjati z različnimi in pestrimi 

športnimi vsebinami, ki ga motivirajo za udejstvovanje in delo. 

Kot smo že velikokrat povedali, ima veliko osnovnih šol v telovadnici med opremo plastične 

keglje ali kije, s katerimi učencem pripravimo mini kegljišče. V primeru, da teh kegljev ni 

med opremo, jih izdelamo sami iz plastenk. Za kroglo vzamemo različne žoge, pomembno pa 

je tudi, da učence naučimo, zakaj lažja žoga kegljev ne podre. 

Vprašalnik nam je torej pokazal, kako so nekateri učitelji dobro razmišljali in so nam podali 

še eno možnost za vključitev kegljanja v podaljšano bivanje. 

 

Takšno vključevanje bi bilo smiselno in zanimivo. 

Tabela 9: Smiselno in zanimivo vključevanje 

Vrsta odgovora Število odgovorov Odstotek 

Se ne strinjam (1) 0 0% 

Se delno ne strinjam 

(2) 

17 15% 

Se delno strinjam  (3) 43 38% 

Se strinjam  (4) 53 47% 

 

Na trditev: »Takšno vključevanje bi bilo smiselno in zanimivo,« jih je 17 odgovorilo (15%), 

da se delno ne strinjajo, 43 vprašanih učiteljev (38%) je odgovorilo, da se s trditvijo strinjajo 

in kar 53 ali 47% vseh odgovorov je bilo, da se jim zdi s takšno vključevanje smiselno in 

zanimivo. 

Velika večina, in sicer 85% vprašanih učiteljev, meni, da je vključevanje kegljanja v interesne 

dejavnosti, v športne dneve, v podaljšano bivanje, vključevanje pri športni vzgoji, pri 

izbirnem predmetu šport ter pri šoli v naravi, zanimivo in smiselno, kar se nam zdi zelo 

presenetljivo. Četudi učitelji slabo poznajo kegljanje, so mnenja, da bi s tem popestrili pouk. 
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Menimo, da je to dobro, saj se bo le tako zares lahko začelo bolj organizirano vključevati 

kegljanje v pouk osnovne šole. 

 

Ali menite, da bi bilo to izvedljivo? 

Graf 5: Izvedljivost vključevanja 

 

 
 

Na vprašanje, ali menijo, da bi bilo vključevanje v pouk v osnovni šoli izvedljivo, je kar 82 

vprašanih učiteljev (73%) odgovorilo z da. 15 (13%) jih meni, da je to nemogoče zaradi 

finančne plati. 6 vprašanih učiteljev (5%) pa jih meni, da to ni možno izvesti zaradi časovne 

omejitve in prav tako 6 jih meni, da to ni mogoče zaradi pomanjkanja znanja. 4 vprašani 

učitelji (4%) so se odločili za drugo, kjer so bili odgovori, kot so:  

• da, kot samo predstavitev športa, se pravi 1x letno, 

• da, verjetno bi bila potrebna finančna pomoč, 

• žal ne, zaradi vseh zgoraj naštetih dejavnikov, 

• ne vem. 

Odgovori so zelo presenetljivi, saj so učitelji mnenja, da bi se to dalo izvesti. Kot smo tudi 

predvidevali, je problem po finančni plati. Vendar menimo, da se za športni dan na kegljišču 

porabi precej manj denarja kot pa na primer za bowling, fitnes, aerobiko… 
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Kegljaški klub naj za osnovne šole ne bi računal več kakor samo za osnovne stroške, ki pri 

kegljanju za učence nastanejo (elektrika, voda, potni stroški vodje kegljanja), to pa znese zelo 

malo. Učencem je potrebno zagotoviti še avtobusni prevoz, razen v primeru, da je kegljišče v 

bližini šole. Vendar pa so potni stroški za avtobus všteti pri vsakem športnem dnevu, saj za 

vsak športni dan učenci potrebujejo avtobusni prevoz. 

Menimo, da so stroški majhni in da finančna plat ni ovira pri izvedbi kegljanja za učence 

osnovne šole. 

Zelo malo učiteljev je mnenja, da je izvedba nemogoča zaradi časovne stiske in pomanjkanja 

znanja. Res je, da je zadnje čase v šoli vse več zahtev, kaj vse mora biti prisotno v učnem 

načrtu, in če se učitelj tega drži, mu za ostale stvari, ki bi jih rad izpeljal poleg pouka, včasih 

zmanjka časa. Mi smo pokazali, kje v učnem načrtu bi se kegljanje dalo vpeljati v pouk in kje 

za kegljanje ni prostora. 

Časovna stiska nastane le v primeru, da je kegljišče zelo oddaljeno od osnovne šole. V takem 

primeru odpadejo opcije, kot so interesne dejavnosti na kegljišču in izbirni predmet šport. 

Medtem ko bi za športni dan vseeno lahko izbrali kegljanje. 

5% učiteljev je odgovorilo, da je problem v znanju, ker naj bi po njihovem učitelji na 

osnovnih šolah premalo poznali kegljanje. Samo dejstvo drži, saj smo iz rezultatov 

vprašalnika izvedeli, da učitelji niso dobro seznanjeni s kegljanjem in ne vedo niti, kje se 

najbližje kegljišče nahaja. 

Vendar se vse to da urediti. Od učiteljev se pričakuje, da učence varno pospremijo na 

kegljišče, kjer jih prevzame trener kegljanja. Učiteljeva naloga je potem samo, da vzdržuje 

red in disciplino, tako kot na vsakem izletu, šoli v naravi ali športnem dnevu. 

Učitelj predstavlja osrednjo figuro v šoli, saj je neposredni uresničevalec vzgojno-

izobraževalnih nalog. Učencem podaja znanje, hkrati pa vpliva na oblikovanje učenčeve 

osebnosti (Hozjan, 2005).  

Delo učitelja je zelo lepa in obenem zahtevna naloga, vendar pa od njega ne smemo in ne 

moremo pričakovati, da bo imel dovolj znanja na vseh področjih. Ravno tako je pri manj 

razvitih športnih panogah in ni čudno, da nekateri učitelji ne vedo veliko o kegljanju. 

Ravno zaradi tega se nam zdi smiselno, da samo kegljanje na kegljišču vodi izkušen kegljač, 

ki ima po možnosti narejen še izpit za trenerja kegljanja. Učencem bo podal marsikatero 

zanimivost in jih tudi pravilno vodil skozi aktivnost.  
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Kaj bi bilo po vašem mnenju treba spremeniti, da bi se učencem večkrat dalo možnosti 

kegljati in spoznati kegljanje?  

Vprašanje je odprtega tipa, kjer so se učitelji lahko razpisali. Dopustili smo jim možnost za 

razmislek, da so odgovorili na vprašanje, kaj bi bilo po njihovem mnenju treba spremeniti, da 

bi učenci vendarle večkrat imeli možnost kegljati in sploh spoznati kegljanje kot eno izmed 

športnih panog. 

Nekateri odgovori so bili zelo zanimivi in te bomo tudi predstavili. Nekateri sploh niso 

odgovorili na vprašanje. Velikokrat se ponavljajo odgovori, da kegljaški klub ne sodeluje s 

šolo ali pa obratno, da šola ne organizira aktivnosti na kegljišču. Nekaj je odgovorov, da 

učitelji premalo vedo o kegljanju ali da učni načrt tega ne dopušča, skratka našteti so vsi 

problemi, ki smo jih že našteli. Veliko pa jih je mnenja, da je premalo predstavitev in premalo 

promocije kegljanja na osnovnih šolah. 

Povzeli smo tudi nekaj zelo zanimivih mnenj vprašanih učiteljev: 

 

• Kakšen kljub ali zagrizen poznavalec tega bi moral to predstaviti učencem in kolektivu - 

kako to vpeljati v športni dan ali v šolo v naravi. 

• Nekateri učitelji na razredni stopnji se premalo posvetijo športni vzgoji. Tako učenci ne 

obdelajo vseh vsebin iz učnega načrta, na žalost pa se tako dogaja tudi pri nekaterih 

učiteljih športne vzgoje na predmetni stopnji. Po mojem mnenju učitelji športne vzgoje 

nimajo interesa, da bi se učenci naučili kegljati. Njim je boljše, da učencem na začetku 

ure dajo žogo in nato celo uro igrajo odbojko. In tako pouk športne vzgoje poteka teden, 

dva tedna, mesec, 4 mesece... in že smo na koncu šolskega leta. 

• Ustrezno izobraziti kader, zgraditi kegljišče v bližini šole, učence navdušiti za ta šport. 

• Brezplačno kegljanje v neposredni bližini šole - igrišče. 

• Do šole in učiteljev športne vzgoje mora priti ponudba. 

• Najprej bi se bilo potrebno povezati s kegljaškim klubom, organizirati spoznavni dan za 

učence in ponuditi interesno dejavnost ali izbirni predmet kegljanje. 

• Osveščanje o kegljanju, spoznavanje športa, izvajanje športnih dejavnosti povezanih s 

kegljanjem, predvsem pa otroke peljati na kegljišče, da sami poskusijo. 

• Predstavitev kegljanja na šoli iz strani kegljaških društev, ugodna ponudba za izvedbo 

dneva dejavnosti (mogoče tudi v kombinaciji z drugimi športi). 
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• Predstaviti kegljanje in njegova pravila, narediti demonstracijo tega športa ob začetku 

šolskega leta (npr. nekdo iz kluba). 

• Izvedljivo je - po učnem načrtu sigurno lahko vključiš v dejavnosti športne vzgoje tudi 

cilje, ki bi jih lahko dosegel s kegljanjem - športni dan itd. Odvisno je od posameznika 

in zanimanja ter pripravljenosti, da otrokom pokažemo in predstavimo tudi ta šport. 

Menim pa, da je kegljanje otrokom nepoznan šport in zato tudi manj zanimiv - ne vem, 

koliko otrok bi se odločilo za tovrsten športni dan, saj imamo pri nas športne dneve na 

izbiro (več ponujenih možnosti in otroci ali starši izberejo). Tudi finančno je to dražji 

športni dan (prevoz, karta). 

• Kegljaški klub bi moral na šole poslati ponudbo, da organizira športni dan za določeno 

starostno skupino, kateri nudi tudi strokovno vodenje-trenerja, ali bi organiziralo dan 

odprtih vrat za določeno šolo, da bi se razredi zvrstili ob določenih urah. 

• Tesno sodelovanje s kegljaškim klubom. Odvisno je tudi, kako oddaljeno je kegljišče od 

šole, saj to potegne za sabo še stroške prevoza, učitelja spremljevalca ipd. 

 

• SODELOVANJE MED OSNOVNO ŠOLO IN KEGLJAŠKIM KLUBOM 

Kegljaški klub v vaši okolici zelo slabo sodeluje s šolo in nikoli ne organizira kegljanja za 

učence vaše šole. 

Tabela 10: Slabo sodelovanje med kegljaškim klub z osnovno šolo 

Vrsta odgovora Število odgovorov Odstotek 

Se ne strinjam (1) 12 11% 

Se delno ne strinjam 

(2) 

12 11% 

Se delno strinjam  (3) 9 8% 

Se strinjam  (4) 80 70% 

 

Pri trditvi, da kegljaški klub v okolici osnovnih šol zelo slabo sodeluje s temi šolami in da nikoli 

ne organizirajo kegljanja za učence, se jih je velika večina odločila, da se strinjajo (70% ali 80 

vprašanih učiteljev). 9 vprašanih učiteljev (8%) se delno strinja, 12 (11%) se jih delno ne strinja 

in prav tako 12 vprašanih učiteljev (11%) se jih s trditvijo ne strinja. 
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Kegljaški klub bi moral organizirati dneve odprtih vrat in akcijske cene kegljanja za 

otroke in odrasle, ki si želijo kegljati, saj bi se le tako povečalo zanimanje in poznavanje 

kegljanja. 

Tabela 11: Neaktivnost kegljaškega kluba 

Vrsta odgovora Število odgovorov Odstotek 

Se ne strinjam (1) 0 0% 

Se delno ne strinjam 

(2) 

5 4% 

Se delno strinjam  (3) 24 21% 

Se strinjam  (4) 84 75% 
 

 

S trditvijo, da bi morali kegljaški klubi organizirati dneve odprtih vrat in akcijske cene 

kegljanja za otroke in odrasle, ki si želijo kegljati, saj bi se le tako povečalo zanimanje in 

poznavanje kegljanja, se jih velika večina (kar 84 ali 75%) vprašanih učiteljev strinja. 24 se 

jih delno strinja (21%), 5 vprašanih učiteljev (4%) pa se delno ne strinja s trditvijo. Nihče od 

vprašanih pa se ne strinja.  

Rezultati so pričakovani, saj smo tudi predpostavili hipotezo, da kegljaški klubi zelo redko 

organizirajo šole kegljanja, športne dneve, dneve odprtih vrat za otroke in starše, rekreacijsko 

kegljanje za začetnike… 

Seveda so tudi svetle izjeme, kegljaški klubi, ki zelo aktivno sodelujejo z občino, športnimi 

društvi in osnovnimi šolami. Izvajajo razna občinska tekmovanja, tekmovanje v različnih 

športih, skupaj s kegljanjem, občinska šolska tekmovanja, dneve odprtih vrat, rekreacijsko 

kegljanje za učence osnovnih šol med šolskimi počitnicami… 

To je način in tudi edina pot, kako povečati prepoznavnost kegljanja med mladimi in tudi 

starejšimi. Menimo, da bi se s tem povečalo zanimanje za kegljanje, hkrati pa bi se izboljšalo 

poznavanje športne panoge. 

Cilj vsakega kegljaškega kluba bi moral biti privabljati mlade bodoče kegljače. Pri tem 

mislimo na tekmovalne kegljače in tudi za nas zelo pomembne rekreacijske mlade kegljače. 

Delovanje kluba bi moralo stremeti k temu in se čim večkrat odločiti za promocijo kegljanja, 

Predvsem z dnevi odprtih vrat, kjer bi lahko družine kegljale in se poveselile. Takšni odprti 

dnevi bi morali biti brezplačni, hkrati pa strokovno vodeni. Kegljaški klubi bi nato 
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organizirali nadaljnje tečaje za zainteresirane skupine. Tako bi veliko pripomogli k 

prepoznavnosti kegljanja. 

 

Vodstvo šole ne naredi dovolj za sodelovanje s kegljaškim klubom in za predstavitev 

kegljanja učencem. 

Tabela 12: Slabo sodelovanje osnovne šole s kegljaškim klubom 

Vrsta odgovora Število odgovorov Odstotek 

Se ne strinjam (1) 22 20% 

Se delno ne strinjam 

(2) 

23 21% 

Se delno strinjam  (3) 31 27% 

Se strinjam  (4) 37 32% 

 

Rezultati pri tem vprašanju so bolj enakomerni, saj se jih s trditvijo strinja 37 vprašanih 

(32%), 31 se jih delno strinja (27%), 23 učiteljev (21%), ki so sodelovali v raziskavi se s 

trditvijo delno ne strinja, 22 vprašanih učiteljev (20%) pa se s trditvijo ne strinja. 

Učitelji so pri tem vprašanju precej neenotni, prevladujejo sicer tisti, ki se s trditvijo strinjajo, 

to se pravi, da vodstvo šole ne naredi dovolj za sodelovanje s kegljaškim klubom in za 

predstavitev kegljanja učencem. 

Menimo, da imajo v večini primerov kar prav. Tako kot smo rekli za kegljaške klube, tudi 

vodstvo šole večkrat pelje učni načrt po že ustaljenih tirnicah in ničesar nočejo spreminjati. 

Tako se dejavnosti in športne panoge vse skozi ponavljajo. Izjema so nekatere šole, ki se 

trudijo, da bi učencem zagotovile kvalitetno in čim bolj pestro izobraževanje, kar bi morala 

biti prioriteta. Že v učnem načrtu piše, da se morajo učenci srečevati s čim več različnimi 

športnimi panogami in takšni nepoznani športi, kot je kegljanje, so idealna priložnost za 

odkrivanje novih in zanimivih popestritev učnega načrta. 

Tukaj moramo poudariti tudi to, da verjetno marsikatero vodstvo šole tudi ne pozna kegljanja 

in se jim zato tudi ne porodi ideja, da bi organizirali športno panogo kegljanje. 

Spet drugič je lahko problem v slabi komunikaciji s kegljaškim klubom. V veliki večini pa so 

po našem mnenju krivi kegljaški klubi, ki bi morali storiti prvi korak pri sodelovanju z 

osnovnimi šolami.  
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• KEGLJANJE V PROGRAMIH OSNOVNE ŠOLE 

Popestritev in spoznavanje različnih športov je pomembno pri poučevanju športne 

vzgoje.  

Tabela 13: Pomembnost spoznavanja novih športov pri pouku 

Vrsta odgovora Število odgovorov Odstotek 

Se ne strinjam (1) 1 1% 

Se delno ne strinjam (2) 2 2% 

Se delno strinjam  (3) 12 11% 

Se strinjam  (4) 98 86% 

 

Mislimo, da je čim večja popestritev pouka vsak cilj učiteljev v osnovni šoli, saj to pripomore 

k boljšemu znanju učencev in razbija monotonost. Tako je tudi napisano v učnem načrtu za 

športno vzgojo: »Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja 

sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med 

posamezniki.«  

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_sportna_vzgoja.pdf) (povzeto julija 2013). 

Zato ne preseneča dejstvo, da je kar 98 vseh (86%) vprašanih učiteljev mnenja, da je 

popestritev in spoznavanje različnih športov zelo pomemben element pri poučevanju športne 

vzgoje. 12 sodelujočih učiteljev (11%) se s to trditvijo delno strinja. Medtem ko se le 2  s tem 

delno ne strinjata in samo 1 je tak, ki misli, da taka popestritev ni dobrodošla in pomembna. 
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Pri pouku športne vzgoje že sedaj včasih uporabljamo vaje, kot so ciljanje predmeta z 

metanjem ali lučanjem žogice. 

Tabela 14: Uporaba vaj pri pouku športne vzgoje, ki so podobne kegljanju 

Vrsta odgovora Število odgovorov Odstotek 

Se ne strinjam (1) 1 1% 

Se delno ne strinjam 

(2) 

5 4% 

Se delno strinjam  (3) 15 13% 

Se strinjam  (4) 92 82% 

 

Kar veliko je takih učiteljev (92 ali 82%), ki pri pouku športne vzgoje včasih uporablja vaje, 

kot so ciljanje predmeta z metanjem ali lučanjem žogice. 15 vprašanih učiteljev (13%) se s 

tem delno strinja. 5 sodelujočih učiteljev (4%) se s to trditvijo delno ne strinja, le eden pa se 

popolnoma ne strinja in kot kaže ne uporablja vaj za ciljanje predmeta. 

Odgovori so pričakovani, saj se take vaje pojavljajo zelo pogosto pri pouku športne vzgoje. 

Razlika je le ta, da jih učitelji ne imenujejo kegljanje. S tem podatkom smo videli, da je 

nekako vendarle že prisotno kegljanje pri pouku športne vzgoje, vendar se tega učitelji ne 

zavedajo. Ciljanje posameznih predmetov z metanjem oziroma lučanjem žogice po tleh so 

vaje, ki so sila podobne kegljanju. Tudi cilji, ki jih s tem dosegamo, so identični kot cilji, ki 

jih dosegamo pri učenju kegljanja. 

Ta podatek je zelo razveseljiv in potrjuje našo hipotezo, ki smo jo postavili pred raziskavo.  
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Ali je na vaši osnovni šoli že kdaj potekal športni dan ali interesna dejavnost na 

najbližjem kegljišču ali kegljanje pri izbirnem predmetu šport? 

Graf 6: Kegljanje na osnovni šoli 

 

 
 

Na vprašanje, ali je na vaši šoli že kdaj potekal športni dan ali interesna dejavnost, ki bi se 

odvijala na najbližjem kegljišču, jih je kar 82 vprašanih učiteljev (73%) odgovorilo z ne, 

nikoli. Za odgovor da, večkrat se jih je odločilo 20 (18%), 6 ali 5% sodelujočih je odgovorilo 

z da, enkrat in 4 vprašani učitelji (4%) so odgovorili drugo, pri katerem so navedli, da tega 

podatka ne vedo. 

Vprašanje je bilo zastavljeno tako, da bi izvedeli, kolikokrat dejansko pride do organiziranih 

šolskih aktivnosti na kegljišču. Podatek je zaskrbljujoč, saj jih je le slaba četrtina odgovorila, 

da so imeli že kdaj pri športnem dnevu, interesni dejavnosti ali izbirnem predmetu možnost 

obiskati kegljišče in kegljati. Predvidevali smo, da je sodelovanje med kegljaškimi klubi in 

osnovnimi šolami boljše in da se večkrat dogovorijo za sodelovanje. 
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7 SKLEP 
 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako vključiti kegljanje v pouk osnovne šole. Osredotočili 

smo se na razredno stopnjo osnovne šole. Zanimalo nas je tudi, koliko učitelji poznajo 

kegljanje, kakšno je njihovo mnenje o vključevanju kegljanja v učni načrt na razredni stopnji 

v osnovnih šolah in na kakšne načine bi se to vključevanje dalo izvesti. Podatke smo zbirali s 

pomočjo interaktivnega vprašalnika. 

V raziskavi je sodelovalo 113 razrednih učiteljev (nekateri od njih so še študentje na 

pedagoških fakultetah v Ljubljani, Mariboru in v Kopru), od tega 88,5 % žensk in 11,5 % 

moških. 

Rezultate raziskave smo prikazali s tabelami in grafi. Tabele in grafe smo še dodatno 

interpretirali. Za obdelavo podatkov smo uporabili naslednje statistične postopke: izračun 

osnovnih statističnih parametrov (frekvence, odstotki pogostih odgovorov, aritmetična 

sredina, minimalna in maksimalna vrednost ter kumulativne frekvence). 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo prišli do naslednjih zaključkov, ki bodisi potrjujejo 

oziroma zavračajo hipoteze, postavljene pred izvedbo raziskave:  

Delež sodelujočih učiteljev, ki slabo poznajo kegljanje, je večji kot delež tistih, ki dobro 

poznajo kegljanje, saj znaša 64%. Prav tako je število učiteljev, ki menijo, da učenci zelo 

slabo poznajo športno kegljanje, in s tem tudi kegljaška pravila, večji (80%) kot pa število 

učiteljev, ki se s tem ne strinja (20%). Hipoteza 1 (Učitelji in učiteljice ter tudi učenci slabo 

poznajo kegljanje.) je torej potrjena. 

 

Delež sodelujočih učiteljev, ki slabo poznajo razlike med športnimi panogami kegljanje, 

balinanje in bowling, je večji kot tisti, ki dobro poznajo razlike, saj znaša 54 %. 74% učiteljev 

je mnenja, da tudi učenci ne ločijo športnih panog med seboj. 26% učiteljev se s tem ne 

strinja. Hipoteza 2 (Učitelji in učiteljice ter tudi učenci slabo ločijo med športi: kegljanje, 

bowling in balinanje. Ne poznajo pravil posameznega športa in razlike med njimi.) je torej 

potrjena. 

 

Število učiteljev, ki so že bili na kegljišču in so tudi kegljali, je večje kot število učiteljev, ki 

na kegljišču še niso bili, saj znaša 58%. Hipoteza 3 (Zelo malo učiteljev in učiteljic je bilo že 

kdaj na kegljišču in kegljalo.) je zaradi tega zavrnjena. 
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Delež učiteljev, ki se strinjajo ali vsaj delno strinjajo, da bi bilo mogoče vpeljati kegljanje v 

pouk osnovne šole, je 71%, medtem ko se ne strinja ali delno ne strinja 28% učiteljev. Tako je 

hipoteza 4 (Učitelji in učiteljice se strinjajo, da bi se dalo kegljanje vključiti v pouk osnovne 

šole, in sicer pri športni vzgoji in pri športnih dnevih ter pri interesnih dejavnostih.) potrjena. 

Učitelji so tudi našteli veliko možnosti, kje bi se to dalo izvesti, ne samo pri športni vzgoji 

(20%), pri športnih dnevih (23%) ali pri interesni dejavnosti (20%), pač pa tudi pri šoli v 

naravi (17%), pri izbirnem predmetu šport (18%) in v podaljšanem bivanju ter pri zdravem 

življenjskem slogu (2%). 

 

Velika večina učiteljev, in sicer 85%, se strinja ali vsaj delno strinja s trditvijo, da bi bilo 

kegljanje smiselno vključiti v pouk osnovne šole. Le 15% vprašanih učiteljev se s tem delno 

ne strinja, medtem ko se nihče ni odločil za odgovor se ne strinjam. Hipoteza 5 (Vključevanje 

kegljanja v pouk osnovne šole se učiteljem in učiteljicam zdi smiselna in zanimiva.) je zato 

potrjena. 

 

Prav tako je potrjena hipoteza 6 (Posamezne vaje za koordinacijo in natančnost gibov, ki so 

podobne kot pri kegljanju, že sedaj vadijo z učenci pri pouku športne vzgoje.), saj je delež 

učiteljev, ki se strinjajo s trditvijo pri 14. vprašanju, večji (95%) kot pa delež učiteljev, ki se 

ne strinjajo s trditvijo (5%). 

Število učiteljev, ki meni, da bi bilo izvedljivo vključiti kegljanje pri pouku v osnovni šoli je 

večje (73%) kot pa število učiteljev, ki meni drugače (23%). Razlogi, zakaj to ne bi bilo 

izvedljivo, so bili finančni stroški (13%), časovna omejitev (5%) in pomanjkanje znanja pri 

učiteljih (5%). Tako lahko hipotezo 7 (Učitelji in učiteljice imajo pomisleke glede izvedbe 

kegljanja, zaradi finančnih stroškov in zaradi časovne stiske.) zavrnemo. 

Delež učiteljev, ki je mnenja, da najbližji kegljaški klub v okolici slabo sodeluje z njihovo 

osnovno šolo, je večji (78%) kot pa delež učiteljev, ki se s tem ne strinjajo (22%). Zato je  

hipoteza 8 (Učitelji in učiteljice so mnenja, da klub stori premalo za prepoznavnost kegljanja 

pri učencih ter tudi pri odraslih in da bi se dalo to izboljšati.) potrjena. Tudi delež učiteljev, 

ki so mnenja, da bi moral kegljaški klub organizirati dneve odprtih vrat in akcijske cene 

kegljanja za otroke in tudi odrasle, ki si želijo kegljati, zaradi večjega zanimanja in 

poznavanja kegljanja, je večji (96%) kot pa delež učiteljev, ki se s tem ne strinjajo (4%). 
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Medtem ko je delež učiteljev, ki se strinjajo s trditvijo, da tudi vodstvo šole ne naredi dovolj 

za sodelovanje s kegljaškim klubom in za predstavitev kegljanja učencem, večji (59%) kot pa 

delež učiteljev, ki se s trditvijo ne strinjajo (41%). Hipoteza 9 (Vodstvo šole stori veliko za 

sodelovanje s najbližjim kegljaškim klubom.) je zavrnjena. 

 

Delež učiteljev, ki so odgovorili, da na njihovi šoli še nikoli ni bil organiziran športni dan ali 

interesna dejavnost ali katerakoli druga aktivnost na kegljišču, je večji (73%) kot pa delež 

učiteljev, ki so odgovorili, da so na njihovi šoli že imeli enkrat ali večkrat aktivnosti na 

kegljišču (22%). Zato je ovržena hipoteza 10 (Na osnovnih šolah velikokrat organizirajo 

športne dneve ali interesne dejavnosti ali kegljanje pri izbirnem predmetu šport na kegljišču.). 

 

Dobljeni rezultati o vključevanju kegljanja v pouk osnovne šole v prvi in drugi triadi kažejo 

sliko, ki smo jo predvidevali. Z vidika kegljanja in vseh ljubiteljev tega športa so dobljeni 

rezultati zaskrbljujoči. Predvsem podatka, da veliko učiteljev in učencev ne pozna kegljanja in 

da sodelovanja med osnovnimi šolami in kegljaškimi klubi ni, najbolj bodeta v oči. Vendar ne 

moremo mimo dejstva, da smo to tudi pričakovali. Menimo, da nekateri klubi res premalo 

storijo za to, da bi na kegljišča privabili mlade. Bistvo kegljaškega kluba je, da dobro dela z 

mladimi, ki nato postanejo dobri in izkušeni kegljači. Z izvedbo nekaterih dejavnosti, kot so 

športni dnevi, interesne dejavnosti in tudi dnevi odprtih vrat, bi kegljanje predstavili zelo 

veliki množici otrok. Zainteresiranim učencem bi morali ponuditi možnost treniranja in 

kasneje tekmovanja na državnih prvenstvih. Tako bi dobili veliko mladih perspektivnih 

kegljačev, ki bi lahko kasneje zamenjali starejše v njihovih klubih. Kajti kot smo že rekli, brez 

mladih je klub obsojen na propad, razen v primeru velikih finančnih sredstev, kjer klub lahko 

kupuje igralce iz drugih klubov. 

 

Z vidika osnovnih šol pa gre tu večinoma le za popestritev učnega načrta in samega pouka 

športne vzgoje. Učencem je vsekakor zanimivo, da spoznavajo različne športne panoge in 

kegljanje je ena izmed njih. Poleg tega je finančni vložek majhen, saj nekateri drugi športni 

dnevi stanejo precej več. Pokazali smo tudi nekaj možnosti, kje bi se dalo kegljati tudi v 

telovadnici ali na prostem, z uporabo doma narejenih kegljev.  

Zato bi se učitelji in tudi vodstvo šole morali zavzemati, da učencem naredijo pouk čim bolj 

zanimiv in pester.     
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9 PRILOGE 
 

ANKETA 

Kegljanje v osnovni šoli 

Sem Anže Haler, študent razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in za diplomsko 

nalogo raziskujem, na kakšne načine bi bilo možno kegljanje vključiti v učni načrt za 1. in 2. 

triado. Moja želja je predstaviti in razširiti kegljanje po osnovnih šolah in ugotoviti mnenja 

učiteljev in učiteljic. Anketa je anonimna. Za vašo pomoč se vam že vnaprej zahvaljujem. 

Ustrezne odgovore obkroži. Odgovori 1 2 3 4 označujejo stopnje odgovorov.  

SPOL: 

M  / Ž 

 

STAROST: 

a) Do 20 

b) Od 20 do 30 

c) Od 30 do 40 

d) Od 40 do 50 

e) Od 50 do 60 

 

1. Kako dobro poznate kegljanje? 

1-zelo slabo     2-slabo    3-dobro   4-zelo dobro  

 

2.  Kako dobro poznate razlike med kegljanjem, bowlingom in balinanjem? 

1-zelo slabo     2-slabo    3-dobro   4-zelo dobro  

 

3. Ali ste že kdaj bili na kegljišču in kegljali? 

a) Da, velikokrat 

b) Da, enkrat 

c) Ne, nikoli 

d) Drugo: _____________________ 
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4. Kegljanje bi bilo mogoče vpeljati v pouk v osnovni šoli. 

1-se ne strinjam    2        3        4-se strinjam 

 

5. Kje bi se dalo vključiti kegljanje? (Možnih je več odgovorov) 

a) Pri športni vzgoji (vaje v telovadnici) 

b) Športni dan 

c) Šola v naravi 

d) Izbirni predmet šport 

e) Interesne dejavnosti 

f) Drugo: ______________________ 

 

 

6. Tako vključevanje bi bilo smiselno in zanimivo. 

1-se ne strinjam    2        3        4-se strinjam 

 

7. Ali menite, da bi bilo to izvedljivo? 

a) Da 

b) Ne, zaradi finančne plati 

c) Ne, zaradi časovne omejitve 

d) Ne, zaradi pomanjkanja znanja 

e) Drugo: ________________________________ 

 

8. Kegljaški klub v vaši okolici zelo slabo sodeluje s šolo in nikoli ne organizira 

kegljanja za učence vaše šole. 

1-se ne strinjam    2        3        4-se strinjam 

 

9. Kegljaški klub bi moral organizirati dneve odprtih vrat in akcijske cene 

kegljanja za otroke in tudi za odrasle, ki si želijo kegljati, saj bi le tako povečali 

zanimanje in poznavanje kegljanja. 

1-se ne strinjam    2        3        4-se strinjam 
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10. Vodstvo šole ne naredi dovolj za sodelovanje s kegljaškim klubom in za 

predstavitev kegljanja učencem. 

1-se ne strinjam    2        3        4-se strinjam 

 

11. Učenci zelo slabo poznajo športno kegljanje, in s tem tudi kegljaška pravila. 

1-se ne strinjam    2        3        4-se strinjam 

 

12. Učenci ne ločijo športov:-kegljanje, -bowling in -balinanje. 

1-se ne strinjam    2        3        4-se strinjam 

 

13.  Popestritev in spoznavanje različnih športov je pomembno pri poučevanju 

športne vzgoje. 

1-se ne strinjam    2        3        4-se strinjam 

 

14. Pri pouku športne vzgoje že sedaj včasih uporabljamo vaje, kot so ciljanje 

predmeta z metanjem ali lučanjem žogice. 

1-se ne strinjam    2        3        4-se strinjam 

 

15. Ali je na vaši osnovni šoli že kdaj potekal športni dan ali interesna dejavnost na 

najbližjem kegljišču ali kegljanje pri izbirnem predmetu šport? 

a) Da, večkrat 

b) Da, enkrat 

c) Ne, nikoli 

d) Drugo: __________________ 

 

16. Kaj bi bilo po vašem mnenju treba spremeniti, da bi se učencem večkrat dalo 

možnosti kegljati in spoznati kegljanje?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
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17. Katere učne cilje po vašem mnenju lahko uresničimo z vsebinami kegljanja? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 


