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IZVLEČEK
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako športno vzgojo doživljajo učenci druge triade
osnovnih šol v dolenjski regiji. S pomočjo anonimnega vprašalnika, ki vsebuje vprašanja o
zaznavanju procesa športne vzgoje, smo raziskali, kdo učence poučuje športno vzgojo, vrstni
red šolskih predmetov po priljubljenosti in pomembnosti za življenje, katere športe imajo pri
športni vzgoji učenci radi in katerih ne, kaj jim je pri športni vzgoji všeč, česa ne marajo, ali
imajo učenci športno vzgojo radi, kaj bi pri urah športne vzgoje najraje delali, kaj bi
spremenili, česa jih je strah, ali imajo športno vzgojo vedno, ko je na urniku in kje jo izvajajo,
katere športne vsebine obravnavajo zunaj, kje imajo raje športno vzgojo, ali izvajajo aktivni
odmor in minuto za zdravje, kako so bili pri športni vzgoji ocenjeni v preteklem šolskem letu
in ali so bili z oceno zadovoljni, ali jih je ocenjevanja pri športni vzgoji strah in ali bi imeli
raje športno vzgojo brez ocene. V raziskavi je sodelovalo 1933 učencev druge triade osnovnih
šol v dolenjski regiji. Rezultati so pokazali, da največ sodelujočih učencev (58,4 %) športno
vzgojo uči učitelj/učiteljica športa, da je največ učencev (51,2 %) športno vzgojo postavilo na
prvo mesto po priljubljenosti šolskih predmetov, da je športno vzgojo na prvo mesto po
pomembnosti za življenje postavilo 18,7 % učencev (bolj pomembna se jim zdita matematika
in slovenščina), da se največ učencev (58,5 %) pri športni vzgoji najraje igra igro med dvema
ognjema, da je največ učencem (67 %) pri športni vzgoji všeč, da lahko sami izbirajo, kaj
bodo delali, da ima 94,4 % učencev radih športno vzgojo, da največ učencev (50,8 %) pri
športni vzgoji ne mara plesa in tega, da se učitelj jezi na njih (51,7 %), da je največ učencev
(563) odgovorilo, da bi pri športni vzgoji najraje igrali nogomet, da si največ učencev (145)
pri športni vzgoji želi sprememb v povezavi s tekom (da ne bi tekli oz. predvsem manj teka),
da se največ učencev (121) pri športni vzgoji boji gimnastike oz. posameznih gimnastičnih
prvin, da je 73,5 % učencev odgovorilo, da imajo športno vzgojo vedno, ko je na urniku, da
ima 94,5 % učencev športno vzgojo tudi kdaj zunaj, da največ učencev (1182) pri športni
vzgoji, ki jo imajo zunaj, teče, da ima 50,6 % učencev raje športno vzgojo v telovadnici, da
72,9 % učencev ne izvaja minute za zdravje, da 89,8 % učencev ne izvaja aktivnega odmora,
da je bilo največ učencev (47,8 %) ob koncu šolskega leta, preden smo izvedli raziskavo, pri
športni vzgoji ocenjenih z odlično oceno, da je bilo 94,2 % učencev zadovoljnih z oceno, s
katero so bili ocenjeni v omenjenem šolskem letu, da 65 % učencev ne bi imelo raje športne
vzgoje brez ocene in da 76,7 % učencev ni strah ocenjevanja pri športni vzgoji.
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ABSTRACT

HOW PUPILS FROM 4TH TO 6TH GRADE FROM DOLENJSKA REGION
EXPERIENCE PHYSICAL EDUCATION

The purpose of the research was to establish, how pupils from 4th to 6th grade in Dolenjska
region experience physical education (PE). With the help of an anonymous questionnaire,
which contained questions about the perception of the process of physical education, we
researched various things. We wanted to know who teaches physical education, which school
subjects are the most and which the least popular among pupils and which are the most or
least important for their life. We were also interested in which sports do pupils like and which
they do not, what they like about physical education and what not, we wanted to know,
whether they like physical education, what they would most like to do in physical education,
what they would change, what they are afraid of, whether they always have physical
education when they should, where the class is carried out, which activities are done outside,
where they prefer to have physical education, are an active rest and a minute for health carried
out in their school, how they were graded in physical education in the previous year, were
they happy with their grade, are they afraid of being graded in physical education and whether
they would prefer to have physical education without grades. 1933 pupils from 4th to 6th grade
from Dolenjska region took part in the research. The results showed that 58,4 % are taught by
a physical education teacher. For 51,2 % physical education is their favourite subject and 18,7
% think that physical education is the most important subject for their life (they feel that Math
and Slovene are more important). 58,5 % said that their favourite activity is dodge ball, 67 %
of them like it, if they can choose what they will do in class. Almost all of them (94,4 %) like
physical education, 50,8 % of them do not like dancing and when their teacher is angry with
them (51,7 %). 563 pupils said that they would love to play football in physical education,
145 of them want changes about running (they do not want to run or at least they want less
running), 121 pupils are afraid of gymnastics or specific gymnastic elements. Most pupils
(73,5 %) said that they have physical education when they should, 94,5 % have physical
education outside from time to time, but 50,6 % prefer to have it inside. Almost all of them
(1182) run when they have physical education outside. 72,9 % of students do not have a
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minute for health and 89,8 % do not have an active rest. At the end of the school year, before
the research was carried out, 47,8 % had the highest grade in physical education, 94,2 % were
pleased with their grade, 65 % like having grades in physical education, and 76,7 % are not
afraid of being graded in physical education.
Key words: movement, physical education, pupils from 4th to 6th grade, Dolenjska region,
experiencing physical education
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1. UVOD
Gibanje. Za nekatere zelo pomembno, za nekatere malo manj, nekateri mu ne pripisujejo
nobenega pomena. Dejstvo je, da nam zaradi hitrega tempa življenja pogosto primanjkuje
časa za razne gibalne/športne dejavnosti, poleg tega pa nam življenje lajša visoko razvita
tehnologija, ki nam omogoča življenje s »pritiskom na gumb«, kar pomeni, da se nam ni
potrebno »gibati za preživetje«. Posledično se tudi gibamo precej manj kot generacije pred
nami.
Gibanje je otrokova biološka potreba in primarna dejavnost, ki človeka spremlja skozi vse
življenje. Ima vrsto pozitivnih vplivov na naš telesni, duševni in socialni razvoj ter zdravje in
splošno počutje, krepi imunske sposobnosti, razvija primarne vrednote, kot so strpnost,
solidarnost,

odgovornost,

delavnost,

tekmovalnost,

samoobvladovanje,

disciplina,

samozavest, spoštovanje pravil, poštenost, kritičnost, pomeni »obliž« za stres, ima vzgojno
funkcijo, z njim ublažimo negativne posledice čedalje bolj sedečega načina življenja …
Pomembno je, da otroke že od najzgodnejših let naprej postopoma in na nevsiljiv ter zanimiv
način navajamo na telesno aktivnost, saj bodo le tako vzljubili šport in se z njim radi ukvarjali
tudi kasneje v življenju, pomenil jim bo kvalitetno preživljanje prostega časa, poleg tega pa
tudi priložnost za druženje, zabavo in sprostitev.
Na poti oblikovanja športnega življenjskega sloga na otroke vpliva veliko dejavnikov, med
katerimi so zagotovo najpomembnejši starši, vrstniki in šola. Starši so prvi, ki z zgledom in
odnosom do športa in aktivnega načina življenja vplivajo na otroke. Velikokrat se izkaže, da
imajo šport radi predvsem otroci staršev, ki so se tudi sami kdaj ukvarjali s športom in
prenesli takšen način življenja na svoje otroke. Zato je pomembno, da starši svoje otroke
spodbujajo, usmerjajo in vodijo. Pomemben zunanji motivator so tudi vrstniki, ki so
velikokrat razlog, da otrok še vztraja pri neki športni dejavnosti, saj jim le-ta predstavlja
priložnost za druženje in spoznavanje novih prijateljev. Zelo pomembna pa je tudi šola, ki z
rednim poukom športne vzgoje in tudi z organiziranimi športnimi dejavnostmi v
popoldanskem času prispeva k pogostejšemu gibanju učencev. Na učence močno vplivajo tudi
učitelji s svojim odnosom do športne vzgoje, saj nekaterim ta predmet pomeni le sprostitev od
umskega dela in dolgotrajnega sedenja, drugi pa mu pripisujejo večji pomen. Učenci to
opazijo in se zgledujejo po njih.
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Ljudje smo si med seboj različni, posledično pa različno doživljamo tudi svet okoli sebe.
Tako imamo nekatere osebe, stvari, situacije … radi, nas privlačijo in zanimajo ter ob njih
doživljamo pozitivna čustva. Na drugi strani pa se srečujemo z nečim, kar nam ni všeč, ob
čemer doživljamo občutek nelagodja in strah. Tako je tudi v šoli, saj imajo nekateri učenci
raje slovenščino, drugi glasbo, tretji športno vzgojo … To, kako se učenci pri določenem
predmetu počutijo, ali jim je všeč ali ne, ima velik vpliv na to, koliko se temu predmetu
posvečajo, koliko truda vložijo v šolsko delo, prav tako pa vpliva tudi na uspešnost in oceno
pri tem predmetu.
V diplomskem delu smo se osredotočili na športno vzgojo oziroma na to, kako športno vzgojo
doživljajo učenci druge triade osnovnih šol v dolenjski regiji. S pomočjo vprašalnika smo
raziskali, kdo učence poučuje športno vzgojo, vrstni red šolskih predmetov po priljubljenosti
in pomembnosti za življenje, katere športe imajo učenci pri športni vzgoji radi in katerih ne,
kaj jim je pri športni vzgoji všeč, česa ne marajo, ali imajo športno vzgojo radi, kaj bi pri urah
športne vzgoje najraje delali, kaj bi spremenili, česa jih je strah, ali imajo športno vzgojo
vedno, ko je na urniku, in kje jo izvajajo, katere športne vsebine obravnavajo zunaj, kje imajo
raje športno vzgojo, ali telovadijo tudi med odmori (izvajajo aktivni odmor) in pri urah ostalih
šolskih predmetov (izvajajo minuto za zdravje), kako so bili pri športni vzgoji ocenjeni v
preteklem šolskem letu in ali so bili z oceno zadovoljni, ali jih je ocenjevanja pri športni
vzgoji strah in ali bi imeli raje športno vzgojo brez ocene.
Dobljeni rezultati so zelo zanimivi, delno pričakovani, delno presenetljivi, verjamemo pa, da
za marsikoga, ki ga to področje zanima oziroma na tem področju deluje, tudi koristni.
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2. PREDMET IN PROBLEM
V okviru diplomskega dela smo raziskali, kako športno vzgojo doživljajo učenci druge triade
osnovnih šol v dolenjski regiji. Za to temo sem se odločila predvsem iz radovednosti, saj me
je zelo zanimalo, kako dandanes izgleda šolska športna vzgoja skozi oči devet, deset in enajst
let starih učencev. Prva stvar, ki mi je padla na misel, ko sem zagledala naslov svojega
diplomskega dela, je bil namreč prizor mene in moje sošolke iz osnovne šole, saj sva bili v
odnosu do športne vzgoje kot dan in noč. Meni je bil to vedno najljubši šolski predmet, ona pa
je prebledela že, ko ga je kdo le omenil. To je le eden izmed neštetih primerov, saj vsi vemo,
da ljudje različno dojemamo in doživljamo svet okoli sebe, učenci pa v odnosu do šolskih
predmetov niso nobena izjema. V diplomskem delu smo se osredotočili na doživljanje športne
vzgoje, rezultate, pridobljene v raziskavi, pa smo prikazali v empiričnem delu.

2.1. Šport in športni življenjski slog
»Športa« smo se lotili v hipu, ko smo se rodili. Ko smo prvič stegnili roko za igračko, naredili
prve obotavljive korake, se prvič pognali za žogo … Ko gremo po nakupih, ko tečemo na
avtobus, ko si pripravljamo zajtrk. Gibanje ohranja zdravje in upočasnjuje staranje, krepi
umske sposobnosti in blaži stres. Ko bomo z njim končali, bomo zelo verjetno končali tudi
svoje življenje. Poleg umskih, čustvenih in socialnih spodbud so za celostni razvoj otroka zelo
pomembne tudi gibalne. Čim mlajši je človek, tem večji je medsebojni vpliv gibalnega in
intelektualnega razvoja. Največji je pri starosti od 5 do 12 let. Takrat je gibalna inteligenca
največja in tistega, kar je takrat zamujeno, pozneje ni več mogoče nadoknaditi (Šimenc,
2000).
Otrok spoznava in doživlja svet na različne načine. Pri tem predstavlja specifična gibalna
dejavnost za njegov normalen razvoj in oblikovanje zrele osebnosti nenadomestljiv vir
izkušenj. Poseben pomen ima spoznavanje in usvajanje različnih filogenetsko pogojenih
načinov gibanja (hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja …), nekatera druga pa so še posebno
specifična, zaradi prostora dogajanja in načina izvedbe (igre z žogo, plavanje, smučanje,
drsanje …), zato pa ravno tako pomembna. Elementarna gibanja, ki temeljijo na gibalnih
vzorcih, so osnova za razvoj gibalnih stereotipov. Motorični razvoj poteka od prvih refleksno
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pogojenih gibalnih vzorcev, ki šele omogočajo vzdrževanje položaja telesa, kasneje pokončno
držo in hojo, pa do osvajanja hotenih, kompleksnih in problemsko zastavljenih gibalnih nalog
po določenih zakonitostih. Pot od grobe oblike gibalnih vzorcev do zahtevnih gibalnih
stereotipov, ki jo spremljajo številne korekcije in neuspešni poskusi, je možna le skozi
številne izkušnje, ki se smiselno nadgrajujejo (Pišot, & Štemberger, 2002).
Prve izkušnje otrok morajo biti zaznamovane predvsem z željo po uživanju, druženjem in
zabavo. Na ta način se bodo malčki postopno naučili tudi nekaterih sposobnosti, ki jih bodo
potrebovali kasneje v življenju. Tako bodo imeli na prve športne aktivnosti lepe spomine
(Tušak, Tušak, & Tušak, 2003).
Množica zgodnjih izkušenj pomembno vpliva na kasnejše reakcije otroka v športu. Različne
vzgojne poti in prijemi, različni odzivi na agresivne reakcije otroka, na njegovo čustvenost v
športu, na njegove poskuse samostojnosti in iniciativnosti že v rosnih predšolskih letih
specifično vplivajo in učinkujejo na otroka. Nanj vplivajo tudi sorojenci, vrstniki, stari starši
in vsi, ki imajo tako ali drugače neposreden stik z otrokom (Tušak, Tušak, & Tušak, 2003).
Vsi tisti, ki se tako ali drugače ukvarjajo s preučevanjem otrokovega razvoja, ne bi oporekali
trditvi, da je igra nujen dejavnik zdravega razvoja. Pomembna je predvsem zato, ker naj bi se
športna aktivnost otroka razvila prav iz nje oziroma šport naj bi otroku najprej predstavljal
določeno obliko igre s pravili, kjer gre za neko aktivnost zaradi užitka pa tudi dosego
končnega cilja, npr. zmage, posledice pa naj bi bile pri tem odsotne. Sčasoma pa šport prerase
meje igre s pravili in se približuje delu. Če je za otroka torej šport sprva predstavljal neko
obliko rekreativne dejavnosti, način preživljanja prostega časa, pa se lahko sčasoma
preoblikuje v dejavnost, delo, ki se ne odvija samo v prostem času, ampak zahteva polni
delovni čas otroka – športnika in nemalokrat tudi njegovih staršev (Tušak, Tušak, & Tušak,
2003).
Šport je po vsem svetu razširjena oblika telesne aktivnosti in vadbe. Včasih v njem prevladuje
karakter igranja, včasih boja, v nekaterih primerih tudi dela (Ulaga, 1996, v Cugmas, &
Burjak, 2008).
Planinšec (2003, v Cugmas, & Burjak, 2008) pravi, da je šport vsaka tekmovalna ali
netekmovalna gibalna dejavnost, ki zahteva telesni napor, posebno znanje, ima značilnosti
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igre, pri kateri človek teži k višjim dosežkom ter ustvarjalnemu in dejavnemu preživljanju
prostega časa.
Šport je in bo vse bolj pomemben dejavnik, s katerim bomo vplivali na naše zdravje in
splošno počutje. Ker smo ljudje preveč usmerjeni v materialne dobrine, izgubljamo občutek
za sebe. Vsakodnevno pehanje za boljšim, lepšim, večjim povzroča v človeku dodatni stres, ki
negativno vpliva na naš organizem. S tem pozabljamo na sebe, dokler nas telo na tak ali
drugačen način ne opozori ali celo izda. Za kakovosten in skladen razvoj je za večino
pomembna predvsem redna rekreativna vadba kot ena izmed pojavnih oblik športa (Tušak,
Tušak, & Tušak, 2003).
Telesna aktivnost ima v vseh človekovih življenjskih obdobjih nenadomestljivo vlogo. Nujno
je potrebna za normalen biološki, socialni in mentalni razvoj ter za zdravje mladih, v zrelih
letih in starosti pa redna in primerno izbrana športna in telesna aktivnost ohranja vitalnost,
človeka varuje pred boleznimi in mu omogoča višjo kakovost življenja (Škof, 2005).
Če se osredotočimo na šport otrok, imamo v mislih osnovni motorični razvoj, s katerim
poskušamo vplivati na otroka že od rojstva naprej. Takoj ob rojstvu se prične vpliv okolice na
otroka, ki se razvija po določenih vzorcih. Če je okolje, v katerem otrok odrašča, naravnano v
prid športa in telesne aktivnosti, potem je otrok na dobri poti, da si ustvari pozitivne vzorce, ki
bodo kasneje vplivali na njegov razvoj in življenje (Tušak, Tušak, & Tušak, 2003).
Mladi se v športu naučijo pravilno vključevati tekmovalnost v vsakdanje življenje. Kritiki so
mnenja, da je šport mladih preveč tekmovalno usmerjen in povzroča preveč stresa, namesto
da bi podpiral uresničevanje otrokovih osebnih potreb. Trdijo, da šport otrokove interese
razvija preveč specialno in jih na ta način osiromaši za širino. Vse to je delno res, a ob
pravilnem vodenju s strani odraslih lahko šport mladim prinese veliko sodelovanja, pozitivnih
odnosov z vrstniki, trenerji in drugimi, otroci se tukaj naučijo vztrajnosti in skupinskega dela.
Tekmovalni šport pa jih nauči tudi konstruktivnega prenašanja porazov, ki so sestavni del
življenja. Spodbuja visoko toleranco na bolečino, viša frustracijsko toleranco in ima še mnoge
druge koristne učinke (Tušak, Tušak, & Tušak, 2003).
Po mnenju M. Kovač (2000, v Jurak, Kovač, & Strel, 2002) ima športna vzgoja številne
potenciale za razvijanje temeljnih vrednot, kot so: strpnost, solidarnost, sodelovanje,
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samoobvladovanje,

disciplina,

samozavest,

spoštovanje pravil, poštenost, kritičnost … Športna vzgoja namreč zahteva dejaven pristop k
okolju, ki se kaže v podjetnosti, dinamičnosti in pripravljenosti za dejavno spoprijemanje z
ovirami in obremenitvami vseh vrst. To pa je pogoj za konstruktivno uveljavitev, temelj
samorealizacije in nujna spodbuda za vstop v svet. Zato povečanje ravni posameznih oblik
agresivnosti zaradi športnega udejstvovanja ne pomeni nujno slabo, temveč prav nasprotno
(Jurak, Kovač, & Strel, 2002).
S športno-vzgojnimi dejavnostmi se nedvomno uspešneje in dlje časa bojujemo proti stresu,
veliko prej se ga obranimo in tudi manj bojimo (Krpač, 1996).
Šport je pomembno sredstvo razvoja osebnosti otrok in njihovih sposobnosti ter lastnosti,
sočasno pa tudi pomemben kompenzacijski dejavnik negativnih civilizacijskih trendov za
vzgojo otrok in celostno podobo družine. Z njim se je mogoče uspešno braniti pred
negativnimi učinki sodobnega stehniziranega načina življenja. Šport je najbolj zdrava in
plemenita prostočasna dejavnost, ki lahko bogati človeka v vseh starostnih obdobjih
(Doupona Topič, & Kajtna, 2011).
Športni življenjski slog je način življenja, v katerem igra pomembno vlogo redno ukvarjanje s
športom ali z drugimi gibalnimi dejavnostmi. To pa je le ena razsežnost športnega
življenjskega sloga. Zraven štejemo tudi skrb za ustrezno telesno težo ter brzdanje pri
razvadah, kot sta kajenje in pretirano uživanje alkohola. Besedna zveza športni življenjski slog
se torej ne nanaša na ukvarjanje z vrhunskim tekmovalnim športom, ampak je sopomenka za
zdravi način življenja (Kristan, 2009).
Oblikovanje športnih življenjskih slogov otrok in mladine je odvisno od številnih dejavnikov.
Na posameznikovo gibalno dejavnost vplivajo tri področja:


intrapersonalno (biološko, psihološko in posameznikovo vedenje),



socialno (podpora družine in sovrstnikov; socialni položaj družine) in



okolje, v katerem živi posameznik (športne površine in objekti, njihova dostopnost,
ponudba društev) (Jurak, Kovač, Starc, & Strel, 2007).

Ekološki model predlaga, da je potrebno za razumevanje otrokove oziroma mladostnikove
gibalne dejavnosti preučevati tiste dejavnike, ki vplivajo nanjo, značilnosti gibalne dejavnosti
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ter interakcije med temi področji. Posebej okolje je tisti dejavnik, ki determinira osnovne
materialne in družbeno-kulturne pogoje in sploh omogoča oblikovanje športnih življenjskih
slogov (Jurak, Kovač, Starc, & Strel, 2007).
Šport je sestavljen družbeni pojav. Njegovo mesto in vloga v družbi sta najbolj neposredno
odvisna od stopnje razvitosti družbene zavesti, od potencialnih vrednot športne aktivnosti in
realnih družbenih odnosov do teh vrednot. Osnovni namen športa je povezan s samo športno
aktivnostjo, ki v sistemu družbenih potreb in vrednot le delno pomeni vrednoto samo po sebi.
Najpogosteje je športna aktivnost le sredstvo za doseganje splošnih in specifičnih družbenih
ciljev. Razlikujemo več vrednostnih orientacij do športa:


razvojni šport, kjer športna aktivnost pomeni sredstvo, s katerim družba pospešuje in
usmerja psihofizični in psihosocialni razvoj svojih članov,



rekreativni šport, ki je sredstvo za ohranjanje psihofizičnih sposobnosti posameznika
na optimalnem nivoju,



standardni šport, ki pomeni stalno sekundarno aktivnost, ki se ji namenja večji del
prostega časa, smisel aktivnosti pa je poleg doseganja in ohranjanja optimalnega
nivoja psihofizičnih aktivnosti tudi doseganje visokih športnih rezultatov in s tem
družbenih efektov, ki takim rezultatom sledijo,



vrhunski šport, ki v vsakodnevni praksi predstavlja tradicionalni in splošni model
mišljenja o športu (Tušak, & Tušak, 1994).

Šport mladih je športna dejavnost mladih v okviru športne vzgoje v šoli, je vadba v šolski
interesni dejavnosti/šolskem športnem društvu, so taborniške dejavnosti, igra na domači ulici
v prostem času, planinski izlet s starši, trening v klubu, tekma za državno prvenstvo ali
mednarodno tekmovanje itd. Vse to so dejavnosti otrok in mladostnikov, torej dejavnosti, kjer
morajo biti okoliščine, oblike in načini dela prilagojeni njim, njihovim značilnostim in
potrebam. Športno dejavnost mladih torej lahko razdelimo na tisto, ki se dogaja v okviru
redne šolske športne vzgoje, in na organizirano ter neorganizirano športno dejavnost otrok in
mladine v njihovem prostem času (Škof, 2007).
Telesno aktivnost najboljše promovira šolska športna vzgoja in to predvsem iz treh preprostih
razlogov. Otroci so v programe šolske športne vzgoje vključeni v obdobju, ko so za biološke
prilagoditve in vzgojne vplive športne aktivnosti zelo dovzetni. Programi šolske športne
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vzgoje so dolgotrajni, saj trajajo ves čas šolanja (od 12 do 16 let) ter zajemajo vse generacije
otrok in mladine. Poleg tega šolsko okolje v večini primerov ponuja vso ali vsaj najnujnejšo
infrastrukturo za uspešen pedagoški proces (Škof, 2005).

2.2. Šolska športna vzgoja

2.2.1. Opredelitev predmeta
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. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj otroka vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih
življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami (Kovač et al., 2011).
Šolska športna vzgoja predstavlja tisti del športa, kjer načrtno, strokovno in celovito vplivamo
na mlade generacije, in sicer na njihov odnos do športa in zdravega življenja. Vključuje vadbo
in učenje z nalogami, ki jih lahko označimo kot biološko-zdravstvene, vzgojne in tiste, ki
izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti ter motorično znanje pri rasti in razvoju
otroka (Tušak, 2001, v Cugmas, & Burjak, 2008).
Antropološko humanistična vizija šolske športne vzgoje narekuje postavitev dveh osrednjih in
enakovrednih splošnih vzgojno-izobraževalnih namenov oziroma smotrov:


kratkoročnejši namen je opredeljen s sklopom pozitivnih učinkov na skladen
biopsihosocialni razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka. Gre za
uravnovešanje na eni strani prevladujočih intelektualnih vzgojno-izobraževalnih
spodbud in na drugi strani zanemarjenih gibalnih spodbud; gre za protiutež čedalje
bolj sedečemu načinu življenja (vožnja v šolo z avtomobilom, sedenje v šoli, domače
naloge in domače učenje …),



dolgoročnejši namen je opredeljen kot vzgoja za športni življenjski slog, za zdravo
preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. Govorimo o oblikovanju tako
imenovane trajne športne navade (Kristan, 2009).
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2.2.2. Obseg in struktura predmeta
Program športne vzgoje se izvaja v vseh razredih osnovne šole. Namenjenih mu je 834 ur
rednega pouka in pet športnih dni v vsakem šolskem letu. Zaokrožen je v tri šolska obdobja, v
vsakem od teh pa šola ponuja tri vrste programov:


dejavnosti, obvezne za vse učence,



dejavnosti, ki jih šola ponudi; vključevanje učencev je prostovoljno,



dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi; vključevanje učencev je prostovoljno
(Kovač et al., 2011).

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju v dejavnosti, obvezne za vse učence, spada redni
pouk športne vzgoje in pet športnih dni na leto. V dejavnosti, ki jih šola ponudi in v katere se
učenci vključijo prostovoljno, spadajo šola v naravi s poudarkom na plavanju in zimskih
dejavnostih, športne interesne dejavnosti in dopolnilni pouk. V dodatne dejavnosti, ki jih šola
lahko ponudi in v katere se učenci vključijo prostovoljno, pa spadajo nastopi, prireditve in
šolska športna tekmovanja, tečaji, šole v naravi, športni tabori oz. druge oblike pouka, dodatni
športni programi, minuta za zdravje, rekreativni odmor in oddelki z dodatno športno ponudbo.
Priporočeno je, da je zaradi varnosti in upoštevanja načela individualizacije v vadbeni skupini
največ 20 učencev. V drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj bodo pri
rednem pouku športne vzgoje zaradi razlik v biološkem razvoju učenci razdeljeni v fantovske
in dekliške skupine (Kovač et al., 2011).
Šolska športna vzgoja je zelo pomembno mesto telesne dejavnosti otrok in mladine, vendar
mladim ne zagotovi dovolj potrebne dejavnosti. Zato bi bilo potrebno:


povečati obseg šolske športne vzgoje (idealno vsak dan po eno uro),



razširiti programe športne vzgoje, ki spodbujajo in navajajo mlade k telesni dejavnosti
v šolskih športnih programih v prostem času: v okviru šolskega športnega, planinskega
in drugih društev, izbirnih programov, minut za zdravje, aktivnih rekreativnih/igralnih
odmorov itd.1 (Škof, 2007).

1

itd. pomeni in tako dalje
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Cilji in vsebina vseh teh programov morajo biti bolj kot doslej naravnani k skrbi za razvoj
kondicijske pripravljenosti in zdravja mladih ljudi – k vzgoji za zdrav življenjski slog otrok in
mladine. Prav redni in prostočasni programi šolske športne vzgoje so najbolj zanesljiv korak
naprej in garancija, da se bo razvoju gibalnih sposobnosti in aktivnega odnosa do športne
dejavnosti otrokom in mladini namenilo več časa in na bolj poglobljen način (Škof, 2007).

Številne raziskave in primeri doma in po svetu kažejo, da večja ponudba za otroke in mladino
strokovno vodenih in zanimivih programov športne in športno-rekreativne dejavnosti prispeva
k povečanju časa za športno dejavnost in pozitivno vpliva na odnos otrok in mladine do
telesne dejavnosti nasploh (Škof, 2007).

2.2.3. Splošni cilji športne vzgoje
S športno vzgojo, usmerjeno v zadovoljitev otrokove prvinske potrebe po gibanju in igri,
posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, pridobivanje številnih
in raznovrstnih gibalnih spretnosti ter športnih znanj in čustveno in razumsko dojemanje
športa, uresničujemo splošne cilje športne vzgoje v osnovnošolskem programu:


ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga:


skladna telesna in gibalna razvitost, pravilna telesna drža,



zavesten nadzor telesa pri izvedbi položajev in gibanj,



zdrav način življenja (ustrezna kondicijska pripravljenost; telesna nega; zdrava prehrana;
razbremenitev in sprostitev; ravnovesje med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in
spanjem; odpornost proti boleznim; sposobnost prenašanja naporov; nevtralizacija negativnih
učinkov sodobnega življenja),



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





seznanjanje z varnim in odgovornim športnim udejstvovanjem,



spodbujanje gibalne ustvarjalnosti,

razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem
preživljanju prostega časa,



pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika,


zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih ciljev,



krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase,
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oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave ter okolja kot
posebne vrednote,



oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega sodelovanja,
strpnosti in sprejemanju drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje
športnega obnašanja – »fair playa«) (Kovač et al., 2011).

Primerne vsebine, učne metode in oblike ter individualno postavljanje doseganja ciljev naj
omogočajo, da se učenci ob športnem udejstvovanju počutijo prijetno, se psihično sprostijo,
osmislijo in bolje razumejo šport, si oblikujejo stališča in vrednotni odnos do športa kot
kulturne sestavine človekovega življenja in enega najpomembnejših dejavnikov zdravega
življenjskega sloga (Kovač et al., 2011).

2.2.4. Operativni cilji in vsebine
Operativni cilji so opredeljeni po vzgojno-izobraževalnih obdobjih in so razdeljeni v štiri
skupine, ki poudarjajo:


ustrezno gibalno učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih
sposobnosti),



usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in
odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih,



razumevanje pomena gibanja in športa,



oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa (Kovač et
al., 2011).

Učitelji cilje uresničujejo z različnimi vsebinami, ki se koncentrično nadgrajujejo iz razreda v
razred. Ker smo v diplomskem delu osredotočeni na učence 4., 5. in 6. razreda, bom navedla
le vsebine, s katerimi se učenci srečajo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju:


naravne oblike gibanja, igre in splošna kondicijska priprava: naravne oblike gibanja,
naloge in igre za razvoj skladnosti gibanja, moči, hitrosti, ravnotežja, gibljivosti ter
vzdržljivosti, igre z različnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji (razvoj gibalnih in
funkcionalnih sposobnosti, ogrevanje in umirjanje, spopolnjevanje gibalnih znanj,
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razvijanje ustvarjalnosti, medsebojna pomoč, socializacija, razvedrilo), osnovne
gibalne sposobnosti … ,


atletika: štafetni teki, štarti iz različnih položajev, hiter tek z visokega in nizkega
štarta, daljši tek v naravi v pogovornem tempu, vaje za spopolnjevanje tehnike teka,
skakalni poligoni in štafete, skok v daljino s krajšim zaletom z odrivne cone,
mnogoskoki, skok v višino s krajšim zaletom s prekoračno tehniko čez elastično
vrvico, met žogice (teniške in 250-gramske) ali žvižgača z mesta in s kratkim zaletom,
met težke žoge (1 kg) na različne načine, povelja za visoki in nizki štart … ,



gimnastika z ritmično izraznostjo: sklopi gimnastičnih vaj, premagovanje orodij kot
ovir, poligoni in štafete, prevali naprej in nazaj v kombinacijah, preval naprej letno na
mehke blazine, premet v stran, stoja na rokah s pomočjo, naskoki na skrinjo v različne
opore, raznožka čez kozo s pomočjo ali varovanjem, plezanje po različnih plezalih,
vzmik s pomočjo, različni skoki z enonožnim in sonožnim odrivom, preskakovanje
kolebnice na mestu in v gibanju na različne načine, pravilna telesna drža, gimnastične
vaje za ogrevanje, varnost in medsebojna pomoč … ,



ples: gibanja posameznih delov telesa v različnih smereh, na različnih ravneh in z
uporabo različne sile, plesne igre, povezovanje ljudskih plesov posameznih pokrajin v
sklop, preprosti družabni plesi svetovnega plesnega programa (osnovne slike in
kombinacije standardnih in latinskoameriških plesov), vaje pravilnega dihanja in
sproščanja, gibalno ustvarjanje na določeno temo, pomen ritma v različnih življenjskih
pojavih in gibanju, ljudski plesi slovenskih pokrajin in njihove značilnosti, družabni
plesi … ,



mala košarka: različne oblike vodenja na mestu, prehodi v vodenje, vodenje s
spremembami smeri in menjavanjem rok spredaj, zaustavljanje po vodenju, obračanje
z žogo – pivotiranje, lovljenje in podajanje žoge med tekom, lovljenje žoge po
odkrivanju in vtekanju ter obrat proti košu, preigravanja in meti po ustavljanju,
postavljeni napad z enim igralcem, odkrivanja in vtekanja napadalca z različnimi
zaključki po sprejemu žoge, postavljeni napad s tremi igralci, pokrivanje napadalca z
žogo in brez nje, košarkarske štafetne igre, elementarne igre in male moštvene igre s
prirejenimi pravili, temeljna pravila male košarke in najpomembnejši sodniški izrazi,
športno obnašanje … ,



mala odbojka: elementarne igre za razvoj hitrosti, orientacije v prostoru in
sodelovanja, različna žoganja in štafetne igre, osnovni tehnični in taktični elementi:
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zgornji in spodnji odboj s spremembami smeri leta žoge, podaja, servis, sprejem
servisa, osnovni izrazi, povezani s tehniko in taktiko male odbojke, temeljna pravila
male odbojke in športno obnašanje … ,


mali rokomet: elementarne igre, štafete in igre s prirejenimi pravili, ki vključujejo
osnovne tehnične elemente rokometne igre, osnovni tehnični in taktični elementi:
lovljenje žoge, komolčna podaja, podaja z dolgim zamahom iznad glave, vodenje
žoge, prodor z žogo, strel z dolgim zamahom iznad glave, odkrivanje igralca brez
žoge, kritje napadalca brez žoge, osnovni izrazi, povezani s tehniko in taktiko malega
rokometa, temeljna pravila malega rokometa in športno obnašanje … ,



mali nogomet: elementarne igre za razvoj hitrosti, orientacije v prostoru in
sodelovanja, ki vključujejo osnovne tehnične elemente nogometa, osnovni tehnični
elementi brez žoge (odkrivanja, varanja) in z žogo (poigravanja, vodenja, podajanja,
sprejemanja, udarjanja), taktični elementi: obrambna preža in pokrivanje napadalcev,
osnove medsebojnega sodelovanja v igri dveh, treh ali več igralcev, osnovni izrazi,
povezani s tehniko in taktiko malega nogometa (podajanje, udarjanje, vodenje idr.),
temeljna pravila malega nogometa in športno obnašanje … ,



plavanje in nekatere vodne dejavnosti (poletna šola v naravi): ena ali dve tehniki
plavanja, šolski štartni skok, šolski obrat, potop s prelomom, elementi samoreševanja,
pomen znanja plavanja, lastnosti vode, higiena v vodi in ob njej, nevarnosti skakanja
na glavo, nevarnosti v globoki vodi … ,



smučanje in nekatere zimske dejavnosti (za šole, ki imajo pogoje, v šoli v naravi, na
zimskem športnem dnevu): igre na snegu, sankanje, drsanje, hoja in drsenje na
tekaških smučeh, smučanje: začetne oblike smučanja – zavoj s klinastim odrivom z
vbodom palice, osnovno vijuganje, uporaba smučarskih naprav, nadaljevalne oblike
smučanja – terensko vijuganje v širšem oziroma ožjem hodniku, premagovanje
terenov s povečano naklonino, pravilno vbadanje palice, pravilna vzporedna
postavitev smuči v vseh fazah zavoja, prilagajanje na smučanje v snežnih parkih, vrste
snega, ogrevanje pred vadbo, pravila vedenja na smučišču (FIS-pravila), drsališču in
sankališču, nevarnosti na smučišču, drsališču in sankališču ter ravnanje v primeru
nesreče, oprema za zimske športe … ,



pohodništvo: orientacijski pohod po označeni poti, dva pohoda na višjo razgledno
vzpetino: eden od teh naj bo zahtevnejši pohod glede na premagano višinsko razliko,
nevarnosti v gorah, varnost na pohodih: oblačilo, obutev, nahrbtnik, tempo hoje,
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prehrana, pitje tekočine, prva pomoč pri praskah, žuljih, pikih žuželk, zaščita pred
insekti, vpliv hoje na organizem, varovanje narave (spoznavanje narave, skrb za
čistočo okolja, ravnanje v naravi), določitev strani neba s soncem in uro, spoznavanje
okolice ob zemljevidu … ,


ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti: izvedba
različnih testnih nalog za ugotavljanje gibalne učinkovitosti, postopki merjenja,
vrednotenje svojih dosežkov … ,



dodatne vsebine: rolanje, kolesarjenje, namizni tenis, mali tenis, elementi borilnih
športov, badminton, deskanje in drugi, športni programi: Krpan, Mladi planinec 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), varnost pri
izbranih športih (Kovač et al., 2011).

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju so športni vzgoji namenjene tri ure na teden, pet
športnih dni v vsakem razredu in šola v naravi: ena s poudarkom na plavanju ter druga z
zimskimi dejavnostmi. Učenci lahko obiskujejo tudi interesne dejavnosti in druge oblike
razširjenega programa osnovne šole. Osnovne značilnosti biološkega razvoja otrok v tem
obdobju so predvsem upočasnjena telesna rast, začetek intenzivne rasti mišic, velika stopnja
razvitosti koordinacije gibanja, določena stopnja intelektualne razvitosti za sprejemanje
skupinskih navodil, socialna razvitost za sodelovalne odnose s sovrstniki in zaradi
obremenitev v šoli višek telesne energije, ki se lahko uspešno sprošča v gibalni dejavnosti. To
obdobje je najprimernejši čas za učenje dejavnosti, ki zahtevajo veliko naučenih gibalnih
vzorcev in so podlaga za razvoj osnovnih struktur gibalne inteligentnosti posameznika (Kovač
et al., 2011).
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci usvojijo temeljna športna znanja atletike,
gimnastike, plesa in športnih iger. Znanje plavanja nadgradijo v šoli v naravi z vsebinami
plavanja v četrtem razredu. Učencem, ki ne postanejo plavalci, naj šola priporoči vključitev v
šolo v naravi ali tečaj plavanja še v 5. in 6. razredu. Tako naj bi ob koncu drugega vzgojnoizobraževalnega obdobja pri preverjanju znanja plavanja učenci varno preplavali 50 metrov in
bili sposobni neprekinjeno plavati deset minut v globoki vodi. Učenci in učenke naj bodo pri
vadbi razvrščeni v fantovske in dekliške skupine. Igra še vedno ostaja nujni del vsake vadbene
ure. V različne dele učne ure vključujemo glasbo, poudarjamo gibalno izražanje in
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ustvarjalnost. Pri vadbi uporabljamo številne in raznovrstne pripomočke, tudi sodobno IKT2.
Učenci so že sposobni sprejemati natančnejša navodila in uspešno delati v skupinah (delo v
heterogenih in homogenih skupinah, delo z dodatnimi in dopolnilnimi nalogami, obhodna
vadba ipd.). Spoznajo naj tudi osnove pomoči in varovanja. Program naj bo usmerjen tudi k
razumskemu dojemanju gibanja in športa kot pomembnih dejavnikov zdravega življenjskega
sloga (Kovač et al., 2011).
Učitelj izbira in posreduje metodične enote in naloge skladno z zaporedjem didaktičnih
korakov, ki so uveljavljeni v stroki. Izbiro nalog prilagaja zmožnostim svojih učencev. Te
določa na podlagi opazovanja in načrtnega ugotavljanja ter vrednotenja njihovih razvojnih
značilnosti in gibalne učinkovitosti (Kovač et al., 2011).

2.2.5. Športni dan
Športni dnevi so obvezni za vse učence. Vsebinsko in doživljajsko naj bodo bogati, vedri ter
povezani z drugimi predmetnimi področji in smiselno razporejeni skozi vse leto. V vsakem
razredu imajo učenci pet športnih dni. Športni dan praviloma traja pet ur. Večina športnih dni
naj poteka v naravi (Kovač et al., 2011).
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju dva športna dneva namenimo pohodništvu. Eden
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 medrazrednim 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 (Kovač et al., 2011).
Pri izbiri dejavnosti upoštevamo interese in sposobnosti učencev, možnosti okolja in vreme.
Pomembno je, da so na športnih dnevih aktivni vsi učenci in da jim športni dan pomeni
2

IKT – informacijsko-komunikacijska tehnologija
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prijetno doživetje. To pa zahteva od učiteljev v šoli premišljeno pripravo in brezhibno
izpeljavo (Kovač et al., 2011).
Z organizacijskega vidika je športni dan ena izmed najbolj primernih oblik za izvedbo
medpredmetnega povezovanja, saj z vidika organizacije izkoristimo »porušen« dnevni urnik
in nam za usklajevanje dela učiteljev različnih predmetov ni potrebno vložiti dodatnega
organizacijskega napora (Cankar, & Kovač, 2008).
Eden izmed pomembnejših ciljev športnih dni je, da učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju,
gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Pri tem naj razvijajo
tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, si utrjujejo samozavest
in pridobivajo trajne športne navade. Poleg seznanjanja z različnimi športnimi dejavnostmi
naj učenci širijo športna znanja z znanjem iz drugih predmetov (Cankar, & Kovač, 2008).
Športni dan s poudarkom na tematiki »fair playa« omogoča udejanjanje »pozitivnih
vedenjskih vzorcev (spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, zdravi tekmovalnosti,
spoštovanju športnega obnašanje – »fair playa«, strpnosti in sprejemanja drugačnosti)«.
Izvedbeno se lahko odvija na sami šoli, možno ga je kombinirati z izbranim športnim
dogodkom v bližini šole ali pa celo z večjo (mednarodno) športno prireditvijo, ki se je
nameravajo učenci aktivno udeležiti (Cankar, & Kovač, 2008).
Športni dan, ki je namenjen zgolj ogledu velike športne prireditve, ni športni dan, ker ne
udejanja smotrov, zaradi katerih so športni dnevi v učnem načrtu (dolgotrajnejša telesna
dejavnost in spoznavanje z vsebinami, ki jih pri rednem pouku ni mogoče predstaviti)
(Kristan, 2009).

2.2.6. Šola v naravi
Šola v naravi je opredeljena kot posebna vzgojno-izobraževalna oblika, katere bistvo je v tem,
da cel 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 (Kristan, 1998).
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Vsakodnevna vožnja v kraj vzgojno-izobraževalnega dela s popoldanskim ali večernim
vračanjem domov ni šola v naravi (Kristan, 2009).
Šola v naravi poteka zunaj kraja stalnega bivanja, pri čemer se v pedagoškem procesu
prepletajo vsebine športa, naravoslovja, družboslovja, glasbenega in likovnega izražanja. Šola
izpelje šolo v naravi v skladu s Konceptom šole v naravi. Šola v naravi je tudi izjemna
priložnost za spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov med učenci, saj nudi možnost
poglobljenega spoznavanja in drugačnega skupnega sodelovanja učiteljev ter učencev. 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: šola v naravi z vsebinami pohodništva ali
šolo v naravi, pri čemer se učenci seznanijo z različnimi športi v naravi, orientacijo,
preživetjem v naravi … (Kovač et al., 2011).
Osnovni splošni vzgojno-izobraževalni smoter šole v naravi je z neposrednim smiselnim
izobraževanjem v naravi ter doživljanjem narave in različnih dejavnosti v njej izobraziti in
vzgojiti mladega človeka za dejavno življenje v naravi in z naravo, hkrati pa ga tudi vzgojiti,
da bo naravo vgradil v svoj vrednotni sistem, tako da bo vedno in povsod pripravljen ohranjati
in varovati naravno okolje ter naravno in kulturno dediščino v njem (Kristan, 1998).
Poleg tega smotra lahko v šoli v naravi uresničujemo še celo vrsto smotrov in ciljev, ki jih
doma, pri rednem pouku, lahko uresničujemo veliko manj uspešno ali pa jih sploh ne
moremo. Šola v naravi je ena redkih vzgojno-izobraževalnih oblik, pri kateri se precej
enakovredno prepletajo spoznavne, gibalne, čustvene, socialne, moralne in estetske
razsežnosti vzgoje. Doživete socialne, moralne in estetske izkušnje pomagajo pri zorenju
učencev veliko bolj, kot je to mogoče pričakovati od navadnega šolskega pouka (Kristan,
1998).
Brez vsakodnevnega športa ni in ne sme biti šole v naravi. Šport mora biti redna vsakodnevna
sestavina šole v naravi. Vsakodnevno gibanje je otroku nujno potrebno za njegov zdrav in
skladen razvoj, zato bi bilo nehumano in nepedagoško, če bi mu v šoli v naravi to odvzeli ali
bistveno zmanjšali (Kristan, 1998).
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V šolo v naravi sodi le izbran vzgojno-izobraževalni program. Nesmotrno bi bilo, če bi v šoli
v naravi počeli stvari, ki jih je mogoče početi doma. Šolo v naravi je treba izrabiti za tiste
dejavnosti, ki jih doma pri rednem pouku po urniku ni mogoče izvajati. Nesmiselno se zdi v
šoli v naravi igrati, denimo, košarko, odbojko, nogomet in podobno, kajti vse to lahko
počnemo doma pri rednem pouku. V šolo v naravi ne gremo zaradi športnih iger, ampak
zaradi dejavnosti v naravi, ki jih pri rednem pouku ni mogoče izvajati. Gre za tiste športne
dejavnosti, ki so v svetu in pri nas priznane kot pomemben del sodobne športne kulture in so v
vrhu vrednostnih lestvic tako imenovanega športa za vse. To so plavanje, smučanje,
izletništvo, pohodništvo, gorništvo, kolesarjenje, pa tudi orientiranje v naravi, veslanje in
drsanje … (Kristan, 1998).
Šola v naravi ne udejanja vseh vzgojno-izobraževalnih smotrov kar sama po sebi. Udejanjajo
jih učitelji. M. Morano, ki je proučeval uspešnost šole v naravi, je prišel do tega sklepa: »Šola
v naravi se začne in konča pri učitelju. Naj bo vreme še tako lepo, smuka še tako ugodna,
hrana še tako dobra, brez obsežnih priprav učiteljev, brez njihovega dobrega vodstva, brez
medsebojnega razumevanja učiteljev in vaditeljev, njihovih usklajenih vzgojnih delovanj …
od šole v naravi ne moremo pričakovati takšnih učinkov, kot si jih želimo« (Kristan, 1998, str.
60).
Podatki kažejo, da veliko več šol organizira poletno šolo v naravi. Deloma je vzrok za to
iskati v višjih stroških zimske šole in v težavah z opremo, deloma pa tudi v neenakem
vrednotenju obeh vsebin. Pogosto namreč naletimo na naziranje, da je plavanje pač veliko
pomembnejše od smučanja (Kristan, 1998).
Če kje, potem v šoli v naravi lahko upoštevamo učinkovito vzgojno-izobraževalno
stopnjevanje »spoznati–doživeti–vrednotiti–ravnati in ukrepati«. V šoli v naravi smo lahko
priče izjemnemu prepletanju spoznavnih, čustvenih, etičnih in akcijskih prvin vzgojno-izobraževalnega procesa, kar je v učilnicah teže doseči ali sploh nemogoče (Kristan, 1998).
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2.2.7. Športne interesne dejavnosti, prireditve, nastopi in tekmovanja
Šola redni program športne vzgoje obogati tudi z dodatnimi programi, športnimi interesnimi
dejavnostmi, nastopi, prireditvami in tekmovanji. 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 in naj
bodo namenjene vsem učencem (Kovač et al., 2011).
Šolska športna interesna dejavnost je lahko prostovoljna, neobvezna oblika šolske športne
vzgoje v izbrani športni zvrsti ali pa obvezna v obliki obveznega izbirnega predmeta. Šolska
športna interesna dejavnost je dodatno oblikovanje tako imenovane »trajne športne navade«.
Po eni plati ponuja učencem dodatni pouk v izbrani zvrsti, po drugi pa omogoča posebno
uveljavljanje učencev, ki kažejo nagnjenost za to področje. Smotrno naj se povezuje z
ustreznimi krajevnimi športnimi organizacijami, vendar naj dejavnost praviloma vodi
pedagog, ne krajevni športni delavec brez pedagoške izobrazbe (Kristan, 2009).
Nastopi, prireditve in športna tekmovanja so nadgradnja šolske športne vzgoje ter interesnih
dejavnosti. Učenci naj prikažejo svoje znanje na nastopih za starše in druge člane družine.
Organiziramo tudi različne prireditve (skupen pohod s starši, športno popoldne, zabavni konec
tedna …) (Kovač et al., 2011).
Šolska športna tekmovanja so sestavni del šolskega športnega utripa, motivacija za učence in
učitelje ter sooblikovanje trajne športne navade za vsa življenjska obdobja, zato je treba
izdelati smiseln in smotrn sistem šolskih tekmovanj. Zgolj tekmovalni uspehi šole niso
kazalec kakovostne šolske športne vzgoje. Pehanje za športnim izidom manjšega števila
učencev ob zanemarjanju temeljnih vzgojno-izobraževalnih smotrov, ki so namenjeni vsem
učencem, je športna vzgoja »z napako« (Kristan, 2009).
Pri tekmovanjih učitelj upošteva fiziološka, socialna in pedagoška načela in ne postavlja v
ospredje le športnega dosežka. Učenci naj se za tekmovanje načrtno pripravljajo, na tekmi pa
naj bodo strokovno vodeni. Najpomembnejši cilj je skupno prizadevanje za dosego cilja,
spoštovanje vseh sodelujočih, medsebojna pomoč in vzgoja za to, da se znamo veseliti uspeha
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in tudi prenesti poraz. Tekmovanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj bodo
skupinska (štafetne igre, poligoni, kros, igre …) (Kovač et al., 2011).
Osnova je razredni in šolski tekmovalni sistem, v katerega naj bo vključenih čim več učencev,
ki naj pomagajo tudi pri organizaciji tekmovanj. Vzgojiti jih je treba za kulturno spremljanje
športnega dogodka. Nastopi na šolskih športnih tekmovanjih so avtonomna odločitev šol,
športnih pedagogov in učencev samih (Kovač et al., 2011).
Športno tekmovanje je koristno, zmaga in poraz pa sta osmišljena, če so učenci telesno,
socialno in pedagoško pripravljeni na tekmovanje. Tekmovanje, katerega glavni namen je le
dosežek, za mlade izgublja pravi smisel. Spodbujanje sodelovanja in medsebojnega druženja
ter spoštovanje »fair playa« je mogoče doseči le, če so učenci za tekmovanje dobro
pripravljeni, na tekmovanju pa strokovno vodeni. Učenec in učitelj morata v svojem okolju
odgovorno sprejeti določeno vlogo ter svoje sposobnosti in želje prilagoditi ter uskladiti s
skupino,

zato

organiziramo

tako

tekmovanja

posameznikov

kot

skupin

(http://www.sportmladih.net/programi_som/sportna_tekmovanja/sst_o_programu).
Šport v šoli je dobra priložnost za druženje ter povezovanje šole, učencev, staršev in klubov
ter društev. Šolska športna tekmovanja in prireditve so tako vez med šolskim in društvenim
športom ter povezava med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi programi, ki jih
izpeljujejo

nacionalne

panožne

zveze

(http://www.sportmladih.net/programi_som/sportna_tekmovanja/sst_o_programu).
Spodbujati velja vzgojne možnosti šolskih športnih tekmovanj, ki se kažejo v učinkovitejšem
otrokovem samonadzoru, samospoštovanju, spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev
(poštenost, borbenost …) in v ustreznejšem etičnem in estetskem presojanju dogajanja
(http://www.sportmladih.net/programi_som/sportna_tekmovanja/sst_o_programu).

2.2.8. Aktivni (rekreativni) odmor in minuta za zdravje
Zamisel o aktivnem odmoru je dal že leta 1903 znani ruski fiziolog Sečenov, ki je s pomočjo
ergometrijskega eksperimenta spoznal, da si utrujena leva roka hitreje opomore, če v času
mirovanja dela desna roka. Utrujena mišična skupina si torej hitreje opomore, če druge
mišične skupine v tem času delajo. Ta zakonitost se je kasneje razširila tudi na duševno
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področje. V praksi je najbolj uspešna tista teorija aktivnega odmora, ki daje prednost
»kontrastnosti«. Obremenimo tiste dele telesa ali organske funkcije, ki pri šolskem sedenju
niso sodelovali in menjamo okolje, v katerem ni negativnih dejavnikov, ki so pri pouku
vplivali na slabo počutje (smrad, vročina, prepih, negativni vplivi dolgotrajnega sedenja na
organizem, psihična napetost) (Rozman, 1984).
Značilnost učenčevega »delovnega procesa« je velika enostranska obremenitev: to je od 3- do
8-urno delo, ki učence obremenjuje čutno, intelektualno in čustveno-socialno, enoličnost
socialnega in fizičnega okolja ter statična fizična obremenitev (sedenje), ki je za učence
najbolj utrujajoča. Med poukom se intenzivnost in učinkovitost osnovnih fizioloških funkcij
učencev znižuje. Najbolj se to odraža na možganih, ki so za pomanjkanje kisika najbolj
občutljiv del telesa. Temeljno načelo rekreacije – kontrarnost – zahteva, da je počitek aktiven.
Športno-vzgojno področje je pomembno, kajti določene vplive je moč reševati samo z
gibalnimi dejavnostmi (Krpač, 1996).
Aktivni odmor se je na pedagoško področje prenesel ob uvajanju COŠ3, in sicer iz
proizvodnje, kjer je pokazal naslednje ugodne učinke: zmanjšanje obolenj, izboljšanje
reakcijskega časa, zmanjšanje nesreč, povečanje proizvodnje, boljše psihosomatsko stanje,
bolj disciplinirani odnosi med zaposlenimi, boljše razpoloženje, zadovoljstvo, večja udobnost
in boljši medosebni odnosi (Krpač, 1996).
Aktivni odmor vpliva na spremembe v organizmu in tudi več ur pozneje omogoča bolj
uspešno pedagoško delo. Učenci aktivni odmor resnično potrebujejo. To nam dokazuje vrsta
spontanih dejavnosti v odmorih med urami. Tem učitelji pogosto niso naklonjeni, kar sproža
konfliktne situacije in stres. Zaradi neorganiziranosti neorganiziranih dejavnosti prihaja tudi
do nezgod (Krpač, 1996).
Z aktivnim odmorom želimo doseči naslednje:

3



vplivati na humanizacijo dela v šoli,



zmanjševati stresne situacije v šoli in krepiti odpornost proti stresu,



zadovoljiti učenčeve potrebe po igri, gibanju, sreči, veselju, zadovoljstvu,



sprostiti in razvedriti učence,

COŠ – celodnevna osnovna šola

- 21 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Matkovič Darja; diplomsko delo



dvigovati psihofizične sposobnosti,



povečati storilnost,



ohranjati in izboljševati zdravstveno stanje,



vplivati na boljšo motivacijo za delo,



ustvarjati sproščeno vzdušje,



zmanjšati negativne posledice sedenja, slabega zraka in drugih motečih dejavnikov



pospešiti prekrvavitev in s tem dvig funkcij, zlasti živčnega sistema,



pospešiti procese socializacije in internalizacije,



pripraviti učenca, da bo znal pozneje v življenju uporabljati koristne vplive aktivnega
odmora (Krpač, 1996).

Načrtovanje aktivnega odmora naj bi izvedli timsko, strokovne službe na šoli v sodelovanju s
športnimi pedagogi. Opredeliti bi morali čas, trajanje in kraj izvajanja, nosilce nalog, njihovo
izobraževanje in dolžnosti, predvideti različne možnosti v primeru slabega vremena,
zagotoviti osnovne rekvizite … (Krpač, 1996).
Z različnimi športnimi sredstvi – vajami – prvenstveno zagotovimo povečano delovanje
srčno-žilnega sistema in hkrati psihično sprostimo učence. Vaje morajo učenci poznati.
Posamezni gibi morajo biti že avtomatizirani. Zagotovimo izbiro sredstev, pri katerih ni čutiti
vpliva učitelja. Upoštevamo starostno stopnjo, vremenske pogoje, pripravljenost učencev in
doseženo stopnjo obvladovanja veščin iz rednega programa telesne vzgoje (Rozman, 1984).
Nekaj primerov: sprehodi, počitek na trati, tek v naravi, uporaba zviral, ples, joga, športne
igre, elementarne igre, namizni tenis, kolesarjenje na poligonu, pozimi sankanje, postavljanje
sneženega moža itd. Vsebine pogosto menjamo, vedno pa moramo učencem ponuditi kaj
novega in zanimivega. Organizacijo moramo domisliti in natančno opredeliti, učitelj mora
organizacijo voditi tako, da učenec nima občutka vodenja. Običajno organiziramo na osnovni
šoli aktivni odmor ločeno za nižjo in višjo stopnjo. Klimatski in vremenski pogoji ne smejo
biti ovira za izvajanje dejavnosti, zagotoviti pa moramo osnovno higieno in varnost. Odmor
naj bi bil med 10. in 11. uro in ne krajši od 20 min. Najučinkovitejši čas je 30 min. Čim mlajši
so učenci, tem prej potrebujejo odmor. Aktivni odmor in malica ne moreta in ne smeta biti
istočasno. Vsi učitelji so aktivni udeleženci odmora. Pripravljeni morajo biti, da bodo sodili,
aktivno igrali v ekipi in podobno (Rozman, 1984).
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Izsledki raziskav kažejo, da učenčeva učna sposobnost v opoldanskih urah pade in da je
popoldanska učna sposobnost odvisna od pravilne izrabe opoldanskega odmora (Zelenik,
2002).
Aktivni odmor je namenjen dejavni sprostitvi učencev in učiteljev, ki ta čas preživijo skupaj,
kar pomembno vpliva na oblikovanje sproščenih odnosov. Učitelji pa imajo veliko možnosti,
da učence bolje spoznajo (Zelenik, 2002).
Minuta za zdravje je sestavni del vsake šolske ure v učilnici. Traja 3–5 minut. Vzame nam
sicer nekaj minut, vendar pa njen učinek odtehta izgubljeni čas. Izvedemo jo takrat, ko
opazimo, da so postali otroci nemirni in nezbrani. Prostor prezračimo, z učenci pa izvedemo 2
do 4 gibalne naloge, s katerimi jih telesno razgibamo in psihično sprostimo (Dežman, 1988).
V minuti za zdravje lahko izvajamo plesne in štafetne igre, gibalne igre z žogo, igre za razvoj
koordinacije, se igramo z baloni …

2.2.9. Ocenjevanje šolske športne vzgoje
Športni pedagog Jože Beslič, pedagoški svetovalec Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, je
že leta 1971 zapisal: »Telesna vzgoja je vzgojno področje, na katerem lahko dober učitelj
uspešno deluje tudi brez ocenjevanja« (Kristan, 2009, str. 470).
Vrednotenje stopnje usvojenosti športnih znanj in spremljanje osebnih športnih dosežkov ter
učenčevega biološkega razvoja so neločljive in nepogrešljive sestavine vsakega vzgojnoizobraževalnega dela. Načrtno spremljanje in povratna informacija o zbranih podatkih
učenčevega napredka ter opazovanje in analiziranje procesa dela omogočajo učitelju ustrezno
načrtovanje športnovzgojnega procesa, prilagoditev pouka posamezniku, svetovanje pri
izboljšanju njegovih dosežkov ali odpravljanju pomanjkljivosti in vključevanju v različne
zunajšolske dejavnosti (Kovač et al., 2011).
Na ocenjevanje športne vzgoje bistveno vplivajo morfološke, motorične in funkcionalne
lastnosti učencev. Te lastnosti niso pri vseh enake, hkrati pa so razlike bolj ali manj naravne,
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normalne in same po sebi umevne, zato jih je krivično objektivno ocenjevati na podlagi
statistične populacijske srednje vrednosti (Kristan, 2009).
Nepedagoško, krivično, neetično in nehumano je objektivno ocenjevati nekaj, kar je po naravi
stvari subjektivno, normalno razpršeno po populaciji in hkrati še bolj ali manj prirojeno ter
zato učenci v dveh ali treh šolskih urah v tednu na to ne morejo bistveno vplivati (Kristan,
2009).
Spremljava in preverjanje sta podlagi za ocenjevanje športne vzgoje. Pri ocenjevanju učitelj
upošteva naslednja osnovna izhodišča:


ocenjuje predvsem učenčevo gibalno znanje ob upoštevanju individualnih sprememb v
telesnem in gibalnem razvoju. Upošteva, da so učenci različni, saj so njihove
značilnosti in sposobnosti odvisne od njihovih dispozicij, predhodnih izkušenj in
družbenega okolja, v katerem živijo. Zato jim postavi individualne cilje, poišče
vsebine, kjer bodo uspešni, diferencira metodične postopke in poudarja pomembnost
njihovega osebnega napredka,



osnova za ocenjevanje je doseganje standardov znanja in sposobnosti po vzgojno-izobraževalnih obdobjih, ki so opredeljeni v učnem načrtu,



ocenjuje se takrat, ko je določena praktična in teoretična vsebina obravnavana in
utrjena ter jo obvlada večina učencev. Glede na individualne značilnosti učencev lahko
učitelj preverja in ocenjuje različne vsebine,



kriteriji ocenjevanja morajo biti na začetku šolskega leta jasno predstavljeni vsem
učencem,



uporablja naj različne načine ocenjevanja in ocenjuje različna področja: nastopi, pisni
in ustni ter drugi izdelki,



v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj ocenjuje predvsem izbrana
temeljna znanja, v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa predvsem uporabo
znanj v različnih avtentičnih situacijah,



pri ocenjevanju znanja je treba upoštevati veljavno zakonodajo (Kovač et al, 2011).

Skozi zgodovino se je ocenjevanje spreminjalo. Tako tudi pri športni vzgoji poznamo več
načinov ocenjevanja in ocen. Učitelji imajo gleda ocenjevanja različna mnenja. Nekaterim se
zdi boljše besedno ocenjevanje, nekaterim številčno, nekaterim opisno, spet drugi so mnenja,
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da bi bilo najboljše, če pri športni vzgoji sploh ne bi bilo ocenjevanja. Trenutno se v 4., 5. in
6. razredu devetletne osnovne šole športna vzgoja ocenjuje s številčnimi ocenami.
Petstopenjski številčni oceni pripisujejo naslednje slabosti:


številčna ocena je neinformativna; ne izraža posebnosti posameznega učenca in o njem
ne daje nobenih posebnih informacij,



je neobjektivna, nezanesljiva in neveljavna,



ocene različnih učiteljev so ergološko neekvivalentne, torej nekompatibilne,



znanje učencev se razlikuje tako po obsegu kot po kakovosti in tega ni mogoče
objektivno primerjati med seboj s splošno številčno oceno,



številčne ocene navajajo učence na učenje zaradi ocene in za oceno, ne pa zaradi želje
po znanju,



številčne ocene porajajo nezdravo tekmovanje med učenci, slabo vplivajo na njihove
medsebojne odnose pa tudi na razvoj osebnosti; tisti, ki imajo dobre ocene, dobivajo
občutek, da so več vredni od ostalih, slabši pa postanejo negotovi, zadržani ali
agresivni (Kristan, 1992).

Opisni oceni pripisujejo naslednje dobre lastnosti:


ima veliko informativno vrednost,



psihološko razbremenjuje učence, ker se ne bojijo ocene,



upošteva subjektivne dejavnike,



slabši učenci niso inferiorni,



manj obvezuje učence in zmanjšuje njihovo odgovornost,



opisne ocene učenci ne štejejo za vrednostno klasifikacijo,



zmanjšuje se jez med učiteljem in slabšimi učenci (Kristan, 1992).

Med slabe lastnosti opisne ocene štejejo naslednje:


ocena je še vedno subjektivna,



takšna ocena je predvsem učenčev opis, nima pa nobene vzgojne vloge,



takšno ocenjevanje bi vzelo učitelju veliko časa; postal bi administrator (Kristan,
1992).

- 25 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Matkovič Darja; diplomsko delo

Šolsko oceno štejemo med zunanja motivacijska sredstva. Ocena naj bi učenca motivirala,
spodbujala k večji učni storilnosti. V teoriji ocenjevanja pripisujejo šolski oceni izobraževalni
in vzgojni pomen. V športni vzgoji lahko motivacijsko vlogo, ki jo pripisujejo oceni, veliko
bolje opravi merjenje športnih dosežkov. To merjenje ni odvisno od učiteljeve subjektivne
presoje. Rezultat športne vaje ali tekme je najbolj objektivno merilo za nagrajevanje po delu
(Kristan, 1992).

2.3. Odnos staršev in otrok do športa in športne vzgoje
Na otroka v najzgodnejšem obdobju življenja zelo pomembno vplivajo starši oziroma družina,
v kateri živi. Njegove prve izkušnje izvirajo iz družine. Družina lahko v začetnem obdobju
najbolj vpliva na otroka in mu pomaga oblikovati potrebne gibalne izkušnje. Več gibalnih
informacij in izkušenj bo otrok dobival, večja je verjetnost, da se bo tudi kasneje ukvarjal s
športom oziroma ga vgradil v svoj življenjski slog. Raziskave kažejo, da sedemletniki
praviloma presežejo svoje starše, predvsem na področju energijske zmožnosti. Nekaj let se
lahko družina še skupaj ukvarja z nekaterimi športnimi zvrstmi, vendar na račun višje
informacijske komponente pri starših. Otroci, stari okoli dvanajst let, pa starše prehitijo na
obeh področjih. Redno gibalno/športno udejstvovanje v družini pomembno vpliva na
oblikovanje zdravega življenjskega sloga (Pišot, & Štemberger, 2002).
Otrok si ustrezna stališča oblikuje v družini, šoli in med vrstniki zunaj šole. Povezava med
načinom življenja družine in stališči do športa je velika. Usmerjanje otrok v šport je zelo
odvisno od načina družinskega življenja in vzgoje. Večina tistih, ki so se s športom aktivno
ukvarjali sami, tako življenje ohrani tudi, ko pridejo otroci. Med otroki, ki se aktivno
ukvarjajo s športom, prevladujejo otroci tistih staršev, ki so bili v preteklosti tudi sami
športniki. Težave pa nastanejo pri tistem delu populacije otrok, katerih starši ne čutijo potrebe
po takem načinu življenja. Pri njih pozitivna športna spodbuda, zgled s strani staršev odpade.
Ostaneta še šola in vrstniki. Za slednje je verjetnost dolgotrajnega vpliva majhna in tako
ostane samo še šola z dvema ali tremi urami športne vzgoje na teden (Šimenc, 2000).
V longitudinalni študiji so ameriški znanstveniki (Houston in sod., 2002, v Škof, 2007)
potrdili, da so bili posamezniki, ki so se v mladosti naučili različnih športnih dejavnosti in
ustreznih gibalnih sposobnosti, tudi v odraslosti bolj dejavni. Motorična kompetentnost, ki so
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jo razvili v mladosti, je bila povezana s povečanim uživanjem v telesni dejavnosti in
ohranjanjem udeležbe v njej. Tudi Trudeau (1998, v Škof, 2007) je potrdil, da je program
vsakodnevne vadbe v času adolescence povečal kondicijsko sposobnost otrok, hkrati pa so
bili ljudje, ki so bili kot otroci vključeni v eksperimentalni program, po 20 letih bolj telesno
dejavni (zlasti ženske) in so manj kadili.
Največji pomen športa in športne dejavnosti v sodobnem svetu vidimo v njegovi vzgojni
funkciji. Številni starši dandanes športno dejavnost izrabljajo kot vzgojno sredstvo. S športno
dejavnostjo želijo otroka naučiti, kako si zastavljati cilje, razvijati motivacijo in samozavest,
krepiti osebnostno trdnost in odpornost na stres, pa tudi komunicirati z vrstniki ipd. S športom
se učimo potrpežljivosti in vztrajnosti, doživljanja uspehov in neuspehov, premagovanja
porazov in konstruktivnega spoprijemanja s težavami (Tušak, 2009).
Veliko raziskav je že potrdilo dejstvo, da kar zamudimo v otrokovem zgodnjem razvoju, ne
moremo več nadoknaditi. To je potrebno upoštevati in starše na čim lažji in učinkovitejši
način stimulirati, da bo poudarek na gibalnem razvoju družine čim večji (Tušak, Tušak, &
Tušak, 2003).
Za razvoj sposobnosti in oblikovanje trajnih športnih navad je najpomembnejša redna vadba,
to pa ne pomeni, da so občasne oblike brez pomena. Otrokovi genetski potenciali se lahko
razvijejo le ob primernem številu dražljajev. V prvih letih življenja otrok dojema svet
»telesno« in ne razumsko, zato je za njegov celovit razvoj izredno pomembno, da je pri tem
primerno spodbujan in voden, ne pa zanemarjen in oviran. Včasih starši zaradi pretiranega
strahu pred poškodbami ali zgolj nečistočo ne dovolijo otrokom določenih aktivnosti in s tem
naredijo več škode kot koristi. Treba pa je seveda preprečiti potencialno nevarne situacije.
Otrok se mora pozimi seznaniti s snegom, kepanjem, sankanjem, smučanjem; poleti z vodo,
plavanjem in potapljanjem. To pa zahteva od staršev tako čas kot denar, ki ga je potrebno
zavestno žrtvovati (Tušak, Tušak, & Tušak, 2003).
Vse več staršev se zaveda, da je šport lahko pomemben dejavnik vzgoje mladih, ki jih vodi
mimo nevarnih čeri socialno-patoloških vedenjskih vzorcev. Sodobne družine so mišljenja, da
je šport lahko pomemben element kakovosti življenja in dober nadomestek poveličevanju
materialnega bogastva v odsotnosti duhovnega (Doupona Topič, & Kajtna, 2011).
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Na ozaveščenost o nujnosti vključevanja otrok v športne aktivnosti vplivata naslednja
dejavnika:


izobrazbena struktura staršev: višja izobrazba vpliva na to, kakšno mnenje imajo starši
o športni aktivnosti, posledično pa v večini primerov pomeni tudi boljši materialni
položaj družine in s tem več sredstev za športne aktivnosti otrok, raznovrstno in bolj
kakovostno športno opremo, kar jih dodatno motivira in animira,



okolje: različna okolja nudijo družinam drugačne možnosti ukvarjanja s športom. Na
športno aktivnost vpliva izbira vadbenih prostorov, opreme in programov, kar je
pomembno za dolgoročno ukvarjanje z določenimi aktivnostmi. Pri tem je pomembno
tudi to, ali družina živi v mestu ali na vasi. Družine, ki živijo v mestih, imajo večjo
ponudbo različnih športnih aktivnosti, medtem ko so na vasi možnosti ukvarjanja z
različnimi športi omejene. Podeželje v večini primerov nima ustreznih športnih
površin, medtem ko jih je v mestih vedno več, zato je ponudba tudi bolj pestra
(Doupona Topič, & Kajtna, 2011).

Starši kot najpomembnejši dejavnik vključevanja otrok v šport v le-tem prepoznavajo njegov
vzgojni potencial, vidijo ga kot investicijo za trenutno zdravje njihovega otroka in kot
dolgoročno naložbo v njihovo zdravo in zadovoljno življenje kasneje, kot preventivno
sredstvo in sredstvo zaščite njihovih otrok pred nevarnostmi »ceste« itd. Mladim šport veliko
pomeni. Po podatkih Ibesna in Ottesena (1996, v Škof, 2007) fantje do 12. leta za šport
porabijo v povprečju 80–90 % svojega prostega časa, dekleta pa 60 %. Zato je tudi z vidika
priprave ustreznih vadbenih programov za mlade vsekakor koristno poznavanje motivov, na
osnovi katerih se odločajo za organizirano klubsko športno dejavnost. Številne študije kažejo,
da sta zabava in druženje mladim veliko pomembnejša razloga za vključevanje v športne
klube kot želja po dokazovanju na tekmovanjih in tekmovalni uspeh (Brettschneider in Sack,
1996; White in Rowe, 1996; Martens, 1988, v Škof, 2007). Prav tako mladim zelo veliko
pomeni tudi razvoj športnih znanj (obvladovanje novih športnih veščin) in pridobivanje
telesne kondicije itd. (Škof, 2007).
Šport predstavlja tudi neko osebno vrednoto. Individualno športno angažiranje je odvisno od
notranje in zunanje motivacije. Notranji motivi so rezultat razvoja in socializacije osebnosti,
zunanji motivi pa so posledica neposredne socialne okolice (Tušak, & Tušak, 1994).
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Predvsem otroci in mladina si obetajo od športa zabavo in sprostitev, kar ni nič nenavadnega,
saj šport mladih deluje največkrat sprostilno in terapevtsko glede na velike količine stresa, ki
so mu izpostavljeni že tudi najmlajši (Leonard, 1993, v Tušak, Tušak, & Tušak, 2003).
Družbena funkcija šolske športne vzgoje opredeljuje širši odnos družbe do šolske športne
vzgoje oz. športa nasploh, zato otroci vidijo v športni vzgoji in v drugih šolskih predmetih
drugačno vlogo kot njihovi starši ter družba. Mladi šele iščejo svoje mesto v družbi, zato so
pri njih v ospredju intrinzične vrednote (prijateljstvo, druženje, zabava), ne pa investicijske
vrednote (zdrav način življenja ali telesni ter gibalni razvoj), ki jih vidijo v ospredju njihovi
starši (Jurak, Kovač, & Strel, 2002).
Športna vzgoja je za osnovnošolce varovalni dejavnik in lahko postane le izjemoma ob
neustreznem vodenju pedagoškega procesa tudi ogrožajoči dejavnik stresa (Krpač, 1996).
Stališča do športne vzgoje na šolah so še vedno zelo različna. Veljava tega predmeta je v prvi
vrsti odvisna od strokovne, pedagoške in osebnostne veljave posameznega športnega
pedagoga in nenazadnje od naklonjenosti ravnatelja temu predmetu. Učitelji drugih
predmetov vlogo športne vzgoje vrednotijo različno. Nekaterim je predmet odveč, drugi ga
razumejo predvsem kot sprostitev od umskega dela in dolgotrajnega sedenja, tretji mu
pripisujejo resnejše vzgojno-izobraževalne učinke. Tisti, ki imajo s športno vzgojo negativne
izkušnje iz časov svojega šolanja, je ne cenijo, ozaveščeni zagovorniki športnega
življenjskega sloga pa ji pripisujejo visoko mesto v procesu zorenja in oblikovanja osebnosti.
Celo športni pedagogi imajo glede svojega predmeta različna stališča. Nekateri ga zagovarjajo
predvsem kot »igro«, drugim nekaj veljajo le znoj, storilnost in dril. Razlike so tudi v
pogledih na ocenjevanje. Vrsta športnih pedagogov se zavzema za ukinitev ocenjevanja, še
posebno številčnega, drugim pa se zdi, da bi bil njihov predmet manj vreden, če učencev ne bi
ocenjevali tako kot pri drugih predmetih (Kristan, 2009).

- 29 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Matkovič Darja; diplomsko delo

2.4. Priljubljenost športne vzgoje

2.4.1. Motivacija
Motivacija v najširšem smislu predstavlja usmerjeno, dinamično komponento vedenja, ki je
značilna za vse živalske organizme od najpreprostejših enoceličnih ameb do človeka. Zajema
spodbujanje aktivnosti in usmerjanje. Pojem motiva predstavlja vse tiste organizmične
dejavnike in dispozicije, ki narekujejo smer našega ravnanja in doživljanja (Musek, 1982, v
Tušak, & Tušak, 1994).
Učna motivacija je termin, s katerim na splošno označujemo vlogo oziroma prisotnost ene ali
več motivacijskih sestavin v procesu učenja (Juriševič, 2006).

Glede na to, ali motivacijske spodbude izhajajo znotraj posameznika ali izven njega, v osnovi
ločimo notranjo in zunanjo motivacijo.
Harterjeva (1978, v Juriševič, 2006) razlaga, da je notranja motivacija pravo gibalo človekove
narave, saj žene v iskanje novega, v soočanje z izzivi, v preizkušanje meja lastnih
zmogljivosti in v učenje, od rojstva naprej, tudi v odsotnosti zunanjih nagrad.
V pedagoško-psihološki literaturi (npr. Eccles in dr., 1998; Pintrich in Schunk, 1996; Stipek,
1998, v Juriševič, 2006) je notranja motivacija najpogosteje opredeljena v smislu treh med
seboj prepletenih elementov:


kot posebna nagnjenost k zahtevnejšim nalogam, ki so za učenca izziv,



kot učenje, ki ga spodbuja radovednost oziroma interes;



kot doseganje učne kompetentnosti in obvladovanje učnih nalog, ki vsebujeta tudi
vrednoto pomembnosti učenja.

Notranjo motivacijo pa je težko ločiti od navidezno nasprotnega konstrukta, zunanje
motivacije. Slednjo gre razumeti v smislu spodbud za učenje, ki izhajajo iz okolja oziroma
»so v okolju oblikovani razlogi, zaradi katerih začenjamo ali vztrajamo v določeni dejavnosti«
(Reeve, 2001, str. 119, v Juriševič, 2006) iz koristoljubja, bodisi da pridobimo želeno ali se
izognemo neželenemu.
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Zanimiva spoznanja o virih motivacije dajejo tudi razvojne študije (prim. Wigfield in Eccles,
2002, v Juriševič, 2006): kažejo namreč, da učenci z odraščanjem čedalje manj doživljajo
učenje kot notranje zanimivo in privlačno dejavnost ter vse bolj v smislu nujnosti. Na tem
mestu velja omeniti še ugotovitev Andermana in Maehra (1994, v Juriševič, 2006), ki ji
pritrjujejo številni drugi raziskovalci, da namreč v predadolescenci upade motiviranost za
(klasično, op. a.) šolsko delo, hkrati pa se poveča motiviranost učencev za zunajšolska
področja dejavnosti, na primer v športu.
Od motivacije je odvisna izbira in zanimanje za neko dejavnost (šport), vztrajanje v
dejavnosti, intenzivnost izvajanja in ustreznost izvajanja glede na normative (Černohorski,
1999).
Več vrst storilnostne motivacije je razbrati iz del posameznih avtorjev, vendar sta za športno
področje aktualni dve delitvi:


pozitivna in negativna: pri prvi gre za željo po dosežkih, pri drugi pa za težnjo po
izogibanju kazni in posledicam,



intrizična in ekstrizična: prva izhaja iz notranjega zanimanja in je vedno pozitivna,
ekstrizična pa je zunanja in je lahko pozitivna ali negativna (Tušak, & Tušak, 1994, v
Černohorski, 1999).

2.4.2. Motivi za ukvarjanje s športom
Motivi so dinamogeni deli motivacijske strukture, ki neposredno izzivajo človekovo aktivnost
in jo usmerjajo k določenemu cilju (Černohorski, 1999).
Večina otrok ima širok krog motivov, zaradi katerih se udeležujejo športnih aktivnosti.
Večina od njih se ne ukvarja s športom zaradi zmagovanja, ampak zaradi uživanja. Otroci
uživajo, če so sposobni biti uspešni, če obvladajo določene spretnosti in če se lahko veselijo
občutka kompetentnosti. Prav tako uživajo v novih veščinah in razburljivih nalogah (Tušak,
Tušak, & Tušak, 2003).
Šport daje otroku možnost za sklepanje novih prijateljstev (Tušak, Tušak, & Tušak, 2003).
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Vzroki otrok za vključevanje v športne aktivnosti so vzpostavljanje novih prijateljstev,
vzdrževanje starih prijateljstev, postati dober v nečem, se zabavati in izkusiti vznemirjenje
(Tušak, Tušak, & Tušak, 2003).
Velja, da je veliko bolje, če je športnik predvsem notranje motiviran, kot pa da za spodbudo
potrebuje neke zunanje vzvode (denar, medalje, slavo), ki jih srečujemo v povezavi s športom
in drugimi področji življenja in niso tako zanesljivi, saj lahko kaj hitro izginejo. Otrok, ki je
notranje motiviran, je vztrajnejši, nastopa na višjem, kvalitetnejšem nivoju in dokonča več
nalog kot otroci, ki so pretežno ali pa povsem zunanje motivirani (Thomas in Tennant, 1978,
v Tušak, Tušak, & Tušak, 2003).
Shultz in Buthowski (1975, v Tušak, Tušak, & Tušak, 2003) sta odkrila, da mlajši otroci (5–6
let) ob prejemanju zunanjih nagrad ne izgubijo notranjega interesa za nalogo, medtem ko pri
starejših prihaja do negativnega vpliva zunanje nagrade na notranjo motivacijo. Starejši otroci
že kalkulirajo v smeri, kje se jim je vredno potruditi za neko nalogo in kje ne, pri mlajših pa
zunanja nagrada deluje le kot ojačevalec vedenja.
V zadnjih dvajsetih letih se je zaradi spoznanj na področju motivacije, zlasti pa njenih velikih
rezerv, pojavilo kar nekaj raziskav, ki so bile usmerjene v pojasnjevanje vzrokov za
ukvarjanje s športom. Gre za t. i.4 pristop inventivne motivacije. Na osnovi faktorske analize
so prišli do skupin motivov, ki bi jih lahko poimenovali:


razvoj sposobnosti,



učenje določenih aktivnosti za življenje,



zabava,



treniranje,



ostati v dobri zdravstveni in telesni pripravljenosti,



izziv (Černohorski, 1999).

Prihodnost otroka v nekem športu je odvisna predvsem od njegovega talenta in motivacije za
delo. Če otrok pokaže interes in še posebno, če ima velike zglede za uspešno športno kariero,
pa je seveda prav, da ga starši maksimalno podpirajo (Tušak, Tušak, & Tušak, 2003).
4

t. i. pomeni tako imenovani
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Zavedati se moramo, da se pomembnost motivov spreminja, da so to še otroci, pri katerih je
motivacijska dejavnost izrazito spreminjajoča se (Černohorski, 1999).

2.4.3. Priljubljenost športne vzgoje v primerjavi z drugimi šolskimi predmeti
V šolskem letu 2000/2001 so Gregor Jurak, Marjeta Kovač in Janko Strel izvedli raziskavo, s
katero so želeli ugotoviti, kako osnovnošolci vrednotijo šolsko športno vzgojo v primerjavi z
drugimi šolskimi predmeti. V raziskavo je bilo vključenih 7344 učencev, od tega 5240
učencev razredne stopnje in 2104 učenci predmetne stopnje.
Prišli so do naslednjih ugotovitev:


med učenci razredne stopnje je najbolj priljubljen šolski predmet športna vzgoja, za
katero se je kot prvi najbolj priljubljen predmet odločilo 37,8 % učencev razredne
stopnje, velik delež pa jih jo je uvrstil tudi kot drugi in tretji najbolj priljubljen šolski
predmet. Drugi najbolj priljubljen šolski predmet je matematika, tretji pa likovna
vzgoja,



med dekleti in fanti obstajajo razlike v priljubljenosti šolskih predmetov, kar je glede
na razlike v interesih med spoloma razumljivo. Za 50 % fantov na razredni stopnji je
prvi najbolj priljubljen šolski predmet športna vzgoja, medtem ko je deklet, ki so tako
opredelile športno vzgojo, 27,5 %. Kljub temu je športna vzgoja najbolj priljubljen
predmet za oba spola. Drugi najbolj priljubljen predmet za dekleta in fante je
matematika; bolj priljubljena je pri fantih. Kot tretji najbolj priljubljen predmet pri
fantih se pojavljata predmeta spoznavanje narave in družbe ter likovna vzgoja,
medtem ko pri dekletih likovna vzgoja. Pri dekletih so mnogo bolj priljubljeni
predmeti: likovna vzgoja, slovenščina in glasbena vzgoja,



najmanj priljubljen šolski predmet med učenci razredne stopnje je slovenski jezik. Kot
prvi najmanj priljubljen predmet ga je izbralo kar 35,4 % učencev. Drugi in tretji
najmanj priljubljen predmet sta glasbena vzgoja in matematika. Športna vzgoja je
nepriljubljena majhnemu deležu učencev razredne stopnje. Primerjava po spolu kaže,
da je slovenski jezik najmanj priljubljen predmet na razredni stopnji pri obeh spolih.
Drugi najmanj priljubljen predmet pri fantih je glasbena vzgoja, pri dekletih pa
matematika. Tretji najmanj priljubljen predmet pri fantih je likovna vzgoja, pri
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dekletih pa glasbena vzgoja. Največje razlike v (ne)priljubljenosti med spoloma so pri
slovenskem jeziku, glasbeni vzgoji, matematiki in športni vzgoji. Športna vzgoja je
manj priljubljena pri dekletih; kot prvi najmanj priljubljen predmet jo je izbralo 6,7 %
deklet (Jurak, Kovač, & Strel, 2002).

2.5. Strah
2.5.1. Opredelitev čustev
Človekova čustva so zapleteni in sestavljeni procesi, ki vključujejo vrsto kognitivnih,
fizioloških, izraznih in vedenjskih odzivov. Vsi ti procesi pa sestavljajo čustva le, če si sledijo
v določenem zaporedju. Na primer, čustva nastanejo tako, da ljudje zaznano spremembo v
zunanjem svetu najprej zavestno ali nezavedno kognitivno ocenijo (zaznava, pripis pomena in
pomembnosti). Kognitivni oceni nato sledijo telesna (fiziološka) obdelava informacij,
(ponovna) sprožitev miselnih procesov, priprava na akcijo in (telesno) izražanje čustev ter
delovanje ali potreba za delovanjem (Smrtnik Vitulić, 2007).
Čustev pa ne smemo razumeti samo kot zaporedje ločenih procesov, ampak kot
posameznikov celostni odziv v situaciji, ki jo je ocenil kot pomembno. Vsi ljudje v podobnih
situacijah ne doživljajo enakih čustev. Ker so si psihološko različni, lahko dogajanje različno
ocenijo in se nanj različno (čustveno) odzovejo. Bolj ko je situacija za nekoga pomembna in
skladna z njegovimi željami ali cilji, bolj intenzivna čustva bo doživljal (Smrtnik Vitulić,
2007).
C. Izard (1991, v Smrtnik Vitulić, 2007) pravi, da obstaja deset različnih čustev, ki jih lahko
opredelimo kot temeljna. Ta čustva so zanimanje, veselje, presenečenje, žalost, jeza, gnus,
strah, sram, krivda. Tudi nekateri drugi strokovnjaki so na podlagi omenjenih meril sestavili
sezname s petimi do petnajstimi čustvi, med katerimi jih večina vključuje veselje, žalost, strah
in jezo (Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2007).
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2.5.2. Funkcije čustev
Čustva so evolucijsko in genetsko oblikovana naravnanost organizma k dejavnosti v odnosu
do okolja in evolucijsko pridobljena zmožnost ocenjevanja dražljajev kot pozitivnih ali
negativnih (Musek, 2003, v Smrtnik Vitulić, 2007). Funkcija pozitivnih čustev je v
približevanju določenemu dogajanju, ki je v nas vzbudilo posamezno čustvo, funkcija
negativnih čustev pa je v izogibanju dogajanju. Čustva vplivajo na kognitivne procese,
obnašanje, motivacijo, zelo intenzivna pa tudi na motorične funkcije.
Čustva lahko vodijo do zaznavnih pomot, saj lahko ljudje posameznim dražljajem pripisujejo
drugačen pomen, kot ga dejansko imajo (Lamovec, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2007). Na
primer, osebi, ki jo je strah, se prej nevtralni objekti ali osebe prikazujejo kot ogrožajoči, kar
njen strah še poveča. Pod vplivom čustev se spremeni tudi zaznavanje časa. Na primer,
osebam, ki so depresivne, čas teče počasi, v veselem razpoloženju pa se zdi, da mineva
hitreje. Vsebino, ki jih čustveno pritegne, si hitreje in trajneje zapomnijo.

2.5.3. Razvoj strahu
Ne glede na starost otroka sprožajo strah nenadni, nepričakovani dražljaji. Večina otrokovih
strahov je povsem običajnih in njihovo premagovanje pomaga otrokom pri odraščanju,
doseganju identitete in obvladovanju sveta (Papalia in Olds, 1992, v Smrtnik Vitulić, 2007).
Kateri dogodki in situacije bodo v otroku vzbudili strah, je odvisno tudi od individualnih
razlik v mentalnem in telesnem razvoju ter od individualnih izkušenj (Zupančič, 1995, v
Smrtnik Vitulić, 2007). Dojenček je razmeroma dobro zaščiten pred dražljaji, ki vzbujajo
strah. Postopoma se njegovo okolje razširja in prihaja v stik z vedno več stvarmi, ki ga lahko
prestrašijo. Naraščajoča radovednost, razvoj samostojnosti, intelektualni razvoj ter večja
sposobnost predstavljanja in domišljije vplivajo na to, da si grožnje predstavlja v več objektih
in strahovi postajajo intenzivnejši in številčnejši. V zgodnjem otroštvu so otrokovi strahovi
zaradi manjše sposobnosti predvidevanja in predstavljanja namišljenih dogodkov ter
simbolnega mišljenja vezani na duhove, strašljive prikazni, temo, hude sanje ter živali.
Strahovi mlajših otrok izvirajo iz njihove bujne domišljije in nagnjenosti k temu, da ne ločijo
navideznosti od resničnosti (Papalia, Olds in Feldman, 2002, v Smrtnik Vitulić, 2007). Mlajši
otroci se bolj bojijo nečesa, kar je videti strašno, kot nečesa, kar bi lahko dejansko povzročilo
škodo. V srednjem otroštvu upadejo strahovi pred izmišljenimi junaki in naraščajo strahovi
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pred dejanskimi nevarnostmi, ki so realne in samoocenjevalne (strah pred neuspehom).
Otroke v tem obdobju začne skrbeti za njihov lastni položaj v skupini, zato jih je strah, da bi
se osmešili pred drugimi, bojijo se drugačnosti, zafrkavanja, zavračanja s strani vrstnikov in
socialne neustreznosti. Prav tako nastopi strah pred fizično nevarnostjo, poškodbo sebe in
drugih ter smrtjo (Puklek in Gril, 1999, v Smrtnik Vitulić, 2007).
Psihologi in izkušeni pedagogi zatrjujejo, da strah pri otrocih v mnogočem nastaja kot
posledica strahu pri odraslih, starših, vzgojiteljih, pedagogih (Cin, 1994).

2.5.4. Značilnost strahu
»Strahovi so skupina čustev, za katera je značilno, da jih subjekt doživlja, ko oceni, da je
ogrožena katera izmed njegovih vrednot in da se ne bi mogel ustrezno zoperstaviti objektu ali
situaciji, ki ga ogroža« (Milivojević, 2008, str. 490).
Strah je čustvo, ki je povezano z nevarnostjo. Ljudje doživljajo strah, kadar verjamejo, da niso
dovolj sposobni, da bi se spoprijeli z nastalo situacijo, saj naj bi presegala njihove
zmogljivosti (Milivojevič, 1999, v Smrtnik Vitulić, 2007). Intenzivnost strahu je sorazmerna s
pomenom, ki ga oseba pripisuje dogajanju. Strah je v evolucijskem smislu omogočil
posamezniku preživetje in zaščito. Ljudje, ki jih je strah, sporočajo, da so v situaciji, za katero
se niso dovolj pripravili in presega njihove sposobnosti. Posameznik, ki doživlja strah, se
lahko izogne ogrožajoči situaciji, iz nje zbeži, pokaže svoj strah ali se odzove z agresivnostjo
(Smrtnik Vitulić, 2007).

V strahovih otrok lahko opazimo individualne razlike, ki so posledica razlik v spoznavnem in
telesnem razvoju ter izkušnjah. Na to, česa se bo posameznik bal, vplivajo številni dejavniki:


inteligentnost (nadpovprečno inteligenten bo izražal strahove, tipične za starejše
otroke in obratno),



spol (deklice v povprečju kažejo več strahov kot dečki),



socialno-ekonomski položaj (otroci staršev iz nižjega SEP5 kažejo več strahov, zlasti
pred nasiljem),


5

telesno stanje (bolni otroci kažejo intenzivnejše odzive strahu),

SEP – socialno-ekonomski položaj
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socialne interakcije (strah sprožijo odzivi strahu pri drugih),



vrstni red rojstva (prvorojenci imajo v povprečju več strahov) in



osebnost (ekstravertirani otroci posnemajo več strahov kot introvertirani) (Merčnik,
2004).

Strah se je prelevil iz instinktivne varovalke življenja v sociološki fenomen. Kot kužna
bolezen se prenaša iz roda v rod in kot štafeta potuje od človeka do človeka (Cin, 1994).
Strah je lahko različno močan in različno dolgo traja. Šibkejši strah se imenuje opreznost.
Človek občuti najmočnejši strah (afekt strahu) tedaj, ko oceni, da bo uničena njegova najvišja
vrednota (Milivojević, 2008).

2.5.5. Funkcija strahu
Strah je neprijetno čustvo, ki ima različne funkcije. Lahko deluje kot varovalni dejavnik in
posameznika varuje pred soočanjem s situacijami, ki jih ne obvlada in v katerih bi se lahko
poškodoval, doživel prevelik stres itd. Strah pa je lahko tudi zavora in posameznika po
nepotrebnem sili v izogibanje določenim situacijam in mu preprečuje, da bi si pridobil nove
izkušnje in spretnosti (Horvat, & Magajna, 1989).
Kadar se subjekt sooča z ogrožajočo silo, ki je močnejša od njega, je strah zelo koristno
čustvo, saj omogoča hitro avtomatično oceno ogrožajoče situacije, takojšnjo mobilizacijo
organizma in pripravljenost za adaptivno vedenje. V evolucijskem pomenu strah pripomore
tako k preživetju in samozaščiti posameznika kot tudi k zaščiti njegovih vrednot (Milivojević,
2008).

2.5.6. Strahovi v starosti od 6 do 12 let
V šolskem obdobju, po 6. letu, začenja pogostost strahov upadati, saj 60 % šolskih otrok nima
strahov. V tem obdobju upadajo strahovi, ki se nanašajo na domišljijska bitja, saj otrok
čedalje bolj razumeva določene zakonitosti, ki vladajo v predmetni stvarnosti. Tipični za to
starost pa so strah pred nekaterimi živalmi (kače, miši …), nekaterimi naravnimi pojavi in
nesrečami (ognjem, strelami …) ter strah pred telesnimi poškodbami in boleznimi (pred
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telesnim napadom ali gledanjem nasilja nad nekom, operacijami, zobozdravnikom, smrtjo
bližnjega itd). V šolskem obdobju se pojavijo tudi razni psihosocialni strahovi (strah pred
tem, da te drugi vidijo golega, da te kdo zaklene ali ugrabi, strah pred tem, da boš naredil
napako) (Horvat, & Magajna, 1989).

2.5.7. Razlike med dečki in deklicami
Med dečki in deklicami so razlike v razširjenosti in jakosti strahu. Pri dečkih se strah na zunaj
manj vidi. Fantje težijo k prikrivanju, ker izražanje in priznavanje strahu ni v skladu z moško
vlogo. Pa tudi dekleta zanikajo strah in bojazen, če se v njihovem okolju izražanje strahu
vrednoti kot neustrezno in nesprejemljivo vedenje (Uranjek, 1992).

2.5.8. Šolska fobija
Le malo je otrok, ki jih ni bilo kdaj strah v šoli ali da ne bi imeli strahu pred šolo, pred
spraševanjem, pred uro telovadbe, pred učiteljem, ki otroka ne mara, pred sošolcem –
preganjalcem ali pred skupino sošolcev, ki otroka odklanja. Strah je normalen varovalni pojav
in je do neke mere koristen, tudi v zvezi s šolo. Bojazen pred neuspehom marsikaterega
otroka spodbudi, da se loti dela. Majhen odmerek strahu lahko otroka pred tablo mobilizira in
mu omogoči, da pokaže svoje znanje. Toda več strahu, posebno, če se ta pojavlja pogosto,
škoduje. Otrok pred tablo lahko zaradi strahu otrpne in se zmede tako, da iz sebe ne spravi
ničesar. Stalen šolski strah je kronični stres, ki prizadeva otroka na čustvenem področju.
Zaradi njega je otrok prežet z občutjem ogroženosti, napet, negotov, obupan, nesrečen (Kos,
1990).
O strahu v šoli malo govorimo in tudi malo vemo. Učitelji ga ne omenjajo veliko in ga ne
obravnavajo kot dejavnik šolske uspešnosti. Kadar učenci opisujejo strah ali tremo, učitelji to
marsikdaj tolmačijo kot izgovor in opravičevanje za neznanje in nepripravljenost. Nekateri
učitelji sicer vidijo, da je nekatere otroke strah, ne pripisujejo pa temu posebnega pomena; na
splošno so bolj redki tisti, ki se zavedajo vpliva treme na uspešnost otrok v šoli in ki poznajo
razliko v uspešnosti, kadar je učenec sproščen in kadar ni; še manj pa je takih učiteljev, ki
znajo tudi tako postopati, da otroku preženejo strah oziroma da pri njegovih urah in
spraševanju učenci ne poznajo strahu, tudi tisti ne, ki so plašni in boječi. Strah je neugodno
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čustveno doživetje, zaradi katerega bi se otrok najraje izognil okoliščinam, ki ga sprožijo, na
primer uram, ko je na vrsti spraševanje, kak predmet (na primer telovadba, matematika, tuji
jezik) ali učitelj, ki s svojim nastopom in vedenjem povzroča pri otroku občutke negotovosti,
bojazni, strahu. Ugotovitve raziskav kažejo, da so boječi in plašni otroci ter otroci, ki imajo
tremo, manj uspešni kot vrstniki z enakih znanjem in sposobnostmi. Na drugi strani pa vemo,
da določena mera strahu (ne prevelika) celo pripomore k večji aktivnosti in uspešnosti
(Uranjek, 1992).
Šolska fobija se kaže v reakcijah joka, bruhanja, morda bolečine v trebuhu ter v močni
čustveni vzburjenosti ob odhodu v šolo. Strah pred šolo v večji meri izbruhne, ko mora otrok
v šolo po krajši ali daljši odsotnosti (po vikendu, po daljši bolezni). V osnovi šolske fobije, ki
zahteva posebno strokovno obravnavo, je predvsem strah pred ločitvijo od staršev (ne toliko
pred šolo). Otroke je strah zapustiti dom, ne pa prispeti v šolo (Horvat, & Magajna, 1989).
Šolska fobija je zelo intenziven strah pred šolo, ki učencu po navadi preprečuje, da bi sploh
lahko normalno obiskoval šolo. Gre za resno patološko motnjo, ki zahteva strokovno
obravnavo – najpogosteje pri psihiatru. Ameriški raziskovalci ugotavljajo, da se anksioznost
med šolsko mladino iz leta v leto povečuje. Vendar je vprašanje, ali te ugotovitve veljajo tudi
pri nas. Raziskati bi bilo treba, ali je anksioznih otrok v resnici več ali pa jih v zadnjih letih le
bolj poznajo psihologi in šolski svetovalni delavci. Prav tako ni mogoče zanesljivo ugotoviti,
kdaj se anksioznost pri učencih prvič pojavi in kako se spreminja s starostjo učenca. Ameriške
raziskave kažejo, da anksioznost šolskih otrok naglo narašča med devetim in dvanajstim
letom, nato je rast počasnejša, okrog osemnajstega leta pa se ustali. Takšno tendenco skušajo
razložiti z otrokovim čustvenim razvojem. Starejši otroci se manj bojijo teme, živali, grmenja,
bolj pa osramotitve pred javnostjo, neuspeha, posmehovanja sošolcev itd. Večina raziskav
kaže, da je anksioznost pogostejša pri dekletih. Verjetno pa deklice niso bolj anksiozne,
temveč anksioznost bolj sprejemajo in priznavajo kot fantje (Mihaljčič, 1999).
Strah pred šolo je široko področje. V tej kategoriji so zastopane čisto določene vsebine, ki jih
je veliko, npr.: strah pred pisanjem kontrolne naloge, pred vsebino konkretnega predmeta,
pred ustnim spraševanjem, pred slabo oceno, učiteljem, kriterijem ocenjevanja, potjo do šole
(čakajo te posmehljivi sošolci, starejši ustrahujejo mlajše …), ločitvijo od staršev (običajno
matere), strah pred dogodivščinami v garderobi, pred neznanimi in že znanimi neprijetnostmi,
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povezanimi s šolo (npr. kazen zaradi slabe ocene, strah pred negotovostjo, ali bo učiteljica
povedala staršem o otrokovem neprimernem vedenju …) in še več (Hederih, 1995).
Pri otroku se pri jutranji ločitvi od staršev lahko pojavi strah, da bo za vedno zapuščen. Za to
so najpogosteje krive matere, zlasti če z otrokom nimajo pristnega odnosa, če jim grozijo z
besedami: »Če ne boš dober, te bom dala drugim ljudem!«, »Umrla bom, če ne boš dober v
šoli!« itd. Vsa ta sporočila lahko pri otroku izzovejo močan, prisilen strah. Zaradi tega se
lahko celo boji zaspati ali oditi v šolo, saj se boji, da bo mama v njegovi odsotnosti uresničila
grožnje. Posebno težko doživljajo ločitev otroci, katerih starši se ves čas prepirajo, pretepajo
in grozijo z ločitvijo, saj se bojijo, da se bo to zgodilo, medtem ko jih ne bo doma. Tako tudi
ni presenetljivo, da se pri teh otrocih neposredno pred odhodom v šolo pojavijo bruhanje,
glavobol, bolečine v trebuhu in drugi psihosomatski simptomi, ker podzavestno želijo biti ob
starših, bolezen pa jim služi, čeprav se tega ne zavedajo, kot opravičilo, da ne gredo v šolo
(Savić, 1988).
Otrok običajno izostaja iz šole z vednostjo staršev. Starši mu dovolijo ostati doma, ker kaže
bolezenska znamenja in je očitno telesno prizadet. Včasih pa se izostajanje iz šole prične tako,
da starši ne vedo zanj. Vendar je značilno, da tudi v teh primerih otrok vselej ostaja doma.
Včasih odide v šolo, nato uide iz šole in se vrne domov (Kos, 1990).
Treba je poudariti, da je večina otrok, ki trpi za šolsko fobijo, dobrih učencev. Najpogosteje se
ne bojijo slabih ocen, ampak ločitve in zapustitve (Savić, 1988).
Na nastanek strahu vpliva več dejavnikov. Eni izhajajo iz družine, drugi iz šole, tretji iz
otroka. Včasih je že en vzrok dovolj, da ima otrok tremo, običajno pa postane razdiralna tedaj,
ko nastopa hkrati več dejavnikov:


Družina in njena vloga

Starši oblikujejo otroka z vzgojo od zgodnje mladosti. Vprašanje je, s čim vplivajo na
kasnejše javljanje strahu. Z določenimi načini vzgoje starši ustvarijo pri otroku premajhno
samozavest in nezaupanje vase. To se zgodi, če so do otrok prestrogi in/ali avtoritativni,
nedosledni ali pa pretirano podpirajoči. Pretirano strogi starši, ki ostro kaznujejo za prestopke,
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starši, ki zahtevajo brezpogojno podrejanje in izpolnjevanje zahtev, ustvarijo v otroku strah
pred avtoriteto. Ker se otrok boji očeta ali matere, se bo bal tudi učitelja v šoli. Tak otrok bo v
učitelju, ki je strog, podoživljal strah, ki ga ima pred očetom ali materjo. Kadar je vzgoja
staršev nedosledna, otrok nikoli ne ve, kako se bodo odrasli odzvali na njegovo vedenje, ker
ga starši za enako ravnanje enkrat kaznujejo, drugič ostajajo brezbrižni ali ga celo nagrajujejo.
To povzroča v otroku hudo negotovost. Če je vedenje staršev tako, da otrok ne more
predvideti, kdaj bodo z njim strogi, kdaj popustljivi, kdaj ga bodo kaznovali in kdaj nagradili,
bo ob notranji negotovosti razvil splošno bojazen in nezaupanje do drugih in do sebe. Iz te
negotovosti in nezaupanja pa izhaja strah v šoli. Notranjo negotovost ustvarja tudi preveč
podpirajoča vzgoja. Nekateri starši menijo, da je bolje, če otroku prihranijo čim več
neprijetnosti, težav in dela. Zato skušajo narediti namesto njega vse, kar se le da. V šoli pa se
otrok znajde sam. Sam mora reševati naloge, zahteve, napore, težave in nevšečnosti. Ker je
nepripravljen, neizkušen, neodporen, se čuti nebogljen in je prestrašen. Otroci bodo imeli več
treme in straha tudi takrat, kadar so zahteve in pričakovanja staršev glede na njihove učne
uspešnosti previsoke. To se zgodi tedaj, ko je otrok premalo sposoben, da bi zmogel doseči
pričakovane uspehe. Podobno je tudi takrat, kadar učni uspeh predstavlja merilo, s katerim
starši vrednotijo otroka, ko ga ocenijo po tem, kakšne uspehe dosega. Če otrok ne izpolni
želja in pričakovanj staršev, je njegovo mesto v družini ogroženo. To povzroča v njem
negotovost in strah.


Šola kot povzročitelj strahu

Šole se med seboj razlikujejo po organizaciji učnega procesa, načinu dela z učenci in po
odnosih, ki prevladujejo med učitelji in učenci. V skladu s temi razlikami se pojavljajo tudi
različne stopnje strahu med učenci v šolah. Več strahu je tam, kjer:


podajanje učne snovi ni prilagojeno sposobnostim učencev,



so učenci pod pogostimi časovnimi pritiski (na primer omejen čas pri pisanju nalog,
pri ustnem ponavljanju in utrjevanju ali preverjanju učne snovi in pri »hitrostnih
nalogah«, kjer je poudarek tudi na hitrosti odgovora, ne le na njegovi pravilnosti),
naglica pri podajanju nove snovi in priganjanje pri zapisovanju,



prostorske omejitve povzročajo občutje negotovosti in nelagodnosti, če gre za
pretirane omejitve gibanja in sproščanja med poukom ali v odmoru,



je šola ali učitelj zahteven glede obsega učne snovi,
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so odnosi med učitelji in učenci neosebni, bodisi zaradi učiteljeve naravnanosti, bodisi
zaradi odnosov, ki prevladujejo na šoli (če je splošna klima na šoli hladna, če so
odnosi med učitelji in učenci odtujeni ipd.6),



so možnosti za bolj osebne odnose objektivno omejene, na primer veliko število
učencev v razredih, preveliko število učencev, ki jih ima en učitelj v mnogih razredih
in malo ur, ki jih preživi v posameznih razredih,



so hudi storilnostni pritiski na učence, to je lahko tudi v razredu, kjer tekmujejo s
paralelko za boljše mesto glede uspeha in



se pretirano poudarja tekmovalnost med učenci.



Učitelj in njegovo ravnanje

Tudi učitelj s svojim ravnanjem ali odnosom lahko poveča ali zmanjša strah in tremo pri
učencih:


pomembne so njegove strokovne sposobnosti pri podajanju snovi (zlasti težje ali
zahtevnejše učne snovi),



kako preverja znanje (v klopi je ugodneje kot pred tablo, kjer je treba nastopiti pred
vsemi, manj strahu povzroča spraševanje z več podvprašanji in pozitivnimi
spodbudami),



koliko je zahteven pri preverjanju znanja,



kako vrednoti morebitni neuspeh pri učencu in kako to vpliva na učiteljevo
vrednotenje otrokove celotne osebnosti,



kako kaznuje ob neuspehu,



koliko primerja posameznika z drugimi,



pomembno je tudi, koliko topline in naklonjenosti je učitelj pripravljen vlagati v
odnose z učenci.



Učenec in njegove posebnosti

Izvor strahu in treme je lahko tudi v učencu. V šoli doživljajo več strahu po naravi boječi,
plašni in negotovi otroci, ki nimajo zaupanja vase. Pogosto se strah in trema pojavljata tudi

6

ipd. pomeni in podobno
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pri manj sposobnih, pri otrocih s specifičnimi okrnjenostmi ter počasnih otrocih, kadar so
postavljeni pred zahteve, ki jih ne morejo izpolniti ali pa jih izpolnjujejo le z veliko težavo
(Uranjek, 1992).

Pri nekaterih otrocih je nerodnost vzrok strahu pred telovadno uro. Otrok se izogiba
telovadbe. »Špricanje« telovadne ure se lahko razširi na izostanek pouka v celem dnevu, ko je
na urniku telovadba (Kos, 1990).

Kako pomagamo učencem pri odpravljanju strahu in treme?
Ne glede na to, od kod izvira strah pri učencu, lahko šola in učitelj bistveno pripomoreta k
zmanjšanju ali vsaj omiljenju strahu. V učnem procesu učitelj lahko spremeni način
preverjanja znanja, prilagodi način ocenjevanja, zmanjša tekmovalnost med sošolci, ustvari
topel odnos do otroka, prilagodi zahtevnosti sposobnostim posameznika ipd. Še posebno mora
biti učitelj pozoren na otroke, ki so boječi, plašni, nesamostojni, počasni, nemirni, manj
sposobni, imajo specifične sposobnostne pomanjkljivosti, so kulturno prikrajšani, osamljeni,
nepriljubljeni v razrednem kolektivu ali imajo zahtevne in ambiciozne starše. Vredno je
prisluhniti tudi tožbam, da je učenec doma znal, v šoli pa je odpovedal. Na zmanjševanje
strahu vplivajo pogosto tudi spodbude in pohvale, ki jih učitelj uporabi pri vsakem otrokovem
uspehu. Zanimivo je, da se pri plahih trema zmanjša takrat, ko učitelj načrtno in redno
spodbuja in pohvali tudi druge učence, ki nimajo treme, če pogumno nastopajo in izražajo
svoje mnenje pred razredom. Tako učiteljevo ravnanje ustvari v razredu splošno vzdušje, v
katerem se boječi opogumijo. V veliko pomoč je lahko otroku s tremo sproščen sošolec, ki
sedi z njim v klopi. Tako ima plašen otrok neprestano možnost opazovati sproščeno vedenje,
posnema lahko vedenje in se priuči odzivanju in vedenju, s katerim bo lažje shajal v šoli.
Poleg tega je pomembno, da učitelj otrokovo pogumno nastopanje opazi, ugodno sprejme,
spodbuja in pohvali. Starši navadno opazijo prej kot učitelj, da je otroka strah določenega
predmeta, učitelja ali določenih ur, ko je spraševanje ali šolska naloga. Najprej je smiselno, da
seznanijo učitelja z otrokovim stanjem. Tudi če se otrok izogiba, na primer telovadbi, ker se
boji vaj na orodju, ki jim ne zmore slediti zaradi nerodnosti, učitelj zlepa ne bo ugotovil, da je
za tem ravnanjem strah in si bo otrokovo vedenje drugače razlagal (Uranjek, 1992).
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Težnja po tem, da bi se izognil šoli, je prisotna pri marsikateremu otroku. Mnogi otroci
doživljajo v šoli strah ali neugodje, mnogi se počutijo bolje doma in bi se zato raje ognili
pouku. Med takšnimi še »normalnimi« odpori do šole, ki jih otrok premaga bodisi sam ali s
pomočjo staršev ter izrazito šolsko fobijo, ki že terja strokovno pomoč, je množica
stopnjujočih se pojavov. Čim bolj je izražena šolska fobija in čim dalj traja, tem težje je
pomagati otroku. Zato je pomembno, da pri otroku prepoznamo šolsko fobijo dovolj zgodaj in
mu pomagamo premagati bojazen in odpore do šole. To lahko storijo predvsem starši v
sodelovanju z učiteljem (Kos, 1990).

2.5.9. Športnikovi strahovi

2.5.9.1.

Strah pred neuspehom

Je najpogostejši in tudi najbolj razumljiv športnikov strah. Športniku poraz oz. neuspeh zniža
samozaupanje, spremeni njegovo vlogo v družini, klubu, morda celo državi. Nekateri
športniki se bojijo, kako bodo drugi sprejeli njihov poraz. Strah pred neuspehom je značilen
predvsem za športnike, ki so že bili v svoji športni karieri uspešni in so že dosegli položaj, ki
jim prinaša kakršnekoli ugodnosti. Strah pred neuspehom je popolnoma realen strah pred
izgubo teh ugodnosti, ki se začnejo najprej v družini s tem, da starši uspešnemu športniku
oproščajo slabši uspeh v šoli, mu ne nalagajo domačih opravil ipd., kasneje pa je neuspeh
lahko povezan z izgubo štipendije, prenehanjem podpore, zamenjavo trenerja itd. (Tušak,
Tušak, & Tušak, 2003).

2.5.9.2.

Strah pred uspehom

Je najbolj zanimiv in »nelogičen« strah športnikov. Značilen je predvsem za mlade športnike,
ki se naenkrat prebijejo v ospredje. Tak športnik je bil navajen biti v senci uspešnejših. Ko se
mu ponudi možnost uspeti, se ustraši ponujene možnosti, saj ni navajen pozornosti, ki bi mu
jo starši, trener ali javnost ob uspehih posvečali (Tušak, Tušak, & Tušak, 2003).
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Strah pred zavrnitvijo

Strah pred zavrnitvijo staršev in kasneje tudi trenerja je močno povezan z intenzivnostjo
športnikovega odnosa s starši in trenerjem. Posebno v obdobju mlajšega šolarja (6–11 let)
otrok – športnik velikokrat trenira in poskuša postati uspešen v želji, da bi ga imeli starši radi,
da bi bili nanj ponosni in ga zaradi uspešnosti v športu sprejemali ter mu posvečali veliko
pozornosti. Če starši res ravnajo tako in ga različno lepo in prijazno prejemajo ob uspehih kot
ob porazih, potem mlad športnik razvije hude strahove pred zavrnitvijo staršev. Ve, da bo z
neuspehom na tekmovanju razočaral starše, zato se tega boji. Kadar športnik, posebno po
večletnem delu z istim trenerjem, razvije z njim intenzivno navezanost, se lahko pojavi strah
tudi pred trenerjevo zavrnitvijo (Tušak, Tušak, & Tušak, 2003).

2.5.9.4.

Strah pred agresivnostjo

Strah pred agresivnostjo se največkrat kaže kot strah pred možnostjo, da boš na treningu
moral reagirati agresivno do nasprotnika, da se boš z njim zapletel v konflikt in ga morda tudi
poškodoval. Pravzaprav govorimo o strahu pred lastno agresivnostjo. Tak strah je v nekaterih
športih zelo resničen, npr. v boksu, hokeju, rokometu, nogometu … Športnik večkrat, da bi se
izognil poškodbi nasprotnika, reagira manj agresivno od pričakovanega in zato ne doseže
želenega učinka (Tušak, Tušak, & Tušak, 2003).

2.5.9.5.

Strah pred bolečino in poškodbo

Strah pred bolečino in poškodbo je posebej značilen na eni strani za vzdržljivostne športe
(teki na dolge proge, maraton, plavanje, smučarski teki), kjer se mora športnik naučiti
prenašati neprijetno bolečino, na drugi strani pa za športe, kjer je prisotna stalna nevarnost
pred skrajno nevarnimi in neprijetnimi poškodbami (smučarski skoki, alpsko smučanje,
gimnastika ipd.) in za športe, kjer prihaja do medosebnega kontakta (hokej, nogomet,
rokomet, borilni športi). Nekateri športniki razvijejo visoko sposobnost prenašanja bolečine
(toleranco na bolečino), drugi pa popustijo že ob njenih prvih znakih (Tušak, Tušak, & Tušak,
2003).
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Športniki pa nimajo samo enega izmed omenjenih strahov, največkrat so v različni meri
kombinirani vsi ali pa vsaj večina teh strahov. Pred njimi se branijo na najrazličnejše načine.
Včasih se skušajo nalogi izogniti, izgovarjajo se na utrujenost, izčrpanost, govorijo o že
zdavnaj sanirani poškodbi ali pa se vnaprej opravičujejo za neuspeh in iščejo razloge v slabem
žrebu, neugodnih vremenskih pogojih ali krivičnem sojenju. Včasih športniki zaradi
omenjenih strahov postanejo agresivni ali pa celo depresivni in se »zaprejo vase« in se
preprosto odpovedo nastopu na tekmovanju. Seveda pa poznamo tudi športnike, ki imajo
ustrezno izdelano psihično pripravo, ki sebi priznajo obstoječe strahove in se proti njim borijo
s tehnikami sproščanja, z močjo pozitivnega mišljenja in z iskanjem situacij, v katerih si
pridobivajo samozavest (Tušak, Tušak, & Tušak, 2003).
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3. CILJI RAZISKAVE
Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje:

1. ugotoviti, koliko odstotkov učencev uvršča športno vzgojo med tri najbolj priljubljene
šolske predmete,
2. ugotoviti, koliko odstotkov učencev meni, da je športna vzgoja eden od treh šolskih
predmetov, ki so za življenje najbolj pomembni,
3. ugotoviti, katere športe imajo učenci pri športni vzgoji najraje,
4. ugotoviti, koliko odstotkov učencev ima radih športno vzgojo,
5. ugotoviti, katerih športov pri športni vzgoji učenci ne marajo,
6. ugotoviti, česa se učenci pri športni vzgoji bojijo,
7. ugotoviti, koliko odstotkov učencev telovadi med odmori (izvaja aktivni odmor) in pri
urah drugih šolskih predmetov (izvaja minuto za zdravje),
8. ugotoviti, koliko odstotkov učencev je strah ocenjevanja pri športni vzgoji.

- 47 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Matkovič Darja; diplomsko delo

4. HIPOTEZE
V skladu s postavljenimi cilji smo opredelili naslednje hipoteze:


H1: večina učencev uvršča športno vzgojo med tri najbolj priljubljene šolske
predmete,



H2: večina učencev meni, da je športna vzgoja eden od treh šolskih predmetov,
ki so za življenje najbolj pomembni,



H3: več kot polovica učencev ima pri športni vzgoji najraje igro med dvema
ognjema,



H4: več kot polovica učencev ima rada športno vzgojo,



H5: večina učencev pri športni vzgoji ne mara teka,



H6: največ učencev se pri športni vzgoji boji poškodb,



H7: večina učencev med odmori ne telovadi (ne izvaja aktivnega odmora),



H8: večina učencev telovadi pri urah drugih šolskih predmetov (izvaja minuto
za zdravje),



H9: več kot polovico učencev ni strah ocenjevanja pri športni vzgoji.
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5. METODE DELA
5.1. Vzorec merjencev
Tabela 5.1: Porazdelitev sodelujočih učencev po spolu glede na osnovno šolo, ki jo obiskujejo
OSNOVNA
ŠTEVILO
ŠOLA
UČENCEV
Dr. Franceta
93
Prešerna
Ribnica
Metlika
79
Loka Črnomelj
67
Center Novo
75
mesto
Drska
64
Belokranjskega
51
odreda Semič
Trebnje
50
Mirana Jarca
41
Črnomelj
Žužemberk
37
Dolenjske
31
Toplice
Pavla Lunačka
45
Šentrupert
Frana Metelka
37
Škocjan
Mirna
34
Stopiče
34
Mokronog
37
Grm Novo
30
mesto
Veliki Gaber
23
Dr. Antona
24
Debeljaka
Loški Potok
Dr. Ivan
23
Prijatelj
Sodražica
Vavta vas
23
Bršljin
20
Komandanta
19
Staneta
Dragatuš
Podzemelj
22

UČENCI
%
9,4

ŠTEVILO
UČENK
87

UČENKE
%
9,2

SKUPAJ
180

SKUPAJ
%
9,3

8,0
6,8
7,6

77
77
66

8,2
8,2
7,0

156
144
141

8,1
7,4
7,3

6,5
5,2

66
42

7,0
4,5

130
93

6,7
4,8

5,1
4,1

43
46

4,6
4,9

93
87

4,8
4,5

3,7
3,1

46
50

4,9
5,3

83
81

4,3
4,2

4,5

30

3,2

75

3,9

3,7

33

3,5

70

3,6

3,4
3,4
3,7
3,0

33
32
24
30

3,5
3,4
2,5
3,2

67
66
61
60

3,5
3,4
3,2
3,1

2,3
2,4

25
23

2,7
2,4

48
47

2,5
2,4

2,3

22

2,3

45

2,3

2,3
2,0
1,9

18
20
16

1,9
2,1
1,7

41
40
35

2,1
2,1
1,8

2,2

13

1,4

35

1,8
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20
8
3

2,0
0,8
0,3

10
7
7

1,1
0,7
0,7

30
15
10

1,6
0,8
0,5

990

100

943

100

1933

100

Vzorec merjencev predstavljajo učenci druge triade osnovnih šol v dolenjski regiji. V
raziskavo je bilo vključenih 26 matičnih osnovnih šol in njihovih podružnic. Največ
sodelujočih učencev obiskuje osnovno šolo dr. Franceta Prešerna Ribnica, in sicer 180, kar
predstavlja 9,3 % vseh sodelujočih.

Tabela 5.2: Porazdelitev učencev glede na spol
ŠTEVILO
SODELUJOČIH
990
943
1933

SPOL
Učenci
Učenke
SKUPAJ

%
51,2
48,8
100

V raziskavo je bilo vključenih 1933 sodelujočih, od tega 990 (51,2 %) učencev in 943 (48,8
%) učenk.

Tabela 5.3: Porazdelitev učencev po spolu glede na razred, ki ga obiskujejo
RAZRED/SPOL

UČENCI

4.
5.
6.
SKUPAJ

326
372
292
990

UČENCI
%
32,9
37,6
29,5
100

UČENKE
273
383
287
943

UČENKE
%
29,0
40,6
30,4
100

SKUPAJ
599
755
579
1933

SKUPAJ
%
31,0
39,1
30,0
100

Iz tabele je razvidno, da največ sodelujočih učencev (37,6 %) in učenk (40,6 %) obiskuje peti
razred.
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5.2. Vzorec spremenljivk – pripomočki
Raziskavo smo izvedli s pomočjo anonimnega vprašalnika, namenjenega učencem druge
triade osnovne šole, ki vsebuje vprašanja o zaznavanju procesa športne vzgoje (v prilogi).
Vprašalnik je sestavila mentorica, dr. Vesna Štemberger. Vsebuje 28 vprašanj, od tega 21
vprašanj zaprtega tipa in 7 vprašanj odprtega tipa. V vprašalniku se prva tri vprašanja
nanašajo na sodelujoče – učence (izvemo, katerega spola so, katero šolo in razred obiskujejo),
ostala vprašanja pa se nanašajo neposredno na pouk športne vzgoje. S pomočjo le-teh izvemo,
kdo učence poučuje športno vzgojo, vrstni red šolskih predmetov po priljubljenosti in
pomembnosti za življenje, katere športe imajo pri športni vzgoji učenci radi in katerih ne, kaj
jim je pri športni vzgoji všeč, česa ne marajo, ali imajo športno vzgojo radi, kaj bi pri urah
športne vzgoje najraje delali, kaj bi spremenili, česa jih je strah, ali imajo športno vzgojo
vedno, ko je na urniku, in kje jo izvajajo, katere športne vsebine obravnavajo zunaj, kje imajo
raje športno vzgojo, ali telovadijo tudi med odmori (izvajajo aktivni odmor) in pri urah ostalih
šolskih predmetov (izvajajo minuto za zdravje), kako so bili pri športni vzgoji ocenjeni v
preteklem šolskem letu in ali so bili z oceno zadovoljni, ali jih je ocenjevanja pri športni
vzgoji strah in ali bi imeli raje športno vzgojo brez ocene.

5.3. Organizacija meritev
Zbiranje podatkov je potekalo februarja in marca 2012. Najprej smo se za dovoljenje za
sodelovanje dogovorili z ravnatelji oz. ravnateljicami osnovnih šol preko telefonskega
pogovora, nato pa smo na šole posredovali vprašalnike v tiskani obliki. Na bolj oddaljene
osnovne šole smo jih poslali po pošti, na bližje osnovne šole pa smo jih odnesli osebno in jih
na enak način tudi dobili nazaj, torej so nam jih poslali na dom ali smo jih šli iskat osebno.
Vprašalnike so učenci druge triade reševali med poukom, bodisi pri športni vzgoji bodisi pri
razredni uri.
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5.4. Metode obdelave podatkov
Podatke, ki smo jih dobili v raziskavi, smo najprej vnesli v programa Microsoft Office Excel
(odgovore na vprašanja zaprtega tipa) in Microsoft Office Word (odgovore na vprašanja
odprtega tipa). Podatki so bili obdelani s programom SPSS 18.0 za Windows. Uporabili smo
metode osnovne statistike. Rezultate smo prikazali v tabelah, iz katerih so razvidni število
posameznih odgovorov, odstotki odgovorov in veljavni odstotki.
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6. REZULTATI IN RAZPRAVA
V tem poglavju bomo dobljene rezultate prikazali v tabelah in jih interpretirali. Poleg
interpretacije rezultatov bomo zapisali tudi svoje mnenje in rezultate primerjali z drugimi
raziskavami, če so le-te bile izvedene.

6.1. Osnovna statistika
Kdo te uči športno vzgojo?
Tabela 6.1: Kdo te uči športno vzgojo?
KDO TE UČI
ŠTEVILO
ŠPORTNO VZGOJO
ODGOVOROV
(ŠVZ)?
Razrednik/razredničarka
526
Učitelj/učiteljica športa
1129
Razrednik/razredničarka
278
IN učitelj/učiteljica
športa skupaj
SKUPAJ
1933

ODSTOTEK

27,2
58,4
14,4

100

Kar 58,4 % učencev je odgovorilo, da jih športno vzgojo uči učitelj/učiteljica športa. 27,2 %
učencev športno vzgojo uči razrednik/razredničarka, le 14,4 % učencev pa športno vzgojo
učita razrednik/razredničarka in učitelj/učiteljica športa skupaj.

Presenetil

nas

je

podatek,

da

le

27,2

%

učencev

športno

vzgojo

poučuje

razrednik/razredničarka. Pričakovali, predvsem pa upali smo na nekoliko višji odstotek in na
to, da več razrednih učiteljev poučuje športno vzgojo, glede na to, da je učencev, ki obiskujejo
4. in 5. razred 70,1 %. Kar 58,4 % učencev športno vzgojo poučuje učitelj/učiteljica športa.
Možno, da je tako visok odstotek zato, ker učiteljem športne vzgoje primanjkuje ur in zato
športno vzgojo poučujejo še namesto razrednega učitelja. Možno je tudi, da se nekateri
razredni učitelji, predvsem starejši, počutijo premalo strokovne za poučevanje športne vzgoje
in zato raje prepustijo poučevanje tega predmeta športnim pedagogom. Smiselno pa se nam
zdi sodelovanje razrednega učitelja in športnega pedagoga pri športni vzgoji, saj le-to prispeva
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k večji strokovnosti dela, med seboj si razdelita delo, si pomagata in se dopolnjujeta, kar
zagotovo pripomore k bolj kakovostni športni vzgoji.
Na eni izmed sodelujočih osnovnih šol so nam kot opombo napisali, da na njihovi osnovni
šoli v 4. razredu športno vzgojo poučujeta razredničarki sami dvakrat tedensko, pri eni uri na
teden pa je prisoten še učitelj športne vzgoje, zato so pogrešali možnost takšnega odgovora.
V Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu
osnovne šole (2011) in Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (2012) je
zapisano, da je učitelj športne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu lahko,
kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka ali magistrski študijski
program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
Učitelj športne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni
študijski program športne vzgoje ali magistrski študijski program druge stopnje športna
vzgoja. Učitelj športne vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program športne vzgoje ali magistrski študijski program druge stopnje
športna vzgoja.
Prednosti timskega dela se pri športni vzgoji kažejo predvsem v možnosti diferenciacije in
individualizacije dela, večji varnosti, večji intenzivnosti dela, izmenjavi znanj in izkušenj
pedagogov ter bolj strokovnem posredovanju znanja učencem. Slabosti timskega dela se
kažejo predvsem v nesposobnosti sodelovanja (ni želje, ustreznih znanj za timsko delo) in v
slabšem odnosu posameznikov do športne vzgoje (Štemberger, 2003a).
Na mnogih osnovnih šolah so že prišli do spoznanja, da je sodelovanje športnega pedagoga in
razrednega učitelja pri urah športne vzgoje v prvem triletju zelo dobra rešitev. Takšno
sodelovanje je ena izmed oblik bogatejšega in kvalitetnejšega športnega življenja na šoli.
Športni pedagog in razredni učitelj usklajujeta, povezujeta in načrtujeta tudi druge vsebine
športnih dejavnosti, ki se odvijajo v okviru prvega in drugega triletja: športne dneve,
večdnevne tabore (smučanje, plavanje, pohodi), šolo v naravi … Sodelujeta tudi pri izdelavi
urnika, letne priprave na pouk in podrobne učne priprave (Štemberger, & Lipovac, 2005).
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Napiši, katere tri predmete imaš v šoli najraje
Tabela 6.2: Najljubši šolski predmeti
NAJLJUBŠI
ŠOLSKI
PREDMET
1. MESTO
Športna vzgoja
Likovna vzgoja
Matematika
Tuji jezik –
angleščina
Slovenščina
Naravoslovje in
tehnika
Glasba
Gospodinjstvo
Družba
Zgodovina
Tehnika in
tehnologija
Geografija
Računalništvo
2. MESTO
Likovna vzgoja
Športna vzgoja
Matematika
Tuji jezik –
angleščina
Slovenščina
Glasba
Naravoslovje in
tehnika
Gospodinjstvo
Tehnika in
tehnologija
Družba
Zgodovina
Geografija
Računalništvo
3. MESTO
Likovna vzgoja
Matematika
Slovenščina
Glasba
Naravoslovje in

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

975
259
252
113

50,4
13,4
13,0
5,8

51,2
13,6
13,2
5,9

67
65

3,5
3,4

3,5
3,4

51
38
26
24
21

2,6
2,0
1,3
1,2
1,1

2,7
2,0
1,4
1,3
1,1

14
1

0,7
0,1

0,7
0,1

392
377
376
162

20,3
19,5
19,5
8,4

20,6
19,8
19,7
8,5

134
117
112

6,9
6,1
5,8

7,0
6,1
5,9

73
59

3,8
3,1

3,8
3,1

44
31
25
4

2,3
1,6
1,3
0,2

2,3
1,6
1,3
0,2

282
279
227
210
190

14,6
14,4
11,7
10,9
9,8

15,1
14,9
12,1
11,2
10,1
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188
186

9,7
9,6

10,0
9,9

104
83
42

5,4
4,3
2,2

5,6
4,4
2,2

40
39
3

2,1
2,0
0,2

2,1
2,1
0,2

Učenci so na to vprašanje odgovorili tako, da so napisali, katere tri predmete imajo v šoli
najraje. Največ učencev, kar 51,2 %, je na prvo mesto postavilo športno vzgojo. Sledijo
likovna vzgoja, za katero se je odločilo 13,6 % vprašanih, matematika (13,2 %), tuj jezik –
angleščina (5,9 %), slovenščina (3,5 %) … Najmanj učencev je kot najljubši šolski predmet
izbralo računalništvo (0,1 %). Kot drugi najljubši šolski predmet je največ učencev izbralo
likovno vzgojo (20,6 %), sledijo športna vzgoja (19,8 %), matematika (19,7 %), tuj jezik –
angleščina (8,5 %), slovenščina (7 %) …, na zadnjem mestu pa se zopet pojavi računalništvo
(0,2 %). Likovno vzgojo je največ učencev izbralo tudi za tretji najljubši šolski predmet (15,1
%), za športno vzgojo se je odločilo 10 % učencev, na zadnjem mestu pa je zopet
računalništvo (0,2 %).
Ni nas presenetil visok odstotek učencev (51,2 %), ki so na prvo mesto po priljubljenosti
šolskih predmetov postavili športno vzgojo. Takšen rezultat smo pričakovali, saj na splošno
velja, da jo imajo učenci zelo radi. Dojemajo jo kot odmor med večurnim sedenjem in
umskim delom, pomeni jim sprostitev, priložnost za gibanje, zamenjavo okolja, saj razred
zamenjajo za telovadnico ali šolsko igrišče, čas, ko svinčnik in zvezke zamenjajo za žogo in
druge športne rekvizite. Po pričakovanjih se je tudi likovna vzgoja uvrstila zelo visoko.
Učenci jo imajo radi, saj lahko med poukom izrazijo svojo ustvarjalnost in domišljijo. Tako
pri športni kot pri likovni vzgoji pa je tudi manj pisanja in kognitivnega učenja kot pri večini
drugih šolskih predmetov, bolj je v ospredju motorično znanje. Nekoliko nas je presenetilo le
to, da ni več učencev izbralo računalništva kot najljubši šolski predmet, saj »živimo v času
računalnikov«, času, ko je računalniško znanje skoraj nujno in je tudi pri šolskem delu
računalnik nepogrešljiv. Je pa res, da na to, kako radi imajo učenci določen šolski predmet,
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vpliva veliko dejavnikov, med drugim tudi nadarjenost za določen predmet, motivacija,
ocene, ki jih imajo učenci pri tem predmetu, eden glavnih dejavnikov pa je tudi učitelj.
Gregor Jurak, Marjeta Kovač in Janko Strel (2002) so v šolskem letu 2000/2001 izvedli
raziskavo, s katero so želeli ugotoviti, kako osnovnošolci vrednotijo šolsko športno vzgojo v
primerjavi z drugimi šolskimi predmeti. Rezultati kažejo, da je med učenci razredne stopnje
najbolj priljubljen šolski predmet športna vzgoja. Da pa bi bili rezultati še bolj primerljivi, bi
morali podatke, dobljene v naši raziskavi, obdelati tako, da bi naredili še primerjavo med
spoloma.
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 1 (Večina učencev uvršča športno vzgojo med tri
najbolj priljubljene šolske predmete) potrdimo, saj je športno vzgojo na prvo mesto po
priljubljenosti postavilo kar 51,2 % učencev, na drugo mesto 19,8 % učencev in na tretje
mesto 10 % učencev. Če odstotke seštejemo, vidimo, da je večina učencev res odgovorila v
prid športne vzgoje.

Napiši, kateri trije predmeti so po tvojem mnenju za življenje najbolj
pomembni
Tabela 6.3: Življenjsko najbolj pomembni šolski predmeti
ŽIVLJENJSKO
NAJBOLJ
POMEMBNI
ŠOLSKI
PREDMETI
1. MESTO
Matematika
Slovenščina
Športna vzgoja
Tuj jezik –
angleščina
Naravoslovje in
tehnika
Družba
Gospodinjstvo
Geografija
Glasba

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

619
448
350
211

32,0
23,2
18,1
10,9

33,2
24,0
18,7
11,3

104

5,4

5,6

68
34
13
7

3,5
1,8
0,7
0,4

3,6
1,8
0,7
0,4
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Tehnika in
tehnologija
Zgodovina
Likovna vzgoja
2. MESTO
Matematika
Slovenščina
Tuj jezik –
angleščina
Naravoslovje in
tehnika
Športna vzgoja
Družba
Gospodinjstvo
Glasba
Geografija
Likovna vzgoja
Tehnika in
tehnologija
Zgodovina
Računalništvo
3. MESTO
Tuji jezik –
angleščina
Slovenščina
Matematika
Športna vzgoja
Naravoslovje in
tehnika
Družba
Gospodinjstvo
Geografija
Glasba
Likovna vzgoja
Zgodovina
Tehnika in
tehnologija

Matkovič Darja; diplomsko delo

5

0,3

0,3

5
3

0,3
0,2

0,3
0,2

573
568
259

29,6
29,4
13,4

30,9
30,6
14,0

146

7,6

7,9

111
101
40
16
15
11
7

5,7
5,2
2,1
0,8
0,8
0,6
0,4

6,0
5,4
2,2
0,9
0,8
0,6
0,4

7
1

0,4
0,1

0,4
0,1

501

25,9

27,6

348
290
188
162

18,0
15,0
9,7
8,4

19,2
16,0
10,3
8,9

153
72
35
24
23
16
5

7,9
3,7
1,8
1,2
1,2
0,8
0,3

8,4
4,0
1,9
1,3
1,3
0,9
0,3

Tudi na to vprašanje so učenci odgovorili tako, da so na črte razvrstili tri predmete, ki so po
njihovem mnenju za življenje najbolj pomembni. Kar 33,2 % učencev meni, da je matematika
tisti šolski predmet, ki je za življenje najbolj pomemben. Matematiki sledijo slovenščina (24
%), športna vzgoja (18,7 %) in tuji jezik – angleščina (11,3 %). Najmanj učencev (0,2 %) je
za šolski predmet, ki je za življenje najbolj pomemben, izbralo likovno vzgojo. Matematiko je
tudi na drugo mesto po pomembnosti za življenje postavilo največ učencev (30,9 %). Sledijo
ji slovenščina (30,6 %), tuji jezik – angleščina (14 %), naravoslovje in tehnika (7,9 %) in
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športna vzgoja (6 %). Najmanj učencev je na drugo mesto postavilo računalništvo (0,1 %). Na
tretje mesto po pomembnosti je največ učencev postavilo tuji jezik – angleščino (27,6 %),
sledijo ji slovenščina (19,2 %), matematika (16 %) in športna vzgoja (10,3 %). Na zadnjem
mestu je predmet tehnika in tehnologijo, za katerega se je odločilo 0,3 % učencev.
Po pričakovanjih so učenci mnenja, da sta matematika in slovenščina šolska predmeta, ki sta
za življenje najbolj pomembna. Matematika in slovenščina sta na urniku od prvega razreda
dalje, znanje, ki ga učenci pridobijo pri teh dveh šolskih predmetih, pa uporabljajo tako rekoč
na vsakem koraku. Razveseljivo je, da so učenci športno vzgojo uvrstili tako visoko in da se
toliko učencev že pri tej starosti zaveda, da je ukvarjanje s športom pomembno in da ima
gibanje velik vpliv na zdravje in splošno počutje. Tudi angleščino so učenci uvrstili zelo
visoko, kar je razumljivo, saj je to eden glavnih svetovnih jezikov. Že sedaj se učenci
zavedajo, kako pomembno je znati ta tuji jezik, saj se z njim vsakodnevno srečujejo, bodisi
gledajo angleške filme, poslušajo angleško glasbo, berejo knjige, napisane v angleškem jeziku
ali komunicirajo s sovrstniki. Brez znanja tujih jezikov tudi ni mogoče učinkovito spoznavati
sveta. Presenetilo pa nas je predvsem to, da ni več učencev izbralo računalništva kot
pomembnega za življenje, saj vendar vemo, kako pomembno je računalniško znanje
dandanes.
Ni dvoma, da obseg ur posameznega predmeta opredeljuje do določene mere tudi njegov
pomen za razvoj učencev in učenk, hkrati pa vlogo in pomen za širšo družbo. Pomen
posameznih predmetov se kaže tudi v tem, kakšna je vloga posameznega predmeta pri
ocenjevanju, napredovanju v srednje šole, pri nacionalnih preizkusih znanja, šolskih
tekmovanjih, dodatnemu in dopolnilnemu pouku, potrebi po inštrukcijah, v obsegu in
vsebinah dni dejavnosti ter šole v naravi in še bi lahko naštevali (Strel, Jurak, & Kovač,
2003).
Podobno raziskavo, s katero so ugotavljali razlike v oceni pomembnosti športne vzgoje v
primerjavi z drugimi šolskimi predmeti, so izvedli tudi Janko Strel, Gregor Jurak in Marjeta
Kovač (2003). Pomembnost šolskih predmetov za nadaljnje življenje so ocenjevali
osnovnošolci od 4. do 8. razreda v letih 1983, 1993 in 1998. Merjenci so šolske predmete
razvrstili po pomembnosti od prvega do petega mesta. Raziskava je pokazala, da so šolski
predmeti, matematika, slovenščina, športna vzgoja in angleščina, v vseh treh opazovalnih
obdobjih skupaj dosegli praviloma 60 % delež od skoraj 20 šolskih predmetov, ki so jih
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ocenjevali učenci in učenke. Športna vzgoja se je uvrstila na tretje mesto, kar pomeni, da je
učenci ne uvrščajo visoko le po priljubljenosti, ampak visoko vrednotijo tudi njeno
pomembnost za nadaljnje življenje.
Rezultati obeh raziskav so primerljivi, saj so prva štiri mesta zasedli enaki šolski predmeti.
Tudi razporeditev predmetov po pomembnosti za življenje je enaka, saj se je na prvo mesto
uvrstila matematika, na drugo mesto slovenščina, na tretje mesto športna vzgoja in na četrto
mesto tuji jezik – angleščina.
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 2 (Večina učencev meni, da je športna vzgoja eden od
treh šolskih predmetov, ki so za življenje najbolj pomembni) zavrnemo, saj je športno vzgojo
na prvo mesto po pomembnosti za življenje postavilo 18,7 % učencev, na drugo mesto 6 %
učencev in na tretje mesto 10,3 % učencev. Če odstotke seštejemo, vidimo, da je športno
vzgojo med tri najpomembnejše šolske predmete za življenje uvrstilo 35 % učencev.

Katere športe imaš pri športni vzgoji najraje?
Tabela 6.4: Najljubši športi pri športni vzgoji
KATERE
ŠPORTE IMAŠ
PRI ŠVZ
NAJRAJE?
Med dvema
ognjema
Nogomet
Košarka
Odbojka
Rokomet
Ples
Gimnastika
Atletika
Testiranje za
športnovzgojni
karton
Testiranje za
značko Krpan

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

1131

58,5

902
761
692
629
446
372
327
247

46,7
39,4
35,8
32,5
23,1
19,2
16,9
12,8

103

5,3
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Učenci so lahko obkrožili največ tri športe, ki so jim najbolj všeč pri športni vzgoji. Kar 58,5
% učencev je odgovorilo, da jim je pri športni vzgoji najbolj všeč igra med dvema ognjema.
Na drugo mesto so učenci postavili nogomet, za katerega se jih je odločilo 46,7 %, tretje
mesto je zasedla košarka (39,4 %), četrto mesto odbojka (35,8 %), na petem mestu pa je
rokomet (32,5 %). Vidimo, da se je najmanj učencev odločilo za testiranje za značko Krpan,
in sicer le 5,3 % vprašanih.
Glede na dosedanje izkušnje s pedagoške prakse smo pričakovali, da bodo učenci zelo visoko
uvrstili igro med dvema ognjema. Ta igra jim je res všeč, je zelo dinamična, učenci pa v
skupinah tekmujejo med seboj, kar med drugim pomeni tudi, da pri igri ni izpostavljen vsak
posameznik, ampak je končni rezultat odvisen od vseh v skupini, tako da se lahko pri igri
sprostijo in uživajo tudi boječi učenci oziroma tisti, ki se neradi izpostavljajo. Opazimo tudi,
da so na prvih petih mestih igre oziroma športi, pri katerih se uporablja žoga. Sklepamo lahko,
da je ta rekvizit med učenci zelo priljubljen. Od petega do desetega mesta pa so se zvrstili
individualni športi, iz česar bi lahko sklepali, da so med učenci te starosti bolj priljubljeni
skupinski športi.
Dobro bi bilo narediti tudi primerjavo med spoloma, saj bi tako ugotovili, kateri športi so bolj
priljubljeni med učenci in kateri med učenkami, saj velja, da so fantje v primerjavi z dekleti
bolj tekmovalnega duha, raje se dokazujejo in preizkušajo v svojih močeh. Že po naravi so
živahnejši od deklic in to svojo odvečno energijo pri športnih aktivnostih še izdatneje
sprostijo, zato se tudi raje nagibajo k športom, ki temeljijo na tekmovanju, zmagovanju in
premagovanju nasprotnika. Predstavnice ženskega spola pa naj bi imele manj tekmovalen
odnos do športa in se bolj nagibajo k tako imenovanim »estetskim športom«, kot so aerobika,
ples, gimnastika. Dečki so pri športnih aktivnostih veliko bolj grobi in manj zadržani kot
deklice (Doupona in Petrović, 2000, v Cugmas, & Burjak, 2008).
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 3 (Več kot polovica učencev ima pri športni vzgoji
najraje igro med dvema ognjema) potrdimo, saj je kar 58,5 % učencev odgovorilo, da imajo
pri športni vzgoji najraje igro med dvema ognjema.
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Kaj imaš pri športni vzgoji rad/-a?
Tabela 6.5: Kaj imaš pri športni vzgoji rad/-a?
KAJ IMAŠ PRI
ŠVZ RAD/-a?
Da lahko sami
izbiramo, kaj
bomo delali
Šola v naravi
Športni dan
Tekmovanja
Poligon
Da imamo
veliko
telovadnico
Štafetne igre
Da imamo
veliko žog
Da imamo
veliko različnih
rekvizitov
Da imamo
veliko blazin

ŠTEVILO
ODGOVOROV
1295

ODSTOTEK

1256
1002
878
715
694

65,0
51,8
45,4
37,0
35,9

683
554

35,3
28,7

523

27,1

449

23,2

67,0

Učenci so pri tem vprašanju lahko obkrožili več odgovorov. Največ učencem (67 %) je všeč,
da lahko sami izbirajo, kaj bodo delali. 65 % učencev ima radih šolo v naravi, 51,8 % športni
dan, tekmovanja so všeč 45,4 % učencem, poligon pa 37 %. Le 23,2 % učencem je všeč, da
imajo veliko blazin.
Tako športno vzgojo kot tudi vse druge šolske predmete lahko naredi »všečno« več
dejavnikov. Nekateri so učencem bolj pomembni, drugi manj. Povsem pričakovano in
razumljivo je, da je učencem najbolj všeč, da lahko sami izbirajo, kaj bodo delali. Vendar
mora biti učitelj avtoriteta in mora imeti on glavno besedo pri tem, kaj bodo z učenci pri
pouku počeli. Pri svojem delu mora namreč slediti učnemu načrtu in doseči predpisane cilje,
kar pa bi bilo nemogoče, če bi ves čas poslušal in uresničeval želje učencev. Temu so
namenjene interesne dejavnosti. Prav pa je, da včasih učitelj prisluhne tudi učencem in
upošteva njihove želje.

- 62 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Matkovič Darja; diplomsko delo

Kristan (2009) pravi, da je praksa, ki temelji na otrokovih interesih, pedocentrizem. Sodobna
pedagogika pedocentrizem odklanja, ker zmanjšuje vpliv in pomen stroke in znanosti v
vzgojno-izobraževalnem procesu. Otroci ne poznajo vzgojno-izobraževalnih smotrov in ciljev
posameznih učnih vsebin, vedo pa, kaj jim je všeč in kaj ne. Šolska športna vzgoja je resen in
odgovoren vzgojno-izobraževalni proces, ki mora biti smiselno in strokovno voden v skladu z
ustrezno vzgojno-izobraževalno doktrino in strategijo. Učenci namreč lahko izberejo le tisto,
kar že poznajo in znajo, ne morejo pa izbrati nečesa, kar jim je tuje. Učenci morajo biti
seznanjeni z novimi vsebinami, drugače stagnirajo. Šola mora ponuditi učencem širok in
raznovrsten program, da bo vsak učenec lahko spoznal svoje individualne posebnosti,
nagnjenja in si tako izoblikoval lasten športni interes tudi za kasneje.
Pričakovano imajo tudi šolo v naravi učenci zelo radi, saj običajno šolsko okolje za nekaj dni
zamenjajo za neko neznano okolje, kjer tudi prespijo, polega tega pa je tudi način poučevanja
drugačen, saj so manj v učilnici in več v naravi. To je za njih zagotovo nepozabna izkušnja.
Nekaterim učencem šola v naravi pomeni celo »pouka proste dni«, čeprav neupravičeno, saj
je tudi šola v naravi resna in pomembna vzgojno-izobraževalna oblika, ki se izvaja z
namenom doseči cilje, ki jih v učilnici ali na šolskem igrišču težje dosežemo oz. jih sploh ne
moremo doseči.
Tudi tekmovanja so učenci uvrstili visoko. Da imajo učenci pri tej starosti tekmovanja radi,
sta med drugim v svoji raziskavi Odnos osnovnošolcev do športne vzgoje in športnih
dejavnosti ugotovili tudi Cugmasova in Burjakova (2008). V njuni raziskavi so sodelovali
učenci četrtih in devetih razredov osnovne šole in rezultati so pokazali, da imajo četrtošolci
nekoliko raje tekmovanja kot devetošolci. Tekmovalnost je nekoliko bolj značilna za
četrtošolce kot za devetošolce, kar pomeni, da imajo četrtošolci pri športni vzgoji in športnih
dejavnostih raje, kadar v skupinah merijo med seboj moči, kadar tekmujejo, kdo hitreje teče.
Razlog temu je starostno obdobje, saj se med sedmim in desetim letom starosti razvije
tekmovalni duh, zaradi česar imajo radi športna tekmovanja, pri katerih lahko pokažejo
telesne in duševne zmožnosti. Pri starejših učencih tekmovalni duh ni toliko v ospredju,
ampak pri njih pri športnih dejavnostih prevladujeta želja po druženju in zabavi (Doupona in
Petrović, 2000, v Cugmas, & Burjak, 2008).
Pričakovali smo, da bo več učencev odgovorilo, da jim je všeč veliko različnih rekvizitov. Po
našem mnenju različni rekviziti vnesejo veliko pestrosti v pouk športne vzgoje, so za učence
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zanimivi, učenci pa si pri delu z njimi nabirajo izkušnje in postajajo spretnejši. Mogoče je
razlog za to, da odgovora ni izbralo veliko učencev, ta, da na nekaterih sodelujočih šolah
nimajo veliko športnih rekvizitov, predvsem na podružnicah le-teh velikokrat primanjkuje.

Ali imaš športno vzgojo rad/-a?
Tabela 6.6: Ali imaš športno vzgojo rad/-a?
ALI IMAŠ ŠVZ
RAD/-a?
Da
Ne
SKUPAJ
Manjkajoča
vrednost
SKUPAJ

ŠTEVILO
ODGOVOROV
1806
108
1914
19

ODSTOTEK

1933

100

93,4
5,6
99,0
1,0

VELJAVNI
ODSTOTEK
94,4
5,6
100

Kar 94,4 % učencev je odgovorilo, da imajo športno vzgojo radi, nikalno pa je odgovorilo le
5,6 % vprašanih. Da je športna vzgoja med učenci zelo priljubljena, smo ugotovili že pri
vprašanju o tem, katere tri predmete imajo učenci v šoli najraje, kjer se je športna vzgoja
uvrstila na prvo mesto. Zato je bil odgovor na to vprašanje pričakovan.
Vendar obstajajo tudi učenci, ki jim športna vzgoja ni všeč. Vedeti moramo, da niso vsi
učenci spretni in da bomo vedno imeli tudi nerodne učence. Neroden učenec nima rad športne
vzgoje, kljub temu da morda rad veliko skače, teka in se podi za žogo. Tak učenec se izogiba
skupinskim igram in igram v dvojicah, saj je sam spoznal, da se hitro zmoti in sluti, da je
gibalno slabši. Ti učenci zasovražijo športno vzgojo, še zlasti, če jih na njihovo nespretnost
opozarjajo vrstniki, zaradi česar postajajo malodušni (Kremžar, 1977, v Cugmas, & Burjak,
2008).
Cugmasova in Burjakova (2008) sta v raziskavi, omenjeni pri prejšnjem vprašanju, ugotovili
tudi, da je športna vzgoja nekoliko bolj priljubljena pri četrtošolcih kot pri devetošolcih, poleg
tega pa so rezultati pokazali tudi, da je športna vzgoja pri dečkih bolj priljubljen predmet kot
pri deklicah. Zato bi bilo zanimivo, če bi tudi mi v svoji raziskavi naredili primerjavo med
spoloma, dobljene rezultate pa primerjali z omenjeno raziskavo.
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Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 4 (Več kot polovica učencev ima rada športno vzgojo)
potrdimo, saj je kar 94,4 % učencev odgovorilo, da imajo radi športno vzgojo.

Katerih športov pri športni vzgoji ne maraš?
Tabela 6.7: Katerih športov pri športni vzgoji ne maraš?
KATERIH
ŠPORTOV PRI
ŠVZ NE
MARAŠ?
Ples

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

981

50,8

50,8

Gimnastika
Atletika
Tehtanje
Tek
Merjenje kožne
gube
Testiranje za
športnovzgojni
karton
Štafetne igre
Nogomet
Rokomet
Košarka
Poligon
Odbojka
Med dvema
ognjema
Drugo

808
762
743
695
685

41,8
39,4
38,4
36,0
35,4

41,8
39,5
38,5
36,0
35,5

651

33,7

33,7

587
547
534
519
439
427
205

30,4
28,3
27,6
26,8
22,7
22,1
10,6

30,4
28,3
27,7
26,9
22,7
22,1
10,6

80

4,1

4,1

Učenci so na to vprašanje odgovorili tako, da so lahko obkrožili več že ponujenih odgovorov,
lahko pa so napisali tudi svoj odgovor pod razdelek Drugo. Odgovore, ki so jih učenci
napisali pod razdelek Drugo, bomo prikazali v naslednji tabeli. Vidimo, da je med učenci
najmanj priljubljen ples, saj je ta odgovor obkrožilo kar 50,8 % učencev. Na drugo mesto po
številu glasov se je uvrstila gimnastika, izbralo jo je namreč 41,8 % učencev. Gimnastiki
sledijo atletika (39,5 %), tehtanje (38,5 %), tek (36 %) in merjenje kožne gube (35,5 %).
Izmed ponujenih odgovorov je najmanj učencev (10,6 %) izbralo igro med dvema ognjema.
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Rezultati so pokazali, da največ učencev pri športni vzgoji ne mara plesa. Na podlagi izkušenj
predvidevamo, da so ples večinoma izbrali fantje, saj plesa ne marajo, ker naj bi bil to bolj
»ženski šport«. Podobno velja tudi za gimnastiko, saj na splošno velja, da so »estetskim
športom«, kamor uvrščamo tudi ples in gimnastiko, bolj naklonjene predstavnice ženskega
spola. Tudi tehtanja že veliko učencev pri tej starosti ne mara, verjetno je razlog ta, da učenci
počasi prihajajo v občutljivo obdobje adolescence, v katerem jim ni vseeno za njihov zunanji
izgled, pogosto pa pride med učenci tudi do zbadanja glede telesne teže, predvsem če je
prevelika. Pričakovali smo, da bodo tudi tek učenci uvrstili visoko. Tekanje brez
kakršnegakoli rekvizita je učencem dolgočasno, pogosto pa ga povezujejo tudi z ogrevanjem,
ki ga ne marajo, saj se jim zdi preveč utrujajoče in nezanimivo. Po pričakovanjih pa je
najmanj učencev odgovorilo, da jim ni všeč igra med dvema ognjema. Rezultat je smiseln,
glede na to, da se je pri vprašanju o tem, katere športe imajo učenci pri športni vzgoji najraje,
ta igra uvrstila na prvo mesto.
Učenci so pri tem vprašanju lahko tudi sami dopisali, katerih športov pri športni vzgoji ne
marajo. Njihove odgovore pod razdelkom Drugo prikazuje naslednja tabela.

Tabela 6.8: Odgovor Drugo (Katerih športov pri športni vzgoji ne maraš?)
ODGOVOR
Atletika
Gimnastika
Tekmovanja
Testiranje za značko
Krpan
Športni dan
Med štirimi ognji
Ogrevanje
Vaje za moč
Razgibavanje
Sklece
Ples
Poligon
Hokej
Testiranje za
športnovzgojni karton
Lovljenje v paru
Kondicijske vaje

ŠTEVILO
ODGOVOROV
21
20
6
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
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Raztezne vaje
Košarka
Rokomet
Igrica Črni mož
Igre brez žog
Karate
Počepi
Vaje
Ragbi
Badminton
Namizni tenis
Ocenjevanje
Predavanja učiteljev
Pospravljanje opreme
Hoja
Pobiranje smeti

Matkovič Darja; diplomsko delo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ker je bil vzorec merjencev zelo velik in je bilo zato tudi odgovorov veliko, smo le-te združili
po »podobnostih« oz. smo združili/sešteli skupaj tiste odgovore, ki se nanašajo na isto športno
panogo/vsebino. Primer: odgovor »atletika« sta zapisala dva učenca, temu odgovoru pa smo
prišteli še odgovor »skok v višino«, ki sta ga zapisala dva učenca, »skok v daljino«, ki sta ga
zapisala dva učenca, »atletski poskoki«, ki ga je zapisal en učenec … Število v oklepaju torej
pomeni, koliko učencev je zapisalo določen odgovor.

Združili smo naslednje odgovore:


atletika (2): skok v višino (2), skok v daljino (2), atletski poskoki (1), met vortexa (2),
tek (4), kros (4), tek na daljše razdalje (1), šola teka (1), šprint (1), skoki (1),



gimnastika (2): prevali (4), skok čez kozo (4), stoja na glavi (3), plezanje (1), plezanje
po drogu (4), plezanje po vrvi (1), kolebnica (1),



sklece (1): ženske sklece (1),



testiranje za športnovzgojni karton: vesa v zgibi (1), dvig trupa (1).

Vidimo, da so učenci med drugim dopisovali tudi odgovore, ki bi jih lahko že prej izbrali in
obkrožili med ponujenimi. Tako so dopisali npr. košarko, rokomet, testiranje za
športnovzgojni karton, ples … Poleg športov so naštevali tudi vzgojno-izobraževalne oblike
dela, kot je npr. športni dan, pa tudi »nešportna opravila«, kot je npr. pobiranje smeti, saj je
očitno tudi to občasno del športne vzgoje, njim pa ni všeč. Največ odgovorov, ki so jih učenci
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zapisali, se nanaša na atletiko in gimnastiko, učenci so v bistvu podrobno našteli elemente in
panoge, ki jim niso všeč. Mogoče bi bilo boljše, da bi bilo vprašanje Katerih športov pri
športni vzgoji ne maraš v vprašalniku postavljeno za vprašanje Česa pri športni vzgoji ne
maraš, saj bi tako lahko že pri prvem vprašanju obkrožili veliko stvari, ki so jih sicer dopisali,
kljub temu, da se sploh ne nanašajo direktno na športe pri športni vzgoji.
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 5 (Večina učencev pri športni vzgoji ne mara teka)
zavrnemo, saj je 36 % učencev odgovorilo, da ne mara teka.

Česa pri športni vzgoji ne maraš?
Tabela 6.9: Česa pri športni vzgoji ne maraš?
ČESA PRI ŠVZ
NE MARAŠ?
Učitelj se jezi na
nas
Učitelj nas
kaznuje, če
nismo pridni
Sošolci vpijejo
Športna vzgoja
nam odpade, če
nismo pridni
K športni vzgoji
zamujamo
Drugi se mi
smejijo
Delamo vedno
iste stvari
Da imamo
športno vzgojo v
razredu
Štafetne igre
Nisem dober pri
športni vzgoji
Umažem se,
potim se
Tekmovanja
Učitelj/učiteljica
nikoli ne
telovadi z nami
Vedno se

ŠTEVILO
ODGOVOROV
999

ODSTOTEK
51,7

VELJAVNI
ODSTOTEK
51,7

817

42,3

42,3

812
712

42,0
36,8

42,1
36,9

607

31,4

31,4

564

29,2

29,2

529

27,4

27,4

495

25,6

25,6

453
431

23,4
22,3

23,5
22,3

377

19,5

19,5

366
347

18,9
18,0

19,0
18,0

343

17,7

17,8
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utrudim
Da nimamo
telovadnice
Poligon
Kadar imamo
športno vzgojo
zunaj
Učitelj/učiteljica
nam nikoli nič
ne pokaže
Športnih dni
Šole v naravi
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325

16,8

16,8

310
269

16,0
13,9

16,1
13,9

190

9,8

9,8

168
128

8,7
6,6

8,7
6,6

Učenci so na to vprašanje odgovorili tako, da so lahko obkrožili več že podanih odgovorov.
Kar 51,7 % učencev ne mara, da se učitelj jezi na njih. 42,3 % učencev ne mara, da jih učitelj
kaznuje, če niso pridni. 42,1 % učencev tudi ni všeč, če sošolci vpijejo ali da jim odpade
športna vzgoja, če niso pridni (36,9 %). Najmanj učencev pri športni vzgoji ne mara šole v
naravi (6,6 %) in športnih dni (8,7 %).
Razumljivo je, da učenci ne marajo učiteljeve jeze pri pouku, saj le-ta povzroči neugodno
razredno klimo, učence pa demotivira za delo. Tudi kaznovanja učenci ne marajo, niti s strani
staršev doma, še manj pa s strani učitelja pri pouku. Zanimivo bi bilo učence, ki so obkrožili
ta odgovor, vprašati tudi, na kakšen način jih učitelj pri športni vzgoji kaznuje. Kaznovanja
sicer ne podpiramo, vendar vemo, da je včasih neizogibno in da je kljub vsemu potrebno
določene učence kaznovati, če želimo z drugimi nemoteno delati. Vseeno je boljše, da učitelj
kaznuje učence s kakšnim dodatnim krogom teka ali kakšno vajo, kot pa da mora učenec za
kazen sedeti na klopi, kar je po našem mnenju nedopustno, saj namen športne vzgoje nikakor
ni, da so učenci neaktivni, pa tudi ko gre za kaznovanje. Nekatere učence tudi moti, če njihovi
sošolci vpijejo. Verjetno tem učencem bolj odgovarja delo v tišini, na kakršnega so navajeni v
učilnici. Vemo pa, da so po navadi učenci pri športni vzgoji nekoliko glasnejši, pa tudi v
telovadnici glasovi še bolj odmevajo. Še posebej moteče je, če je istočasno v telovadnici zelo
veliko učencev. Presenetljivo veliko učencev je odgovorilo, da ne marajo tega, da jim športna
vzgoja odpade, če niso pridni. Sploh ne moremo verjeti, da se to dejansko dogaja na šolah.
Športna vzgoja je enakovredna ostalim predmetom in še nikoli nismo slišali, da bi učencem
npr.7 odpadla matematika. Zato se nam zdi tudi odpadanje ur športne vzgoje zaradi
(ne)discipline nedopustno. Tudi zamujanja k športni vzgoji učenci ne marajo, čeprav se to na
7

npr. pomeni na primer

- 69 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Matkovič Darja; diplomsko delo

žalost pogosto dogaja. Predvsem petminutni odmori so veliko prekratki za to, da se učenci
preoblečejo in pridejo iz razreda v telovadnico. Veliko učencev je tudi odgovorilo, da jim ni
všeč, da imajo športno vzgojo v razredu. Razumljivo je, da si učenci želijo veliko telovadnico,
kjer bi imeli dovolj prostora za gibanje. Možno je, da imajo športno vzgojo v razredu zaradi
prezasedenosti telovadnice ali pa so tako odgovorili predvsem učenci s podružničnih šol, kjer
po navadi primanjkuje primernih prostorov za izvajanje športne vzgoje.
Četudi smo pri vprašanju Kaj imaš pri športni vzgoji rad/-a, ugotovili, da imajo učenci radi
tekmovanja, se še vedno najdejo tudi učenci, ki jim tekmovanja niso všeč. To so učenci, ki se
lahko pohvalijo z različnimi dosežki, vendar pogosto ne s športnimi. Mogoče tekmovanj
nimajo radi, ker se ne merijo radi v močeh, hitrosti, spretnostih, morda so gibalno manj
spretni in se pri tekmovanjih ne morejo izkazati za uspešne (Tancig, 1987, v Cugmas, &
Burjak, 2008). Učitelj mora paziti, kako sestavlja skupine, saj se lahko zgodi, da bodo isti
učenci pri tekmovalnih igrah doživljali neuspeh za neuspehom, zato mora poskrbeti, da bodo
tudi ti učenci deležni zmag in ne samo porazov (Cugmas, & Burjak, 2008).
Najmanj učencev je odgovorilo, da pri športni vzgoji ne marajo šole v naravi in športnih dni.
Takšen rezultat je bil pričakovan, saj smo že ugotovili, da sta ti dve vzgojno-izobraževalni
obliki med učenci zelo priljubljeni.

Napiši, kaj bi ti pri športni vzgoji najraje delal/-a
Tabela 6.10: Kaj bi pri športni vzgoji najraje delal/-a?
ODGOVORI
Nogomet
Med dvema ognjema
Rokomet
Košarka
Odbojka
Gimnastika
Atletika
Ples
Poligon
Štafetne igre
Igre

ŠTEVILO
ODGOVOROV
563
500
267
258
243
186
160
122
60
54
37
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Igre z žogo
Badminton
Igre po lastni izbiri
Hokej
Plavanje
Tekmovanja
Lovljenje
Smučanje in nekatere
zimske dejavnosti
Športni dan
Šola v naravi
Tenis
Kolesarjenje
Testiranje za
športnovzgojni karton
Namizni tenis
Skakanje po blazinah
Razgibavanje
Borilne veščine
Rolanje
Športne igre
Vaje na blazinah
Jezdenje
Skoki iz višine
Sklece
Vaje z rekviziti
Šli bi ven
Prosta ura
Nove stvari
Pogovor
Skok čez ovire
Igrali bi se igre, ki jih še
ne poznamo
Skupinski športi
Most
Vaje z obroči
Odskočna deska
Igre v parih
Ogrevanje
Gumitvist
Igranje baseballa
Vaje za moč

Matkovič Darja; diplomsko delo

37
35
34
32
27
26
23
13
11
10
9
8
8
6
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato je vsak učenec napisal svoj odgovor. Zaradi velikega
števila odgovorov, smo le-te združevali in sicer tako, da smo sešteli odgovore, ki se nanašajo
na isto športno vsebino/panogo. Število v oklepaju pomeni, koliko učencev je napisalo
določen odgovor.
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Združili smo naslednje odgovore:


gimnastika (72): plezanje (31), skok čez kozo (18), stoja (8), akrobatika (3), kolebnica
(10), premet v stran (8), prevali (6), vzmik (3), salte (4), plezanje po vrvi (1), naskok
na skrinjo (2), trampolin (16), vaje na orodjih (1), vaje na gredi (1), vaje na bradlji (1),
vaje na krogih (1),



atletika (46): tek (62), skok v daljino (24), skok v višino (20), met vortexa (6), met
medicinke (1), met žogice (1),



igre (17): med štirimi ognji (11), bratec reši me (2), kradi kij (1), muhice (1),
medvedki (1), črni mož (1), lovec (1), hobotnica (1),



plavanje (26): potapljanje (1),



smučanje in nekatere zimske dejavnosti: smučanje (9), smučarski skoki (2), drsanje
(2),



testiranje za športnovzgojni karton (2): tehtanje (2), merjenje kožne gube (2), dvig
trupa (2),



borilne veščine: judo (2), ju jitsu (1), karate (1).

Največ učencev (563) je napisalo, da bi pri športni vzgoji najraje igrali nogomet. Na drugo
mesto po številu odgovorov (500) se je uvrstila igra med dvema ognjema. Tej sledijo rokomet
(267), košarka (258), odbojka (243), gimnastika (186), atletika (160) …
Če pogledamo v tabelo, vidimo, da je daleč največ učencev odgovorilo, da bi pri športni
vzgoji najraje igrali nogomet in igro med dvema ognjema. Smo mnenja, da so v prid
nogometa odgovarjali predvsem fantje. Pričakovano se je igra med dvema ognjema uvrstila
zelo visoko, saj so že rezultati prejšnjih vprašanj pokazali, da je ta igra med učenci zelo
priljubljena. Sicer pa vidimo, da so se na prvih pet mest uvrstili skupinski športi oz. igre z
žogo, iz česar zopet lahko sklepamo, da je ta rekvizit med učenci zelo priljubljen.
Kot smo že zapisali pri enem od prejšnjih vprašanj, je smiselno občasno prisluhniti učencem
in upoštevati njihove želje, nikakor pa ne dovoliti, da imajo oni glavno besedo pri izbiri
vsebin, ki se obravnavajo pri pouku. O tem, kaj in kako pri pouku delati, mora odločati
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učitelj, ki sledi učnemu načrtu in predpisanim ciljem. Le tako bo pouk športne vzgoje
kvaliteten.

Napiši, kaj bi spremenil/-a pri športni vzgoji, če bi lahko
Tabela 6.11: Kaj bi spremenil/-a pri športni vzgoji?
ODGOVORI
Tek
Količina ŠVZ
Igre
Nogomet
Prostor za izvajanje ŠVZ
Gimnastika
Učitelj
Ples
Da bi delali, kar bi želeli
Ocenjevanje
Ogrevanje
Košarka
Rokomet
Odbojka
Poligon
Atletika
Vaje
Da ne bi imeli testiranja za športnovzgojni
karton
Da bi delali več različnih stvari
Da bi imeli plavanje
Da ne bi bilo tekmovanj
Da drugi ne bi bili glasni
Da bi imeli dečki in deklice ločeno ŠVZ
Da bi se večkrat lovili
Da ne bi bilo tako naporno
Da se ne bi razgibavali
Vse
Da bi se na začetku ure lovili
Da bi imeli več športnih dni
Da bi imeli več prostih ur
Tenis/namizni tenis
Da ne bi zamujali
Da bi vsak dan delali drugačne stvari
Da bi imeli odmor za pitje
Da bi bilo bolj zabavno

ŠTEVILO
ODGOVOROV
145
119
101
99
92
67
67
59
46
41
39
38
31
25
24
22
20
17
13
10
10
10
8
7
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
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Da bi igrali hokej
Da se ne bi prepirali
Da se ne bi tehtali
Da bi bili moji sošolci in sošolke bolj
poslušni in bi prej začeli s poukom
Da ne bi vedno deklice odločale
Da ne bi imeli športnih dni
Da ne bi imeli moških športov
Da ne bi merili kožne gube
Urnik
Da bi imeli večkrat tekmovanje
Ni mi všeč, da moramo delati, kar nam rečejo
Da bi vsi sodelovali
Vse, razen tistih stvari, ki jih imam rad
Da bi imeli kdaj ŠVZ z drugimi razredi
Da ne bi telovadili
Da se ne bi igrali/delali tistega, kar nam ni
všeč
Da bi lahko jezdili
Krajše razgibavanje
Način razgibavanja
Nešportnost
Da ne bi bilo sodnikov
Da bi bili rekviziti že pripravljeni
Da bi mi šlo bolje
Da bi nas bilo manj
Da se ne bi lovili
Da bi se še kaj novega naučila
Nekatere bi poslala ven
Da se fantje ne bi tepli
Da bi bili moški in ženski športi bolj ločeni
Da bi več časa vadili tisto stvar, ki jo
ocenjujemo
Standardi bi bili bolj prilagojeni učencem, ki
so slabi športniki
Da bi imeli boljše žoge
Da ne bi delala tega, česar ne zmorem
Da bi resneje delali
Da bi lahko več vadili za posamezen šport
Več časa bi namenil kondiciji
Da bi imeli boks
Dodal bi rolanje
Da bi se manj pripravljali na novo snov
Da bi bila tišina
Da bi takoj začeli z igro
Da bi kolesarili
Da bi imeli veliko blazin
Več raznolikih športov
Da bi lahko imeli zraven pijačo
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Da bi imeli pol minute počitka, ko končamo s
tekom
Da bi se več smejali in igrali
Da bi šli večkrat v šolo v naravi
Da bi večkrat igrali badminton

1
1
1
1

Tako kot prejšnje vprašanje je bilo tudi to odprtega tipa. Zaradi velikega števila različnih
odgovorov smo le-te združevali.

Združili smo naslednje odgovore:


tek: da ne bi tekli (71), da bi manj tekli (57), da ne bi tekli krosa (5), da ne bi tekli na
600 m, da ne bi imeli šole teka (2), da ne bi tekli krogov (4), da bi več tekli (3), da ne
bi delali tekaških vaj (1), da bi v naravi več tekmovali v teku (1),



količina ŠVZ: da bi imeli več ŠVZ (42), da bi ŠVZ trajala dalj časa (24), da bi imeli
ŠVZ vsak dan (22), da bi imeli 2 uri ŠVZ (19), da bi imeli več ur ŠVZ na dan (6), da
ne bi imeli ŠVZ (4), imeli bi manj ŠVZ (2),



igre: da bi se večkrat igrali igro med dvema ognjema (26), da se ne bi igrali igre med
dvema ognjema (8), več iger po izbiri učencev (19), brez štafetnih iger (17), manj iger
z žogo (1), več štafetnih iger (1), da bi bile štafetne igre lažje (1), da bi se večkrat
igrali igre v parih (1), da bi se večkrat igrali igro lovec (2), da bi imeli ves čas igre z
žogo (2), več iger (7), da bi imeli večkrat igre z žogo (11), da bi igrali med dvema
ognjema (5),



nogomet: da bi igrali več nogometa (41), da ne bi igrali nogometa (29), da ne bi fantje
imeli nogometa čez celo dvorano (1), da ne bi ocenjevali nogometa (1), bolj pravičen
nogomet (1), da bi ves čas igrali nogomet (26),



prostor za izvajanje ŠVZ: telovadnica (10), da bi imeli večjo telovadnico (26), da bi
hodili v športno dvorano (1), obnova telovadnice in rekvizitov (1), da bi imeli travnato
igrišče (1), da bi imeli na voljo celo igrišče (1), boljše igrišče (1), da ŠVZ ne bi imeli
notri (1), da bi imeli bazen (27), da bi imeli ŠVZ večkrat zunaj (15), da ŠVZ ne bi
imeli zunaj (4), da bi imeli igrišče za hokej (4),



gimnastika: da ne bi imeli gimnastike (29), da bi imeli večkrat gimnastiko (7), da bi
imeli manj gimnastike (6), da ne bi skakali čez kozo (4), da ne bi plezali po drogu ali
vrvi (3), da bi imeli vedno gimnastiko (2), da bi skakali po trampolinu (2), da bi imeli
plezalno steno (4), da ne bi delali prevalov (3), da bi imeli več rekvizitov pri

- 75 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Matkovič Darja; diplomsko delo

gimnastiki (1), da ne bi imeli vaj na blazinah (1), da bi delali vaje na orodjih (1), da bi
večkrat skakali čez kolebnico (1), da bi večkrat delali stojo (2), da ne bi delali stoje
(1),


učitelj (31): da se učitelj ne bi jezil na nas (8), da bi vsi učitelji ocenjevali enako strogo
(1), da bi učitelji telovadili z nami (4), da bi bili učitelji manj strogi (1), da bi bila
učiteljica pravična do vseh (1), da učiteljica ne bi zamujala na ŠVZ (1), da mi učitelj
ne bi dajal dodatnih nalog (1), da bi bili učitelji bolj prijazni (3), da ne bi bilo učitelja
ŠVZ (2), da učitelj ne bi vpil na nas (1), da bi učitelji upoštevali naše želje (1), da nas
ŠVZ ne bi imel razrednik (1), da bi nas ŠVZ imela razredničarka (1), da nas učitelj ne
bi primerjal z drugimi (1), da nas učitelj ne bi kaznoval (1), učitelji bi morali imeti radi
otroke obeh spolov (1), da bi imeli ŠVZ sami (7),



ples: da ne bi plesali (42), da bi imeli plesne vaje (1), več plesa (12), manj plesa (3),
plesala bi drugačne plese (1),



ocenjevanje: da ne bi bilo ocenjevanja (34), spremenil/-a bi kriterij ocenjevanja (6), da
učiteljica ne bi ocenjevala prevalov (1), manj ocenjevanja (1),



ogrevanje (5): da se ne bi ogrevali (14), da bi se bolj ogreli (1), da bi bilo ogrevanje
bolj zabavno (2), da bi se za ogrevanje lovili (1), krajše ogrevanje (9), da za ogrevanje
ne bi tekli (7),



košarka: da ne bi igrali košarke (26), da bi večkrat igrali košarko (12),



rokomet: da bi večkrat igrali rokomet (12), da ne bi igrali rokometa (16), da bi ves čas
igrali rokomet (3),



odbojka: da bi večkrat igrali odbojko (13), da ne bi igrali odbojke (10), da bi imeli
zunanje igrišče za odbojko (1), da ne bi skoraj vedno igrali odbojke (1),



poligon: ukinitev poligona (17), da ne bi imeli tolikokrat poligona (1), da bi imeli
večkrat poligon (6),



atletika: da ne bi imeli atletike (13), da bi imeli mivko za skok v daljino (1), da bi
imeli večkrat atletiko (2), da bi imeli manj atletike (3), da ne bi delali atletskih
poskokov (3),



vaje (3): da bi imele deklice lažje vaje kot fantje (1), da ne bi delali vaj za utrjevanje
(1), manj vaj za moč (1), da ne bi delali težkih vaj (2), da ne bi delali vaj (5), da bi vaje
delali manj časa (4), da ne bi delali sklec (1), da ne bi dvigovali trupa (1), da ne bi
delali počepov (1),
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tenis/namizni tenis: da bi igrali tenis (1), da ne bi igrali tenisa (1), da bi igrali namizni
tenis (1), da ne bi igrali namiznega tenisa (1).

Učenci so na vprašanje odgovarjali s svojimi odgovori, saj je bilo vprašanje odprtega tipa.
Nekateri so navedli le eno spremembo, ki si jo želijo pri urah športne vzgoje, nekateri tudi
več. Kot lahko vidimo v tabeli, se največ odgovorov učencev (145) nanaša na spremembe v
povezavi s tekom. Že pri prejšnjih vprašanjih smo ugotovili, da med učenci tek ni priljubljen,
in tudi tukaj vidimo, da si želijo predvsem manj teka, le redki so tisti, ki si ga želijo več.
Veliko odgovorov (119) se nanaša tudi na spremembe v povezavi s količino športne vzgoje.
Razveseljivo je, da si učenci želijo še več športne vzgoje. Še kakšna dodatna ura športne
vzgoje na teden bi bila zelo dobrodošla, saj želimo, da učenci »živijo športni življenjski slog«,
za kar pa so tri ure športne vzgoje na teden premalo.
Veliko učencev (92) tudi ni zadovoljnih s prostorom za izvajanje športne vzgoje. Želijo si
predvsem večje telovadnice, nekateri tudi tega, da bi imeli športno vzgojo večkrat zunaj. Kar
nekaj učencev je izrazilo željo, da bi imeli bazen.
Veliko odgovorov (67) se nanaša tudi na učitelja. Učenci si želijo predvsem tega, da se učitelj
ne bi jezil na njih, da bi bil pravičen, ne preveč strog, prijazen do njih, da bi upošteval njihove
želje in jih ne bi kaznoval. Nekateri si želijo celo športno vzgojo brez učitelja. Pomembno je
predvsem to, da je učitelj avtoriteta, da je dober motivator, da je enak do vseh učencev in
dobro strokovno podkovan.
Odgovori učencev so bili zelo številčni in raznoliki, nekateri bolj smiselni, drugi malo manj.
Nekateri odgovori oz. spremembe, ki si jih želijo učenci, bi si zaslužili nadaljnjo obravnavo
oz. bi jih bilo smiselno pri pouku upoštevati in tako prispevati h kvalitetnejši športni vzgoji.
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Te je pri športni vzgoji kdaj strah? Če te je, napiši, česa se pri športni
vzgoji bojiš
Tabela 6.12: Česa se pri športni vzgoji bojiš?

Ocenjevanje

ŠTEVILO
ODGOVOROV
137

Gimnastika

121

Poškodba
Tek
Višina
Učitelj/učiteljica
Da se mi bodo sošolci smejali
Testiranje za športnovzgojni karton
Da ne bi kaj naredil/-a narobe
Žoga
Tekmovanje
Tehtanje
Košarka
Neuspeh/nezmožnost
Atletika
Ples
Štafeta
Rokomet
Odbojka
Kadar moram narediti kaj težkega
Testiranje za značko Krpan
Poligon
Nogomet
Ko delamo kaj nevarnega
Slabi rezultati
Ko me učitelj/učiteljica določi, da nekaj
pokažem
Prekrški
Boj med dvema ognjema
Kazati razgibavanje
Ko ne razumem igre
Sklece

65
24
23
22
21
12
9
7
7
6
5
5
5
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

ODGOVORI

1
1
1
1
1

Tudi to vprašanje je bilo odprtega tipa, zato so učenci napisali svoje odgovore. Odgovorov je
bilo veliko, saj so nekateri napisali tudi po več stvari, katerih se bojijo pri urah športne vzgoje,
zato smo odgovore združevali.
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Združili smo naslednje odgovore:


gimnastika (15): skok čez kozo (27), prevali (19), stoja (17), plezanje (11), plezanje po
žrdi (5), premet v stran (4), plezanje po drogu (4), bradlja (3), trampolin (1), plezanje
po lestvi (1), hoja po gredi (3), skok čez skrinjo (2), salta (2), vesa v zgibi (2), preval
na drogu (1), vaje na drogu (1), skok čez klop (1), vaje na skrinji (1), vaje na visoki
gredi (1),



poškodba (29): padec (10), zlom (6), zvin (1), padec na glavo (1), da bi name padel
drog (1), udarec (5), premočan zadetek z žogo (12),



ocenjevanje (91): slaba ocena (43), ocena 4 (1), ocena 3 (1), ocena 2 (1),



tek (4): tek na 60 m (1), tek čez ovire (1), da bi predolgo tekli (1), tek na 600 m (2),
cooper (2), tek na dolge proge (3), kros (10),



ples (3): ples s fanti (1),



atletika (1): skok v daljino (1), vaje s skoki (1), skok v višino (2),



učitelj/učiteljica (9): če se učitelj/učiteljice jezijo (4), ko učitelji vpijejo name (4), da
me bo učitelj udaril (1), da ima učiteljica nekaj proti meni (1), učiteljevega čudnega
pogleda (1), da bi bila žejna in mi učiteljica ne bi dovolila v garderobi piti (1), da bi mi
učitelj dal dodatne vaje (1),



neuspeh/nezmožnost: da nečesa ne bom zmogel (1), da naloge ne bom opravila (1), da
nečesa ne bom uspela narediti in bom razočarala druge v skupini (1), če delamo kaj,
kar mi ne gre prav dobro (1), ko me vsi gledajo, jaz pa nečesa ne znam (1).

Največ učencev (121) se pri športni vzgoji boji gimnastike oz. posameznih gimnastičnih
prvin. Zelo pomembno je, da pri obravnavi te vsebine poskrbimo za ustrezno varnost. Učence
poleg prvin naučimo tudi ustreznega varovanja, tako da se lahko varujejo med seboj ali pri
varovanju pomagajo učitelju.
91 učencev se pri športni vzgoji boji ocenjevanja. Verjetno se ga bojijo, ker imajo z
ocenjevanjem slabe izkušnje, so bili slabo ocenjeni, so jih zaradi ocene zbadali sošolci, so
med ocenjevanjem živčni in se slabo počutijo … Učence bi bilo potrebno povprašati o
vzrokih za strah pri ocenjevanju.
Veliko učencev (65) je napisalo tudi, da jih je strah tega, da bi se pri urah športne vzgoje
poškodovali. Bojijo se zloma, zvina, premočnega udarca z žogo, padca, udarca … Kot smo že
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prej omenili, je pri športni vzgoji zelo pomembno, da poskrbimo za ustrezno varnost in tako
preprečimo ali vsaj omilimo poškodbe.
Nekaj učencev (22) je odgovorilo, da se pri športni vzgoji bojijo učitelja/učiteljice, njegove
oz. njene jeze, vpitja, čudnega pogleda. Eden od učencev je zapisal celo, da se boji, da bi ga
učitelj udaril. Le predstavljamo si lahko, s kakšnim odporom ta učenec hodi k pouku športne
vzgoje.
Kar nekaj učencev se boji smejanja oz. zbadanja s strani sošolcev in tudi tega, da nalog oz. vaj
ne bi uspešno opravili ter tako razočarali ne samo sebe, ampak tudi druge v skupini.
Pomembno je, da pri športni vzgoji vsi skupaj prispevajo k pozitivnemu vzdušju in ustvarijo
pozitivno razredno klimo. Pomembno je, da se učence motivira in spodbuja ter se od njih ne
zahteva preveč (in hkrati ne premalo). Zavedati se je potrebno tudi, da se ne bodo vsi učenci
razvili v vrhunske športnike, zato je zelo pomembno, da se ne upošteva le končnega dosežka,
ampak opazi in upošteva učenčev napredek skozi celoten proces.
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 6 (Največ učencev se pri športni vzgoji boji poškodb)
zavrnemo, saj je le 65 (3,4 %) učencev odgovorilo, da se pri športni vzgoji bojijo poškodb.
Največ učencev (121) se boji gimnastike oz. posameznih gimnastičnih prvin.

Ali imate športno vzgojo vedno, ko je na urniku?
Tabela 6.13: Ali imate športno vzgojo vedno, ko je na urniku?
ALI IMATE
ŠVZ VEDNO,
KO JE NA
URNIKU?
Da
Ne
SKUPAJ
Manjkajoča
vrednost
SKUPAJ

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

1394
502
1896
37

72,1
26,0
98,1
1,9

73,5
26,5
100

1933

100
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Večina učencev (73,5 %) je odgovorila, da imajo športno vzgojo vedno, ko je na urniku,
nikalno pa je odgovorilo 26,5 % učencev.
Presenetil nas je visok odstotek učencev, ki so odgovorili nikalno. Te učence bi bilo potrebno
vprašati, zakaj jim odpadajo ure športne vzgoje in kako pogosto. Ne zdi se nam namreč prav,
da učencem ure športne vzgoje odpadajo na račun drugih predmetov (če je to vzrok), saj jim
je športna vzgoja enakovredna. Če res ni druge možnosti, naj učitelji načrtujejo
medpredmetno povezovanje in tako v pouk vključijo tudi športne vsebine.

Ali imate športno vzgojo kdaj zunaj (npr. na igrišču, na travniku …)?
Tabela 6.14: Ali imate športno vzgojo kdaj zunaj?
ALI IMATE
ŠVZ KDAJ
ZUNAJ?
Da
Ne
SKUPAJ
Manjkajoča
vrednost
SKUPAJ

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

1807
106
1913
20

93,5
5,5
99,0
1,0

94,5
5,5
100

1933

100

94,5 % učencev je odgovorilo, da imajo športno vzgojo tudi zunaj, le 5,5 % učencev pa je
odgovorilo nikalno.
Takšne rezultate smo pričakovali, upali smo celo, da bo odstotek tistih, ki športne vzgoje
zunaj nimajo, še nižji. Če namreč športne vzgoje zunaj nimajo, lahko iz tega sklepamo, da
vsebin, ki so namenjene obravnavi na zunanjih površinah, sploh ne obravnavajo. Izvajanje
učnih vsebin zunaj v primernem vremenu je koristno tudi zato, da se učenci gibljejo na
svežem zraku.
Pomembno je, da učenci izvajajo dejavnosti tudi na prostem in sicer v vseh vremenskih
razmerah (razen v dežju). Zunanje igrišče naj bo urejeno tako, da bo v ugodnih vremenskih
razmerah primerno za izvajanje različnih športnih dejavnosti; igralne površine pa naj bodo
varne in za otroke vabljive (Jovan in Videmšek, 2002, v Cugmas, & Burjak, 2008).
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Če imate športno vzgojo zunaj, katere vsebine imate takrat?
Tabela 6.15: Katere športne vsebine obravnavate zunaj?
ODGOVORI
Tek
Nogomet
Atletika
Igra med dvema ognjema
Košarka
Igre z žogo
Štafetne igre
Smučanje in nekatere zimske dejavnosti
Rokomet
Razne igre
Razgibavanje
Odbojka
Lovljenje
Športne igre
Igranje na igralih
Ogrevanje
Gimnastika
Poligon
Igre po naših željah
Hoja
Sprehod
Testiranje za športnovzgojni karton
Igra muhice
Športni dan
Tekmovanja
Pohod
Kolesarjenje
Igra ravbarji in žandarji
badminton
Gumitvist
Skrivanje/skrivalnice
Igra črni mož
Igra med štirimi ognji
Skupinske igre
Ples
Telovadne vaje na mestu
Met frizbija
Troboj
Testiranje za značko Krpan

ŠTEVILO
ODGOVOROV
1182
658
542
384
127
112
112
96
68
48
44
35
30
27
26
23
21
20
17
14
13
12
11
11
11
9
8
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
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Hokej
Rolanje

1
1

Učenci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, so pri tem vprašanju napisali, katere
športne vsebine obravnavajo zunaj. Tudi to vprašanje je bilo odprtega tipa, zato so učenci
zapisali svoje odgovore. Odgovore, ki se nanašajo na isto športno vsebino/panogo, smo
združili oz. sešteli.

Združili smo naslednje odgovore:


tek (1098): kros (31), orientacijski tek (23), tek na 60 m (12), šola teka (8), tek na 600
m (6), tek na 300 m (2), tekaške vaje (1), maraton (1),



atletika (130): skok v daljino (171), met žvižgača (153), met žogice (70), met krogle
(6), skoki (6), meti (5), atletska abeceda (1),



smučanje in nekatere zimske dejavnosti: tek na smučeh (39), sankanje (38), smučanje
(16), igre na snegu (3),



gimnastika (13): skok čez kolebnico (7), plezanje (1).

Največ učencev (1182) je odgovorilo, da med športno vzgojo, ki jo imajo zunaj, tečejo.
Veliko učencev je odgovorilo, da zunaj igrajo nogomet (658), izvajajo atletske panoge (542),
se igrajo igro med dvema ognjema (384), igrajo košarko (127), igre z žogo in štafetne igre
(112) ... Le 96 učencev je odgovorilo, da gredo ven tudi pozimi in zunaj izvajajo aktivnosti na
snegu. Pričakovali smo, da bo tako odgovorilo več učencev.
Učitelji naj vedno izkoristijo lepo vreme in odpeljejo učence ven ter tako izkoristijo zunanje
površine, ki jih imajo na voljo za izvajanje športnih dejavnosti. Zunaj lahko izvajajo veliko
različnih dejavnosti, ne le tistih, ki jih lahko izvajajo le zunaj, ampak tudi tiste, ki jih po
navadi izvajajo v telovadnici.
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Ali imaš raje, da športna vzgoja poteka zunaj ali v telovadnici?
Tabela 6.16: Ali imaš raje, da športna vzgoja poteka zunaj ali v telovadnici?
ALI IMAŠ
RAJE, DA ŠVZ
POTEKA
ZUNAJ ALI V
TELOVADNICI?
Zunaj
V telovadnici
SKUPAJ
Manjkajoča
vrednost
SKUPAJ

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

897
917
1814
119

46,4
47,4
93,8
6,2

49,4
50,6
100

1933

100

50,6 % učencev ima raje, da športna vzgoja poteka v telovadnici, 49,4 % učencev pa je
odgovorilo, da imajo raje športno vzgojo zunaj. Vidimo torej, da je odstotek tistih, ki imajo
raje športno vzgojo zunaj, približno enak odstotku tistih, ki imajo raje športno vzgojo v
telovadnici.
Po našem mnenju na to, kje imajo učenci raje športno vzgojo, vplivajo predvsem športne
vsebine, ki jih obravnavamo z učenci zunaj ali v telovadnici. Mislimo, da učencem ni toliko
pomembno, ali se gibajo na svežem zraku ali v zaprtem prostoru, bolj jim je pomembno,
katere vsebine z njimi obravnavamo, ko smo v telovadnici ali ko smo zunaj. Učenke, ki imajo
npr. zelo rade gimnastiko ali ples, imajo verjetno raje športno vzgojo v telovadnici, saj po
navadi teh vsebin zunaj ne obravnavamo. Učenci, ki pa raje igrajo nogomet, košarko, rokomet
… imajo verjetno raje športno vzgojo, ki poteka zunaj. Pomembno je, da določene vsebine
obravnavamo tako v telovadnici kot tudi zunaj. Bilo pa bi dobro učence vprašati, zakaj imajo
raje športno vzgojo v telovadnici ali zunaj.
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Ali med poukom (npr. med matematiko, slovenščino …) kdaj telovadite?
Tabela 6.17: Ali med poukom kdaj telovadite?
ALI MED
POUKOM
KDAJ
TELOVADITE?
Da
Ne
SKUPAJ
Manjkajoča
vrednost
SKUPAJ

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

517
1389
1906
27

26,7
71,9
98,6
1,4

27,1
72,9
100

1933

100

Želeli smo izvedeti, ali učenci s svojimi učitelji/-cami telovadijo med urami drugih šolskih
predmetov, torej če izvajajo minuto za zdravje. Minuto za zdravje izvaja le 27,1 % učencev,
72,9 % učencev pa je odgovorilo nikalno, torej minute za zdravje ne izvajajo.
Bili smo presenečeni nad rezultatom, upali smo, glede na pozitivne učinke, ki jih ima minuta
za zdravje na učence, da je izvajanje minute za zdravje bolj razširjeno po osnovnih šolah.
Koristno se nam zdi nameniti 3–5 minut med šolsko uro prezračitvi prostora in izvedbi
gibalnih nalog oz. iger. Minuto za zdravje izvedemo takrat, ko opazimo, da so učenci nemirni
in nezbrani ter da potrebujejo psihično sprostitev in gibanje. Kaj je razlog, da minuto za
zdravje izvajajo na tako malo šolah, ne vemo. Mogoče učitelji ne poznajo takšnega načina
dela, mogoče jim pomeni le dodatno delo, možno je tudi, da minute za zdravje ne izvajajo, ker
se jim zdi škoda nameniti nekaj minut razgibavanju namesto učni snovi.
Štembergerjeva (2003b) je v svoji raziskavi ugotavljala, v katere dejavnosti dodatnega in
razširjenega programa športne vzgoje so vključeni učenci prve triade. Raziskava je bila
izvedena v šolskem letu 2001/2002. Ugotovila je, da je največ učencev vključenih prav v
dejavnosti minute za zdravje in to ne glede na razred, ki ga obiskujejo.
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 8 (Večina učencev telovadi pri urah drugih šolskih
predmetov (izvaja minuto za zdravje)) zavrnemo, saj je kar 72,9 % učencev odgovorilo, da
nimajo minute za zdravje.
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Če med poukom telovadite, napiši, ali ti je to všeč
Tabela 6.18: Ali ti je všeč, da telovadite med poukom?
ČE MED
POUKOM
TELOVADITE,
NAPIŠI, ALI TI
JE TO VŠEČ
Da
Ne
SKUPAJ
Manjkajoča
vrednost
SKUPAJ

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

580
768
1348
585

30,0
39,7
69,7
30,3

43,0
57,0
100

1933

100

Zanimalo nas je, ali je učencem všeč, da telovadijo med poukom. 43 % učencev je
odgovorilo, da jim je to všeč, 57 % učencev pa je odgovorilo nikalno. Ampak glede na to, da
je na prejšnje vprašanje pritrdilno odgovorilo le 517 učencev, bi na to vprašanje lahko
odgovorilo prav toliko učencev, vidimo pa, da je odgovorilo veliko več učencev, tudi tisti, ki
so na prejšnje vprašanje odgovorili nikalno. Učenci očitno niso razumeli, da ne smejo
odgovoriti na to vprašanje, če so na prejšnje vprašanje odgovorili nikalno. Dobljeni rezultat
torej ne prikazuje dejanskega stanja oz. je neuporaben.
Ne glede na rezultate mislimo, da učenci radi izvajajo minuto za zdravje, saj ta pozitivno
vpliva na njih. Verjetno komaj čakajo, da se tudi med poukom, kjer večino časa presedijo,
vstanejo s stolov, se nadihajo svežega zraka in se razgibajo.
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Če telovadbe med poukom nimate, ali bi jo želel/-a imeti?
Tabela 6.19: Ali bi želel/-a imeti telovadbo med poukom?
ČE
TELOVADBE
MED
POUKOM
NIMATE, ALI
BI JO ŽELEL/-a
IMETI?
Da
Ne
SKUPAJ
Manjkajoča
vrednost
SKUPAJ

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

1003
694
1697
236

51,9
35,9
87,8
12,2

59,1
40,9
100

1933

100

Zanimalo nas je, ali si učenci, ki med poukom ne telovadijo, telovadbe želijo. 51,9 % učencev
je odgovorilo, da bi želeli imeti telovadbo med poukom, 40,9 % učencev pa je odgovorilo, da
si telovadbe med poukom ne želijo. Vendar je rezultat tako kot pri prejšnjem vprašanju
neuporaben, saj bi na to vprašanje lahko odgovorili le učenci, ki so odgovorili, da telovadbe
med poukom nimajo, torej le 1389 učencev. Vidimo, da je odgovorilo več učencev, torej tudi
nekaj tistih, ki med poukom že telovadijo. Rezultat torej ne prikazuje dejanskega stanja.
Ne glede na to, ali učenci že izvajajo minuto za zdravje ali ne, menimo, da bi vsi učitelji
morali dati učencem to možnost ter ugotoviti, ali jim ustreza. Če že ni možno izvajati minute
za zdravje pri vsaki šolski uri, naj jo poskusijo izvesti vsaj nekajkrat na teden.

Ali imate med odmori telovadbo?
Tabela 6.20: Ali imate med odmori telovadbo?
ALI IMATE
MED ODMORI
TELOVADBO?
Da
Ne
SKUPAJ

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

194
1705
1899

10,0
88,2
98,2

10,2
89,8
100
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34

1,8

1933

100

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, ali imajo učenci med odmori telovadbo, torej če izvajajo
aktivni odmor. Le 10,2 % učencev je odgovorilo, da izvajajo aktivni odmor, 89,8 % učencev
pa je odgovorilo, da aktivnega odmora ne izvajajo.

Negativno nas je presenetil majhen odstotek tistih, ki izvajajo aktivni odmor. Sprašujemo se,
kaj je vzrok, da ni izvajanje aktivnega odmora bolj razširjeno po osnovnih šolah. Aktivni
odmor namreč pozitivno vpliva na učence, saj z njim zmanjšujemo stres in utrujenost pri
učencih, zadovoljimo potrebo po gibanju in igri, učence sprostimo in razvedrimo ter
motiviramo za nadaljnje delo …
Zaradi vedno pogostejših stresnih vplivov, vedno večje obremenjenosti, zahtev do učencev in
utrujenosti učencev (Novak in dr., 1995, v Krpač, & Kruvinovič, 2005) je aktivni odmor
vedno bolj aktualen. Vendar pa v nasprotju z njegovo potrebo upada njegova prisotnost v
pedagoški praksi. Včasih je bil realiziran v veliko večji meri kot danes (Lampret, 1997, v
Krpač, & Kruvinovič, 2005). Vloga aktivnega odmora je v humani pedagoški praksi
pomembna in je hkrati tudi zgled za vsakdanjik v nadaljnjem življenju, ki ga še vedno
označuje pomanjkanje gibanja (Blagajac, 1992; Černetič, 1998, v Krpač, & Kruvinovič,
2005).
Praviloma je trenutno počutje učencev ugodnejše, ko imajo aktivni odmor (Kuralt, 1996;
Zavrl, 1996; Trček, 1997; Krpač, 2002; Krpač, 2004a; Krpač, 2004b; Gorjanc, 2004, v Krpač,
& Kruvinovič, 2005). Lahko je zgolj na razpolago čas zanj in je prepuščen učencem
(opredeljen je v urniku), dežurni učitelj pa ga ne vodi, ampak le nadzira v smislu discipline in
reda. V tem času učenci ne odhajajo na prosto, so v razredu, avli oziroma hodniku, kar
omogoča nadzor nad njimi. Zelo poredkoma je aktivni odmor organiziran, načrtovan in
izveden pod vodstvom učiteljev.
Učenci na razredni stopnji potrebujejo vodenje in pomoč v času aktivnega odmora, saj ta
zahteva izbiro specifičnih vsebin, motivacijo in primerno, varno vodenje, za kar sami niso
sposobni in tem zahtevam lahko ustreže le usposobljen, predvsem pa motiviran in osveščen
učitelj, ki lahko ponudi številne, raznovrstne, primerne vsebine in zna ustrezno organizirati
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dejavnost. Učenci naj sodelujejo pri izbiri vsebin in naj imajo pri aktivnem odmoru zaradi
načela nasprotnosti čim manj asociacij na klasičen pouk in občutek svobode ter možnost
izbire dejavnosti (Krpač, & Kruvinovič, 2005).
Krpač (2004) je v svoji raziskavi ugotavljal razlike v trenutnem počutju med učenci tretjih
razredov dveh podobnih osnovnih šol. Na eni šoli so izvajali aktivni odmor, na drugi ne.
Rezultati kažejo, da imajo skoraj pri vseh spremenljivkah ugodnejše trenutno počutje učenci,
ki izvajajo aktivni odmor.
Krpač in Kruvinovičeva (2005) sta v raziskavi ugotavljala povezanost trenutnega počutja
učencev 3. in 4. razreda z aktivnim odmorom. Primerjala sta trenutno počutje učencev, ki
imajo neorganiziran aktivni odmor (opredeljen v urniku) s tistimi, ki imajo aktivni odmor
programiran, organiziran in voden. Uporabila sta vprašalnik trenutnega počutja z 28
spremenljivkami, ki označujejo fizično in psihično utrujenost in monotonijo. Rezultati kažejo,
da je aktivni odmor bistveno učinkovitejši takrat, ko je programiran in ga vodi učitelj.
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 7 (Večina učencev med odmori ne telovadi (ne izvaja
aktivnega odmora)) potrdimo, saj je kar 89,8 % učencev odgovorilo, da nimajo aktivnega
odmora.

Če imate med odmori telovadbo, ali ti je to všeč?
Tabela 6.21: Ali ti je všeč, da imate med odmori telovadbo?
ČE IMATE
MED ODMORI
TELOVADBO,
ALI TI JE TO
VŠEČ?
Da
Ne
SKUPAJ
Manjkajoča
vrednost
SKUPAJ

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

379
749
1128
805

19,6
38,7
58,4
41,6

33,6
66,4
100

1933

100
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Zanimalo nas je, ali je učencem všeč, da imajo med odmori telovadbo. 33,6 % učencev je
odgovorilo, da jim je všeč, da med odmori telovadijo, 66,4 % učencev pa je odgovorilo, da
jim to ni všeč. A ker je na prejšnje vprašanje pritrdilno odgovorilo le 194 učencev, bi na to
vprašanje lahko odgovorilo prav toliko učencev, vidimo pa, da jih je odgovorilo veliko več,
tudi tisti, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili nikalno. Zato rezultati ne prikazujejo
dejanskega stanja in so neuporabni.
Ne glede na rezultate mislimo, da je večini učencev aktivni odmor všeč in da radi sodelujejo
pri dejavnostih, ki jih izvajajo v sklopu aktivnega odmora.

Če telovadbe med odmori nimate, ali bi jo želel/-a imeti?
Tabela 6.22: Ali bi želel/-a imeti telovadbo med odmori?
ČE
TELOVADBE
MED ODMORI
NIMATE, ALI
BI JO ŽELEL/-a
IMETI?
Da
Ne
SKUPAJ
Manjkajoča
vrednost
SKUPAJ

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

1046
802
1848
85

54,1
41,5
95,6
4,4

56,6
43,4
100

1933

100

Zanimalo nas je, ali si učenci, ki med odmori ne telovadijo, tega želijo. 56,6 % učencev si
telovadbo med odmori želi, 43,4 % učencev pa si telovadbe med odmori ne želi. A zopet
vidimo, da so rezultati neuporabni, saj bi na to vprašanje lahko odgovorili le učenci, ki so
odgovorili, da telovadbe med odmori nimajo, torej le 1705 učencev, vidimo pa, da je
odgovorilo več učencev, torej tudi nekaj tistih, ki telovadbo med odmori že imajo.
Ne glede na rezultate smo mnenja, da si večina učencev telovadbe med odmori želi, zato bi
bilo potrebno na vseh šolah učencem ponuditi možnost sodelovanja v aktivnem odmoru.
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Obkroži oceno, ki si jo imel/-a lansko leto pri športni vzgoji
Tabela 6.23: Lanskoletna ocena pri športni vzgoji
LANSKOLETNA
OCENA PRI
ŠVZ
5
4
3
2
1
Opisna ocena
SKUPAJ
Manjkajoča
vrednost
SKUPAJ

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

913
443
87
8
1
457
1909
24

47,2
22,9
4,5
0,4
0,1
23,6
98,8
1,2

47,8
23,2
4,6
0,4
0,1
23,9
100

1933

100

Zanimalo nas je, s kakšno oceno so bili učenci ocenjeni pri športni vzgoji ob koncu šolskega
leta, preden smo izvedli raziskavo. Torej se ocene nanašajo na šolsko leto 2010/2011. 47,8 %
učencev je bilo ocenjenih z odlično oceno (5), 23,2 % učencev z oceno prav dobro (4), 4,6 %
učencev z oceno dobro (3), 0,4 % učencev z oceno zadostno (2) in 0,1 % učencev z oceno
nezadostno (1). 23,9 % učencev je bilo ocenjenih z opisno oceno. Vendar podatki, vsaj kar se
tiče opisne ocene, niso točni, saj bi moral biti odstotek učencev, ki so bili opisno ocenjeni,
višji. V raziskavi je namreč sodelovalo 599 četrtošolcev, kar predstavlja 31 % vseh vprašanih,
ti pa so imeli v šolskem letu, preden smo izvedli raziskavo, še opisne ocene, saj so obiskovali
tretji razred. Torej bi moralo prav toliko učencev odgovoriti, da so bili ocenjeni z opisno
oceno.
Ni nas presenetil visok odstotek učencev, ki so bili ocenjeni z ocenama odlično in prav dobro,
saj velja, da so učenci pri športni vzgoji večinoma zelo dobro ocenjeni. Sprašujemo pa se,
kako to, da je bil eden izmed učencev ocenjen z oceno nezadostno.
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Ali si bil/-a z oceno pri športni vzgoji zadovoljen/-ljna?
Tabela 6.24: Ali si bil/-a z oceno pri športni vzgoji zadovoljen/-ljna?
ALI SI BIL/-a Z OCENO PRI
ŠVZ ZADOVOLJEN/-ljna?
Da
Ne
SKUPAJ
Manjkajoča vrednost
SKUPAJ

ŠTEVILO
ODGOVOROV
1775
109
1884
49
1933

ODSTOTEK
91,8
5,6
97,5
2,5
100

VELJAVNI
ODSTOTEK
94,2
5,8
100

Kar 94,2 % učencev je bilo zadovoljnih z oceno pri športni vzgoji, nikalno pa je odgovorilo le
5,8 % učencev.
Glede na to, da je bila večina učencev pri športni vzgoji zelo dobro ocenjena, nas rezultat ni
presenetil. S tem mislimo predvsem učence, ki so bili ocenjeni s številčno oceno. Po našem
mnenju učenci, ki so bili ocenjeni z opisno oceno, nimajo občutka o tem, ali so bili ocenjeni
dobro ali slabo.

Ali bi imel/-a raje športno vzgojo brez ocene?
Tabela 6.25: Ali bi imel/-a raje športno vzgojo brez ocene?
ALI BI IMEL/-a
RAJE ŠVZ
BREZ OCENE?
Da
Ne
SKUPAJ
Manjkajoča
vrednost
SKUPAJ

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

671
1245
1916
17

34,7
64,4
99,1
0,9

35,0
65,0
100

1933

100

35 % učencev je odgovorilo, da bi raje imeli športno vzgojo brez ocen, 65 % učencev pa
ocenjevanje pri športni vzgoji ne moti.
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Glede na to, da imajo učenci pri športni vzgoji večinoma zelo dobre ocene, smo takšen
rezultat pričakovali. Smiselno bi bilo tiste učence, ki so odgovorili pritrdilno, vprašati, zakaj
si želijo športno vzgojo brez ocen. Mogoče jih je strah samega ocenjevanja, mogoče niso
zadovoljni z ocenami, možno je tudi, da se bojijo, da bi bili slabo ocenjeni in bi naleteli na
kritiziranje s strani staršev in zbadanje s strani sošolcev.
V zadnjih letih je bilo pri nas o ocenjevanju športne vzgoje zapisanega in povedanega že
veliko. Objavljeno gradivo kaže, da so pogledi na ocenjevanje športne vzgoje dokaj različni.
Pojavljajo se tako zagovorniki športne vzgoje brez končne ocene kot tudi drugi, ki se
argumentirano zavzemajo za ocenjevanje športne vzgoje. Tudi v tujini se ponekod pojavljajo
težnje po športni vzgoji brez ocen, vendar argumenti za močno prevladujejo (Bailey
Macfadyen, 2003, v Planinšec, 2003).
V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
(2013) je opredeljeno, da se pri vsakem predmetu učenčevo znanje ocenjuje skozi vse
obdobje, ko se predmet izvaja (11. člen) in da se v 1. in 2. razredu osnovne šole učenčevo
znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 3. do 9. razreda pa s številčnimi ocenami (8. člen).

Ali te je ocenjevanja pri športni vzgoji strah?
Tabela 6.26: Ali te je ocenjevanja pri športni vzgoji strah?
ALI TE JE
OCENJEVANJA
PRI ŠVZ
STRAH?
Da
Ne
SKUPAJ
Manjkajoča
vrednost
SKUPAJ

ŠTEVILO
ODGOVOROV

ODSTOTEK

VELJAVNI
ODSTOTEK

445
1468
1913
20

23,0
75,9
99,0
1,0

23,3
76,7
100

1933

100

Zanimalo nas je, ali je učence strah ocenjevanja pri športni vzgoji. 23,3 % učencev je
odgovorilo, da jih je ocenjevanja strah, 76,7 % učencev pa je odgovorilo, da se ocenjevanja ne
bojijo.
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Takšen rezultat smo pričakovali in ga zopet povezujemo z dejstvom, da je večina učencev pri
športni vzgoji zelo dobro ocenjena, zato se tudi ocenjevanja večinoma ne bojijo. Učence, ki so
odgovorili pritrdilno, bi bilo potrebno vprašati, zakaj se bojijo ocenjevanja.
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 9 (Več kot polovico učencev ni strah ocenjevanja pri
športni vzgoji) potrdimo, saj je kar 76,7 % učencev odgovorilo, da jih ocenjevanja pri športni
vzgoji ni strah.
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7. SKLEP
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako športno vzgojo doživljajo učenci druge triade
osnovnih šol v dolenjski regiji. S pomočjo vprašalnika smo raziskali, kdo učence poučuje
športno vzgojo, vrstni red šolskih predmetov po priljubljenosti in pomembnosti za življenje,
katere športe imajo pri športni vzgoji učenci radi in katerih ne, kaj jim je pri športni vzgoji
všeč, česa ne marajo, ali imajo učenci športno vzgojo radi, kaj bi pri urah športne vzgoje
najraje delali, kaj bi spremenili, česa jih je strah, ali imajo športno vzgojo vedno, ko je na
urniku, in kje jo izvajajo, katere športne vsebine obravnavajo zunaj, kje imajo raje športno
vzgojo, ali telovadijo tudi med odmori (izvajajo aktivni odmor) in pri urah ostalih šolskih
predmetov (izvajajo minuto za zdravje), kako so bili pri športni vzgoji ocenjeni v preteklem
šolskem letu in ali so bili z oceno zadovoljni, ali jih je ocenjevanja pri športni vzgoji strah in
ali bi imeli raje športno vzgojo brez ocene.

Vzorec merjencev so predstavljali učenci druge triade osnovnih šol v dolenjski regiji. V
raziskavo je bilo vključenih 26 matičnih osnovnih šol in njihovih podružnic. Sodelovalo je
1933 učencev, od tega 990 (51,2 %) dečkov in 943 (48,8 %) deklic. Raziskavo smo izvedli s
pomočjo anonimnega vprašalnika, ki vsebuje vprašanja o zaznavanju procesa športne vzgoje.
Le-tega je sestavila dr. Vesna Štemberger. Zbiranje podatkov je potekalo februarja in marca
2012. Dobljene podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Uporabili smo metode
osnovne statistike, rezultate pa smo prikazali v tabelah, iz katerih so razvidni število
posameznih odgovorov, odstotki odgovorov in veljavni odstotki.

V skladu s postavljenimi cilji smo opredelili naslednje hipoteze:


H1: večina učencev uvršča športno vzgojo med tri najbolj priljubljene šolske
predmete,



H2: večina učencev meni, da je športna vzgoja eden od treh šolskih predmetov,
ki so za življenje najbolj pomembni,



H3: več kot polovica učencev ima pri športni vzgoji najraje igro med dvema
ognjema,



H4: več kot polovica učencev ima rada športno vzgojo,
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H5: večina učencev pri športni vzgoji ne mara teka,



H6: največ učencev se pri športni vzgoji boji poškodb,



H7: večina učencev med odmori ne telovadi (ne izvaja aktivnega odmora),



H8: večina učencev telovadi pri urah drugih šolskih predmetov (izvaja minuto
za zdravje),



H9: več kot polovico učencev ni strah ocenjevanja pri športni vzgoji.

Na podlagi dobljenih rezultatov smo hipoteze potrdili ali zavrnili. Hipotezo 1 (Večina
učencev uvršča športno vzgojo med tri najbolj priljubljene šolske predmete) lahko potrdimo,
saj je športno vzgojo na prvo mesto po priljubljenosti postavilo kar 51,2 % učencev, na drugo
mesto 19,8 % učencev in na tretje mesto 10 % učencev. Če odstotke seštejemo, vidimo, da je
večina učencev res odgovorila v prid športne vzgoje.

Hipotezo 2 (Večina učencev meni, da je športna vzgoja eden od treh šolskih predmetov, ki so
za življenje najbolj pomembni) zavrnemo, saj je športno vzgojo na prvo mesto po
pomembnosti za življenje postavilo 18,7 % učencev, na drugo mesto 6 % učencev in na tretje
mesto 10,3 % učencev. Če odstotke seštejemo, vidimo, da je športno vzgojo med tri
najpomembnejše šolske predmete za življenje uvrstilo 35 % učencev.

Hipotezo 3 (Več kot polovica učencev ima pri športni vzgoji najraje igro med dvema
ognjema) lahko potrdimo, saj je kar 58,5 % učencev odgovorilo, da imajo pri športni vzgoji
najraje igro med dvema ognjema.

Hipotezo 4 (Več kot polovica učencev ima rada športno vzgojo) lahko potrdimo, saj je kar
94,4 % učencev odgovorilo, da imajo radi športno vzgojo.

Hipotezo 5 (Večina učencev pri športni vzgoji ne mara teka) zavrnemo, saj je 36 % učencev
odgovorilo, da ne mara teka.
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Hipotezo 6 (Največ učencev se pri športni vzgoji boji poškodb) zavrnemo, saj je le 65 (3,4
%) učencev odgovorilo, da se pri športni vzgoji bojijo poškodb. Največ učencev (121) se boji
gimnastike oz. posameznih gimnastičnih prvin.

Hipotezo 7 (Večina učencev med odmori ne telovadi (ne izvaja aktivnega odmora)) lahko
potrdimo, saj je kar 89,8 % učencev odgovorilo, da nimajo aktivnega odmora.

Hipotezo 8 (Večina učencev telovadi pri urah drugih šolskih predmetov (izvaja minuto za
zdravje)) zavrnemo, saj je kar 72,9 % učencev odgovorilo, da nimajo minute za zdravje.

Hipotezo 9 (Več kot polovico učencev ni strah ocenjevanja pri športni vzgoji) lahko
potrdimo, saj je kar 76,7 % učencev odgovorilo, da jih ocenjevanja pri športni vzgoji ni strah.

V raziskavi smo izvedeli še, da največ sodelujočih učencev (58,4 %) športno vzgojo uči
učitelj/učiteljica športa, da je največ učencev (51,2 %) športno vzgojo postavilo na prvo mesto
po priljubljenosti šolskih predmetov, da je največ učencev (33,2) na prvo mesto po
pomembnosti za življenje postavilo matematiko, da se največ učencev (58,5 %) pri športni
vzgoji najraje igra igro med dvema ognjema, da je največ učencem (67 %) pri športni vzgoji
všeč, da lahko sami izbirajo, kaj bodo delali, da ima 94,4 % učencev radih športno vzgojo, da
največ učencev (50,8 %) pri športni vzgoji ne mara plesa in tega, da se učitelj jezi na njih
(51,7 %), da je največ učencev (563) odgovorilo, da bi pri športni vzgoji najraje igrali
nogomet, da si največ učencev (145) pri športni vzgoji želi sprememb v povezavi s tekom (da
ne bi tekli oz. predvsem manj teka), da se največ učencev (121) pri športni vzgoji boji
gimnastike oz. posameznih gimnastičnih prvin, da je 73,5 % učencev odgovorilo, da imajo
športno vzgojo vedno, ko je na urniku, da ima 94,5 % učencev športno vzgojo tudi kdaj zunaj,
da največ učencev (1182) pri športni vzgoji, ki jo imajo zunaj, teče, da ima 50,6 % učencev
raje športno vzgojo v telovadnici, da 72,9 % učencev med poukom ne telovadi (ne izvaja
minute za zdravje), da 89,8 % učencev med odmori nima telovadbe (ne izvaja aktivnega
odmora), da je bilo največ učencev (47,8 %) ob koncu šolskega leta, preden smo izvedli
raziskavo, pri športni vzgoji ocenjenih z odlično oceno, da je bilo 94,2 % učencev zadovoljnih
z oceno, s katero so bili ocenjeni v omenjenem šolskem letu, da 65 % učencev ne bi imelo
raje športne vzgoje brez ocene in da 76,7 % učencev ni strah ocenjevanja pri športni vzgoji.
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Med interpretacijo rezultatov pa se nam je pojavilo kar nekaj vprašanj, ki bi jih bilo koristno
raziskati/izvedeti in na podlagi rezultatov potrditi naša predvidevanja oz. domneve. Poleg
osnovne statistike bi bilo zelo dobro narediti še primerjavo med spoloma, saj bi tako izvedeli,
kakšne so razlike v doživljanju športne vzgoje med dečki in deklicami. Učence, ki so
odgovorili, da športne vzgoje nimajo vedno, ko je na urniku, bi bilo potrebno vprašati, zakaj
jim odpadajo ure športne vzgoje in kako pogosto. Zanima nas tudi, zakaj imajo določeni
učenci raje športno vzgojo v telovadnici oz. zunaj. Najbolj pa nas zanima, kaj je vzrok za to,
da izvajanje minute za zdravje in aktivnega odmora ni bolj razširjeno po osnovnih šolah.
Menimo, da bi bilo potrebno tako minuto za zdravje kot tudi aktivni odmor uvesti na vseh
osnovnih šolah, potem pa učence vprašati, ali jim ta način ustreza ali ne, saj so podatki, ki
smo jih pridobili o odnosu učencev do minute za zdravje in aktivnega odmora v naši
raziskavi, na žalost neuporabni.

Najbolj je razveseljivo dejstvo, da učenci radi telovadijo in da je športna vzgoja med njimi
priljubljena in zaželena. Zagotovo je to dobra popotnica za življenje na poti oblikovanja
športnega življenjskega sloga.
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9. PRILOGA
9.1. Vprašalnik za učence druge triade
Pozdravljen/-a!
Sem Darja Matkovič in zaključujem s študijem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer
razredni pouk. Pri predmetu didaktika športne vzgoje, pod mentorstvom dr. Vesne
Štemberger, pišem diplomsko delo z naslovom Kako športno vzgojo doživljajo otroci.
Pred teboj je vprašalnik, ki je namenjen učencem 4., 5. in 6. razredov. S pomočjo le-tega
želim izvedeti, ali imate učenci športno vzgojo radi, kaj vam je/ni všeč pri športni vzgoji, ali
se česa bojite, ali bi kaj spremenili …
Vprašalnik je popolnoma anonimen, odgovori pa bodo uporabljeni izključno za namene tega
diplomskega dela.
Za sodelovanje se ti najlepše zahvaljujem.
Darja Matkovič
Spol (obkroži)
Šola (vpiši ime in kraj
šole)
Razred (obkroži)
Kdo te uči športno
vzgojo? (obkroži)
Napiši, katere tri
predmete imaš v šoli
najraje
Napiši, kateri trije
predmeti so po tvojem
mnenju za življenje
najbolj pomembni
Katere športe imaš pri
športni vzgoji najraje?
(obkroži največ tri)

Kaj imaš pri športni
vzgoji rad/-a?

DEČEK
DEKLICA
______________________________________________________
4.
a)
b)
c)
1.
2.
3.

5.
6.
razrednik/razredničarka
učitelj/učiteljica športa
razrednik/razredničarka IN učitelj/učiteljica športa SKUPAJ
mesto: ______________________________________
mesto: ______________________________________
mesto: ______________________________________

1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
a)
b)

mesto: ______________________________________
mesto: ______________________________________
mesto: ______________________________________
atletika
gimnastika
košarka
rokomet
nogomet
odbojka
ples
med dvema ognjema
testiranje za športnovzgojni karton
testiranje za značko Krpan
štafetne igre
tekmovanja
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(obkrožiš lahko več
odgovorov, a samo
tisto, kar imaš rad/-a, ti
je všeč)

Ali imaš športno
vzgojo rad/-a?
Ali imate med odmori
telovadbo?
Če imate med odmori
telovadbo, ali ti je to
všeč?
Če telovadbe med
odmori nimate, ali bi jo
želel/-a imeti?
Obkroži oceno, ki si jo
imel/-a lansko leto pri
športni vzgoji.
Ali si bil/-a z oceno pri
športni vzgoji
zadovoljen/ljna?
Ali bi imel/-a raje
športno vzgojo brez
ocene?
Ali te je ocenjevanja pri
športni vzgoji strah?
Katerih športov pri
športni vzgoji ne
maraš? (Obkroži vse,
česar ne maraš; lahko
pa tudi sam/-a še kaj
dopišeš)

Česa pri športni vzgoji
ne maraš? (Obkroži
vse, česar ne maraš;
lahko pa tudi sam/-a še
kaj dopišeš)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
DA

Matkovič Darja; diplomsko delo

poligon
da lahko sami izbiramo, kaj bomo delali
da imamo veliko žog
da imamo veliko blazin
da imamo veliko različnih rekvizitov
da imamo veliko telovadnico
športni dan
šolo v naravi
NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

1

2

3

4

DA

NE

DA

NE

DA

NE

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

5

OPISNA OCENA

med dvema ognjema
košarka
rokomet
nogomet
odbojka
atletika
gimnastika
ples
štafetne igre
poligon
testiranje za športnovzgojni karton
tehtanje
merjenje kožne gube
tek
dopiši: _________________________________
učitelj se jezi na nas
učitelj nas kaznuje, če nismo pridni
športna vzgoja nam odpade, če nismo pridni
k športni vzgoji zamujamo
nisem dober pri športni vzgoji
drugi se mi smejijo
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
Napiši, kaj bi ti pri
športni vzgoji najraje
delal/-a.
Napiši, kaj bi
spremenil/-a pri športni
vzgoji, če bi lahko.
Te je pri športni vzgoji
kdaj strah? Če te je,
prosim, napiši, česa se
pri športni vzgoji bojiš.
Ali imate športno
vzgojo vedno, ko je na
urniku?
Ali imate športno
vzgojo kdaj zunaj?
(npr. na igrišču, na
travniku …)
Če imate športno
vzgojo zunaj, katere
vsebine imate takrat?
Ali imaš raje, da
športna vzgoja poteka
zunaj ali v telovadnici?
Ali med poukom (npr.
med matematiko,
slovenščino …) kdaj
telovadite?
Če med poukom
telovadite, napiši, ali ti
je to všeč.
Če telovadbe med
poukom nimate, ali bi
jo želel/-a imeti?
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učitelj/učiteljica nikoli ne telovadi z nami
učitelj/učiteljica nam nikoli nič ne pokaže
delamo vedno iste stvari
sošolci vpijejo
vedno se utrudim
umažem se, potim se
štafetne igre
poligon
tekmovanja
da nimamo telovadnice
da imamo športno vzgojo v razredu
kadar imamo športno vzgojo zunaj
športnih dni
šole v naravi

DA

NE

DA

NE

ZUNAJ

V TELOVADNICI

DA

NE

DA

NE

DA

NE
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