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IZVLEČEK 

Ugotavljali smo, kakšno je izvajanje vsebin male košarke pri predmetu šport v drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju po mnenju razrednih učiteljev četrtih in petih razredov 

devetletnih osnovnih šol. Vprašalnik smo sestavili s pomočjo izbrane literature in je zajemal 

25 vprašanj. Prva vprašanja so bila splošnega značaja (spol, starost in razred poučevanja) 

Sledila so vprašanja o poučevanju vsebin male košarke (priljubljenost poučevanja predmeta 

šport in vsebin male košarke, uspešnost pri poučevanju male košarke, število namenjenih ur 

mali košarki, učne metode in oblike, vadbena oprema in pogoji za poučevanje, interesne 

dejavnosti male košarke, tekmovanja v mali košarki itd.). 

Cilj raziskave je bilo ugotoviti, kako radi učitelji poučujejo predmet šport in vsebine male 

košarke ter koliko ur letno namenijo vsebinam male košarke. Ugotoviti smo želeli, ali bi 

učitelji poučevanje teh vsebine prepustili drugemu razrednemu učitelju oz. športnemu 

pedagogu ali jih raje poučujejo sami, kakšno je mnenje, kako radi  imajo učenci malo košarko 

in kakšne pogoje nudi šola za poučevanje vsebin male košarke. Zanimalo nas je tudi, kako 

pogosto učitelji pri gimnastičnih vajah uporabljajo žoge, kakšne ekipe za igro sestavljajo, če 

pri igri poenostavljajo in prirejajo pravila ter koliko pozornosti namenijo posameznim 

vsebinam male košarke. Želeli smo tudi ugotoviti, kako pogosto učitelji uporabljajo pravilno 

izrazoslovje, kako pogosto na to opozarjajo učence, če šola sodeluje z izvenšolskimi 

interesnimi dejavnostmi in če šola nudi medrazredna in medšolska tekmovanja male košarke 

za učence 4. in 5. razredov, ali so po mnenju učiteljev v okolici šol primerne okoliščine za 

učenje male košarke in če bi s primerno opremo pripomogli k večjemu zanimanju za učenje 

male košarke. Ugotoviti smo želeti tudi, kako so učitelji usposobljeni za poučevanje male 

košarke in če bi se na področju male košarke še izobraževali. 

V raziskavi je sodelovalo 135 (sto petintrideset) učiteljev četrtih in petih razredov devetletnih 

osnovnih šol. Za obdelavo podatkov smo uporabili metode osnovne statistike. Ugotovili smo, 

da 60,0 % učiteljev zelo rado poučuje predmet šport, poleg tega jih 45,9 % rado poučuje 

vsebine male košarke in 62,2 % meni, da so pri poučevanju vsebin male košarke uspešni.  

60,6 % učiteljev nameni  poučevanju teh vsebin 10 ur in več. Največ učiteljev (72,6 %) bi 

vsebine poučevali sami, ostali pa bi jih namenili športnim pedagogom. V raziskavi smo 

ugotovili, da 48,1 % učiteljev meni, da imajo učenci malo košarko zelo radi. Glede ustreznih 

pogojev, ki jih šola nudi za poučevanja male košarke so učitelji mnenja, da šola nudi primerne 
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dimenzije žog (68,9 %), da nudi ustrezno število žog (68,9 %), ustrezne koše za malo 

košarko(40,7 %), ustrezno število košev (71,9 %), da imajo talne označbe za malo košarko 

(43,0 %) in da so dovolj vidne (57,8 %), da imajo dovolj malih stožcev (74,1 %), da imajo 

dovolj velikih stožcev (66,7 %), ustrezno število stojal (48,1 %) in da imajo dovolj prostih 

sten za odbijanje žoge (42,2 %). Učne oblike, kot so štafetne igre, učitelji pogosto (52,2 %) 

uporabljajo.  Podobno velja za obhodno vadbo (43,0 %) in pogosto vadbo po postajah (49,6 

%). Poleg tega pogosto uporabljajo elementarne igre v glavnem delu ure (45,2 %). Ugotovili 

smo, da 45,2 % učiteljev občasno uporablja žogo pri gimnastičnih vajah ter da pri izbiri učnih 

metod redno uporablja neposredno demonstracijo 61,5 % učiteljev, pogosto posredno 

demonstracijo     41,5 %, nikoli ogleda video posnetkov 60,0 %, redno razlago 53,3 % in 

redno pogovor      46,7 %. Po učnem načrtu učitelji namenijo zelo veliko pozornosti tehničnim 

elementom male košarke (60,7 %), taktičnim elementom povprečno pozornost (40,0 %), igri 

veliko pozornosti (42,2 %) in povprečno pozornost teoretičnim vsebinam (37,8 %). V 

raziskavi smo ugotovili, da učitelji občasno sestavljajo ekipe, kjer igrajo dečki in deklice 

skupaj (47,4 %), občasno sestavljajo ekipe, kjer igrajo dečki in deklice ločeno (54,1 %) in 

sestavljajo ekipe, kjer igrajo dečki in deklice skupaj in včasih ločeno (46,7 %) ter pri tem pri 

igri poenostavljajo in prirejajo pravila (60,7 %). Polovica učiteljev pogosto uporablja pravilno 

izrazoslovje (49,6 %) in pogosto učence opozarjajo na pravilno uporabo izrazoslovja (43,0 

%). Učitelji menijo, da njihove šole nudijo interesno dejavnost male košarke (54,1 %), da šole 

sodelujejo s košarkarskimi klubi (69,6 %), ne nudijo medrazredna tekmovanja za 4. razred 

(80,0 %) in 5. razred (83,0 %) ter ne nudijo medšolskih tekmovnj za 4. (80,0 %) in 5. razred 

(78,5 %). Učitelji tudi menijo, da so v okolici šol dokaj primerne okoliščine za učenje male 

košarke (31,9 %) in da bi s primerno opremo šol pripomogli k večjemu zanimanju za učenje 

male košarke (60,7 %). Ugotovili smo tudi, da ima 57,0 % učiteljev dovolj znanja za 

poučevanje vsebin male košarke in da bi se 61,5 % učiteljev na tem področju še izobraževalo. 

 

KLJUČNE BESEDE: mala košarka, 2. vzgojno-izobraževalno obdobje, vadbena oprema, 

tekmovanje, razredni učitelj 
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OPINION CLASSROOM TEACHERS ON TEACHING CONTENT OF                

MINI-BASKETBALL 

ABSTRACT 

We tried determining the opinion of nine-year primary school class teachers in fourth and 

fifth grades on the topic of implementing small ball in P.E. classes of the second period of 

primary education. With the help of selected literature, we drew up a questionnaire consisting 

of 25 questions. The first few questions were general (gender, age, year of education). What 

followed were questions about teaching small ball (popularity of teaching P.E. and small ball, 

success in teaching small ball, the amount of time dedicated to small ball, teaching methods 

and forms, exercise equipment and teaching conditions, extracurricular small ball activities, 

small ball competitions, etc.). 

The goal of the research was to determine to what extent teachers like teaching P.E. and small 

ball and how many lessons they devote to small ball on a yearly basis. We wanted to find out 

whether teachers would prefer to let other class teachers or P.E. teachers teach such activities 

or if they would prefer teaching them themselves. We tried determining the general opinion 

on small ball, on how pupils liked it and what conditions the schools provide for teaching 

small ball. We also tried to find out how often teachers opt for the use of balls in gymnastics, 

what kind of teams they assemble, whether they simplify or alter the rules and how much 

attention they devote to individual aspects of small ball. We were also interested in 

determining how often teachers use the appropriate vocabulary, how often they point it out to 

pupils, whether the school takes part in extracurricular activities and if it offers interclass and 

inter-school small ball competitions for fourth and fifth graders. What we also researched was 

whether teachers think that school surroundings offer appropriate conditions for teaching 

small ball and if they could contribute to an increased interest in teaching small ball. Lastly, 

we wished to figure out how well teachers were trained for teaching small ball and if they 

were interested in further training in the sphere. 

The research involved 135 (a hundred and thirty-five) fourth- and fifth-grade teachers in nine-

year primary schools. Methods of basic statistics were used to process the acquired data. We 

have reached a conclusion that 60.0 % of teachers like teaching P.E. and that 45.9 % like 

teaching small ball. Additionally, 62.2 % of teachers think that they are successful in teaching 

small ball. 60.6 % of teachers dedicate 10 lessons or more to teaching small ball. The majority 
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of teachers (72.6 %) prefer teaching small ball themselves while the rest would let other 

sports teachers do the job. The research established that 48.1 % of teachers think pupils are 

very fond of basketball. On the topic of how appropriate the conditions for teaching small ball 

provided by the school are, teachers expressed their opinion that the school provides the 

appropriate size of balls (68.9 %), a sufficient number of balls (68.9 %), appropriate small ball 

baskets (40.7 %), a sufficient number of baskets (71.9 %), suitable floor markings for small 

ball (43.0 %) which can be clearly seen (57.8 %), a sufficient amount of small cones (74.1 %), 

a sufficient amount of large cones (66.7 %), an appropriate amount of racks (48.1%) and 

sufficient free wall area for deflecting the ball (42.2 %). Forms of learning such as relay 

games are often used by teachers (52.2 %). Similar applies to orbit exercises (43.0 %) and 

often also circuit training (49.6 %). In addition to that, the main part of a lesson is often 

dedicated to elementary games (45.2 %). Our findings indicate that 45.2 % of teachers at 

times include a ball in gymnastics and that, when choosing the teaching method, 61.5 % of 

teachers opt for direct demonstration, 41.5 % of them opt for indirect demonstration, 60.0 % 

never opt for video viewing, 53.3 % prefer a regular explanation and 46.7 % choose 

discussion. According to the syllabus, teachers devote a lot of attention to technical elements 

of small ball (60.7 %), an average amount of attention to tactical elements (40.0 %), a lot of 

attention to the game itself (42.2 %) and an average amount of attention to the theoretical 

aspects (37.8 %). The research has found that teachers sometimes assemble such teams in 

which boys and girls play together (47.4 %), teams in which boys and girls play separately 

(54.1 %) and teams in which boys and girls sometimes play together and other times 

separately (46.7 %) while simplifying and changing the rules of the game (60.7 %). Half of all 

teachers often use the appropriate vocabulary (49.6 %) and regularly point out the use of 

suitable vocabulary to their pupils (43.0 %). Teachers think their school offers extra-curricular 

small ball activities (54.1 %) and that schools work in cooperation with basketball clubs 

(69.6%). Teachers stated that schools do not provide interclass competitions for fourth graders 

(80.0%) and fifth graders (83.0 %) or provide inter-school competitions for fourth graders 

(80.0%) and fifth graders (78.5 %). Teachers feel that school surroundings are relatively 

suitable for teaching small ball (31.9 %) and that appropriate equipment would contribute to 

an increased interest in teaching small ball (60.7 %). We have established that 57.0 % of 

teachers have sufficient knowledge for teaching small ball and that 61.5 % of teachers are 

willing to pursue further training in this sphere. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Marko Susman; diplomsko delo 

VI 

 

 

KEYWORDS: small ball, second period of primary education, exercise equipment, 

competition, class teacher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Marko Susman; diplomsko delo 

VII 

 

KAZALO VSEBINE  

1.0 UVOD ........................................................................................................................ - 1 - 

2.0 PREDMET IN PROBLEM ........................................................................................ - 2 - 

2.1 Športna vzgoja ........................................................................................................ - 2 - 

2.2 Zanimanje učencev za pouk predmeta šport ........................................................... - 3 - 

2.3 Košarka ................................................................................................................... - 4 - 

2.3.1 Kratek zgodovinski razvoj košarke ................................................................. - 4 - 

2.3.2 Temeljne značilnosti košarke .......................................................................... - 4 - 

2.4 Mala košarka ........................................................................................................... - 5 - 

2.4.1 Kratek zgodovinski razvoj male košarke ........................................................ - 5 - 

2.4.2 Vsebine male košarke v učnem načrtu ............................................................ - 5 - 

2.4.3 Značilnosti male košarke ................................................................................. - 8 - 

2.4.4 Osnovna pravila male košarke ........................................................................ - 9 - 

2.4.5 Razvoj igre v košarki ..................................................................................... - 16 - 

2.4.6 Razvojne značilnosti otrok za učenje male košarke ...................................... - 16 - 

2.5 Metode poučevanja ............................................................................................... - 18 - 

2.6 Učne oblike ........................................................................................................... - 20 - 

2.7 Vadbene naloge .................................................................................................... - 22 - 

2.8 Vadbena oprema ................................................................................................... - 23 - 

2.9 Košarkarska tehnika in tehnični elementi ............................................................. - 24 - 

2.10 Osnovni taktični elementi ..................................................................................... - 28 - 

3.0 CILJI RAZISKAVE ................................................................................................. - 30 - 

4.0 HIPOTEZE ............................................................................................................... - 31 - 

5.0 METODE DELA ...................................................................................................... - 32 - 

5.1 Vzorec merjencev ................................................................................................. - 32 - 

5.2 Vzorec spremenljivk ............................................................................................. - 33 - 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Marko Susman; diplomsko delo 

VIII 

 

5.3 Organizacija meritev ............................................................................................. - 34 - 

5.4 Metode obdelave podatkov ................................................................................... - 34 - 

6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA ................................................................................ - 35 - 

7.0 SKLEP ...................................................................................................................... - 69 - 

8.0 VIRI IN LITERATURA .......................................................................................... - 73 - 

8.1 Literatura .............................................................................................................. - 73 - 

8.2 Spletni viri ............................................................................................................ - 74 - 

9.0 PRILOGE ................................................................................................................. - 75 - 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Marko Susman; diplomsko delo 

IX 

 

KAZALO SLIK 

Slika 2.1: Mere igrišča ........................................................................................................ - 10 - 

Slika 2.2: Mere table in višina koša za malo košarko ......................................................... - 11 - 

 

KAZALO GRAFOV 

Graf 5.1: Spol ...................................................................................................................... - 32 - 

Graf 5.2: Razred poučevanja ............................................................................................... - 33 - 

Graf 6.1: Priljubljenost športne vzgoje med učitelji ........................................................... - 35 - 

Graf 6.2: Priljubljenost poučevanja vsebin male košarke ................................................... - 36 - 

Graf 6.3: Uspešnost pri poučevanju vsebin male košarke................................................... - 37 - 

Graf 6.4: Število ur učiteljev namenjenih mali košarki....................................................... - 38 - 

Graf 6.5: Prepuščanje poučevanja vsebin male košarke drugim učiteljem ......................... - 40 - 

Graf 6.6: Priljubljenost male košarke med učenci po mnenju učiteljev .............................. - 41 - 

Graf 6.7: Pogostost uporabe štafetnih iger .......................................................................... - 44 - 

Graf 6.8: Pogostost uporabe obhodne vadbe ....................................................................... - 45 - 

Graf 6.9: Pogostost uporabe vadbe po postajah .................................................................. - 46 - 

Graf 6.10: Pogostost uporabe elementarnih iger v glavnem delu ure ................................. - 47 - 

Graf 6.11: Uporaba žog pri gimnastičnih vajah v uvodnem delu ure ................................. - 48 - 

Graf 6.12: Pogostost uporabe neposredne demonstracije ................................................... - 49 - 

Graf 6.13: Pogostost uporabe posredne demonstracije ....................................................... - 50 - 

Graf 6.14: Pogostost uporabe ogleda video posnetkov ....................................................... - 51 - 

Graf 6.15: Pogostost uporabe razlage ................................................................................. - 52 - 

Graf 6.16: Pogostost uporabe pogovora .............................................................................. - 53 - 

Graf 6.17: Pozornost namenjena tehniki ............................................................................. - 54 - 

Graf 6.18: Pozornost namenjena taktiki .............................................................................. - 55 - 

Graf 6.19: Pozornost namenjena igri ................................................................................... - 56 - 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Marko Susman; diplomsko delo 

X 

 

Graf 6.20: Pozornost namenjena teoretičnim vsebinam ...................................................... - 57 - 

Graf 6.21: Poenostavljanje in prirejanje pravil v igri .......................................................... - 59 - 

Graf 6.22: Uporaba pravilnega izrazoslovja ....................................................................... - 60 - 

Graf 6.23: Opozarjanje učencev na pravilno uporabo izrazoslovja .................................... - 61 - 

Graf 6.24: Interesna dejavnost male košarke na šoli ........................................................... - 62 - 

Graf 6.25: Sodelovanje šol s košarkarskimi klubi ............................................................... - 63 - 

Graf 6.26: Primernost okolice šol za učenje male košarke ................................................. - 65 - 

Graf 6.27: Povečanje zanimanja za učenje male košarke s primerno opremo .................... - 66 - 

Graf 6.28: Znanje učiteljev za poučevanje vsebin male košarke ........................................ - 67 - 

Graf 6.29: Število učiteljev, ki bi se na področju male košarke še izobraževali ................. - 68 - 

 

KAZALO PREGLEDNIC 

Preglednica 2.1: Vsebine iger z žogo .................................................................................... - 6 - 

Preglednica 2.2: Vsebine male košarke ................................................................................. - 7 - 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Marko Susman; diplomsko delo 

- 1 - 

 

1.0 UVOD 

Ukvarjanje z gibalno oz. športno dejavnostjo pripomore k boljšemu življenjskemu slogu. 

Gibanje nam omogoča dosego ciljev, vendar pa v današnjih časih zaradi življenjskega sloga 

vse preveč zanemarjamo pomen gibanja. Da bi ohranili zdrav način življenja z zadostno 

potrebo po gibanju, moramo s tem začeti že od malih nog. Pomembno je, da pri otrocih 

vzpodbujamo potrebo po gibanju. K temu lahko veliko pripomorejo tudi razredni učitelji v 

osnovnih šolah. Učencem je pouk predmeta šport najljubši predmet, zato jim lahko še bolj 

približamo z učiteljevim vestnim delom. Predstavimo jim različne vsebine predmeta. 

 Z igrami z žogo se otroci seznanijo že v predšolskem obdobju in v prvih letih šolanja. 

Navajajo se na osnovno motoriko z žogo in pri tem prehajajo iz osnovnih in manipulativnih 

gibanj v sestavljena.  Kasneje v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole učence seznanimo 

tudi z malimi moštvenimi igrami. Ena izmed njih je tudi mala košarka. Učenci v tej starosti 

kažejo izredno močan interes za šport, radi imajo skupinske igre, želijo med seboj tekmovati 

in zmagovati. Mala košarka je zato primerna mala moštvena igra za izpolnitev teh želja otrok 

v tej starosti. Učitelju učni načrt za šport pri poučevanju dopušča veliko avtonomnosti. Da bi 

se učenci pri rednem pouku radi ukvarjali z malo košarko, jim je potrebno nuditi ustrezno 

poučevanje, preko katerega bodo usvojili vsebine male košarke, kar jih bo lahko kasneje 

navdušilo za igranje (velike) košarke na kakovostnejši ravni. S tem se bo dosegla kvaliteta 

splošnih in operativnih ciljev. 

Sam sem v svojem otroštvu zelo rad igral košarko tako v šoli kot izven nje. Bila je moja 

najljubša moštvena igra in zato sem se v diplomskem delu odločil raziskati to področje. 

Da bi učencem bolj približali vsebine male košarke, jih mora razredni učitelj dobro poznati. 

Poleg tega mora vedeti, kako poučevati malo košarko, sem spada tako izbira metod kot oblike 

dela itd. Zato sem v diplomskem delu raziskoval, kakšno je mnenje učiteljev 4. in 5. razreda o 

svoji usposobljenosti za poučevanje vsebin male košarke in kako se vsebine po njihovem 

mnenju na šoli izvajajo. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

Za kvalitetno izvedbo vsebin male košarke je potrebno dobro poznavanje gibalnega razvoja 

učenca in njegovih potreb. Pri poučevanju vsebin male košarke mora učitelj tudi dobro 

poznati teoretične in praktične vsebine male košarke, učne oblike, metode itd. Vse to je v 

nadaljevanju podrobneje predstavljeno.  

2.1 Športna vzgoja 

Pri pouku športne vzgoje ni pomembno samo pridobivanje znanja in razvijanje spretnosti. 

Funkcionalna stran pouka je tudi sama vzgoja, ki jo moramo razumeti v najširšem pomenu 

besede (Pirc, 1991). 

V osnovnih šolah je v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem (V-I) obdobju za posamezen razred 

namenjeno 105 ur letno, torej 3 ure tedensko. Program za učence je vključen v redni pouk in 

je obvezen. Šola nudi in lahko nudi tudi dejavnosti, v katere se učenci vključijo prostovoljno 

(Kovač idr., 2011). 

Učencem predmet šport nudi nenehen proces bogatenja znanja, razvijanje sposobnosti in 

spretnosti. Je tudi pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. 

Zavedati se je treba, da je sredstvo celostnega razvoja otroka.  S športno vadbo prispevamo k 

skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi in nevtralizaciji 

negativnih učinkov nezdravih navad, kot je na primer večurno sedenje. Svoj prosti čas bo 

bogatil s športnimi vsebinami v vseh obdobjih življenja. Z zadovoljitvijo učenčevih potreb po 

gibanju in igri bo poskrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem. 

Pridobival bo številne in raznovrstne gibalne spretnosti ter športna znanja in šport dojemal 

čustveno in razumsko. Primerno izbrane vsebine, ustrezne učne metode in oblike 

pripomorejo, da se učenci ob športnem udejstvovanju počutijo prijetno, se psihično sprostijo, 

hkrati pa osmislijo in bolje razumejo šport. Učenci si oblikujejo stališča in vrednotni odnos do 

športa kot kulturne sestavine človekovega življenja. K celostnem razumevanju športa in 

njegovih učinkov pripomore tudi povezovanje z vsebinami ostalih predmetov (Kovač idr, 

2011). 

Učni načrt navaja štiri skupine operativnih ciljev, ki so prisotni v vseh razredih osnovne šole: 
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 ustrezna gibalna učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in  funkcionalnih 

sposobnosti), 

 usvajanje  temeljnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in odgovorno 

sodelovanje v različnih športnih dejavnostih, 

 razumevanje pomena gibanja in športa ter 

 oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa      

(Kovač idr, 2011). 

Poleg  operativnih ciljev se vzporedno uresničujejo tudi splošni cilji predmeta. Oboji so za 

celosten razvoj otoka pomembni. Učitelj mora za uspešno delo tudi ustrezno zasnovati 

posamezne učne ure predmeta šport. Spremlja učenčev razvoj in primerno ukrepa. Smiselno 

je uporabljati različne učne metode in oblike. Vsebine naj si smiselno sledijo in postopoma 

nadgrajujejo (Kovač idr, 2011). 

Tako kot vse športne dejavnosti predmeta šport tudi poučevanje vsebin male košarke v 4. in 5. 

razredu devetletne osnovne šole, ki je glavna tema diplomskega dela, sledi uresničevanju vseh 

ciljev, tako pri rednem pouku kot dodatni športni dejavnosti, ki jo ponudi šola, če ji pogoji to 

dopuščajo, tako v obliki košarkarskega krožka kot interesne dejavnosti. 

 

2.2  Zanimanje učencev za pouk predmeta šport 

Jurak, Kovač, Strel (2002) so v raziskavi ugotovili, da je tako na razredni kot predmetni 

stopnji osnovne šole učencem v primerjavi z drugimi šolskimi predmeti predmet šport najbolj 

priljubljen. Navedeni vzroki za to so učencem priljubljene učne vsebine in način poučevanja 

ter njihova vloga pri učenju. Dežman (2004) pravi, da imajo otroci močan interes za šport. 

Radi imajo skupinske igre, želijo tekmovati, reševati in izvajati nove naloge. 

Tako je lahko tudi mala košarka v 4. in 5. razredu primerno sredstvo za zadovoljitev 

otrokovih potreb in priljubljen šport.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Marko Susman; diplomsko delo 

- 4 - 

 

2.3 Košarka 

2.3.1 Kratek zgodovinski razvoj košarke 

»Košarka spada med velike moštvene športne igre. Izmislil si jo je učitelj športne vzgoje 

James Naismith leta 1891 na kolidžu YMCA v Springfieldu (Massachusetts, ZDA). V začetku 

je imela vlogo dopolnilnega športa v zimskem obdobju treniranja igralcev ameriškega 

nogometa, kasneje se je razvila v samostojno igro. Leta 1892 so napisali prva pravila v 13 

točkah, leta 1894 pa prva uradna pravila. Po tem letu se je hitro širila po ZDA, Japonski, 

Kitajski,Filipinih, J. Ameriki in Evropi. Prenašali so jo študenti, misijonarji in vojaki. 

Odigrane so bile tudi prve mednarodne tekme in tekmovanja. Leta 1932 je bila ustanovljena 

Mednarodna košarkarska zveza – FIBA. Olimpijski šport je postala leta 1936. Danes je 

košarka ena izmed najbolj priljubljenih moštvenih športnih iger na svetu (v Mednarodno 

košarkarsko zvezo je včlanjenih preko 200 držav z vseh celin). V Sloveniji so bili prvi 

poskusi igranja košarke v letih 1938 in 1939« (Dežman, 2004, 15).  

2.3.2 Temeljne značilnosti košarke 

 Košarka je moštvena športna igra. V moštvu igra 10 igralcev, 5 jih igra, drugi so 

namestniki. 

 Cilj oz. koš, v katerega mečejo igralci žogo od zgoraj, je okrogel in razmeroma 

majhen. Pritrjen je v vodoravnem položaju 305 cm nad tlemi. 

 Igra je tehnično in taktično zahtevna in raznovrstna. 

 Igralci lahko žogo vodijo, kotalijo, lovijo, podajajo,odbijajo in mečejo na koš. 

 Zahteva ustrezno višino, hitrost, hitro moč, koordinacijo, vzdržljivost, natančnost, 

situacijsko mišljenje, orientacijo v prostoru in hitrost izbirnega odzivanja igralcev. 

 Zmaga tisti, ki doseže več košev. Neodločenega izida ni. 

 Primerna je za oba spola in vse kategorije igralcev od dvanajstega leta naprej. 

 Je pomembno sredstvo športne vzgoje v višjih razredih osnovne šole in srednji šoli, s 

katerim dosežemo veliko vzgojno-izobraževalnih ciljev (Dežman, 2004). 
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2.4 Mala košarka 

2.4.1 Kratek zgodovinski razvoj male košarke 

»Mala košarka spada med male moštvene igre, primerne za mlajše otroke. Oče male košarke 

je profesor Jay Arche iz ZDA. Kmalu po predstavitvi (1950) se je začela hitro širiti, še 

posebno v obeh Amerikah in na Japonskem. V Evropo je prodrla šele leta 1964 in se hitro 

razširila v večino držav. Danes je ena najbolj priljubljenih malih moštvenih športnih iger na 

svetu. 

Vzporedno s širjenjem male košarke po vsem svetu se je oblikovala in izpopolnjevala tudi 

njena organiziranost. Najprej je bil ustanovljen nacionalni komite za malo košarko (običajno 

znotraj državnih košarkarskih zvez). Pozneje je bil ustanovljen Mednarodni komite za malo 

košarko (CIM). Ta še danes deluje v okviru Mednarodne košarkarske zveze (FIBA). 

V Sloveniji so se prvi začeli ukvarjati z malo košarko nekateri košarkarski klubi v 

osemdesetih letih. Dolga leta je bila tudi zelo znana revialna prireditev »Festival mini 

košarke« v Slivnici pri Mariboru. V zadnjem času so se začele bolj množično ukvarjati z malo 

košarko nekatere zasebne košarkarske šole. Tekmovanje v mali košarki vodi Komisija za 

šolsko košarko Košarkarske zveze Slovenije« (Dežman, 2004, 16).  

2.4.2 Vsebine male košarke v učnem načrtu 

Otroci se z žogo kot predmetom za njegovo igro srečujejo že v predšolskem  obdobju. V 

prvem V-I obdobju pa se pri predmetu šport v tematskem sklopu igre z žogo učenci seznanijo 

s teoretičnimi in praktičnimi vsebinami. Usvojili naj bi temeljna gibanja z žogo ter 

elementarne igre in preproste male moštvene igre z žogo. Poznamo enostavna, sestavljena in 

situacijska gibanja z žogo, ki so vključena tudi v različne vaje. Igre z žogo v tem obdobju 

vplivajo na razvoj koordinacije, natančnosti zadevanja in podajanja ter ravnotežje. Situacijska 

gibanja z žogo vplivajo na razvijanje pozornosti, orientacije v prostoru, hitrosti odzivanja in 

situacijskega mišljenja. Moštvene igre z žogo razvijajo sodelovanje, strpnost, športni duh in 

samodisciplino. V tem obdobju se oblikuje osnova za male športne moštvene igre v drugem 

V-I obdobju, kot je na primer mala košarka (Dežman, 2004). Za uresničitev in zanimanje so 

potrebni tudi ustrezni materialni pogoji v prvem V-I obdobju. S tem se vadbenemu procesu 

poveča kvaliteta. Dežman (1998) navaja tudi optimalne in minimalne pogoje za izvedbo učne 

ure. Prostor je lahko telovadnica ali zunanje igrišče. Na dva učenca pride ena žoga za malo 
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košarko oz. minimalno ena žoga na štiri učence, štirje koši za malo košarko oz. minimalno 

dva, minimalno 10 in optimalno 15 stojal ali stožcev. 

S tem se kaže postopnost posredovanja vsebin in nadgrajevanje vsebin v prehodih med razredi 

in med V-I obdobji.  

V našem primeru smo v tabeli prikazali praktične in teoretične vsebine za 1. in 2. V-I obdobje 

(Kovač idr, 2011), nas pa zanimajo predvsem vsebine 4. in 5. razreda. Vsebine se med seboj 

nadgrajujejo in so primerno izbrane glede na gibalni razvoj otroka. 

Preglednica 2.1: Vsebine iger z žogo 

1. Razred 2. razred 3. razred 

Praktične vsebine 

Poigravanje z baloni in različnimi žogami z roko, nogo, glavo, palico ali loparjem na mestu 

ali v gibanju. Nošenje in kotaljenje različnih žog na različne načine. 

Vodenje žoge z roko, nogo in palico na mestu, v gibanju naravnost in s spremembami 

smeri. 

Zadevanje različnih 

mirujočih ciljev s 

kotaljenjem žoge, 

metanjem z roko in 

udarjanjem žoge z nogo in 

palico 

Med gibanjem zadevanje različnih mirujočih in gibljivih ciljev 

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

udarjanjem žoge z nogo ali palico. 

Podajanje in lovljenje 

lahke žoge z obema 

rokama na mestu. 

Med gibanjem podajanje žoge z eno ali obema rokama, 

lovljenje in vodenje žoge. Podajanje in zaustavljanje žoge z 

notranjim ali zunanjim delom stopala na mestu in med 

gibanjem.  

 

Nadzorovano odbijanje 

balona z roko in nogo. 

Nadzorovano odbijanje lahke žoge z rokami in loparjem. 

Štafetne igre z žogo. 

Elementarne in male moštvene igre z žogo 

Teoretične vsebine 

Izrazi in pojmi, ki se pojavljajo v gibanjih in igrah z žogo, pravila posameznih iger in 
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spoštovanje športnega vedenja.                                               

 
Obvezni program za vse učence (redni pouk) 

Pri rednem pouku športne vzgoje so v vadbo vključeni vsi učenci. Glede na interese, znanje in 

sposobnosti učencev v posameznem razredu jim primerno prilagodimo vsebino in 

organizacijo vadbe (Dežman, 2004).  

Preglednica 2.2: Vsebine male košarke 

4. razred  5. razred 6. razred 

Praktične vsebine  

Tehnika: Različne oblike vodenja na mestu, prehodi v vodenje, vodenje s spremembami 

smeri in menjavanjem rok spredaj; zaustavljanje po vodenju; obračanje z žogo – pivotiranje. 

Različne podaje z obema rokama na mestu in po vodenju; lovljenje žoge z obema rokama. 

Met z mesta in po vodenju z obema rokama in/ali z eno roko iznad glave. Gibanje s 

prisunskimi koraki v preži. 

 Lovljenje in podajanje žoge med tekom. Lovljenje žoge po 

odkrivanju in vtekanju ter obrat proti košu. 

 Meti iz dvokoraka. 

Taktika: Preigravanje in meti 

po ustavljanju. Postavljeni 

napad z enim igralcem. 

Protinapad 1 : 0. Pasivno 

pokrivanje napadalca z žogo 

in brez nje.   

Odkrivanje in vtekanje 

napadalca z različnimi 

zaključki po sprejemu 

žoge. Postavljeni napad z 

dvema igralcema. 

Protinapad 2 : 0. 

Postavljeni napad s tremi igralci. 

Pokrivanje napadalca z žogo in 

brez nje. 

Igra: Košarkarske štafetne igre, 

elementarne igre in male 

moštvene igre s prirejenimi 

pavili. Igralne različice na en 

koš 1 : 1 proti pasivni obrambi. 

Igralne različice na en 

koš 2 : 2 proti pasivni 

obrambi. 

 

 

Igralne različice na en koš 3 : 3 

(napad 3 : 0, neprekinjena igra   

3 : 3  in igra 3 : 3 po pravilih 

igre na dva koša). Pasivna 

obramba. 

 

 

Teoretične vsebine 

Osnovni izrazi, povezani s tehniko in taktiko male košarke. Temeljna pravila male košarke 

in najpomembnejši sodniški izrazi. Športno obnašanje. 
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Program, ki ga mora šola ponuditi  

Šola mora nuditi športne dejavnosti, vključevanje učencev vanje pa je prostovoljno. To so 

interesne športne dejavnosti in so del obveznega programa predmeta šport. Bogati  reden 

program predmeta šport, saj  omogoča učencem, ki to želijo, vsakodnevno športno delovanje. 

S tem spodbujamo njihove interese, jim bogatimo prosti čas in omogočamo uveljavljanje. 

Priložnost za sodelovanje imajo načeloma vsi učenci, odvisno pa je od vadbenih razmer in 

števila otrok. V našem primeru je ta interesna dejavnost košarkarski krožek, ki skrbi za 

množično (šolsko) kakovostno raven male košarke v šolah. Vadbeni proces v košarkarskem 

krožku za 4. in 5. razred spada v kategorijo najmlajši dečki in deklice ter morajo biti vodeni 

strokovno. Vzgojni cilji so pri vadbi pomembnejši od športnega dosežka.  

Sodelovanje košarkarskih krožkov osnovnih šol in košarkarskih klubov pa omogoča najboljše 

rezultate pri iskanju in vadbi mladih igralcev na klubski (kakovostni) ravni (Dežman, 2004). 

Program, ki ga lahko ponudi šola  

Šola lahko ponudi šolska športna tekmovanja, športne tabore idr. vključevanje učencev pa je 

prostovoljno. V teh dejavnostih je možno zaslediti tudi vsebine male košarke. V mali košarki 

se pojavljajo šolska športna tekmovanja, ki so strokovno vodena, vzgojni cilji pa so 

pomembnejši od športnega dosežka. Poznamo medšolska in medrazredna tekmovanja 

(Dežman, 2004). 

 

2.4.3 Značilnosti male košarke 

 Namenjena je otrokom obeh spolov, starih od 7 do 12 let. 

 Pravila so poenostavljena in prilagojena razvojnim značilnostim otrok omenjene 

starosti. 

 Teža in velikost žoge sta prilagojeni moči otrok in velikosti njihovih rok. 

 Pravila dovoljujejo spreminjanje razsežnosti igrišča, tako da jih lahko prilagajamo 

funkcionalnim sposobnostim otrok in razmeram. 

 Osnovni cilj ni tekmovanje, temveč motiv, zaradi katerega otroci radi igrajo. 

 Igra je najpomembnejša, z njo se otroci učijo in vzgajajo. 

 Omogoča lažjo socializacijo otrok, razvija kolektivnost in sodelovanje. 
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 Omogoča zgodnje vključevanje otrok obeh spolov v šport in zgodnje usmerjanje 

nadarjenih v košarko. 

 Je pomembno sredstvo športne vzgoje v nižjih razredih osnovne šole, s katero 

dosežemo veliko vzgojno-izobraževalnih ciljev (Dežman, 2004). 

2.4.4 Osnovna pravila male košarke 

Erčulj in Ličen (2006) pravita, da je igra v mali košarki prirejena potrebam in značilnostim 

otrok. Glede na ustrezno stopnjo telesnega in duševnega razvoja otrokom igro odraslih 

prilagodimo. Tako številna pravila okrnimo. Predpise in pravila uvajamo postopoma. Skladno 

z napredkom in razumevanjem igre postopoma uvajamo natančnejša pravila. Malo košarko se 

lahko igra na različne načine, kot je igra ena na ena ali dva na dva, vadba ali trening v igri tri 

proti tri in kot razredno ali šolsko prvenstvo. 

Osnovna pravila, s katerimi naj se otroci najprej seznanijo, so navedena spodaj. 

 Za zmago je potrebno doseči več točk kot nasprotna ekipa. 

 Z žogo ali brez nje se gibljemo samo po igrišču (pravilo igralca zunaj igrišča in žoge 

zunaj igrišča). 

 Ne smemo hoditi ali teči z žogo v rokah. Z žogo se lahko gibljemo le po igrišču, in 

sicer tako da jo vodimo (pravilo korakanja z žogo). 

 Ne smemo voditi žoge z obema rokama hkrati ali voditi žoge potem, ko smo jo že 

prijeli z obema rokama (nepravilno vodenje). 

 Tekmeca se ne smemo nepravilno dotikati in ga ovirati (napake). 

Mere igrišča 

Igrišče mora zagotavljati pogoje za igranje male košarke. Podlaga mora biti ravna in trdna. 

Primerna so tako zunanja igrišča kot notranje površine telovadnic. Standardna dolžina igrišča 

je 28 metrov in širina 15 metrov. Igrišča so lahko pomanjšana, vendar je treba razmerje dolžin 

stranic ohraniti. Tako so lahko igrišča velikosti po dolžini 26 metrov in širini 14 metrov do 

širine 12 metrov in širine 7 metrov. Manjša igrišča bodo za najmlajše igralce primernejša. 
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Slika 2.1: Mere igrišča 

(Erčulj, Ličen 2006, 6) 

Črte igrišča 

Črte igrišča morajo biti široke 5 cm, neprekinjene, v enaki barvi in jasno vidne. Črta 

namenjena za metanje prostih metov je od sprednje strani table koša oddaljena 4 metre. Na 

igrišču ni s črto označenega polja, ki določa met za tri točke.  

Tabla s košem 

Tabla mora biti iz sprednje strani ravna in ustreznih dimenzij (slika). Izdelana je iz trdega lesa 

ali primernega prozornega materiala, ki zagotavlja primerno odbojnost. Tabla je pritrjena z 

nosilci. 

Koš je sestavljen iz obroča in mrežice in je pritrjen na tablo. Koš mora biti za igralce stare 10 

in 11 let nameščen na višini 305 cm, za igralce mlajše od 10 let pa na višini 260 cm. Za zelo 

mlade igralce je koš možno namestiti še nižje (Dežman, 2004). V uporabi so različni koši, ki 

zagotavljajo enostavno prilagajanje višine obroča. Dežman (1989) navaja ustrezna koša 

primerna za igranje male košarke, kot sta koš z uravnavanjem višine in obesni koš. Z njima 

zagotovimo primerno višino za igro male košarke. 
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Slika 2.2: Mere table in višina koša za malo košarko 

(Erčulj, Ličen 2006, 7) 

Žoge  

Za malo košarko so žoge podobno oblikovane kot žoge za košarko. Igralci, stari od 9 do 11 

let, naj uporabljajo žoge velikosti 5, z obsegom med 66 cm in 73 cm ter teže med 450 gramov 

in 500 gramov. Mlajši igralci pa naj uporabljajo žoge velikosti 3, z obsegom med 55 cm in 58 

cm ter teže med 310 gramov in 330 gramov. 

Ostala oprema 

Za izvedbo tekmovanja v mali košarki potrebujemo tudi naslednjo opremo. Potrebujemo 

igralno uro, s katero merimo igralni čas in odmore, uradni zapisnik tekem, oznake s 

številkami od ena do pet, ki določajo število napak igralca in zvočne signale, ki določajo 

začetek, konec in prekinitve med igranjem. 

Ekipe  

Vsaka ekipa ima 10 članov. Pet igralcev igra na igrišču, medtem ko so ostali namestniki, ki v 

menjavi nadomestijo igralca na igrišču. Vsi člani moštva morajo imeti enake drese in hlačke 

in se od nasprotnega moštva razlikujejo po barvi. Dresi morajo biti spredaj in zadaj označeni z 

različnimi številkami s katerokoli številko z največ dvema števkama. 
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Igralni predpisi 

Igralni čas 

Celotna tekma traja 40 minut igralnega časa.  Razdeljena je na dva polčasa, ki trajata po 20 

minut, med polčasoma je 10 minut odmora. Vsak polčas je razdeljen na 10 minut, kar določa 

četrtino igralnega časa, med katerima sta 2 minuti odmora. V mali košarki trener nima na 

razpolago minute odmora. 

Začetek tekme 

Tekma se začne s sodniškim metom v srednjem krogu, ko za vrženo žogo skačeta igralca iz 

nasprotnih moštev v polkrogu bližjega njegovemu košu. Ostali igralci so zunaj kroga. S tem 

se določi smer puščice za izmenično posest žoge. Tako se vse  preostale četrtine nadaljujejo z 

vračanjem  žoge za bočno črto na sredini igrišča, s čimer se ponovno spremeni izmenična 

posest za naslednjo četrtino. 

Sodniški met 

Sodniški met se izvaja na začetku tekme med dvema nasprotnima igralcema in ob spodaj 

naštetih situacijah. 

 Dva ali več igralcev nasprotnih moštev trdno drži žogo z eno ali obema rokama 

(držana žoga). 

 Žoga zapusti igrišče, sodnika pa sta v dvomu, kdo se je nazadnje dotaknil žoge. 

 Žoga zapusti igrišče, ko sta se žoge hkrati dotaknila igralca obeh moštev. 

 Žoga se zatakne med obročem in tablo. 

 Se zgodi obojestranska napaka. 

Zadetek  

Zadetek je dosežen, ko žoga po zadetku iz igre ali prostega meta pade iz zgornje strani skozi 

obroč koša in pade skozi mrežico ali ostane v košu. Zadetek iz igre velja dve točki, zadetek iz 

prostega meta pa velja eno točko. Po zadetku iz igre in prostega meta ima nasprotno moštvo 

pet sekund časa, da vrne žogo v igro s čelne črte. 
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Konec tekme  

Tekma se konča, ko se oglasi zvočni signal, ki označuje konec igralnega časa. Ob 

neodločenem izidu se podaljškov ne igra. 

Zamenjave  

Vsak igralec mora na tekmi igrati v dveh četrtinah, razen če se igralec poškoduje, je izključen 

ali stori pet napak. V takem primeru igra nadomestni igralec na tekmi več kot dve četrtini 

igralnega časa skupaj. 

Prekrški  

Prekršek določa kršitev pravil. Žoga se dodeli nasprotnemu moštvu, ki žogo vrne v igro izza 

mesta mejne črte, ki je najbližje storjenemu prekršku. Pri tem mora igralec žogo v igro vrniti 

v petih sekundah od trenutka, ko mu je žoga na razpolago. Prekrški so navedeni spodaj. 

 Prekršek žoga zunaj igrišča – »avt«. Če igralec z žogo stopi z igrišča ali žoga igralcu 

uide iz mejnih črt igrišča, stori prekršek. Žoga je zunaj igrišča, tudi ko se dotakne 

zunanje strani table, nosilcev table in predmetov na mejni črti, nad njo in zunaj njih. 

 Prekršek korakanja. Pri pivotiranju igralec ne sme dvigniti stojne noge, ne da bi prej 

spustil žogo na tla za nadaljne vodenje, niti ne sme, ko se enkrat že odrine od tal, 

doskočiti, ne da bi spustil žogo iz roke 

 Nepravilno vodenje žoge. Igralec ne sme voditi žoge z obema rokama. Če žogo prime 

z obema rokama in ponovno nadaljuje z vodenjem, je to dvojno vodenje. 

 Kršenje pravila treh sekund se dosodi, ko se med igro igralec, katerega moštvo ima 

posest žoge izven polja omejitve, v nasprotnikovemu trapezu zadržuje več kot tri 

sekunde. 

 Kršenje pravila petih sekund stori npr. tesno pokriti igralec z žogo, če mu ne uspe 

podati, metati na koš ali pričeti z vodenjem po preteku petih sekund.  Pri tem je 

nasprotni igralec v aktivnem obrambnem položaju in oddaljen največ za normalen 

korak. 
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 Vrnitev žoge v zadnje polje. Igralec iz sprednjega polja ne sme iti z žogo ali podati 

soigralcu v zadnje (obrambno) polje.  

Napake  

Napaka je kršitev pravil zaradi nepravilnega telesnega stika ali nešportnega obnašanja. 

 Osebna napaka. Dosodi se zaradi nepravilnega dotika, kot je držanje, blokiranje, 

odrivanje in spotikanje  nasprotnika ter nepravilnega prebijanja, oviranja z deli telesa 

in grobega igranja. Žogo iz mejne črte v igro vrže ekipa, ki ni kršila pravila. Če je 

napaka storjena med metom igralca na koš, se mu ob neuspešnem zadetku dodelita 

dva prosta meta. 

 Nešportna napaka. Ni poskus neposredne igre na žogo skladno z duhom in namenom 

pravil in se jo oceni kot grobo napako. Dodeli se izvajanje prostih metov in žogo izza 

bočne črte na sredini igrišča. Igralec, ki stori dve tehnični napaki je izključen. 

 Izključujoča napaka. Ko v igri zaznamo očitno nešportno vedenje igralca, se 

nasprotnemu moštvu dodelita prosta meta in žogo izza polovice bočne črte.  

 Obojestranska napaka. Igralce približno istočasno po sodnikovi oceni storita osebno 

napako drug nad drugim. Igra se nadaljuje s sodniškim metom. 

Pravilo vedenja  

Tehnična napaka je vsaka namerna in ponovljena kršitev in se dosodi kot posledica 

igralčevega vedenja, saj naj bi igralci vseskozi izkazovali športni duh, sodelovanje in 

poštenost. Nasprotnemu moštvu se dodelita prosta meta in žogo izza polovice bočne črte. 

Splošne določbe 

Igralec, ki doseže pet napak, tako osebnih kot tehničnih, na to ga mora obvestiti sodnik, mora 

zapustiti igrišče. 

Pri izvajanju prostih metov lahko prostore ob polju omejitve zasede pet drugih igralcev. Dva 

igralca nasprotnega moštva se lahko postavita na prostora najbližje košu, dva soigralca 

izvajalca prostega meta lahko zasedeta naslednje dva prostora in en igralec nasprotnega 

moštva lahko zasede enega od naslednjih prostih prostorov. Igralci ob polju omejitve ne 
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smejo zasedati prostorov, ki jim niso dovoljeni in ne smejo vstopiti v polje omejitve ali 

zapustiti svojega prostora, dokler izvajalec prostega meta ne spusti žoge iz rok z metom na 

koš. Ostali igralci so za namišljeno črto prostih metov in se vključijo v igro, ko se žoga 

dotakne koša ali ko se ga žoga ne dotakne. 

Dolžnosti in delo sodnika in ostalega osebja 

Tekmo skladno s pravili sodita prvi in drugi sodnik.  Zadolžena sta za sojenje napak in 

prekrškov, priznavanje in razveljavljanje zadetkov ter izvajanje kazni skladno s pravili. S 

sodniki sodelujejo zapisnikarji, ki beležijo dosojene napake posameznemu igralcu in njihovo 

število nakazujejo z ustreznimi oznakami, dosežene točke za vsakega igralca posebej in 

upravljajo s puščico za izmenično posest žoge. Za merjenje igralnega časa tekme in intervale 

igre skrbi časomerilec, ki poskrbi, da se ob koncih četrtine oglasi glasen zvočni signal. Uro za 

merjenje igralnega časa sproža in zaustavlja.  
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2.4.5 Razvoj igre v košarki 

Učitelj pri poučevanju male košarke spozna tudi postopen razvoj igre. Razumevanje razvoja 

igre omogoča učinkovitejše delo in s tem uporabo ustreznih ukrepov za odpravo nepravilnosti 

pri sprotnem preverjanju in ocenjevanju, ki privedejo h končni kvalitetni igri. Razvoj igre si 

sledi v štirih fazah (Dežman, 1981). 

Igra začetnikov 

V tej začetni fazi je igra z žogo nekontrolirana. Vsi otroci si želijo biti pri žogi in se z njo 

igrati, zato je igra individualna. Zanima jih le žoga, medtem ko je koš drugotnega pomena. V 

igri je veliko napak, ni povezana in se odvija na določenem delu igrišča, običajno na sredini 

igrišča, kjer žoga prehaja iz roke v roke. Pojavljajo se prisilni meti na koš. Posameznemu 

igralcu z žogo redko uspe pobegniti iz gneče in samostojno, neovirano zaključiti akcijo z 

metom na koš. 

Individualna igra 

Z usvojitvijo osnovnih pravil igre postaja igra bolje organizirana. Cilj zadeti koš postaja bolj 

pomemben in vsak igralec pokriva nasprotnega igralca. Med seboj sodelujejo, če sami ne 

morejo zaključiti napada. Običajno z žogo igra eden ali dva, medtem ko drugi samo pomagajo 

ali opazujejo. 

Igra dveh igralcev 

V igri je po nekaj časa treniranja opaziti vedno več uspešnih kombinacij med dvema 

igralcema. Med seboj sodelujejo tisti, ki se dobro poznajo in bolje obvladajo vodenje z žogo. 

Organizirana igra 

S sistematičnim treniranjem se igra zasnuje na sodelovanju med igralci. Še vedno je veliko 

individualnih akcij v napadu, a je sodelovanja med dvema ali celo tremi igralci več. V 

obrambi se kolektivnost stopnjuje (Dežman, 1981). 

2.4.6 Razvojne značilnosti otrok za učenje male košarke 

Dejavniki, ki prispevajo k otrokovemu razvoju, so zorenje, izkušnje, rast in prilagajanje. 

Našteti dejavniki po določenih zakonitostih vplivajo na sam razvoj otroka, ki ga razumemo 
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kot proces pojavljanja in razvijanja otrokovih sposobnosti in lastnosti na gibalnem, 

spoznavnem in čustveno-socialnem področju. 

Razvojne značilnosti otrok po posamezni stopnji in starostnem obdobju delimo na faze 

gibalnega razvoja. Te so refleksna gibalna faza, neizoblikovana gibalna faza, temeljna gibalna 

faza in športno-gibalna faza. 

Za nas so za uvajanje učenja male košarke v prvem triletju in samo učenje male košarke kot 

male moštvene športne igre v drugem triletju pomembna temeljna gibalna faza in športno-

gibalna faza, za starostno obdobje od 7 do 12 let, ko je za otroke primerno igranje male 

košarke. V tem starostnem obdobju so v športno-gibalni fazi in glede na to fazo v splošni in 

specifični stopnji gibalnega razvoja.  

Ko se otroci začnejo dejavno vključevati v preverjanje in preizkušanje svojih gibalnih 

zmožnosti, so v temeljni gibalni fazi gibalnega razvoja. Najprej izolirano in nato v različnih 

kombinacijah odkrivajo, kako se izvaja razna lokomotorna, stabilnostna in manipulativna 

gibanja. 

Otroci v zreli stopnji temeljne gibalne faze so stari od 6 do 7 let. Značilna je večja 

učinkovitost, usklajenost in nadzor pri izvajanju različnih gibalnih dejavnosti. To stopnjo 

največ otrok doseže z vplivom zorenja in zmanjšanim vplivom okolja, vendar pa je dobro, da 

je okolje spodbudno za vadbo, saj bodo tako hitreje in lažje dosegli zrelo stopnjo gibalnega 

razvoja. Pri tem ima vsekakor veliko vlogo tudi učitelj. Vsebina vadbe naj bo enostavna, 

pestra in zanimiva. Zaradi boljše ponazoritve je učinkovitejše delo z manjšimi skupinami, saj 

je za otroke te starosti značilno, da se zelo radi gibljejo. Njihova koncentracija je kratkotrajna 

in spremenljiva, nerazvito imajo vztrajnost in slabe navade učenja, zato je pri njih sposobnost 

učenja gibanja omejena. 

Otrok bo pred vstopom v naslednjo fazo gibalnega razvoja obvladal osnovna gibanja in 

enostavne kombinacije športnih gibanj, kar mu bo omogočalo nadaljni gibalni razvoj. Če teh 

gibanj otroci ne usvojijo, bo to ustavilo njihov gibalni razvoj v naslednji fazi. Na koncu 

temeljne stopnje imajo tudi dobro razvito gibljivost in aerobno vzdržljivost.  

Sledi nadgradnja temeljne faze gibalnega razvoja, ki jo poimenujemo športna gibalna faza. Ta 

se deli po stopnjah na prehodno, specifično in specializirano. Pri poučevanju vsebin male 

košarke sta za nas pomembni predvsem prehodna in specifična stopnja gibalnega razvoja. 
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V prehodni stopnji so otroci stari od 7 do 10 let. V športnih dejavnostih začno uporabljati in 

kombinirati temeljna gibanja ter so zelo dejavni v odkrivanju in kombiniranju gibalnih 

vzorcev in spretnosti. Opaža se večja natančnost in učinkovitejše uravnavanje. Napredek je 

opazen in zelo hiter v razvoju gibalnih sposobnosti, kar ji omogoča, da se spontano in 

navdušeno vključujejo v širok spekter različnih športnih iger. Hitrost doseže večje vrednosti 

med 9 in 10 letom starosti. 

Specifična stopnja gibalnega razvoja traja od 11. do 13. leta starosti. V tem obdobju se otroci 

zavestno vključijo v ožji krog gibalnih dejavnosti. To jim omogoča že usvojena široka osnova 

raznovrstnih gibalnih izkušenj in višja stopnja razvitosti spoznavnih sposobnosti. Značilen je 

hiter telesni, duševni in socialni razvoj. To obdobje je bolj primerno za razumevanje taktike in 

taktičnega mišljenja, saj se jim zbranost izboljša (Dežman, 2004). 

2.5 Metode poučevanja 

V športni vzgoji poznamo temeljne in dopolnilne metode poučevanja in so način podajanja 

snovi v posamezni etapi učenja gibanja ali vadbeni nalogi, s katerimi želimo doseči največji 

učinek v danih delovnih razmerah in času, ki ga imamo na razpolago. Med seboj se 

razlikujejo po vsebini in načinu dajanja in sprejemanja gibalnih in taktičnih sporočil. 

Temeljne metode poučevanja 

Delijo se na analitično, sintetično in kombinirano metodo, ki predstavljajo temelj gibalnega in 

taktičnega učenja s sprejemanjem le-teh sporočil s kinestetičnimi in tipalnimi čutili ter vidom 

in sluhom. 

 Analitična metoda 

Učenci izvajajo dele posameznih gibanj ali igre ločeno. Ločeno sprejemajo tudi tehnične in 

taktične dele celotne igre ali igre z manj igralci, kar omogoča pravilno in natančno 

razumevanje tehničnih in taktičnih elementov ter učinkovito izrabo prostora. Metodi ustrezajo 

vadbene naloge, kot so: osnovne, tekmovalne in situacijske tehnične in taktično-tehnične vaje 

ter elementarne in male moštvene igre. Vadbeni proces vodimo na neigralni in igralni način 

ter oba omenjena v netekmovalni ali tekmovalni obliki. Če želimo doseči pravilno  izvedbo 

gibanja, izberemo neigralni način, kot so vaje. Za večjo sproščenost in ustvarjalnost pa 
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izberemo različne igre. Pri mlajših naj prevladuje igralni pristop, ki jih čustveno zadovolji in 

razvija ustvarjalnost. Za večjo storilnost uporabimo oba pristopa v tekmovalni obliki.  

 Sintetična metoda 

Učenci po tej metodi posamezna gibanja ali igre izvajajo v celoti. Pred tem morajo dobiti 

dobro predstavo o celotnem gibanju ali igri. Število sporočil gibanja in pravil iger je včasih 

preveliko, zato jih poenostavimo. Metoda se deli na vodeno in usmerjeno, te pa na neposredno 

in posredno. Posredno učimo postopno od igre 1 : 1 do 5 : 5, neposredno pa s takojšnjo igro   

5 : 5, obe na en koš in dva koša s prirejenimi in neprirejenimi pravili. Pri posredni vodeni 

sintetični metodi je vpliv učitelja velik, saj igro vodi. Od njih zahteva, da igrajo tako, kot si je 

zamislil. Metoda je primerna za kakovostnejše izvajanje taktičnih elementov v igri in zaradi 

večje discipline učencev ter jo uporabljamo samo nekaj časa. Preidemo na posredno 

usmerjeno metodo, kjer se igra poučuje usmerjeno. Učenci so med igro razmeroma svobodni, 

saj je vpliv učitelja na igro učencev manjši in jih med igro le usmerja, motivira in prilagaja 

igranje njihovim sposobnostim in znanju. 

 Kombinirana metoda 

Učenci izvajajo gibanja in igro po analitični in sintetični metodi izmenično. Metoda odpravlja 

pomanjkljivosti in slabosti posamezne metode in združuje  dobre lastnosti obeh metod. Z njo 

želimo učence naučiti celotnega gibanja ali igre ter hkrati izvajati posamezne dele gibanja ali 

igre pravilno in natančno.  

Dopolnilne metode poučevanja 

Te metode dopolnjujejo temeljne metode, saj z njimi dopolnjujemo sporočila temeljne 

metode. Ločimo jih glede na to, s katerimi čutili učenec sprejema sporočilo. Delimo jih na 

vidne in slušne. 

 Vidne metode 

Pri tem učenci sporočila sprejemajo z vidom. Največkrat so uporabljene neposredne 

demonstracije. Pred začetkom urjenja naj bo demonstracija v počasni, tekoči in nazorni 

izvedbi, da učenec ustvari celotno predstavo o gibanju in zaporedju posameznih delov giba. 

Po potrebi demonstriramo posamezne dele gibanja in poudarimo pomembne dele gibanja. Pri 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Marko Susman; diplomsko delo 

- 20 - 

 

utrjevanju in izpopolnjevanju naj bo demonstrirano gibanje v hitrosti, ki ustreza določeni 

igralni situaciji ali cilju, ki ga želimo doseči. 

 Slušne metode 

Sporočila se sprejemajo s sluhom. Uporabljamo jih v povezavi z vidnimi metodami, saj s tem 

dodatno podkrepimo vidno sporočilo. Tako uporabljamo opis gibanja pri ponovljeni 

demonstraciji, razlago za pojasnitev določenega gibanja in njegovega namena, opozorila pred 

in med vadbo za opozarjanje na bistvene stvari, napake ali nevarnosti, usmerjanje med vadbo, 

kaj naj učenec naredi, ter analizo po končanem gibanju, ko opišemo in razložimo opaženo. 

Vzgojne metode 

Z vzgojo se oblikujejo vedenjske lastnosti, stališča, interesi, odnosi, vrednote in motivi, ki jih 

želimo doseči. Temeljna vzgojna metoda je metoda navajanja. Učinke te metode 

dopolnjujemo z ostalimi metodami, kot so prepričevanje, spodbujanje in preprečevanje. Vsaka  

metoda ima svoja sredstva za dosego želenega vedenja, njihov učinek pa bo ustrezen, če bo 

nadzorovana njihova uresničitev (Dežman, 2004). 

2.6 Učne oblike 

Z njimi želimo čim bolj gospodarno izkoristiti čas, prostor, naprave in pripomočke. Povečamo 

lahko učinkovitost in vadbo popestrimo. Delimo jih na temeljne in kompleksne organizacijske 

učne oblike. 

Temeljne učne oblike 

So samostojne, med seboj pa se razlikujejo po načinu izkoriščanja prostora, zaporedju 

izvajanja izbranih nalog, izbiri gibalnih nalog in načinih obremenjevanja. 

Frontalna učna oblika 

Število vaj, elementarnih iger ali iger z manj igralci, kot so razvrščene v metodičnem 

zaporedju, izberemo v skladu s smotri. Učenci vadijo vsi hkrati in vsak zase, v dvojicah, 

trojicah in skupinah ter so razporejeni v različne razporeditve, kot so kolone, vrste, krog, 

polkrog ipd. Obliko delimo na zaporedno in vzporedno. Pri zaporedni so učenci razdeljeni v 

manjše skupine in opravljajo vsako nalogo določen čas ali z določenim številom ponovitev 

zaporedno, medtem ko so pri vzporedni frontalni učenci samostojno ali v manjših skupinah 
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razporejeni po vsem prostoru in nalogo opravljajo hkrati. Frontalna učna oblika je 

najpogostejša in je primerna za urjenje, utrjevanje in izpopolnjevanje. 

Poligon 

Po telovadni površini postavimo različne ovire, ki jih učenci premagujejo z gibanjem na točno 

določen ali poljuben način. Z večanjem števila obhodov, časom trajanja in z zahtevnostjo 

posameznega gibanja povečujemo obremenitev. Dovolimo lahko tudi prehitevanje na samem 

poligonu. 

Obhodna vadba 

Vsaka izmed vadbenih postaj, ki so razporejene po prostoru v krogu ali ena za drugo, vsebuje 

eno gibalno nalogo. Te so učencem poznane in razvrščene v logičnem zaporedju. Na vsaki 

postaji je eden, dva ali trije učenci. Po določenem času ali številu ponovitev preidejo na 

naslednjo postajo v določeni smeri, kjer izvajajo naslednjo nalogo po določenem dolžini 

odmora. Postaj je lahko manj in zahtevajo sorazmerno manj pripomočkov. 

Kompleksne učne oblike 

Vadba po teh učnih oblikah poteka na dveh, treh ali štirih postajah. Pomagamo si z 

organizacijskimi in vsebinskimi vadbenimi kartoni. 

Vadba po postajah 

Z njo povečujemo učinkovitost vadbe in zanimanje učencev. Vadba po postajah vsebuje od 

dve do štiri postaje, katerih vsebina je različna. Na njih vadi več učencev. Lahko so 

organizirane z različnimi temeljnimi organizacijskimi učnimi oblikami. Omogočajo 

gospodaren izkoristek prostora in pripomočkov. Določimo vodje skupin, ki dobijo 

organizacijske in vsebinske vadbene kartone za določeno postajo. Učitelj jim na začetku 

pomaga, kasneje pa vadbo le nadzoruje in popravlja nepravilnosti. 

Vadba z dopolnilnimi in dodatnimi nalogami 

Oblikujemo od dve do tri vadbene postaje. Pomagamo si z organizacijskimi in vsebinskimi 

vadbenimi kartoni. Ena postaja je glavna, medtem ko je druga in tretja pomožna. Na glavni 

postaji vadijo vsi. Tisti, ki imajo težave pri izvajanju nalog na glavni postaji, se premaknejo 

na vadbeno postajo z dopolnilnimi nalogami. Na postajo z dodatnimi nalogami se prestavijo 
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tisti, ki naloge na glavni postaji opravijo brez težav. Učenci se ponovno prestavijo na začetno 

vadbeno postajo in nato izberejo postajo primerno njihovim zmožnostim. V posamezne 

vadbene postaje lahko vključujemo temeljne organizacijske učne oblike (Dežman, 2004). 

2.7 Vadbene naloge 

Z vadbenimi nalogami vplivamo na razvoj določenih gibalnih in psihičnih sposobnosti. Z 

njimi utrjujemo in izpopolnjujemo gibalno-taktične navade, spretnosti in veščine na področju 

košarkarske igre. Poznamo več vrst vadbenih nalog. 

Kondicijske vaje so gibalne naloge, s katerimi želimo izvesti gibanje čim hitreje, eksplozivno, 

natančno, gospodarno, v ustreznem času in z obtežitvijo. Razvijamo kondicijsko sposobnost. 

Izvajamo jih lahko na tekmovalni ali situacijski način. 

Spretnostne in gimnastične vaje so sestavljene iz temeljnih gibanj z žogo. Razvijamo občutek 

za žogo in fino koordinacijo rok. 

Dežman (1998) deli spretnostne in gimnastične vaje na vaje z žogo za posameznika in dvojice 

ter vaje z žogo za skupino. 

Tehnične vaje so sestavljene iz tehničnih elementov z žogo in brez nje. Uporabljamo jih za 

učenje, utrjevanje in izpopolnjevanje. Izvajamo jih lahko kot osnovne, tekmovalne ali 

situacijske vaje. 

Taktično-tehnične vaje nadgrajujejo tehnične vaje in hkrati vsebujejo taktično reševanje 

določene specifične igralne situacije. Izpopolnjujejo tehniko gibanja, ki je značilna za 

določeno igralno okoliščino in ustrezno taktično odzivanje nanjo. Razvijamo psihične 

lastnosti, kot so situacijsko mišljenje in orientacija v prostoru ter lastnosti posameznika, kot so 

samozavest, odločnost in vztrajnost. 

Elementarne igre so po vsebini in zahtevnosti najenostavnejše igre. V igri se pojavi igrivost, 

nepredvidljivost in sproščenost v gibanju. Pravila prilagajamo in spreminjamo glede na 

okoliščine, znanje in sposobnosti vadečih. 

Pistotnik (2004) elementarne igre deli na tri dele: 

Elementarne igre v uvodnem delu vadbene enote pripravijo vadeče za nadaljnje delo. Z njimi 

vadeče pritegnemo k vadbi in jih ogrejemo za kasnejšo intenzivnejšo aktivnost v glavnem 
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delu učne enote. Vzpostavimo tudi ugodno delovno vzdušje in aktivnost do dela. Sem sodijo 

razne oblike lovljenja in skupinski teki z izmenjavo mest. 

Elementarne igre v glavnem delu vadbene enote poskušamo vplivati na razvoj nekaterih 

motoričnih sposobnosti. Te so moč, koordinacija, hitrost, gibljivost, ravnotežje in preciznost. 

Z njimi utrjujemo ali posredujemo tudi določene gibalne spretnosti oz. znanja.  

Elementarne igre v zaključnem delu vadbene enote so namenjene psihofizični in telesni 

umiritvi vadečih po naporni vadbi. Uporabljamo igre ravnotežja, preciznosti, orientacije v 

prostoru in igre hitre odzivnosti.  

Male moštvene igre imajo enostavna pravila, gibalno in taktično pa niso tako zahtevne kot 

prave športne igre. Igralci posameznih skupin morajo za svoj uspeh sodelovati. 

Izpopolnjujemo tehnične in taktične elemente ter razvijamo psihične sposobnosti in lastnosti 

posameznika. 

Igre z manj igralci na en koš so temeljne košarkarske igre in so preprostejše zaradi manjšega 

števila igralcev v igri. Primerna so za utrjevanje in izpopolnjevanje vseh tehničnih in taktičnih 

elementov košarkarske igre in njenih pravil. 

Igre z manj igralci na dva koša so predigre končni igri 5 : 5 na dva koša. Manjše število 

igralcev omogoča hitrejše doumevanje smisla igre na dva koša. 

Igra na dva koša 5 : 5 je končna oblika košarkarske igre, s katero končamo proces učenja 

košarkarske igre (Dežman, 2004). 

2.8 Vadbena oprema 

Omogoča nam učinkovito izvajanje vadbenih dejavnosti in tekmovanj. To so učila, naprave in 

pripomočki ter oblačila in obutev, ki morajo ustrezati varnostnim in vzgojno-izobraževalnim 

standardom. Vadbene naprave in pripomočke delimo na ponazorila in pomagala. 

Ponazorila so pomoč za posredovanje oz. pridobivanje sporočil. Pomagamo si z vadbenimi 

kartoni, kot so organizacijski, vsebinski in organizacijsko-vsebinski (mešani) karton. 

Organizacijski vadbeni karton podaja navodilo za pripravo vadbene postaje določene skupine 

učencev, katere pripomočke naj uporabijo, kje naj jih postavijo, kako naj se učenci razvrstijo 

in vadijo, koliko časa naj traja vadbena postaja in kako naj menjajo vadbene postaje. 
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Vsebinski vadbeni kartoni vsebujejo opis in slike gibalne naloge, način izvajanja in določa čas 

izvajanja ali število ponovitev. Mešani vadbeni karton združuje informacije obeh omenjenih 

vadbenih kartonov. 

Pomagala omogočajo izvedbo vadbenega procesa in tekmovanja. Sem sodijo žoge, koš 

drobno orodje, štoparice, zapisnik, stojala, stožci, barvni lepilni trak ipd. 

Žoge morajo biti po velikosti in teži poleg ustrezne višine koša primerno velike in težke. 

Izbrane so glede na starost učencev in s tem na njihov razvoj. Pretežke in prevelike žoge, za 

učence stare 9 in 10 let, otežujejo in pačijo pravilno izvedbo gibov, kar tudi negativno vpliva 

na natančnost in motiviranost za nadaljnje učenje. Za vadbo so pomembni tudi stožci in 

stojala in barvni lepilni trak za označitev igralnih mest (Dežman, 2004).  

Za ustrezno vadbo in tekmovanja naj bodo zagotovljena ustrezna oblačila in obutev, ki je 

učencem po meri in je usklajena s posebnostmi športne vzgoje. Za košarko naj bodo športne 

majice s kratkimi rokavi dogovorjenih barv (Dežman, 2004). 

2.9 Košarkarska tehnika in tehnični elementi 

Košarkarska tehnika je sklop najučinkovitejših načinov gibanja igralca z žogo in brez žoge, ki 

morajo biti usklajeni s pravili in taktiko igralne situacije. Izkoristiti moramo vse gibalne in 

psihične zmožnosti igralca. 

Tehnični elementi so temeljna gibanja igralca brez žoge in z žogo v napadu in obrambi. Med 

seboj jih lahko sestavljamo v različne kombinacije (npr.: lovljenje → vodenje → podaja). 

Usklajene morajo biti s pravili igre in biomehaničnimi zmožnostmi. 

Tehnika brez žoge 

Temeljni položaji 

To je začetni položaj napadalca brez žoge in obrambnega igralca. Imenujemo jo preža. 

Omogoča hiter prehod napadalcu v napadalno akcijo, obrambnemu igralcu pa učinkovitejše 

odzivanje na gibanje napadalca. Poznamo visoko srednjo in nizko prežo. Med seboj se 

razlikujejo v skrčenosti kolen in razmiku med stopali. Visoka preža uporabljajo napadalci 

brez žoge in obrambni igralci v manj aktivnih fazah igre. Srednja preža se uporablja pri kritju 

obrambnega igralca napadalca brez žoge in v aktivnih fazah napada napadalcev brez žoge. 
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Nizko prežo uporablja obrambni igralec pri kritju napadalca z žogo in napadalci pred 

prehodom v gibanje. 

Temeljna gibanja 

V obrambnih in napadalnih akcijah sta najenostavnejši in najpogosteje uporabljeni hoja in tek 

(čelno, hrbtno). Poznamo tudi ostala temeljna gibanja kot so gibanje s prisunskimi koraki, 

obrati, zaustavljanje in spremembe smeri naprej-nazaj, cik-cak in skoki s sonožnim in 

enonožnim odrivom. 

Gibanje s prisunskimi koraki uporabljajo obrambni igralci. Omogoča jim dobro stabilnost in 

hitro spreminjanje smeri. 

Tehnika z žogo 

So nadgradnja tehničnih elementov brez žoge. Uspešnost je odvisna od kakovosti izvajanja 

temeljnega gibanja, kakovosti izvajanja gibanja z žogo, od ravni različnih gibalnih 

sposobnosti in igralnih izkušenj. 

Začetni položaj 

Začetni položaj z žogo imenujemo tudi napadalna preža, iz katere lahko igralec najhitreje 

nadaljuje napadalno akcijo. Delimo jih na visoko, srednjo in nizko prežo in so odvisne od 

igralne situacije. 

Vodenje žoge 

Vodenje žoge uporabljamo pri prenosu žoge in napadalnih akcijah. Razlikujemo visoko in 

nizko vodenje. Visoko vodenje uporabljamo pri prenosu žoge in takrat ko obrambni igralec ne 

igra napadalno. Nizko vodenje uporabljamo pri preigravanju in ob napadalni obrambi 

nasprotnika. Vodenje je sestavljeno iz prehoda v vodenje, samega vodenja in zaustavljanja po 

vodenju. 

 Prehod v vodenje 

V vodenje lahko preidemo z mesta ali med gibanjem po sprejemu žoge. Pri tem pazimo, da ne 

storimo prekrška vodenja oz. korakov. Načinov prehodov je več. Enostavnejša in osnovna sta 

prehod v vodenje s križnim (prečnim) korakom in prehod v vodenje z vzdolžnim korakom. 
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 Vodenje 

Med vodenjem imamo trup nekoliko nagnjen naprej, glavo dvignjeno in pogled usmerjen 

naprej. Žogo potiskamo proti tlom z iztegovanjem roke v komolcu in upogibanjem zapestja. 

Vodimo jo lahko med tekom naprej, hrbtno ali poševno in med gibanjem s prisunskimi koraki 

v različne smeri. 

 Zaustavljanje po vodenju 

Način zaustavljanja je odvisen od okoliščin na igrišču in od nadaljevanja akcije. Prečno (z 

izkorakom) se zaustavimo, kadar bomo podali žogo ali pivotirali, vzporedno (sonožno), če 

bomo želeli preiti v met. Vodenje žoge moramo uskladiti z zaustavljanjem. 

Zaustavljanje med vodenjem 

Zaustavljamo se lahko prečno in sonožno in pri tem žogo z eno roko še vedno potiskamo k 

tlom, s prosto roko pa jo branimo. Vodenje lahko nadaljujemo z menjavo rok ali brez menjave 

rok. 

Spremembe smeri med vodenjem 

V igralni situacijo med vodenjem spreminjamo smeri na različne načine. Z njimi preigramo 

nasprotnika, pri čemer moramo spremembo smeri narediti hitro. Poznamo spremembe smeri 

naprej-nazaj in spremembe smeri cik-cak. Slednje spremembe smeri  lahko izvedemo brez 

menjave roke, z menjavo roke spredaj ali zadaj med nogami, z menjavo roke za hrbtom ali 

spredaj med nogami in sprememba smeri z obratom in menjavo roke. 

Lovljenje žoge 

Povezano je z drugimi elementi z žogo kot je nadaljnje vodenje, podaja in met na koš, kar 

predstavlja začetni element vsake akcije z žogo. Način lovljenja žoge je odvisen od hitrosti, 

višine, smeri leta žoge ter tudi od položaja in gibanja igralca, ki žogo lovi. Uspešnost je 

odvisna od hitrosti orientacije v prostoru in hitrosti odzivanja. Lovljenje v igri je največkrat z 

izkorakom, med tekom ali v skoku. Žogo lovimo z eno roko ali obema rokama.  

Pivotiranje 
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Pivotiranje pomeni obračanje z žogo okoli stojne noge. Z njim žogo ščitimo pred obrambnim 

igralcem in iščemo boljši položaj za nadaljevanje akcije s podajo, metom na koš ali prehodom 

v nadaljnje vodenje. V pivotiranje lahko preidemo, ko smo žogo ulovili na mestu ali ko smo 

se po vodenju zaustavili. Pri tem smo v nizki napadalni preži. 

 

Podajanje žoge 

Podajamo lahko na več načinov. Izbira je odvisna od igralnih okoliščin (med tekom, med 

pivotiranjem, po vodenju). Podaje morajo biti hitre, natančne in pravočasne. Pred podajo 

lahko po potrebi izvedemo varanje meta, prodora ali podaje. Primerne podaje za mlajše 

igralce male košarke so podaja z obema rokama izpred prsi in podaja z obema rokama od 

spodaj (vročitev žoge). Pri podaji z obema rokama so prsti na žogi položeni tako, da kazalca 

oblikujeta črko W. 

Met na koš 

Na koš mečemo na različne načine in so odvisni od moči igralcev, igralnih okoliščin in 

oddaljenosti od koša. Igralci v mali košarki nimajo zadostne moči, zato se pri njih pojavlja 

predvsem met z obema rokama. Šibkejši mečejo na koš z obema rokama izpred prsi ali brade. 

S tem na žogo deluje daljša pot, preden jo izpustijo iz rok, s čimer dobi žoga večji pospešek. 

Met z obema rokama iznad glave izvajajo manj slabotni. Žoga ima pri metu manjšo hitrost kot 

pri podajah in proti košu leti v loku. 

Varanja 

Varanje je gibanje, s katerim želimo nasprotnika preslepiti s spremembo ritma ali smeri 

gibanja. Da bo varanje učinkovito, mora biti izvedeno hitro. Pri tem se uporablja elemente 

košarkarske tehnike z žogo in brez nje. 

Tehnika proti žogi 

Za uspešno obrambo in nato možen prehod v napadalno akcijo so pomembne tehnike proti 

žogi. Pri tem pridobimo posest žoge ali prekinemo napadalno akcijo nasprotnika. Poznamo 

odvzemanje žoge, pri čemer nasprotniku z obema rokama iztrgamo žogo.  Drugi pogost način 

je izbijanje žoge. Cilj je zaustaviti gibanje napadalca z žogo. Obrambni igralec izbije žogo 
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napadalcu, ki drži ali vodi žogo, ali napadalcu, ki čaka na sprejem podane žoge. Druge 

tehnike proti žogi so še prestrezanje žoge, skok za odbito žogo in blokiranje meta (Dežman, 

2004). 

2.10 Osnovni taktični elementi 

Ker je za mlajše bolj zanimiva igra v napadu, se bomo posvetili predvsem taktiki v napadu. 

Sestavljena je iz dveh ali več tehničnih elementov z žogo ali brez nje, zato jih imenujemo 

tehnično-taktični elementi v napadu. Z njimi lahko ustrezno rešimo igralno situacijo. 

Preigravanje  

Je gibanje, kjer napadalec poskuša s spremembami ritma in smeri zmesti nasprotnika in si s 

tem pridobiti dober položaj za met. 

Odkrivanje 

Pri tem igralec brez žoge poskuša v napadu priti v ugoden položaj za sprejem žoge. Običajno 

je to izven trapeza. Po sprejemu lahko vrže na koš, poda ali preide v vodenje. 

Vtekanje 

Igralec poskuša s spremembo ritma in smeri priti v ugoden položaj pod koš v območje 

trapeza. Žogo sprejme po odboju od tal ali z neposredno podajo. 

Taktični elementi v obrambi so za uspešnost ekipe tudi pomembni. Moštvo si v obrambi 

pribori žogo, preden nasprotnik doseže koš. Osnovni elementi so obramba proti vodenju in 

metu, zapiranje poti do koša ter obramba proti odkrivanju in vtekanju. So obrambni elementi 

proti prej opisanim temeljnim tehnično-taktičnim elementom v napadu (Dežman, 2004).  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Marko Susman; diplomsko delo 

- 29 - 

 

Mala košarka je učna vsebina pri predmetu šport, s katero se učenci srečujejo v 4. in 5. 

razredu devetletne osnovne šole. Da bi se učenci naučili pravilno igrati malo košarko, je 

potrebno dobro učiteljevo poznavanje vsebin male košarke, metod in oblik poučevanja itd. 

Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je izvajanje vsebin male košarke v osnovnih šolah. Zato 

nas zanima, kako radi učitelji poučujejo predmet šport in vsebine male košarke, katere metode 

in oblike dela uporabljajo, kakšne vadbene pogoje jim nudi šola itd. Zanima nas tudi, ali 

imajo učitelji dovolj znanja za poučevanje vsebin male košarke in če bi se na tem področju še 

izobraževali. 
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3.0 CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem smo zastavili naslednje cilje raziskave: 

 Ugotoviti, kako radi učitelji poučujejo predmet šport in kako radi poučujejo vsebine 

male košarke. 

 Ugotoviti, koliko ur namenijo vsebinam male košarke. 

 Ugotoviti, ali bi učitelji poučevanje vsebin male košarke prepustili drugemu 

razrednemu učitelju, športnemu pedagogu ali jih raje poučujejo sami in kako uspešni 

so pri poučevanju vsebin male košarke. 

 Ugotoviti, kakšno je mnenje učiteljev, kako radi imajo učenci malo košarko. 

 Ugotoviti, kakšne pogoje nudi šola za poučenje male košarke. 

 Ugotoviti, kako pogosto učitelji pri gimnastičnih vajah v uvodnem delu uporabljajo 

žoge. 

 Ugotoviti, katere učne oblike in metode učitelji uporabljajo in kako pogosto. 

 Ugotoviti, katerim vsebinam učitelji po učnem načrtu namenijo največ pozornosti. 

 Ugotoviti, kakšne ekipe za igro učitelji sestavljajo. 

 Ugotoviti, če pri igri poenostavljajo in prirejajo pravila. 

 Ugotoviti, kako pogosto učitelji uporabljajo pravilno izrazoslovje in kako pogosto 

učitelji opozarjajo učence na pravilno uporabo izrazoslovja. 

 Ugotoviti, če šola nudi športno interesno dejavnost male košarke, sodelujejo z 

izvenšolskimi dejavnostmi male košarke (košarkarski klubi) in če šola nudi 

medrazredna in medšolska tekmovanja za učence 4. in 5. razreda. 

 Ugotoviti, ali so po mnenju učiteljev v okolici šol primerne okoliščine za učenje male 

košarke in če bi s primerno opremo pripomogli k večjemu zanimanju za učenje male 

košarke. 

 Ugotoviti, kako usposobljeni so učitelji za poučevanje vsebin male košarke in če bi se 

učitelji na področju male košarke še izobraževali. 
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4.0 HIPOTEZE 

Hipoteze so bile postavljene na podlagi zastavljenih ciljev in izbrane literature. 

H1: Učitelji zelo radi poučujejo predmet šport in radi poučujejo vsebine male košarke. 

H2: Učitelji namenijo vsebinam male košarke najmanj 10 ur. 

H3: Učitelji bi vsebine male košarke poučevali sami in jih ne bi prepustili drugim razrednim 

učiteljem ali športnim pedagogom in so pri poučevanju vsebin male košarke dokaj uspešni. 

H4: Učitelji menijo, da imajo učenci malo košarko zelo radi. 

H5: Učitelji menijo, da šola nudi primerne dimenzije in število žog, premalo košev in po 

višini nastavljivih košev za malo košarko, talnih in dovolj vidnih označb za malo košarko, 

zadosti malih in velikih stožcev, premalo stojal in prostih sten za odbijanje žoge od stene. 

H6: Učitelji redno uporabljajo neposredno demonstracijo, občasno posredno demonstracijo, 

nikoli ogleda video posnetkov in večina učiteljev redno uporablja razlago in pogovor. 

H7: Učitelji pogosto uporabljajo žogo pri gimnastičnih vajah v uvodnem delu ure. 

H8: Učitelji pogosto uporabljajo štafetne igre in elementarne igre v glavnem delu ure, 

občasno pa obhodno vadbo in vadbo po postajah. 

H9: Učitelji namenijo košarkarski tehniki zelo veliko pozornosti. Taktiki, igri in teoretičnim 

vsebinam pa veliko pozornosti.    

H10: Učitelji za igro občasno sestavljajo ekipe, kjer so dečki in deklice skupaj, občasno dečki 

in deklice ločeno in občasno ekipe, kjer so včasih dečki in deklice skupaj, včasih pa ločeni. 

H11: Učitelji prirejajo in poenostavljajo pravila pri igrah. 

H12: Učitelji pogosto uporabljajo pravilno izrazoslovje pri posredovanju vsebin male košarke 

in pogosto na pravilno uporabo izrazoslovja male košarke opozarjajo tudi učence. 

H13: Šole nudijo interesno dejavnost male košarke oz. košarkarski krožek in sodelujejo z 

izvenšolskimi interesnimi dejavnostmi (košarkarski klubi) in ne nudijo medrazrednih in 

medšolskih tekmovanj v mali košarki. 

H14: Učitelji menijo, da so v okolici šol primerne okoliščine za učenje male košarke in 

menijo, da bi s primerno opremo pripomogli k večjemu zanimanju za malo košarko. 

H15: Učitelji menijo, da imajo za poučevanje male košarke dovolj znanja in bi se še 

izobraževali na tem področju.   
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5.0 METODE DELA 

5.1 Vzorec merjencev 

Pri raziskavi je bil vzorec namenski in je predstavljal 135 (sto petintrideset) razrednih 

učiteljev 4. in 5. razredov devetletnih osnovnih šol.  

 

Graf 5.1: Spol 

Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da je bilo v raziskavi med anketiranimi učitelji 21 

(enaindvajset) moških (15,5 %) in 114 (sto štirinajst) žensk (84,4 %). V raziskavi je 

sodelovalo več žensk kot moških, kar je bilo po pričakovanjih, saj na splošno v osnovnih 

šolah poučuje več učiteljic kot učiteljev. Vseeno pa je bil delež moških dokaj visok, saj le-ti v 

večjem deležu poučujejo v 4. in 5. razredu, kot pa v prvih treh razredih osnovne šole. 

Povprečna starost sodelujočih je bila 43,3 let. 
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Graf 5.2: Razred poučevanja 

Graf 5.2 prikazuje, da je v raziskavi sodelovalo več učiteljev 4. razreda, 75 (petinsedemdeset) 

(55,6 %) in nekoliko manj, torej 60 (šestdeset) učiteljev 5. razreda (44,4 %).   

5.2 Vzorec spremenljivk 

Raziskavo smo izvedli z vprašalnikom namenjenim profesorjem razrednega pouka, ki 

poučujejo v 4. in 5. razredu. Vprašalnik smo sestavili s pomočjo izbrane literature. Vprašalnik 

smo objavili na spletni strani www.mojaanketa.si in je dostopen preko določenega spletnega 

naslova, ki smo ga poslali kontaktnim osebam osnovnih šol, te pa so ga posredovale 

profesorjem razrednega pouka 4. in 5. razredov. 

Vprašalnik vsebuje 25 vprašanj, ki so različnih tipov, predvsem pa zaprtega tipa. Prva 

vprašanja so splošnega značaja (spol, starost, razred poučevanja), preostala pa so vprašanja, ki 

se navezuje na naš predmet in problem, ki je mala košarka. Učitelje smo spraševali o 

priljubljenosti športne vzgoje in male košarke med učenci, znanju, ki ga imajo učitelji o mali 

košarki, ali radi poučujejo športno vzgojo in malo košarko, kako uspešni menijo, da so, učnih 

metodah, učnih oblikah, pozornosti teoretičnim in praktičnim vsebinam, materialnih pogojih 

itd. 

Vprašalnik je v prilogi.  

http://www.mojaanketa.si/
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5.3 Organizacija meritev 

Spletni vprašalnik je bil na spletni stani izdelan v začetku februarja 2014. S pošiljanjem 

spletnih vprašalnikov smo začeli takoj po njegovi izdelavi. Rezultati so se zbirali približno en 

mesec od začetka februarja 2014 do začetka marca 2014.  

Na internetu smo poiskali elektronske naslove kontaktnih oseb vseh osnovnih šol. Šolam smo 

posredovali spletno povezavo do vprašalnika, jim razložili namen raziskave ter jih prosili za 

sodelovanje razrednih učiteljev 4. in 5. razreda. Te so spletno povezavo posredovale 

učiteljem. Končni vzorec je znašal 135 (sto petintrideset) učiteljev 4. in 5. razreda. 

 

5.4 Metode obdelave podatkov 

Spletni vprašalnik, kjer je bil vprašalnik objavljen, je nudil že delno obdelane podatke. Za 

obdelavo podatkov smo uporabili metode osnovne statistike (rezultati odgovorov so prikazani 

v odstotkih). Rezultate smo prikazali v pisni obliki in s pomočjo grafov, ki smo jih obdelali s 

pomočjo računalniškega programa Microsoft  Office Excele. Z zbranimi rezultati in njihovimi 

analizami smo na kocu preverili zastavljene cilje. Osnovna metoda raziskave je bila 

deskriptivna. 
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6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 

V rezultatih in razpravi si vprašanja sledijo v enakem vrstnem redu, kot so v vprašalniku. 

1. VPRAŠANJE: Kako radi poučujete predmet šport? 

 

Graf 6.1: Priljubljenost športne vzgoje med učitelji 

Ugotoviti smo želeli, kako radi učitelji poučujejo predmet šport, kar nam prikazuje Graf 6.1. 

Že s predhodnimi raziskavami smo predvidevali, da učitelji radi poučujejo predmet šport, saj 

so v raziskavah Jurak, G. idr. (2002) kot A. Janečko Goličič (2012) ugotovili, da je predmet 

šport najbolj priljubljen predmet med učenci, saj na ure prihajajo zadovoljni in sproščeni, kar 

v veliki meri vpliva tudi na razpoloženje učiteljev in pozitivno naravnano učno uro. V našem 

primeru lahko predvidevanje potrdimo, saj kar 60,0 % učiteljev zelo radi poučujejo predmet 

šport, 31,1 % učiteljev pa rado poučuje predmet šport. Učiteljev, ki dokaj radi poučujejo 

predmet šport je bilo 8,1 %, 0,0 % jih je bilo, ki ga ne poučujejo radi in 0,7 % učiteljev, ki 

zelo neradi poučujejo predmet šport.   
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2. VPRAŠANJE: Kako radi poučujete vsebine male košarke? 

 

Graf 6.2: Priljubljenost poučevanja vsebin male košarke  

Graf 6.2  nam prikazuje, kako radi učitelji poučujejo vsebine male košarke. Razberemo lahko, 

da je največ učiteljev (45,9 %), ki radi poučujejo malo košarko, sledi 40,7 % učiteljev, ki zelo 

radi poučujejo malo košarko. Delež učiteljev, ki zelo radi poučujejo, je v primerjavi s 

prejšnjim vprašanjem krepko padel, medtem ko je delež učiteljev, ki radi poučujejo malo 

košarko rahlo narastel. Učitelji, ki dokaj radi poučujejo je 9,6 %. Delež učiteljev, ki neradi 

poučujejo je  3,7 %, in je ravno tako narastel, 0,0 % pa je učiteljev, ki zelo neradi poučujejo 

vsebine male košarke. Očitno učitelji nekoliko raje poučujejo druge vsebine športa, ki so jim 

bolj priljubljene ali pa so vzroki tudi drugi (oprema, pripomočki šol, interes, znanje učencev 

itd.), vseeno pa je delež učiteljev, ki zelo radi in radi poučujejo zelo visok. Glede na to, da je 

bil v raziskavi precej velik delež moških učiteljev, ki so lahko verjetno boljši poznavalci 

moštvene igre košarke in poslednično male košarke, kot učiteljice, nam zato graf prikazuje 

takšno končno stanje. 
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3. VPRŠANJE: Kako uspešni ste pri počevanju vsebin male košarke?  

 

Graf 6.3: Uspešnost pri poučevanju vsebin male košarke 

Spraševali smo po mnenju učeteljev, kako uspešni so pri poučevanju vsebin male košarke. 

Več kot polovica in največ učiteljev (62,2 %) je menilo, da so pri poučevanja uspešni in    

17,8 % učiteljev, da so zelo uspešni. Ravno tako 17,8 % učiteljev meni, da so dokaj uspešni. 

Le 2,2 % učiteljev meni, da so neuspešni in 0,0 %  da so zelo neuspešni pri poučevanju vsebin 

male košarke. Razlog za to lahko pripišemo učiteljevem znanju in usposobljenosti za 

poučevanje male košarke (v nadaljevanju) ter tudi materialni pogoji idr. za kakovostno 

izvedbo vadbenega programa. 
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4. VPRAŠANJE: Koliko ur letno namenite poučevanju vsebin male košarke?     

 

Graf 6.4: Število ur učiteljev namenjenih mali košarki 

Učitelji imajo pri pripravi letnega načrta avtonomnost, zato posameznim vsebinam namenijo 

število ur, ki ga sami določijo in je tudi odvisno od materialnih pogojev, ki jih ponuja šola, 

interesov, znanje učencev, interes, tradicija šole itd. Držijo naj se strnjenega programa 

poučevanja posameznih vsebin in poučujejo po metodičnih korakih, ki so uveljavljeni v stroki 

(Kovač idr, 2011). 

Ravno tako učitelji namenijo različno število ur tudi mali košarki, kar je razvidno tudi iz naše 

raziskave. Najmanjše število ur, ki so ga učitelji namenili poučevanju vsebin male košarke je 

bilo samo 5 ur (3,8 % učiteljev) in največje kar 30 ur (0,8 % učiteljev). Največ učiteljev    

26,5 % je namenilo poučevanju 10 ur, 15,9 % učiteljev 8 ur, 10,6 % učiteljev 15 ur, 9,8 % 

učiteljev 13 ur, 9,1 % učitelejv 6 ur, 6,8 % učiteljev 20 ur, 6,1 % učiteljev 9 ur, 4,5 % 

učiteljev 7 ur, 3,8 % učiteljev 5 ur, 1,5 % učiteljev 11 ur in 17 ur ter 0,8 % učiteljev 13, 14, 

16, 18 in 30 ur. Trije učitelji se pri tem vprašanju niso opredelili (npr.: ne vem, kot je v učnem 

načrtu). V. Štemberger (2003) poudarja, da je načrtovanje pomembno zaradi optimalnega 

uresničevanja predpisanega učnega načrta, zato menimo, da bi moral vsak učitelj imeti 

izdelano letno učno pripravo za predmet šport, in ne moremo razumeti, kako učitelj lahko 

poučuje, če za to nima izdelanega nobenega načrta.  
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Odgovore smo na podlagi postavljene hipoteze kategorizerali v dve skupini. Več kot polovica 

učiteljev (60,6 %) nameni poučevanju vsebin male košarke 10 ur in več, 39,4 % učiteljev pa 

nameni 9 ur in manj. Učitelji so namenili različno število ur in za tiste, ki so namenili zelo 

malo število ur, lahko kot razlog navedemo tudi nepoznavanje, neznanje (kar smo tudi 

raziskovali), nepriljubljenost poučevanja male košarke in druge vzroke ter verjetno zaradi 

tega namenijo večjo pozornost drugim vsebinam pri športu.   

Vendar pa morajo imeti učenci kvaliteten vadbeni program male košarke, ki jim bo omogočal 

usvojitev znanj male košarke in pozneje lažje učenje velike košarke v višjih razredih osnovne 

šole. Dežman idr. (2007) navajajo, da mora biti vadbeni program male košarke v 2. V-I 

obdobju strnjen z vsaj dvema urama na teden in se ga ne prekinja z drugimi dejavnostmi, saj 

bo učinek poučevanja slabši. Ravno tako pravijo, da je dvanajst ur najmanjše število ur, ki je 

še učinkovito. Vendar pa je potrebno število ur prilagoditi znanju učencev, zato se učencem z 

nižjim znanjem nameni od 16 do 20 ur. 

V raziskavi je bilo večina učiteljev, ki so poučevanju male košarke namenili 10 ur in več. 

Učitelji se s takim obsegom programa zagotovo bolje približajo boljšemu končnemu znanju 

učencev in pripravi za boljše učenje košarke v višjih razrednih osnovne šole. Upoštevati pa je 

potrebno tudi opremljenost šole (vadbena oprema, pripomočki), kar učiteljem omogoča pestro 

in primerno izbiro učnih metod ter oblik ter usposobljenost učitelja, saj so to tudi pomembni 

dejavniki končnega znanja. 
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5. VPRAŠANJE: Bi poučevanje vsebin male košarke prepustili drugemu razrednemu 

učitelju, športnemu pedagogu ali jih raje poučujete sami? 

 

Graf 6.5: Prepuščanje poučevanja vsebin male košarke drugim učiteljem 

Učitelji razrednega pouka bi v večini vsebine male košarke poučevali sami (72,6 %), medtem 

ko bi jih dobro četrtino učiteljev ure namenilo športnim pedagogom (27,4 %). 

Razlog, da bi razredni učitelj odstopil ure poučevanja male košarke športnemu pedagogu, je 

lahko njihovo pomanjkljivo znanje na tem področju, saj so športni pedagogi zagotovo bolj 

izkušeni na tem področju, vseeno pa so po njihovem mnjenu učitelji sami dovolj usposobljeni 

in uspešni ter te vsebine radi poučujejo (vprašanje 2 in 3).  
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6. VPRAŠANJE: Menite, da imajo učenci radi malo košarko? 

 

Graf 6.6: Priljubljenost male košarke med učenci po mnenju učiteljev 

Spraševali smo po mnenju učiteljev, če imajo učenci radi malo košarko. Skoraj polovica 

anketirancev (48,1 %) meni, da imajo učenci malo košarko zelo radi in 40,7 % anketirancev, 

da imajo učenci malo košarko radi. Nič učiteljev ni odgovorilo, da imajo učenci malo košarko 

neradi in zelo neradi. To lahko potrdimo tudi z raziskavo Jurak, Kovač, Strel (2002), ki 

ugotavlja, da je tako na razredni kot predmetni stopnji osnovnih šol pri učencih v primerjavi z 

drugimi šolskimi predmeti predmet šport najbolj priljubljen. Navedeni vzroki za to so 

učencem priljubljene učne vsebine in način poučevanja ter njihova vloga pri učenju. Dežman 

(2004) pravi, da imajo otroci močan interes za šport. Radi imajo skupinske igre, želijo 

tekmovati, reševati in izvajati nove naloge. Tudi mala košarka v tem primeru nudi ustrezne 

pogoje za zadovoljitev navedenih učenčevih potreb. 

7. VPRAŠANJE: Ali šola nudi ustrezne pogoje za poučevanje vsebin male košarke? 

Primerne dimenzije žog 

Več kot dve tretjini (68,9 %) učiteljev meni, da imajo na šoli primerne žoge, 5,9 % učiteljev 

trdi, da šola ne nudi ustreznih dimenzij žog za malo košarko in 25,2 % učitelji meni, da šola 

delno nudi primerne dimenzije žog za malo košarko. S tem lahko trdimo, da nekatere šole 
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nudijo slabe pogoje glede primernih dimenzij žog za malo košarko, kar v veliki meri lahko 

vpliva na kakovost izvedbe vsebin male košarke.  

Ustrezno število žog 

Podobno učitelji (68,9 %) menijo, da je na razpolago ustrezno število žog, da jih ni primerno 

število jih meni 9,6 % in da šola nudi delno ustrezno število žog jih meni 21,5 %. Tu ravno 

tako lahko trdimo, da nekatere šole ne nudijo ustreznega števila žog. 

Po višini nastavljivi koši ali montažni koši 

Za malo košarko za učence 4. in 5. razreda je potrebno na sposobnosti učencev prilagoditi 

višino košev. To lahko storimo s koši z nastavljanjem primerne višine ali montažnimi koši. 

Učiteljev, ki menijo, da imajo ustrezne koše je 40,7 % in 40,7 %, ki jih meni, da nimajo 

ustreznih košev, medtem ko jih 18,5 % meni, da so delno ustrezni pogoji glede košev za malo 

košarko. Rezultati kažejo, da večina šol ne nudi ustreznih pogojev glede po višini nastavljivih 

ali montažnih košev za malo košarko. 

Število košev 

Učitelji, ki menijo, da je na šoli ustrezno število košev je 71,9 %, da jih je delno jih meni   

16,3 % in da na šoli ni ustreznega števila košev meni 11,9 % učiteljev. Učenci, ki so bolj 

zmožni ali trenirajo košarko, lahko mečejo tudi na koš standarne višine. Vseeno pa je delež 

učiteljev, ki meni, da šola ne nudi ali le delno nudi ustrezno število košev, kar visok. V tem 

primeru bodo učitelji morali uporabljali drugačne oblike dela za poučevanje vsebin male 

košarke ali si pomagati z drugimi pripomočki. 

Talne označbe za malo košarko 

Manj kot polovica (43,0 %) učiteljev meni, da imajo talne označbe za malo košarko, 37,0 % 

jih meni, da jih nimajo, in 20,0 % jih meni, da so v telovadnem prostoru delno izpolnjeni 

pogoji za talne označbe za malo košarko. Učitelji v tem primeru lahko sami določijo talne 

označbe od mnogih preostalih talnih označb, predvsem, če ima telovadnica stranske koše in se 

malo košarko igra po širini. 
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Dovolj vidne talne označbe 

Talne označbe morajo biti enotne barve in širine 5 cm. 57,8 % učiteljev meni, da so talne 

označbe dovolj vidne, da so delno vidne, jih meni 17,8 %, in da talne označbe niso dovolj 

vidne, meni 24,4 % učiteljev. 

Število malih stožcev 

Skoraj tri četrtine (74,1 %) učiteljev meni, da imajo na razpolago dovolj malih stožcev,     

19,3 % je učiteljev, ki menijo, da je njihovo število delno ustrezno, in 6,7 % učiteljev, ki 

meni, da nimajo na razpolago zadostnega števila stožcev. 

Število velikih stožcev 

Dve tretjini učiteljev (66,7 %) meni, da imajo zadostno število stožcev, medtem ko jih 20,7 % 

meni, da je njihovo številno delno ustrezno, in 12,7 %, da je število velikih stožcev 

neustrezno. 

Število stojal  

Število stojal je po mnenju 48,1 % učiteljev ustrezno, 31,1 % učiteljev meni, da je njihovo 

število delno, in 20,7 % učiteljev meni, da je njihovo število neustrezno. 

Proste stene za odbijanje žoge od stene 

V učnem procesu so proste stene, kar pomeni, da na njih ni nobenih letvenikov ali ostale 

inštalacije, so ravne in dovolj trdne za odbijanje žoge. So primeren pripomoček za učenje 

motorike z žogo v različnih vadbenih nalogah v fazi urjenja, izpopolnjevanja in utrjevanja ter 

ocenjevanja. V tem primeru manj kot polovico (42,2 %) učiteljev meni, da imajo na razpolago  

proste stene, tretjina (33,3 %) jih meni, da delno, in skoraj četrtina (24,4 %) učiteljev meni, da 

nimajo na razpolago prostih sten za odbijanje žoge. 

Za uspešno izvedbo vadbenega programa male košarke je potrebno imeti ustrezne pogoje, kot 

so v našem primeru zgoraj naštete, ko je kar nekaj vadbene opreme in pripomočkov po 

mnenju nekaterih učiteljev v nezadostnem številu, kar bi jim lahko omogočilo pestro izbiro 

metod in oblik dela. Že rezultati raziskav (Bajželj, 2003, in Štemberger, 2003) kažejo, da je 

opremljenost vadbenih prostorov z vgrajeno opremo kot pripomočki slaba. Vadbena oprema 

kot pripomočki so različno zastopani in ne dosegajo minimalnega priporočenega števila. 
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Štemberger (2003) v raziskavi navaja tudi možne rešitve za nadomestitev manjkajoče opreme 

in pripomočke kot to, da na primer za koš uporabimo stol, ki ga zataknemo za letvenik. 

Učitelji naj v teh primerih uporabijo domiselnost. Namesto stožcev si lahko pomagajo s 

plastenkami, uporabijo lahko lepilni trak za označitev vadbenega prostora itd. 

 

8. VPRAŠANJE: Katere učne oblike uporabljate in kako pogosto? 

Štafetne igre 

 

Graf 6.7: Pogostost uporabe štafetnih iger 

Ugotovili smo, da največ učiteljev (52,6 %) pogosto uporablja štafetne igre, sledi 25,2 % 

učiteljev, ki jih uporabljajo zelo pogosto, 20,0 % občasno, 2,2 % redko in 0 % učiteljev, ki 

štafetne igre ne uporablja nikoli. 

Učitelji namenijo veliko pozornosti tej obliki dela. To je pomembno, saj so učenci na tej 

stopnji, ko jim igra pomeni veliko, zato naj bo igra sestavni del vadbene ure. S to metodo 

zagotovimo učencem tudi tekmovanje (storilnostno naravnano) med skupinami. Učenci med 

seboj radi tekmujejo, njihova socialna razvitost omogoča uspešno skupinsko delo, poleg tega 

pa so že sposobni sprejeti natančna navodila za izvedbo štafetnih iger. Za štafetne igre je 

potrebna predvsem koordinacija, hitrost ali pa moč, ki jo tudi ob večkratni ponovitvi 

razvijamo, učenci pa so v fazi gibalnega razvoja, ko uspešno razvijajo omenjene motorične 
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sposobnosti. Z omenjeno metodo tudi utrjujejo gibalne spretnosti oz. znanje. Velik problem 

zna za nekatere učitelje biti tudi premajhno število rekvizitov in pripomočkov, zato so lahko 

omejeni pri izvedbah štafetnih iger (Pistotnik, 2004). 

Obhodna vadba 

 

Graf 6.8: Pogostost uporabe obhodne vadbe 

Učitelji menijo, da pogosto uporabljajo obhodno vadbo (43,0 %), občasno (30,4 %), zelo 

pogosto (17,0 %), redko (8,9 %) in nikoli (0,7 %).  

Z obhodno vadbo vplivamo na razvijanje gibalnih sposobnosti (predvsem moči in hitrosti). 

Menim, da bi učitelji morali omenjeno učno obliko uporabljati manj, saj je manj igre. Odvisno 

je od ciljev, ki jih želimo doseči. Tu bi bilo lahko sodelovanje med učenci. Vendar pa, kot 

smo že omenili, je bolj pomemben igralni pristop, čeprav lahko omenjeno učno obliko 

izvedemo tudi v tekmovalni obliki in učenci razvijajo le določene gibalne sposobnosti. 

Elemente tehnike pa izvajajo predvsem natančno, zato je delo bolj togo, a manj površno, ker 

se osredotočimo na pravilno izvedbo gibanja. 
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Vadba po postajah 

 

Graf 6.9: Pogostost uporabe vadbe po postajah 

Največ učiteljev pri vadbi vadbo po postajah uporablja pogosto (49,6 %), sledi občasna 

uporaba omenjene oblike (30,6 %), zelo pogosto (17,0 %), redko (6,7 %) in nikoli (1,5 %).  

Učitelji pogosto uporabljajo omenjeno obliko, s čimer ne pristopijo toliko k igralnemu 

pristopu. Menim, da bi jo morali uporabljati manj, saj je učna oblika primerna za starejše 

učence in kljub temu da z njo omogočamo gospodaren izkoristek časa in prostora ter pravilno 

izvedbo željenega gibanja na posamezni vadbeni postaji. 
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Elementarne igre v glavnem delu ure 

 

Graf 6.10: Pogostost uporabe elementarnih iger v glavnem delu ure 

Pogostost uporabe elementarnih iger v glavne delu ure največ učiteljev uporablja pogosto 

(45,2 %), sledi občasna uporaba (24,4 %),  zelo pogosto (23,0 %), redko (6,7 %) in nikoli  

(0,7 %). 

Učitelji izbirajo elementarne igre glede na cilje, ki jih želijo doseči, s samo igro pa zadovoljijo 

potrebo učencev po igri v tem starostnem obdobju. Omenjenih iger je za področje male 

košarke veliko. Razlog za učitelje, ki občasno, redko in nikoli ne uporabjajo elementarnih 

iger, je lahko slabo poznavanje le-teh. Pistotnik (2004) pravi, da učenci z njimi razvijajo 

motorične sposobnosti in se seznanijo oz. utrjujejo različne motorične informacije (elementi 

tehnike in taktike različnih športov (mala košarka) ipd.). Te motorične informacije je 

najprimerneje utrjevati z elementarnimi igrami, saj lahko s spreminjanjem pravil omogočimo 

vadečim dobro spoznavanje osnovnih gibalnih zahtev izbranega športa v olajšanih pogojih. 

Omenjene igre so pomembno vzgojno sredstvo in pripomorejo k socializaciji vadečih, saj 

lahko z njihovo pomočjo pomagamo posamezniku pri vključevanju v družbo ter pri 

usmerjanju njegovega čustvovanja in obnašanja v različnih okoliščinah.    
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9.   VPRAŠANJE: Ali pri gimnastičnih vajah v uvodnem delu ure uporabljate žoge? 

 

Graf 6.11: Uporaba žog pri gimnastičnih vajah v uvodnem delu ure 

Ugotovili smo, da 3,0 % učiteljev redno uporablja žogo pri gimnastičnih vajah in 1,5 % 

učiteljev, ki je ne uporabljajo nikoli. Delež učiteljev, ki redko uporabljajo žogo pri 

gimnastičnih vajah v uvodnem delu ure je 14,8 %. Največ učitelji uporabljajo žogo občasno 

(45,2 %) in pogosto (35,6 %). Učno pripravo je primerno zasnovati, tako da se gimnastične 

vaje ideometorično navezujejo na glavni del. Zato pogosto uporabljamo tudi žoge, saj kot 

pravi Dežman (1998) z žogo popestrimo gibanje in imajo hkrati enake značilnosti kot 

spretnostne vaje z žogo (nošenje, kotaljenje, vodenje preprijemanje, podajanje, lovljenje, 

metanje, odbijanje). S tem pa vplivamo na razvoj koordinacije, natančnosti zadevanja in 

podajanja ter ravnotežja. Pistotnik (2011) pravi, da ima uporaba žog kot pripomočka neko 

funkcijo pri izboljšanju vplivov na telo vadečega in ni vključena samo zaradi videza, niti ta 

pripomoček ne ovira optimalne izvedbe gimnastične vaje in njenega vpliva.  

Učitelji v našem primeru v gimnastičnih vajah žogo uporabljajo večkrat občasno kot 

pogosteje. Delež pa je visok tudi pri tistih, ki je ne uporabljajo nikoli. Menim, da bi lahko bilo 

moteče za učitelje, če bi se učenci z žogo igrali, jo odbijali v tla in s tem motili komunikacijo, 

vendar pa je vse odvisno od učiteljevih zahtev in jasnih navodil. Razloge za to lahko 

pripišemo tudi materialnim pogojem za vadbo, kot je v našem primeru število žog in 

primernost žoge za malo košarko žoge ali pa je to le odločitev učitelja. Vendar pa v raziskavi 
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Bajželj (2003) in Štemberger (2003) ugotavljata, da je opremljenost vadbenih prostorov s 

pripomočki slaba in večina pripomočkov ne dosega minimalnega priporočenega števila. 

Dežman (2004) pravi, da naj bo žog toliko, kot je učencev ali vsaj ena na dva učenca. Učitelji 

bi v tem primeru lahko pogosteje izvajali gimnastične vaje v parih ali v skupinah.  

10. VPRAŠANJE: Katere učne metode uporabljate in kako pogosto? 

Demonstriram sam – neposredna demonstracija 

 

Graf 6.12: Pogostost uporabe neposredne demonstracije 

Izvedeli smo, da največ učiteljev pri posredovanju gibanj redno uporablja neposredno 

demonstracijo (61,5 %), pogosto jo uporablja 25,2 %, občasno 10,4 %, redko 2,2 % in nikoli 

0,7 % učiteljev.  

Metoda neposredne demonstracije je za pravilen prikaz gibanja zelo pomembna, česar se 

zavedajo tudi učitelji, saj jo uporabljajo pogosto in redno. Učenci z vidom usvojijo najhitreje 

in največ gibalnih informacij. Učitelji, ki je ne uporabljajo toliko, verjetno uporabljajo druge 

metode. Lahko bi rekli, da omenjeni slabo poznajo tehnične in taktične elemente ali pa se pri 

tem ne počutijo tako zmožni in/ali spretni, kar lahko tudi primerjamo z vprašanjem o 

njihovem mnenju o znanju za poučevanje vsebin male košarke v nadaljevanju. 
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Demonstrira učenec – posredna demonstracija 

 

Graf 6.13: Pogostost uporabe posredne demonstracije 

Posredno demonstracijo, kjer učenec demonstrira učenec, največ učiteljev uporabljaja pogosto 

41,5 %, redno 23,7 %, občasno 23,0 %, redko 9,6 % in nikoli 2,2 % učiteljev. 

Učitelji za posredno demonstracijo uporabljajo tudi pomoč učencev in jo uporabljajo v 

velikem deležu pogosto kot tudi redno. V tem primeru lahko učitelji za prikaz gibanja 

uporabijo učence, ki trenirajo košarko in že imajo neko znanje. To metodo bi učitelji lahko 

uporabljali predvsem v fazah utrjevanja in izpopolnjevanja ali pa tudi pred začetkom urjenja. 
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Ogled video posnetkov 

 

Graf 6.14: Pogostost uporabe ogleda video posnetkov 

Cilj je bilo izvedeti, ali si učitelji pomagajo tudi z ogledom video posnetkov. Ugotovili smo, 

da največ učiteljev omenjene oblike ne uporablja nikoli 60,0 %, redko 21,5 %, občasno     

10,4 %, pogosto 8,1 % in 0 učiteljev, ki bi to metodo uporabljalo redno.  

Ugotovili smo, da nekateri učitelji uporabljajo tudi ogled videoposnetkov, s čimer lahko 

popestrimo pouk. Z videoposnetkom lahko učencem prikažemo natančen prikaz gibanja, ki ga 

podkrepimo z razlago in s pogovorom. Na razpolago so različni posnetki, vendar pa je tudi 

problem, da večina učiteljev najbrž nima  na razpolago TV-sprejemnikov, računalnikov in 

ostale informacijske-komunikacijske tehnologije (IKT).  
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Razlaga 

 

Graf 6.15: Pogostost uporabe razlage 

Največ učiteljev razlago uporablja redno 53,3 %, pogosto 27,4 %, občasno 14,1 %, redko    

4,4 % in nikoli 0,7 % učiteljev.  

Navadno razlago uporabljamo v kombinaciji z demonstracijo. To metodo v našem primeru 

večina učiteljev uporablja redno in pogosto. Učencem želimo podrobneje pojasniti določeno 

gibanje in njegov namen. Učitelj pogosto razloži, kako bo gibanje izvedel in na kaj naj bodo 

učenci pri opazovanju gibanja pozorni. 
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Pogovor 

 

Graf 6.16: Pogostost uporabe pogovora 

Pogovor redno uporablja 46,7 % učiteljev, pogosto 31,1 %, občasno 19,3 %, redko 2,2 % in 

nikoli 0,7 % učiteljev.  

Metodo pogovora učitelji uporabljajo redno kot tudi pogosto. Je primerna na koncu učne ure, 

s čimer ne manjšamo gibalne aktivnosti učencev. Učenci dobijo povratne informacije o 

gibanju.   
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11.  VPRAŠANJE: Koliko pozornosti namenite posameznim vsebinam male košarke? 

Praktične vsebine 

Tehnika 

 

Graf 6.17: Pozornost namenjena tehniki 

Zanimalo nas je, koliko pozornosti učitelji namenijo tehničnim elementom. Več kot polovica 

učiteljev (60,7 %) nameni tehniki zelo veliko pozornosti, sledi 34,1 % učiteljev, ki tem 

vsebinam nameni veliko pozornosti, sledi še 4,4 % učiteljev, ki namenijo povprečno 

pozornost, in 0,7 %, ki namenijo malo pozornosti. Nobeden (0,0 %) učitelj ne nameni 

tehničnim elementom zelo malo pozornosti. 

Poznavanju tehnike učitelji namenijo veliko časa in s tem pozornosti. S tehniko usvojimo 

primerna gibanja v košarki, za njihovo izvedbo pa je pomembno dobro učiteljevo poznavnje 

teh tehničnih elementov. 
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Taktika 

 

Graf 6.18: Pozornost namenjena taktiki 

Taktičnim elementom največ učiteljev nameni povprečno pozornost (40,0 %), sledi število 

učiteljev, ki nameni veliko pozornosti (28,9 %), malo pozornosti nameni kar 21,5 % učiteljev, 

samo 7,4 % pa je učiteljev, ki nameni zelo veliko pozornosti, in 2,2 % učiteljev, ki taktiki 

namenijo zelo malo pozornosti. 

Ugotovili smo, da v primerjavi s tehniko učitelji namenijo taktiki manj pozornosti. Razlog za 

tako stanje bi lahko bil tudi učiteljevo slabo poznavanje taktičnih elementov. Učenci so za 

razumevanje taktike in razvijanje taktičnega mišljenja bolj sposobni v specifični stopnji 

gibalnega razvoja (od 11 do 13 let). Vendar pa morajo učitelji pri igri učence opozarjati tudi 

na sodelovanje (uporabo taktičnih elementov), saj imajo učenci v tem obdobju radi skupinske 

igre, želijo tekmovati in zmagovati (uspeh ekipe in ne posameznika). S tem tudi prispevamo k 

razvoju igre v košarki. Na izbiro je veliko iger (elementarnih), s katerimi utrjujemo taktične 

elemente.    
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Igra 

 

Graf 6.19: Pozornost namenjena igri 

Igram, kot so košarkarske štafetne igre, elementarne igre in male moštvene igre s prirejenimi 

parvili itd., največ učiteljev nameni veliko pozornosti (42,2 %), zelo veliko 35,6 %, 

povprečno 17,0 %, malo pozornosti 4,4 % in 0,7 % učiteljev, ki igri nameni zelo malo 

pozornosti. Pomembno je, da učitelji namenijo veliko pozornosti igri, saj je v drugem V-I 

obdobju poleg usvajanja športnih znanj, igra nujni del vsake vadbene ure. Omenjenih iger pa 

je na tem področju za malo košarko veliko. Odvisno je le od učiteljevega poznavanja le-teh in 

kakšen cilj bi rad dosegel, ter njegove iznajdljivosti za prirejanje pravil, s čimer bo igra 

učinkovita. Za igro so pomebne tudi dovolj velike vadbene površine in pripomočki (žoge), pri 

katerih pa so nekateri učitelji lahko omejeni. 
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Teoretične vsebine 

 

Graf 6.20: Pozornost namenjena teoretičnim vsebinam 

Teoretične vsebine so pri mali košarki tudi zelo pomembno področje za kakovostno dosego 

znanja pri učencih in izpolnitev ciljev športne vzgoje. Največ, kar 37,8 % učiteljev, nameni 

tem vsebinam povprečno pozornost, sledi 26,7 % učiteljev, ki nameni veliko pozornosti, kar 

22,2 % učiteljev, ki nameni malo pozornosti, zelo veliko pozornosti samo 7,4 % in zelo malo 

pozornosti 5,9 % učiteljev. 

Tem področju učitelji v primerjavi s praktičnimi vsebinami namenijo najmanj pozornosti. Pri 

tem področju je pomembno poleg tehničnih in taktičnih izrazov ter pravil male košarke in 

sodniških izrazov tudi športno obnašanje, ki je nujen vzgojni cilj. To področje lahko 

povezujemo tudi z vprašanjem, kjer učitelji občasno in pogosto uporabljajo pravilno 

izrazoslovje in na pravilno izrazoslovje ravno tako občano in pogosto opozarjajo učence. 

Menim, da učitelji temu področju namenijo premalo pozornosti. 
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12.  VPRAŠANJE: Kakšne ekipe za igro sestavljate? 

Dečki in deklice skupaj 

Učiteljev, ki sestavljajo mešane ekipe, je 45,2 %, največ jih take ekipe uporablja občasno 

(47,4 %), najmanj pa takih ekip ne sestavlja (7,6 %). 

Dečki in deklice ločeno 

Učitelji, ki občasno sestavljajo ločene ekipe, je 54,1 %. 25,2 % jih omenjene ekipe sestavlja in 

20,7 % jih ne sestavlja. 

Včasih dečki in deklice skupaj, včasih ločeno 

Največ učiteljev navedene ekipe sestavlja (46,7 %),  sledi občasno sestavljanje ekip (39,3 %) 

in da jih ne sestavljajo pravi 14,1 % učiteljev.  

Učitelji glede na spol sestavljajo različne skupine.  Po specialno-didaktičnih (Kovač idr, 

2011) priporočilih je, zaradi čedalje večjih razlik v biološkem razvoju in interesih med učenci 

in učenkami, priporočljivo pri vadbi učence razvrščati v fantovske in dekliške skupine. 

Vendar pa naj učitelji pri športnih igrah in tekmovanjih spodbujajo hkratno sodelovanje 

učencev in učenk. Pistotnik (2004) pravi, da za igre (elementarne, štafetne in moštvene) 

uporabljamo različne ekipe. Ekipe za štafetne igre, ki so heterogene po spolu, oblikujemo 

enakovredne skupine, tako po spolu kot po sposobnostih. Medtem pa včasih (elementarne 

igre) ločimo dečke in deklice  med seboj predvsem zaradi grobe igre dečkov ali prevelike 

obremenitve igre. Glede na veliko izbiro iger (odvisno od cija, ki ga želimo doseči) lahko 

sestavljamo različne ekipe po spolu.      
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13.  VPRAŠANJE: Ali pri igri poenostavljate, prirejate pravila? 

 

Graf 6.21: Poenostavljanje in prirejanje pravil v igri 

Pomembno za zadovoljitev učenčevih potreb v igri je tudi prirejanje in poenostavljanje pravil. 

Več kot polovica učiteljev (60,7 %) v igri prireja pravila, sledi število učiteljev (32,6 %), ki 

občasno prirejajo pravila, in 6,7 % učiteljev, ki ne prireja in poenostavlja pravil v igri. 

Pomembno je v igri prirejati pravila, kar izvira iz učenčevih potreb, da so s tem npr. v igro 

vključeni vsi učenci, vzporedno pa dosegamo izpolnitev ciljev pri vsebinah male košarke in 

na splošno pri predmetu šport za vsakega učenca posebej. Z omenjenim igro tudi popestrimo 

in jo naredimo za učence bolj zabavno. Ob tem moramo biti pozorni tudi na njihove 

zmožnosti, kar lahko ravno tako omilimo ali otežimo s prirejanjem pravil. Najbolj je to 

odvisno od učiteljevega opazovanja in zaznavanja problema v igri ter poslednično primernega 

reagiranja na problem. Pistotnik (2004) pravi, da s spreminjanjem pravil omogočimo vadečim 

dobro spoznavanje osnovnih gibalnih zahtev izbranega športa v olajšanih pogojih. 
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14. VPRAŠANJE: Ali pri posredovanju vsebin male košarke uporabljate pravilno 

izrazoslovje? 

 

Graf 6.22: Uporaba pravilnega izrazoslovja 

Ugtovili smo, da učitelji različno pogosto uporabljajo pogostost pravilnega izrazoslovja pri 

posredovanju učnih vsebin male košarke. Skoraj polovica (49,6 %) pravilno izrazoslovje 

uporablja pogosto. Sledi občasna uporaba (25,2 %) in redna uporaba pravilnega izrazoslovja 

(21,5 %). Učiteljev, ki redko uporabljajo pravilno izrazoslovje je 3,7 % in 0,0 %, ki ga ne 

uporabljajo nikoli. 

Pomen poznavanja in uporabe pravilnega izrazoslovja je pomemben za končno znanje in 

razumevanje učencev. Trdimo lahko, da so rezultat pogostosti uporabe pravilnega 

izrazoslovja nezadostno znanje učiteljev na tem področju. V našem primeru naj učitelji 

povprašajo druge razredne učitelje, športne pedagoge ali si priskrbijo primerno literaturo, kjer 

je predstavljeno ustrezno izrazoslovje. Tako bodo izrazoslovje usvojili, utrdili in uporabili v 

poučevanju pri ustrezni razlagi in pogovoru v različnih fazah učnega procesa. 
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15. VPRAŠANJE: Ali na pravilno izrazoslovje vsebin male košarke opozarjate tudi 

učence? 

 

Graf 6.23: Opozarjanje učencev na pravilno uporabo izrazoslovja 

Za pravilno uporabo izrazoslovja pri učencih morajo biti na to pozorni učitelji. Ugotovili smo, 

da največ učiteljev pogosto opozarja učence na pravilno izrazoslovje (43,0 %), sledi odgovor 

občasno (28,1 %), redno (20,7 %) in redko (8,1 %). Noben učitelj ni trdil, da na pravilno 

izrazoslovje nikoli ne opozarja učence (0,0 %). 

Končno stanje nam prikazuje, da nekateri učitelji na pravilno izrazoslovje premalokrat 

opozarjajo učence. Razlog lahko pripišemo slabemu učiteljevemu poznavanju izrazoslovja in 

nepogosti uporabi, s katero bi učenci hitreje usvojili pravilno izrazoslovje.  
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16. VPRAŠANJE: Ali šola nudi interesno dejavnost male košarke oz. košarkarski 

krožek?  

 

Graf 6.24: Interesna dejavnost male košarke na šoli 

Učitelji menijo, da njihove šole nudijo interesno dejavnost male košarke oz. košarkarski 

krožek (54,1 %), skoraj polovica pa jih meni, da šola ne nudi te interesne dejavnosti (45,9 %). 

Šole morajo nuditi tudi interesne dejavnosti, v katere se učenci lahko vključijo. Sodelujejo 

lahko vsi učeci in gre za množično zastopanje male košarke. Na ta način poskrbijo za dodatno 

športno udejstvovanje učencev na področju male košarke. Pomembno je tudi za bolj gibalno 

nadarjene učence. Učitelji pri tem pripomorejo, saj učence tudi sami spodbujajo k temu 

športu. Vendar pa je v veliki meri odvisno tudi od materilnih, vadbenih pogojev šole za 

izvedbo programa, tradicije šole, kadrovskih pogojev itd.  
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17. VPRAŠANJE: Ali šola sodeluje z izvenšolskimi interesnimi dejavnostmi male 

košarke (košarkarski klubi)? 

 

Graf 6.25: Sodelovanje šol s košarkarskimi klubi 

Več kot polovica učiteljev odgovarja, da šole sodelujejo z izvenšolskimi interesnimi 

dejavnostmi, kot so v našem primeru košarkarski klubi (69,6 %), da šole ne sodelujejo pa jih 

meni 30,4 %. 

Šole s tem preidejo iz množične ravni zastopanja male košarke na kakovostnejšo (klubsko) 

raven. Pomembno je, da šole pri tem sodelujejo, saj učence izbirajo tudi na podlagi športno-

vzgojnih kartonov in njihovih sposobnostih ter spretnostih. Tem učencem se omogoča športno 

udejstvovanje v tem športu tudi v kasnejši mladostniški dobi in kasneje na reprezentančni 

ravni.     
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18. VPRAŠANJE: Ali šola nudi medrazredna in medšolska tekmovanja za učence 4. in 

5. razreda? 

Medrazredna tekmovanja: 4. razred 

Učiteljev, ki trdijo, da šola nudi medrazredna tekmovanja za učence 4. razredov je 20,0 %, da 

šola ne nudi omenjenih tekmovanj pa kar 80,0 %. 

 Medrazredna tekmovanja: 5. razred 

Podobno je za tekmovanja učencev 5. razredov, saj 17,0 % učiteljev meni, da jih šola nudi, 

medtem ko jih 83,0 % pravi, da jih šola ne nudi.  

Medšolska tekmovanja: 4. razred 

Šole, ki nudijo medšolska tekmovanja za učence 4. razredov, je po mnenju učiteljev 20,0 % in 

80,0 %, ki menijo, da jih šola ne nudi. 

Medšolska tekmovanja: 5. razred 

Učencem 5. razredov ravno tako po mnenju učiteljev (21,5 %) šola nudi medšolska 

tekmovanja, medtem ko je kar 78,5 % učiteljev, ki pravijo, da šola ne nudi teh tekmovanj. 

Ponudba medrazrednih kot tudi medšolskih tekmovanj v mali košarki je zelo nizka, saj je 

zanimanje zanjo očitno zelo nizko. Program šolskih športnih tekmovanj šola lahko ponudi, 

vključevanje učencev pa je prostovoljno. V mali košarki so to lahko različna tekmovanja v 

različnih tehničnih elementih, različnih igralnih različicah na en ali dva koša in končni pravi 

igri po pravilih male košarke. Razlogi za to so lahko organizacijski, kadrovski, tradicija in 

materialni pogoji šol. Šola bi morala nuditi več omenjenih tekmovanj, saj učenci med seboj 

radi tekmujejo, vzporedno pa se izpolnujejo tudi številni vzgojni cilji in pomembneje je, da 

učenci sodelujejo. Pri tem je pomemben uspeh celotne ekipe in ne posameznikov. 
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19. VPRAŠANJE: Menite, da so v okolici šole primerne okoliščine za zanimanje učencev 

za učenje male košarke? 

 

Graf 6.26: Primernost okolice šol za učenje male košarke 

V okolici šol so tudi igrišča z igrali, ki so lahko primerna za igranje male košarke. Učitelje 

smo spraševali o njihovi primernosti za učenje in zanimanje male košarke. Največ (31,9 %) 

učiteljev meni, da so razmere dokaj primerne, da so primerne jih pravi 24,4 %, zelo primerne 

23,7 %, neprimerne 11,9 % in zelo neprimerne 8,1 % učiteljev. 

Učenci lahko malo košarko igrajo tudi na zunanjih površinah in izven šolskega časa. Menim, 

da so razmere ugodne in da bi bile lahko razmere še boljše, s čimer bi povečali učenčevo 

zanimanje za igranje male košarke in kasneje za košarko. Velik problem pa so materialni 

pogoji, kot je finančna zmožnost šol kot samega kraja, v katerem je šola, ali nezanimanje za to 

področje.  
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20. VPRAŠANJE: Menite, da bi s primerno opremo šol povečali zanimaje za učenje 

male košarke? 

 

Graf 6.27: Povečanje zanimanja za učenje male košarke s primerno opremo 

Več kot polovica učiteljev (60,7 %) meni, da bi s primerno opremo in infrastrukturo 

pripomogli k večjemu zanimanju učencev za malo košarko. Ustrezni pogoji dela bi tako 

učiteljem kot učencem omogočalo lažjo vadbo, saj pomanjkljiva in neustrezna oprema 

zagotovo onemogoča kvalitetno izvedbo učnega programa. Sledi število učiteljev, ki meni, da 

ne ve (33,3 %) in (5,9 %) da s primerno opremo in ostalo infrastruktiuro ne bi propomogli k 

večjemu zanimanju za malo košarko. 
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21. VPRAŠANJE: Menite, da imate za poučevanje vsebin male košarke dovolj znanja? 

 

Graf 6.28: Znanje učiteljev za poučevanje vsebin male košarke 

Za kvalitetno izvedbo programa male košarke in znanja učencev je potrebno imeti znanje 

vsebin male košarke. Največ učiteljev meni, da imajo za počevanje vsebin dovolj znanja  

(57,0 %) in da nimajo dovolj znanja (43,0 %).  

Učitelji bi se morali dodatno izobraževati in zapolniti primankljaj na področju, kjer menijo, da 

imajo težave. Zato bi se učitelji morali dodatno izobraževati z obiskom raznih seminarjev, 

sodelovati s športni pedagogi ali si izposoditi primerno literaturo s tematiko male košarke. 

Razlog za takšno stanje bi lahko pripisali tudi njihovemu nezanimanju za te vsebine ali 

nespretnosti pri rokovanju z žogo pri različnih elementih teh vsebin (tehnika, taktika) ter sami 

demonstraciji. Zagotovo pa se vsi anketirani učitelji lahko udeležujejo dodatnih izobraževanj, 

kjer svoje znanje izboljšajo in nadgradijo.  
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22. VPRAŠANJE: Ali bi se na področju male košarke še izobraževali? 

 

Graf 6.29: Število učiteljev, ki bi se na področju male košarke še izobraževali 

Želeli smo izvedeti, če bi se učitelji na področju male košarke nadalje izibraževali. Več kot 

polovica (61,5 %) bi se se nadalje izobraževali, medtem ko se 38,5 % učiteljev na tem 

področju ne bi več izobraževalo. 

Rezultati kažejo, da bi se učitelji radi nadalje izobraževali, z obiskom raznih seminarjev, na 

tem področju in lahko primerjamo z rezultati prejšnjega vprašanja, saj je delež učiteljev, ki 

meni, da nima dovolj znanja za poučevanje praktičnih in teoretičnih vsebin male košarke, 

visok. Vseeno pa je delež učiteljev, ki bi se še izobraževali višji. S tem bi svoje znanje 

izboljšali, izpopolnili in utrdili. Njihovo znanje bi bilo za izvajanje vsebin učinkovitejše in na 

višji ravni. 

Vendar pa Štemberger (2003) izpostavlja, da je za udeležbo za strokovno izpopolnjevanje kar 

nekaj težav, kot so lahko finance in prosti dnevi. Predlagajo se možne rešitve, kot so interna 

izobraževanja, ko športni pedagog nudi pomoč pri primanjkljaju znanja učiteljev, in večje 

povezovanje šol s fakultetami in njihovmi strokovnjaki na tem področju itd. S tem bi učitelji 

imeli dovolj bogato in izpopolnjeno znanje, da bi učencem omogočili kvalitetno znanje 

predmeta šport. 
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7.0 SKLEP 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno je izvajanje vsebin male košarke. Z vprašalnikom 

smo učitelje 4. in 5. razredov spraševali, kako radi poučujejo predmet šport in vsebine male 

košarke ter koliko ur namenijo tem vsebinam. Spraševali smo jih tudi, ali menijo, da imajo 

učenci radi malo košarko, koliko znanja imajo za poučevanje teh vsebin in če bi poučevanje 

teh vsebin namenili drugemu razrednemu učitelju, športnemu pedagogu ali jih raje poučujejo 

sami. Zanimalo nas je tudi, če jim šola nudi ustrezne pogoje za izvedbo programa (oprema in 

pripomočki: žoge, število košev, stojala itd.), ali šola nudi interesno dejavnost male košarke 

(košarkarski krožek), če šola nudi medrazredna in medšolska tekmovanja za malo košarko za 

4. in 5. razrede in če šola sodeluje z izvenšolskimi dejavnostmi male košarke, kot so 

košarkarski klubi. Učitelje smo tudi spraševali, katere učne metode in oblike uporabljajo in 

kako pogosto, koliko pozornosti namenijo praktičnim vsebinam male košarke (tehnika, 

taktika in igra) in koliko teoretičnim vsebinam male košarke, kako pogosto pri gimnastičnih 

vajah uporabljajo žogo, če v igri prirejajo pravila ter kakšne ekipe učencev za igro sestavljajo. 

Pozorni smo bili tudi na to, če učitelji uporabljajo pravilno izrazoslovje in če na pravilno 

izrazoslovje opozarjajo učence. Nazadnje nas je zanimalo, če imajo učitelji dovolj znanja za 

poučevanje vsebin male košarke in če bi se na tem področju še izobraževali. 

Na vprašalnik je odgovarjalo 135 učiteljev 4. in 5. razredov devetletnih osnovnih šol. Učitelji 

so odgovarjali na vprašalnik s 25 vprašanji večinoma zaprtega tipa objavljenega na internetni 

strani www.mojaanketa.si.    

 

Na podlagi zastavljenih ciljev in postavljenih hipotez smo prišli do naslednjih zaključkov: 

- Ugotovili smo, da največ učiteljev (60,6 %) zelo radi poučujejo predmet šport in radi 

poučujejo vsebine male košarke (45,9 %).  

Hipoteza 1 (Učitelji zelo radi poučujejo predmet šport in radi poučujejo vsebine male 

košarke.) je potrjena. 

- Največ učiteljev (60,6 %) nameni poučevanju vsebin 10 ur in več. 

Hipoteza 2 (Učitelji namenijo vsebinam male košarke najmanj 10 ur.) je potrjena 

http://www.mojaanketa.si/
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- Največ učiteljev (72,6 %) bi vsebine male košarke poučevali sami, ostali pa bi jih 

namenili športnim pedagogom (27,4 %) in so pri poučevanju teh vsebin uspešni    

(62,2 %). 

Hipoteza 3 (Učitelji bi vsebine male košarke poučevali sami in jih ne bi prepustili drugim 

razrednim učiteljem ali športnim pedagogom in so pri poučevanju vsebin male košarke dokaj 

uspešni.) je potrjena. 

- Učitelji (48,1 %) menijo, da imajo učenci malo košarko zelo radi. 

Hipoteza 4 (Učitelji menijo, da imajo učenci malo košarko zelo radi.) je zavrnjena. 

- Učitelji menijo, da šola nudi primerne dimenzije žog (68,9 %),  ustrezno število žog 

(68,9 %),  po višini nastavljivi ali montažni koši (40,7 %), število košev (71,9 %), 

talne označbe za malo košarko (43,0 %), dovolj vidne talne označbe (57,8%), število 

malih stožcev (74,1 %), število velikih stožcev (66,7 %), število stojal (48,1 %) in 

proste stene za odbijanje žoge (42,2 %). 

Hipoteza 5 (Učitelji menijo, da šola nudi primerne dimenzije in število žog, premalo košev in 

po višini nastavljivih košev za malo košarko, talnih in dovolj vidnih označb za malo košarko, 

zadosti malih in velikih stožcev, premalo stojal in prostih sten za odbijanje žoge od stene.) je 

potrjena. 

- Ugotovili smo, da učitelji redno uporabljajo metodo neposredne demonstracije      

(61,5 %),  posredno demonstracijo pogosto (41,5 %), ogled video posnetkov nikoli 

(60,0 %), razlago redno (53,3 %) in pogovor redno (46,7 %). 

Hipoteza 6 (Učitelji redno uporabljajo neposredno demonstracijo, občasno posredno 

demonstracijo, nikoli ogleda video posnetkov in večina učiteljev redno uporablja razlago in 

pogovor.) je zavrnjena. 

- Z raziskavo smo izvedeli, da učitelji v uvodnem delu pri gimnastičnih vajah občasno 

uporabljajo žogo (45,2 %). 

Hipoteza 7 (Učitelji pogosto uporabljajo žogo pri gimnastičnih vajah v uvodnem delu ure.) je 

zavrnjena. 
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- Ugotovili smo, da učitelji pogosto uporabljajo štafetne igre (52,6 %), pogosto 

elementarne igre v glavnem delu ure (45,2 %) ter pogosto obhodno vadbo (43,0 %) in 

vadbo po postajah (49,6 %). 

Hipoteza 8 (Učitelji pogosto uporabljajo štafetne igre in elementarne igre v glavnem delu ure, 

občasno pa obhodno vadbo in vadbo po postajah.) je zavrnjena.  

- Ugotovili smo, da učitelji namenijo tehniki zelo veliko pozornosti (60,7 %), taktiki 

povprečno pozornost (40,0 %), igri veliko pozornosti (42,2 %) in teoretičnim 

vsebinam povprečno pozornost (37,8 %). 

Hipoteza 9 (Učitelji namenijo košarkarski tehniki zelo veliko pozornosti. Taktiki, igri in 

teoretičnim vsebinam pa veliko pozornosti.) je s tem zavrnjena.    

- Ugotovili smo, da učitelji sestavljajo ekipe, kjer igrajo dečki in deklice skupaj (47,4 

%), občasno ekipe, kjer igrajo dečki in deklice ločeno (54,1 %) in občasno ekipe, kjer 

igrajo dečki in deklice skupaj in včasih ločeno (46,7 %). 

Hipoteza 10 (Učitelji za igro občasno sestavljajo ekipe, kjer so dečki in deklice skupaj, 

občasno dečki in deklice ločeno in občasno ekipe, kjer so včasih dečki in deklice skupaj, 

včasih pa ločeni.) je potrjena. 

- Učitelji so odgovorili, da pri igrah prirejajo in poenostavljajo pravila (60,7 %). 

Hipoteza 11 (Učitelji prirejajo in poenostavljajo pravila pri igrah.) je potrjena. 

- Rezultati ankete kažejo, da učitelji pogosto uporabljajo pravilno izrazoslovje male 

košarke (49,6 %) in pogosto na pravilno uporabo izrazoslovja opozarjajo tudi učence 

(43,0 %). 

Hipoteza 12 (Učitelji pogosto uporabljajo pravilno izrazoslovje pri posredovanju vsebin male 

košarke in pogosto na pravilno uporabo izrazoslovja male košarke opozarjajo tudi učence.) je 

potrjena. 

- Ugotovili smo, da šole organizirajo krožke male košarke (54,1 %) in sodelujejo z 

košarkarskimi klubi (69,6 %). Učitelji pravijo, da šole ne nudijo medrazredih 

tekmovanja za 4. razred (80,0 %) in 5. razred (83%) ter ne nudijo medšolskih 

tekmovanj za 4. razred (80,0 %) in 5. razred (78,5 %). 
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Hipoteza 13 (Šole nudijo interesno dejavnost male košarke oz. košarkarski krožek in 

sodelujejo z izvenšolskimi interesnimi dejavnostmi (košarkarski klubi) in ne nudijo 

medrazrednih in medšolskih tekmovanj v mali košarki.) je potrjena. 

- Učitelji menijo, da so v okolici šol dokaj primerne okoliščine za učenje male košarke     

(31,9 %) in da bi s primerno opremo šol pripomogli k večjemu zanimanju za učenje 

male košarke (60,7 %). 

Hipoteza 14: (Učitelji menijo, da so v okolici šol primerne okoliščine za učenje male košarke 

in menijo, da bi s primerno opremo pripomogli k večjemu zanimanju za malo košarko.) je 

zavrnjena. 

- Učitelji menijo, da imajo dovolj znanja za poučevanje vsebin male košarke (57,0 %) in 

bi se na področju male košarke še izobraževali (61,5 %). 

Hipoteza 15 (Učitelji menijo, da imajo za poučevanje male košarke dovolj znanja in bi se na 

tem področju še izobraževali.) je potrjena.   

 

Mala košarka je mala moštvena igra, s katero izpolnimo veliko ciljev predmeta šport in 

zagotovimo učencem potrebo po igri. Z diplomskim delom sem želel spodbuditi učitelje k 

boljšemu poznavanju in poučevanju vsebin male košarke in poučevanju z več urami kot do 

sedaj, da bi učenci usvojili boljše znanje male košarke. Zavedati se je potrebno dobre izbire 

učnih metod in oblik, s katerimi bi bil pouk pester in kvaliteten. Pomembno je, da so učitelji 

na področju male košarke dobro izobraženi, zato naj učitelji med seboj sodelujejo in se 

udeležujejo dodatnih izobraževanj na tem področju.  

Šole bi morale nuditi več interesnih dejavnosti in tekmovanj male košarke. Na šoli je potrebno 

zagotoviti ustrezne vadbene razmere (športna oprema, orodja in pripomočki), kar omogoča 

lažje poučevanje in učencem zagotovi pridobivanje raznovrstnega znanja, ki jim bo služilo 

tudi v prihodnosti za udejstvovanje na tem področju.   
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http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_U

N/UN_sportna_vzgoja.pdf 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Marko Susman; diplomsko delo 

- 75 - 

 

9.0 PRILOGE 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Marko Susman; diplomsko delo 

 

Pozdravljeni! 

Sem Marko Susman in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti, smer razredni pouk. V 

diplomskem delu bom raziskal, kako poteka delo pri pouku predmeta šport pri izvajanju učnih 

vsebin male košarke. Anketa je namenjena razrednim učiteljem, ki poučujejo 4. ali 5. razred 

devetletne osnovne šole. Vprašanja in odgovori so napisani v moškem spolu ednine. Prosim 

Vas, da pozorno preberete vprašanja in nanj iskreno odgovorite. Pri obdelavi podatkov Vam 

zagotavljam popolno anonimnost.  

Hvala za Vaše sodelovanje. 

1. Spol: M   Ž    (obkrožite). 

2. Starost: ___ let. 

3. Razred, ki ga poučujete: ___.  

4. Kako radi poučujete predmet šport? Obkrožite primeren odgovor na petstopenjski 

ocenjevalni lestvici. 

           1                2               3                 4                5 

zelo nerad                                                                  zelo rad 

 

5. Kako radi poučujete vsebine male košarke? Obkrožite primeren odgovor na petstopenjski 

ocenjevalni lestvici. 

          1                2               3                 4                5 

zelo nerad                                                                  zelo rad 

6. Kako uspešni ste pri poučevanju vsebin male košarke? Obkrožite primeren odgovor na 

petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

                 1                2               3                 4                5 

zelo neuspešen                                                               zelo uspešen 

7. Koliko ur letno namenite poučevanju vsebin male košarke? Napišite število ur. 

                ___ur. 

8. Bi poučevanje vsebin male košarke raje prepustili drugemu učitelju, športnemu pedagogu 

ali jih raje poučujete sami? Obkrožite. 

a) Drugemu razrednemu učitelju. 

b) Športnemu pedagogu. 

c) Poučujem sam. 
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9. Menite, da imajo učenci radi malo košarko? Obkrožite primeren odgovor na petstopenjski 

ocenjevalni lestvici. 

1                2               3                 4                5 

zelo neradi                                                                  zelo radi 

10. Ali  menite, da šola ponuja ustrezne pogoje za poučevanje vsebin male košarke? 

Žoge:  

Primerne dimenzije. Obkrožite.     DA     NE      DELNO 

Ustrezno število žog. Obkrožite.       DA     NE     DELNO 

Košarkarski koš:  

Po višini nastavljivi koši ali montažni koši. Obkrožite.     DA   NE     DELNO 

Število košev. Obkrožite.      DA      NE    DELNO 

Talne označbe: 

Talne označbe za malo košarko. Obkrožite.       DA       NE     DELNO 

Dovolj vidne talne označbe  Obkrožite.     DA     NE      DELNO 

Stožci: 

Število malih stožcev. Obkrožite.    DA    NE     DELNO 

Število velikih stožcev. Obkrožite.    DA    NE     DELNO 

Število stojala. Obkrožite.  DA    NE     DELNO 

Proste stene za odbijanje žoge od stene. Obkrožite.  DA    NE     DELNO 

11. Učne vsebine se posreduje preko učnih metod. Katere metode uporabljate in kako 

pogosto? Obkrožite primeren odgovor na petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

Demonstriram sam – neposredna demonstracija: 1                2               3                 4              5 

                                                                  Nikoli ne uporabljam.               Redno  uporabljam. 

Demonstrira učenec –  posredna demonstracija: 1                2               3                 4                5 

                                                                 Nikoli ne uporabljam.                 Redno  uporabljam. 

Ogled  video posnetkov:                      1                2               3                 4                5 

                                                  Nikoli ne uporabljam.                   Redno  uporabljam. 

Razlaga:                                                1                2               3                 4                5 
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                                     Nikoli ne uporabljam.                          Redno  uporabljam. 

Pogovor:                                            1                2               3                 4                5 

                      Nikoli ne uporabljam.                               Redno  uporabljam. 

12. Ali pri gimnastičnih vajah v uvodnem delu ure uporabljate žoge. Obkrožite primeren 

odgovor na petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

1                2               3                 4                5 

nikoli                                                                   redno 

13. Poučevanje vsebin male košarke poteka preko različnih učnih oblik. Katere učne oblike 

uporabljate in kako pogosto jih uporabljate. Obkrožite primeren odgovor na petstopenjski 

ocenjevalni lestvici. 

Štafetne igre:      1                2               3                 4                5 

                          nikoli                                                                   redno 

Obhodna vadba:   1                2               3                 4                5 

                            nikoli                                                                   redno 

Vadba po postajah:  1                2               3                 4                5 

                            nikoli                                                                   redno 

Elementarne igre v glavnem delu ure:  1                2               3                 4                5 

                                                                 nikoli                                                                   redno 

14. Učni načrt za malo košarko je razdeljen na posamezne sklope. Koliko pozornosti namenite 

posameznim vsebinam male košarke v učnem načrtu? Obkrožite primeren odgovor na 

petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

Praktične vsebine: 

Tehnika (različne oblike vodenja z žogo na mestu, prehodi v vodenje, vodenje s 

spremembami smeri in menjavanjem rok spredaj, zaustavljanje po vodenju …) 

1                2               3                 4                5 

zelo malo                                                     zelo veliko  

Taktika (preigravanja in meti, postavljeni napad z enim igralcem, odkrivanja in vtekanja…) 

1                2               3                 4                5 

zelo malo                                                     zelo veliko  
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Igra (košarkarske štafetne igre, elementarne igre in male moštvene igre s prirejenimi 

pravili…) 

1                2               3                 4                5 

zelo malo                                                     zelo veliko  

Teoretične vsebine: (osnovni izrazi povezani s tehniko in taktiko male košarke, temeljna 

pravila, sodniški izrazi, športno obnašanje …) 

1                2               3                 4                5 

zelo malo                                                     zelo veliko  

15. Kakšne ekipe za igro sestavljate?Obkrožite. 

Dečki in deklice skupaj. Obkrožite.   DA             NE              OBČASNO 

Dečki in deklice ločeno. Obkrožite.   DA             NE              OBČASNO 

Včasih dečki in deklice skupaj, včasih ločeno. Obkrožite.  DA             NE              OBČASNO 

16. Ali pri igri poenostavljate, prirejate pravila (npr.: da so v igri vključeni vsi učenci)? 

Obkrožite. 

DA               NE             OBČASNO 

17. Ali pri posredovanju učnih vsebine male košarke uporabljate pravilno izrazoslovje? 

Obkrožite primeren odgovor na petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

1                2               3                 4                5 

nikoli                                                                       redno    

18. Ali na pravilno izrazoslovje vsebin male košarke opozarjate tudi učence?  Obkrožite 

primeren odgovor na petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

1                2               3                 4                5 

nikoli                                                                       redno    

19. Ali vaša šola nudi interesno dejavnost male košarke oz. košarkarski krožek male košarke? 

Obkrožite. 

DA       NE 

20. Ali šola sodeluje z izvenšolskimi interesnimi dejavnostmi male košarke (košarkarski 

klubi)? Obkrožite. 

DA       NE 
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21. Ali šola nudi medrazredna in medšolska tekmovanja za učence 4. in 5. razreda osnovne 

šole? Obkrožite. 

Medrazredna tekmovanja: 

4. razred:   DA     NE     

5. razred:     DA      NE 

Medšolska tekmovanja: 

4. razred:   DA     NE     

5. razred:     DA      NE 

22.  Menite, da so v okolici šole primerne okoliščine za zanimanje učencev za učenje male 

košarke? Obkrožite primeren odgovor na petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

1                2               3                 4                5 

zelo neprimerne                                                                zelo primerne 

23. Menite, da bi s primerno opremo in ostalo infrastrukturo pripomogli k večjemu zanimanju 

za malo košarko? Obkrožite. 

DA                  NE                NE VEM 

24. Menite, da imate za poučevanje praktičnih in teoretičnih vsebin male košarke dovolj 

znanja? Obkrožite. 

DA            NE   

25. Ali bi se na področju male košarke še izobraževali? Obkrožite. 

DA             NE  

 

 


