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IZVLEČEK 

Vzgojno-izobraţevalni proces, ki poteka v šoli, se v šoli v naravi nadgrajuje in nadaljuje. Gre 

za pedagoški proces, ki poteka več dni in vsebuje tako vzgojni kot tudi izobraţevalni vidik. 

Temelji na medsebojnem povezovanju vsebinskih in organizacijskih delov v celoto. Tak 

proces otroku zagotovi osebnostni razvoj na vseh dimenzijah izobraţevalnega načrtovanja in 

prakse. Prihaja do »skritega« učenja in vzgoje, ki nastajata kot stranski produkt organizacije 

kurikula in šole. Šola v naravi je opredeljena kot posebna vzgojna in izobraţevalna oblika, v 

kateri cel razred ali več razredov odide za nekaj časa v naravno, čim manj urbano okolje zunaj 

kraja, kjer učenci stalno prebivajo. To je k morju, reki, jezeru, v gozd, gore, zasneţeno naravo 

in podobno. V zimskem času poteka po osnovnih šolah zimska šola v naravi. 

Da pa lahko učitelj smučanja oziroma športni pedagog dobro poučuje mora poznati celovitost 

otrokovega razvoja, osnove procesa učenja in poučevanja otrok, pedagoško-didaktične 

posebnosti poučevanja smučanja otrok, psihološke osnove ter tehnike in metodike smučanja. 

Tako učenje pa mora potekati v sproščenem vzdušju, preko igre, v veselju in uţitkih na snegu, 

kar pa od učitelja smučanja zahteva, da se znajde v vlogi animatorja in navsezadnje tudi 

promotorja zimskega turizma nasploh. Zato so v diplomskem delu podrobno opisane tudi 

tehnike in metodika smučanja.  

Prav tako pa mora biti učitelj smučanja pozoren na varnost na smučišču in poznati in 

upoštevati pravila za varnost in s svojim zgledom vzgajati bodoče smučarje. Zato je zaţeleno, 

da ima smučar pri smučanju dobro smučarsko opremo (varnostno čelado, smučarska očala, 

smučarski kombinezon, rokavice, udobne smučarske čevlje, primerno dolţin palic in smučk). 

Drugi del diplomskega dela pa vsebuje 5 učnih priprav z analizami za načrtno, postopno, in 

predvsem uspešno poučevanje smučanja v zimski šoli v naravi oz šoli smučanja.  

Učne priprave so bile praktično izvedene v okviru šole smučanja v Italiji. Sodelovalo je 11 

tečajnikov, starosti od 10 do 12 let.  

Učne priprave niso preteţko zastavljene in so primerne za izvedbo v 5-dnevni zimski šoli v 

naravi. Ena učna priprava je lahko osnova za en dan poučevanja smučanja v šoli v naravi. 

KLJUČNE BESEDE:  

Šola v naravi, smučanje, smučarska oprema, varnost na smučiščih, učna priprava 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF A 5-DAY SKIING PROGRAMME FOR PUPILS OF THE SECOND 

TRIENNIUM     

The educational process, which takes place in school is upgraded and continued in nature 

classes.  It is a pedagogical process lasting several days and containing an educational as well 

as a schooling aspect. It is based on the mutual connection of the contextual and 

organisational parts combining a whole. Such process assures the personal development of a 

child in all aspects of the educational planning and practice. This leads to the “hidden” 

learning and education, which emerge as a by-product of the organisation of the curriculum 

and the school. Nature classes are identified as a special educational form, where for a period 

of time a whole class or several classes go out into the natural, less urban environment outside 

of the place where they permanently reside. This means going to the sea, to the river, to the 

lake, into the woods, to the mountains, to the snowy nature and similar places. In the winter 

time in primary schools the winter nature classes take place. 

To be able to teach properly and successfully, a ski teacher or a sports pedagogue has to be 

acquainted  with the integrity of a child’s development, with the basis of  a teaching and 

learning process of children, the pedagogical and didactical peculiarities of ski-teaching for 

children, the psychological principals and techniques as well as with the ski-methodologies. 

Teaching has to take place in a relaxed atmosphere, through game, joy and enjoying the snow. 

The ski teacher has to manage his role of an animator and a promoter of winter tourism to 

perfection. In this diploma thesis the ski techniques and methodology are further described.  

The ski instructor must pay attention to the safety on the ski slopes, he or she must know and 

implement the rules regarding the safety and educate the future skiers with his or her own 

exemplary behaviour. It is desired that the ski instructor uses good skiing equipment (the ski 

helmet, ski goggles, ski suit, ski gloves, comfortable ski boots and adequate length of the ski 

poles and skis). 

Education is an important part of cohabitation with children on the snow covered slopes. It is 

present the whole time during the activities. The kids are thought about the proper attitude 

towards the nature. 
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The second part of the diploma thesis contains 5 teaching preparations with the analyses for 

the carefully planned, gradual and especially successful teaching of skiing in the winter nature 

classes. 

The teaching preparations have been carried out in practice within the framework of the ski 

school in Italy. 11 participants, aged 10-12, participated. 

The teaching preparations are not too complex and are suitable for the realization in a 5-day 

winter nature class. One teaching preparation is the basis for a one day ski lesson in the nature 

classes. 

 

KEY WORDS: nature classes, ski equipment, safety on the ski slopes, teaching preparation 
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1.0 UVOD 

Zimski čas je nekaj posebnega. Radosti na snegu so lahko najboljši način, kako preţiveti 

prosti čas. Ko zapade prvi sneg, se ga razveselijo predvsem otroci. Moje vodilo za pisanje 

diplomskega dela je bilo, da predstavim, kako lahko učitelj smučanja in učitelj razrednega 

pouka otroka popelje v radosti na snegu in mu hkrati skozi igro razvije gibalne sposobnosti in 

znanje, ki je potrebno za usvojitev čim višjih ravni smučarskega znanja. 

Vsak prvi stik s snegom je lahko odločilen za nadaljnje ukvarjanje z zimskim športom. 

Negativne izkušnje odvračajo otroka od ukvarjanja z zimsko dejavnostjo, zato naj se prvi 

koraki na snegu začnejo z igrivim doţivljanjem zimskih radosti. 

Vsak učitelj smučanja mora poznati pravilen pristop k učenju smučanja otrok, saj se v 

marsičem razlikuje od poučevanja odraslih. V ospredju je predvsem igra, ki otroka popelje od 

prvih korakov na snegu do izkušenega smučarja. Prve izkušnje torej lahko zelo vplivajo na 

veselje in pripravljenost otrok, zato je pomembno, da jih prilagodimo na sneg. Prve korake na 

smučkah moramo dobro preučiti, pripraviti in izbrati ustrezne metode. (Pišot, & Videmšek, 

2004). 

Vendar pa ni dovolj, da tehniko smučanja in smučarsko opremo dovolj poznamo. Kdor uči 

smučati otroke, mora dobro poznati tudi samo metodiko poučevanja smučanja otrok, ki mora 

temeljiti na poznavanju otrokovih razvojnih zakonitostih. K uţitku na snegu pomembno 

prispeva tudi ustrezna telesna pripravljenost, motiviranost, smučarska oprema in poznavanje 

pravil vedenja ter oznak na smučišču. Marsikatero poškodbo se da ob pravilnem ravnanju na 

smučišču preprečiti. 

Če ne ţe prej, se skoraj vsak otrok sreča s smučanjem v osnovni šoli -  na športnem dnevu ali 

v zimski šoli v naravi. Za nekatere je to prvi stik s smučanjem, a kljub temu lahko usvojijo 

osnove smučarskega znanja. Veliko doseţemo ţe s tem, da se otroku športna panoga priljubi 

in da se v ţivljenju rad vrača na bele strmine. 

Seveda pa je tudi od smučarskega učitelja odvisno ali bodo otroci na snegu uţivali ali pa si 

bodo ţeleli čim prej oditi nazaj domov. 
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»Brez smučanja si visoke ravni športne kulture tako posameznika kot celega naroda ni 

mogoče zamišljati. Pri rednem šolskem delu po urniku učencev ni mogoče uspešno seznjanjati 

s smučanjem. Edinstvena priloţnost je šola v naravi.« (Kristan S., 1998, str. 48) 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

Predmet diplomskega dela opisuje vzgojno-izobraţevalni proces, ki ne poteka v šoli. Gre za 

pedagoški proces, ki poteka več dni in vsebuje tako vzgojni kot tudi izobraţevalni vidik in ga 

imenujemo šola v naravi. Šola v naravi je opredeljena kot posebna vzgojna in izobraţevalna 

oblika, v kateri cel razred ali več razredov odide za nekaj časa v naravno, čim manj urbano 

okolje zunaj kraja, kjer učenci stalno prebivajo. V zimskem času poteka po osnovnih šolah 

zimska šola v naravi.  

Da pa lahko učitelj smučanja oziroma športni pedagog dobro poučuje mora poznati celovitost 

otrokovega razvoja, osnove procesa učenja in poučevanja otrok, pedagoško-didaktične 

posebnosti poučevanja smučanja otrok, psihološke osnove ter tehnike in metodike smučanja. 

Zato so v diplomskem delu podrobno opisane tudi tehnike in metodika smučanja.  

Prav tako pa mora biti učitelj smučanja pozoren na varnost na smučišču in poznati in 

upoštevati pravila za varnost in s svojim zgledom vzgajati bodoče smučarje. Zato je zaţeleno, 

da ima smučar pri smučanju dobro smučarsko opremo. 

Primeri rešitve problema so predstavljeni z analizami učnih priprav. 

2.1  Kaj je šola v naravi? 

Šola v naravi je strokovni izraz za posebno vzgojno-izobraţevalno obliko, katere bistvo je v 

tem, da cel razred oziroma več razredov odpotuje za dlje časa v neko naravno, čim manj 

urbano okolje zunaj kraja, kjer učenci stalno prebivajo. Običajno je to ob morju, reki, jezeru, 

v gozd, gore, zasneţeno naravo in podobno. Smotrno pedagoško delo se nadaljuje v posebnih 

okoliščinah in po posebnem vzgojno-izobraţevalnem programu. (Kristan, S., 1998) 

Silvo Kristan pravi: »V šoli v naravi se pedagoški proces nadaljuje, le da ima drugačne 

razseţnosti in značilnosti. Gre za strnjen večdnevni integralen pedagoški proces, ki se 

večrazseţnostno vključuje v oblikovanje skladno razvite osebnosti otroka in mladostnika.« 

(Kristan, S., 1998, str. 8) 

Zaradi sproščenega vzdušja, spodbudnih učinkov skupine, večje motiviranosti, bolj 

zgoščenega dela, večje vadbe, je mogoče trditi, da so v šoli v naravi pedagoški in prav tako 

izobraţevalni učinki veliko večji kot na raznoraznih tečajih, ki jih lahko organizira šola. Tudi 
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samo socializacijski učinki večdnevnega bivanja otrok zunaj domačega kraja so povsem nekaj 

drugega. 

Šola v naravi v sodobnem pouku pomembno dopolnjuje vzgojno-izobraţevalni program 

osnovne šole. Njeno koristnost je mogoče ocenjevati tudi z zdravstvenega, športnovzgojnega 

in psihosocialnega zornega kota.  

» Osnovni splošni vzgojno-izobraţevalni smoter šole v naravi je z neposrednim smiselnim 

izobraţevanjem v naravi ter doţivljanjem narave in različnih dejavnosti v njej izobraziti in 

vzgojiti mladega človeka za dejavno ţivljenje v naravi in z naravo, hkrati pa tudi vzgojiti, da 

bo naravo vgradil v svoj vrednostni sistem, tako da bo vedno in povsod pripravljen ohranjati 

in varovati naravno okolje ter naravno in kulturno dediščino v njem.« (Kristan, S., 1998, str. 

34) 

Šola v naravi je torej ena redkih vzgojno-izobraţevalnih oblik, pri kateri se enakovredno 

prepletajo spoznavne, gibalne, čustvene, socialne, moralne in estetske razseţnosti vzgoje. 

Doţivete socialne, moralne in estetske izkušnje pomagajo pri zorenju učencev veliko bolj, kot 

je to mogoče pričakovati od navadnega šolskega pouka. 

V zimskem času šola uresničuje zimsko šolo v naravi. Center šolskih in obšolskih dejavnosti 

je eden izmed centrov in oblik pomoči, ki vodi tudi zimsko šolo v naravi. Le-ta pravi: 

»Smučanje je danes v svetu ena najbolj mnoţičnih oblik športne rekreacije (v Sloveniji se 

rekreativno ukvarja z alpskim smučanjem več kot 100.000 ljudi). Sprva so uporabljali smuči 

le kot prometno sredstvo, pozneje pa so sluţile za spust v dolino. Tako so ljudje spoznali 

radosti in uţitke ob smuki navzdol. Od takrat nimajo le uporabnega, temveč tudi športni 

značaj.« (Gros et al., 2002, str. 28) 

Poglavitni cilj zimske šole v naravi je vračanje k naravi. Učence seznanjamo z lepoto in 

vrednostjo narave ter naravovarstvenim ravnanjem, kar pa lahko doseţemo le z bivanjem v 

naravnem okolju.  

Pri izvajanju smučarskih vsebin naj nas ne zmedejo visoka pričakovanja staršev, ki največkrat 

mislijo, da bo njihov otrok znal smučati, ko se bo vrnil iz šole v naravi. To nas ne sme zavesti, 

da bi otroke za vsako ceno silili na smuči. Vse smučarske dejavnosti naj bodo sproščene, 

temeljiti morajo predvsem na igri. Še posebej je pomembno, da pri prvih korakih na snegu 

začetnikom ne vzbudimo strahu. Zato mora biti igra sestavni del vsakega procesa učenja. 
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2.2  Izbira in ogled prizorišča za šolo smučanja v šoli v naravi 

Včasih so za uţivanje na snegu izbirali najteţje in najstrmejše proge, vendar takšni tereni 

danes nudijo uţitke le še peščici najboljših. Zelo pomembno je dejstvo, da je nadzorovanje 

hitrosti smučanja s smučmi z izrazitejšim stranskim lokom na strmih in zahtevnih terenih v 

primerjavi s »klasičnimi« smučmi iz preteklosti veliko teţje. Od smučarja zahteva veliko 

znanja in telesne pripravljenosti. Ker ima smučar pri večji hitrosti vidno polje osredotočeno le 

na smer smučanja, je še toliko bolj pomembno, da zna pravočasno oceniti hitrost in smer 

smučanja ostalih udeleţencev na smučišču. Prav zaradi neprilagojene hitrosti in slabega 

pregleda nad dogajanjem na smučišču sta vse pogostejša vzroka za nesreče na smučiščih. 

(Guček et al., 2002) 

Strokovnjaka na tem področju, Blaţ Lešnik in Milan Ţvan, pravita: »Izbira ustreznega terena 

za vadbo je osnova in predpogoj kvalitetnega učenja smučanja!« (Lešnik, & Ţvan, 2007, str. 

65). Kdaj pa lahko rečemo, da je teren za učenje smučanja primeren? Včasih nam je metodika 

narekovala le, da moramo izbirati za začetnike terene z manjšimi nakloninami, za 

nadaljevalne oblike pa terene, ki so zahtevnejši z večjimi nakloninami. Seveda, vse to še 

vedno velja. Vendar pa danes pomislimo tudi na moţnost učenja smučanja v primerih velike 

gneče na smučiščih, poledenelega snega, nehomogenosti skupin, itd. Veliko je teh dejavnikov, 

ki vplivajo na moţnosti učenja – sploh v Sloveniji. »Učiti moramo na terenih, ki so nam na 

razpolago, vaje in poti napredovanja pa moramo od samega začetka prilagoditi tako učencem 

kot razmeram, ki so nam dane.«(Lešnik, & Ţvan, 2007, str. 65) 

Pri izbiri ustreznega terena za učenje smučanja moramo upoštevati sposobnosti in znanje 

otrok. Primeren teren ali pa nekaj moţnih terenov izberemo po temeljitem premisleku tudi 

glede na cilje in programe šole smučanja, glede na element, katerega učimo, poznavanje 

učencev, vremenske pogoje in spremljevalce. 

Silvo Kristan je v svojem delu z naslovom Šola v naravi, leta 1998 poudaril pomemben pogoj, 

da mora šola v naravi potekati ob ţičnicah. Avtor je mnenja, da takšno stališče temelji na 

dejstvu, da mora šola v naravi navdušiti učence za smučanje, in sicer z namenom, da bodo 

tudi pozneje v ţivljenju svoj prosti čas bogatili s to zdravo, vabljivo, priljubljeno in 

vznemirljivo športno zvrstjo. V zimski šoli v naravi moramo torej doseči, da učenci smučanje 

vzljubijo. (Kristan S., 1998). 
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Pomembno je, da športni pedagogi izberejo primerno smučišče oz. smučarsko središče za 

poučevanje smučanja. Pri tem morajo upoštevati, da ima smučišče poligon za začetnike, 

široke, ne preveč zahtevne, urejene in označene proge z varnim iztekom, prostor, kamor se 

lahko zatečejo v primeru slabega vremena, stalno prisotnost nadzornikov in reševalcev na 

smučišču ter pomoč ţičničarjev na ţičniških napravah. Čiste začetnike je seveda najprej 

potrebno seznaniti s smučarsko opremo in lastnostmi snega na predelih, kjer je ravnina. Vsaka 

najmanjša naklonina lahko začetniku predstavlja oviro, zato moramo pri izbiri le te biti 

pazljivi. Kasneje, ko je znanje večje, prehajamo na večje naklonine.  

Prizorišče si učitelji smučanja tudi ogledajo in presmučajo proge, tako da dobijo jasno 

predstavo, katere proge so primerne za poučevanje in kje bodo morali biti še posebej pozorni. 

V ospredju mora biti predvsem varnost udeleţencev. 

O prihodu obvestijo tudi upravljavca smučišča in ga seznanijo z načrtovanimi aktivnostmi. 

2.3  Priprava na šolo smučanja v šoli v naravi 

Vsako resno delo zahteva temeljito in pravočasno pripravo in to se pozna kasneje na sami 

uspešnosti in izvedbi šole v naravi. Priprava v osnovni šoli se začne z letnim delovnim 

načrtom, ki predstavlja temeljni šolski dokument celotnega obsega vzgojno-izobraţevalnega 

dela šole. Za šolo v naravi je potrebna skrbna priprava na organizacijski ravni, prav tako pa 

tudi na sami vsebini.  

Dobra organizacijska priprava mora vsebovati podatke o postavljanju terminov in sami 

rezervaciji nastanitve. Sem spada tudi okvirni finančni načrt z določitvijo pribliţne zgornje 

meje prispevka.  

Vsebinska priprava šole v naravi ni nič manj pomembna od organizacijske. Če ne vemo 

natančno, kaj bomo počeli v šoli v naravi in kakšen cilj smo si zastavili, je teţko govoriti o 

pedagoškem procesu.    

Priprava učencev na šolo v naravi je zelo pomembna. Velik del priprave mora biti na 

psihološki in motivacijski naravi učencev. Udeleţba učencev v šoli v naravi po zakonu ni 

obvezna, vendar si pa seveda ţelimo, da se je udeleţijo prav vsi učenci. Zato je sama 

motivacija učencev zelo pomembna, zato jih moramo navduševati in navdušiti za takšno 

obliko vzgojno-izobraţevalnega programa, tako da si ga bodo ţeleli in nestrpno pričakovali.  

Takšno razpoloţenje se mora zagotovo prenesti tudi na starše. Pomembno vlogo ima pa tudi 
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telesna pripravljenost otrok. »Alpsko smučanje je namreč sestavljeno iz gibov, ki ji ne 

srečujemo v vsakdanjem ţivljenju.« (Pogačnik, & Videmšek, 1998, str. 8). Zato je potrebno 

ţe prej začeti z gibalnimi dejavnostmi, ki so koristne za učenje alpskega smučanja. Dejavnosti 

naj bi vplivale na srčno-ţilni sistem, dihala, krepile naj bi mišice in sklepe ter notranje organe. 

(Pogačnik, & Videmšek, 1998) 

Starše, otroke in spremljevalce moramo na kratko seznaniti z namenom, vsebinami in 

podrobnim potekom šole smučanja oziroma šole v naravi. Obvestimo jih tudi o opremi, ki jo 

otroci potrebujejo, varnostnimi navodili in navodili o primernem obnašanju. 

Organizatorji in spremljevalci morajo dobiti spisek udeleţencev, za katere so odgovorni, skico 

poti, zemljevide, prvo pomoč in natančna navodila, kaj storiti v primeru nesreče. 

Z vsemi spremljevalci se pogovorimo še na posebnem sestanku pred začetkom, na katerem 

preverimo celoten potek šole v naravi, zadolţitve posameznikov, jih opozorimo na morebitne 

spremembe in posebnosti posameznih učencev. 

2.3.1 Telesna priprava na šolo v naravi 

Poleg vse organizacijske priprave na šolo v naravi, psihične in motivacijske, moramo učence 

pripraviti tudi na telesno vzdrţljivost na aktivnosti v šoli v naravi. Novo okolje z drugačno 

klimo in aktivnost na snegu zahteva od otroka večji telesni napor. Zato je prav, da v šoli še 

pred začetkom šole v naravi naredimo nekaj, da bodo učenci bolje pripravljeni. »To lahko 

naredimo na treh ravneh: prvič, pri šolski športni vzgoji, drugič, spodbujamo učence k temu in 

jim svetujemo ustrezne dejavnosti, in tretjič, na roditeljskem sestanku spodbudimo starše naj s 

svojimi otroki sodelujejo pri pripravi, in jim svetujemo, kako lahko pomagajo.«(Kristan S., 

1998, str. 110) 

»Tako kot je značilna celostnost v razvoju otroka, tako je prisotna tudi znotraj gibalnega 

prostora, ki opredeljuje gibalne sposobnosti otrok. Na splošno je za človeka značilno, da 

njegovo gibalno učinkovitost omejuje šest gibalnih in funkcionalna sposobnost. Moč, hitrost, 

koordinacija, gibljivost, ravnoteţje in preciznost ter vzdrţljivost so sposobnosti, ki določajo 

učinkovitost posameznika pri uresničevanju različnih gibalnih nalog, ob določenem prispevku 

drugih dimenzij (socialne, emocionalne, spoznavne, značaja ...).« (Pišot et al., 2000, str. 69) 

»Najprej moramo spoznati otroka, njegove sposobnosti, gibalna znanja ter njegove ţelje, cilje 

in potrebe. Ugotoviti moramo, kakšna je njegova splošna telesna pripravljenost, koliko je za 
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učenje smučanja motiviran in zakaj. Na podlagi teh in podobnih informacij lahko učitelj 

izbere ustrezne gibalne naloge in igre za pripravo otroka na smučanje. S tako pripravo ţelimo 

vplivati na:  

 razvoj splošne otrokove vzdrţljivosti, 

 pridobivanje in razvijanje gibalnih sposobnosti, 

 spoznavanje in usvajanje za smučanje pomembnih gibalnih znanj, 

 termoregulacijo – pripravo na vremenske in temperaturne spremembe, 

 prilagajanje na opremo in zaščito, 

 prilagajanje na skupino in učitelja v primeru skupne priprave.« (Pišot, & Videmšek, 

2004). 

 

Učenci pri pouku športne vzgoje skozi celo šolsko leto razvijajo in nadgrajujejo svoje 

motorične sposobnosti, ki so jim v veliko pomoč tudi pri učenju alpskega smučanja. Dobro 

telesno pripravljen učenec hitreje napreduje pri osvajanju smučarskih znanj.  

Pri smučanju so najbolj obremenjene mišice nog, ki jih okrepimo s skoki v globino (globinski 

skoki so dovoljeni le ob upoštevanju višine, s katere skačejo otroci (ne previsoko) ter 

varnostnih zahtev (mehke blazine, ustrezno znanje otrok ter varovanje), posnemanjem 

skakanja ţivali (ţabji skoki), preskoki in skoki v višino. Ne smemo pozabiti tudi na vaje za 

moč trebušnih in hrbtnih mišic ter rok – plazenja, lazenja, plezanja, potiskanja in vlečenja, 

dviganja in nošenja. 

Dobra gibljivost zmanjšuje moţnost poškodb pri različnih (nepredvidenih) gibih, zato je ne 

smemo zanemariti. Raztezne vaje naj bodo sestavni del vsake ure športne vzgoje. 

Za celodnevno udejstvovanje na snegu je pomembna dobra kondicijska pripravljenost. Z 

daljšimi teki v naravi, rolanjem, kolesarjenjem in pohodi to lahko hitro doseţemo. 

Izpostaviti moramo še koordinacijo, ki je pod nekoliko večjim vplivom nekaterih psihičnih 

dejavnikov (specialne psihične sposobnosti in inteligentnosti), predvsem pa je odvisna od 

delovanja centralnega ţivčnega sistema. Sem sodi zaznavanje gibalne naloge kot celote in 

izvedba te naloge (npr. smučarski zavoj), sposobnost izvedbe nepoznanega gibanja, hitrega 
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reagiranja v primeru pojava nepričakovanih ovir, oblikovanje ritma smučanja ter sposobnost 

koordinacije spodnjih okončin (Lešnik, & Ţvan, 2007). 

Učitelj lahko z nekaj domišljije pripravi različne vaje in poligone, kjer učenci pobliţe 

spoznajo dogajanje na smučišču.  

Znanje rolanja (drsanja) je pomemben element priprave na smučanje, saj lahko na rolerjih 

izvajamo podobne naloge kot na smučeh. Rolanje po ravnini ali v breg je identično drsalnemu 

koraku na smučeh, vleka partnerja je primerljiva voţnji z vlečnico, voţnja med količki 

slalomu, padci, kjer rolerji »beţijo« v vse smeri pa smučarju, ki na smučišču nikakor ne more 

vstati. Razne vaje prenosa teţe, poskokov in počepov tudi pridejo še kako prav. 

Tudi telovadnica lahko postane pravo malo smučišče. Z učenci lahko naredimo smuči iz 

kartona, na katerih jih partnerji vlečejo ali pa hodijo z njimi in spoznavajo osnovne smučarske 

poloţaje (paralelni, klinasti, pluţni). 

2.4  Ovrednotenje  šole smučanja 

Zadnje dejanje šole v naravi naj se dogaja spet doma. Po končani šoli v naravi oziroma šoli 

smučanja pripravimo analizo, pohvalimo dobro izpeljane dejavnosti in kritično ocenimo 

pomanjkljivosti. Pri analizi naj sodelujejo tudi učenci, saj program namenjen prav njim, zato 

je njihovo mnenje lahko dragoceno pri načrtovanju prihodnjih dejavnosti.  

Pedagoški vodja sestavi poročilo o izvedbi šole v naravi, ki je temelj za organizacijo šole v 

naravi za prihodnje leto. V poročilu so zapisani vsi pomembni podatki o šoli v naravi: 

 čas in kraj šole v naravi, 

 število otrok, 

 število učiteljev in strokovnih sodelavcev, 

 začetno stanje (število začetnikov in tistih, ki so ţe imeli nekaj znanja alpskega 

smučanja), 

 končno stanje (število otrok, ki so še vedno začetniki; za njih opredelimo, koliko 

programa so ţe osvojili), 
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 izpolnitev programa (koliko smo uresničili program, če ga nismo, navedemo vzroke; 

slabo vreme, pomanjkanje snega, gneča na smučišču, teţave s smučarsko opremo ...), 

 zdravstveno stanje otrok (seznam otrok, ki so zboleli ali se poškodovali – priloţimo 

poročilo o poškodbi), 

 končna ocena poteka šole v naravi po organizacijski in strokovni plati (pomoč 

strokovnega sodelavca), 

 razno (napišemo vse, kar nam bo v pomoč pri organizaciji in izvedbi naslednje šole v 

naravi: bivalne razmere, prijaznost osebja, moţnost dogovora o prehrani ...). 

(Pogačnik, & Videmšek, 1998). 

2.5  Metodika učenja smučanja 

Vsak športni pedagog ali učitelj alpskega smučanja in navsezadnje tudi učitelj razrednega 

pouka mora poznati sklope nacionalne šole alpskega smučanja, saj le tako lahko učence ob 

začetnem preverjanju znanja, razvrsti v ustrezne skupine. Teţavnost elementov se iz sklopa v 

sklop povečuje, zato se praviloma posameznih elementov ne izpušča razen, če je tečajnik 

nadpovprečno sposoben ali določen element ţe obvlada. Vsaka dobro izvedena vaja, ki jo 

učitelj pohvali, otroka navda z optimizmom in motivira za nadaljnje delo. 

Učence lahko ţe na podlagi vprašalnika, ki ga izpolnijo starši pred odhodom v šolo v naravi, 

razporedimo v začetno, nadaljevalno in izpopolnjevalno skupino. Na licu mesta pa lahko na 

podlagi testiranja tri glavne skupine še podrobneje razdelimo, saj se s čim bolj homogenimi 

skupinami hitreje napreduje in izkoristi dan v celoti. 

Med začetniki imamo take, ki še nikoli niso stopili na smuči ali pa se znajo zaustaviti, 

uporabljati otroško vlečnico in vijugati po blagem terenu v klinastem poloţaju ali s klinastimi 

loki. Nadaljevalci s klinastim vijuganjem, klinastimi loki, zavoji s klinastim odrivom ali 

osnovnim vijuganjem premagujejo tudi proge srednje teţavnosti, izpopolnjevalce pa lahko 

glede na njihovo predznanje učimo predvsem terenskega vijuganja v širšem in oţjem hodniku 

in se v manjši obliki posluţujemo tudi tekmovalnih oblik alpskega smučanja in izpeljank. 
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»Da bosta učenje in poučevanje smučanja še uspešnejša, je bilo osnovanih nekaj metodičnih 

nasvetov: 

 vaditi začnemo primerno ogreti, 

 pravilno izbrani teren je osnova pravilne, uspešne in varne vadbe, 

 vsaka demonstracija, poskus ali vaja ima smisel in tvori celoto, če ima svoj začetek, 

izvedbo in konec, 

 izjemoma demonstriramo in vadimo v manjši hitrosti (kadar ţelimo dodatno poudariti 

ali pojasniti posamezne podrobnosti), 

 izraz LEVO-DESNO uporabljamo na ravnini ali pri smučanju po vpadnici, 

ZGORNJE-SPODNJE pri smučanju poševno po bregu, NOTRANJE-ZUNANJE pa v 

zavoju, 

 če je le mogoče, vadimo s »smučanjem« in ne s statičnimi vajami, 

 vadimo po načelu od laţjega k teţjemu oziroma od znanega k neznanemu, 

 ne prehitevajmo v postavljanju ciljev.« 

(Pišot et al., 2000) 

2.5.1 Storitve nacionalne šole alpskega smučanja 

»Smučarsko znanje in razvoj smučarske opreme si tesno sledita. Seveda to ni vezano le na 

vrhunski in tekmovalni šport, temveč tudi na delo učiteljev smučanja, ki lahko s svojim 

znanjem veliko pripomorejo k dvigu kakovosti smučarskega znanja nasploh, bodisi da se to 

nanaša na delo komercialnih smučarskih šol v smučarskih središčih, šole v naravi ali pa na 

tečaje smučanja v domačem kraju. Narobe bi bilo, če pri tem ne bi začeli čim prej uporabljati 

in uveljavljati novosti, predvsem pa prednosti, ki nam jih prinaša sodobno alpsko smučanje.« 

(Guček et al., 2002, str. 26) 

V nadaljevanju bo prikazana sistematična opredelitev oblik nacionalne šole alpskega 

smučanja. 
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2.5.1.1 Prilagajanje na smučarsko opremo in osnovne oblike drsenja 

Prvi smučarski dan bo prijeten dogodek, če se ga učenec in učitelj lotita na pravi način. Ne 

smemo pozabiti, da se priprave na smučanje začnejo ţe veliko prej, preden začetnik stopi 

prvič na smuči.  

Vloga učitelja smučanja oziroma razrednega učitelja in sam način podajanja informacij lahko 

ţe na samem začetku odločilno vplivata na uspešnost učenja. »Prvi koraki na snegu so temelj 

nadaljnega osvajanja smučarske motorike, zato mora biti prvi kontakt s smučanjem prijazen,« 

so prepričani avtorji knjige Naše smučine. (Lešnik, & Ţvan, 2007, str. 83) 

Prilagajanje na smuči in na osnovne smučarske poloţaje mora biti pri otrocih v čim večji meri 

prepleteno z igro. Igra začetniku preţene strah, ne razmišlja o bolečini v smučarskih čevljih, 

mrazu in drugih negativnih dejavnikih.  

2.5.1.1.1 Prilagajanje na smučarsko opremo 

Ob prihodu na sneg mora učitelj smučanja najprej preveriti tudi opremo učencev. Posebej 

mora biti pozoren na nastavitev vezi, dolţino palic in ostalo opremo (rokavice, čelada, obleka, 

smučarska očala). 

Prvi problem, s katerim se začetniki soočijo ob prihodu na smučišče, je obuvanje in 

zapenjanje smučarskih čevljev.  

 Obuvanje smučarskih čevljev 

Tečajnikom pokaţemo pravilno obuvanje smučarskih čevljev – jezik smučarskega čevlja 

potegnemo naprej in vstran ter potisnemo nogo v čevelj, smučarske čevlje si zapenjamo 

vedno od spodaj navzgor. Seveda je pa tu pomembno, da jim pomagamo v primeru, če tega ne 

zmorejo sami. 

 Nošenje smuči in palic 

Otroci najlaţje nosijo smuči v naročju, tako da imajo nad njimi pregled in pri obračanju ne 

ogroţajo ostalih. Smuči pa se praviloma nosijo na rami, pri tem pa je pomembno, da so 

prednji deli spetih smuči obrnjeni naprej in plosko na ramenu tako, da je glava vezi za 

ramenom. Zadnji deli smuči naj bodo usmerjeni navzgor, da pri obračanju ne moremo zadeti 

koga, ki stoji zraven. Z eno roko drţimo smuči, v drugi roki pa drţimo palice. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Eva Osredkar; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

-13- 
 

 Navajanje na smučarske čevlje 

»Ob prvem stiku s snegom ne pozabimo na uţitke kot so kepanje, izdelovanje sneţenega 

moţa in drugih moţnosti, preko katerih otroci pozabijo na tegobe, povezane z gibanjem s 

smučarskimi čevlji,« pravita Lešnik in Ţvan. (Lešnik, & Ţvan, 2007, str.85) 

Privajanje na smučarski čevelj lahko izvedemo s pomočjo naslednjih vaj: 

Otroci gredo danes v ţivalski vrt pogledat, kaj delajo ţivali (hoja na mestu). Seveda morajo s 

seboj odnesti tudi nekaj sadja (hoja po prstih – pobiranje sadja, hoja po petah – sadje damo v 

košaro). Ustavijo se pri pingvinih, ki se le leno prestopajo z noge na nogo (prenos teţe iz noge 

na nogo), v sosednji ogradi pa konji veselo tekajo, da jim grive plapolajo v vetru (hoja ali tek 

z visokim dvigovanjem kolen). Zajčki veselo poskakujejo (zajčji poskoki) naokoli in 

prestrašeno opazujejo tolikšno mnoţico zvedavih oči. Miške se hitro skrijejo v svojo luknjico 

(tek po prstih), ţirafe pa stegujejo svoje dolge vratove čez ograjo (nagibanje telesa naprej in 

nazaj). Ţabice z dolgimi skoki poskačejo v vodo (ţabji poskoki), rakci pa tekmujejo, kdo bo 

prej na drugi strani šprinterske steze (hoja ali tek vstran). Medvedi se z dolgimi koraki počasi 

pozibavajo in iščejo kaj za pod zob (hoja z dolgimi koraki), pujski se veselo valjajo po blatni 

luţi (kotaljenje), tigri pa splezajo na najvišjo skalo in budno opazujejo dogajanje (hoja v hrib 

z zapikovanjem prstov v sneg) in se nato počasi spustijo v svojo votlino (hoja po hribu 

navzdol z zapikovanjem pet v sneg). 

 Čiščenje podplatov smučarskih čevljev in obuvanje smuči 

 Najprej iz podplatov smučarskih čevljev očistimo sneg, z drgnjenjem naprej in nazaj po peti 

vezi (smučarske čevlje lahko očistimo tudi s pomočjo smučarske palice.); smučarski čevelj 

nastavimo najprej v glavo vezi s sprednjim delom - prsti, preverimo, če je zadnji del čevlja na 

sredini vdolbine pete vezi; zadnji del čevlja s prenosom teţe telesa nekoliko nazaj potisnemo 

v peto.  

Dobro vpetost čevljev v vezi pred začetkom smučanja preverimo na mestu z izrazitejšim 

nagibom naprej, vstran ter z udarcem notranjega in zunanjega robnika ob sneţno površino. 

Pokazatelj pravilne vpetosti in lege čevlja v vezi je tudi poloţaj zavor, ki se morajo prilegati 

peti vezi. 

 Privajanje na smuči in osnovne poloţaje 

Sledi prilagajanje na »podaljšano stopalo«, ki je za učence veliko laţje s pomočjo iger s 

smučmi. 
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Privajanje na smuči lahko izvedemo s pomočjo naslednjih vaj s palicami ali brez njih: 

 izmenično podrsavanje s smučmi naprej in nazaj,  

 dvigovanje nog z visokim dvigovanjem kolen, 

 hoja z eno smučko,  

 »preverjanje teţe smuči« - dvigovanje smuči z visokim dvigovanjem kolen,  

 izmenično dvigovanje krivin smuči, zadnjih delov smuči,  

 »medvedji ples« - prestopanje vstran,  

 prestopanje okrog svoje osi, okrog krivin smuči, okrog zadnjih delov smuči (delamo 

zvezdice in-sonček v sveţem snegu),  

 nagibanje telesa naprej - nazaj, 

 poskoki z ene noge na drugo, 

 igra »Vrti se vrti«, 

 sonoţni poskoki z dvigovanjem zadnjih delov smuči s pomočjo palic, 

 drsenje po eni smučki ob odrivanju s palicami, 

 ponazorimo smučarsko preţo pri smuku,  

 palico vbadamo izmenično na eni in na drugi strani, 

 trije osnovni smučarski poloţaji: poloţaj smuka naravnost - pomfri, klinasti poloţaj -

mala pica, pluţni poloţaj - velika pica, 

 prehod iz paralelnega v klinasti poloţaj; prehod iz paralelnega v pluţni poloţaj, 

 prehod iz paralelnega v klinasti poloţaj in nato v pluţni poloţaj, 

 »Velikan in čarovnik«, 

 »Palčki in zaklad«, 

 »Kdo se z enim odrivom odrine dlje?«, 

 »Vozimo skiro«, 

 »Čudeţna vozila«, 

 »Motorji« ... 
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 Vstajanje po padcu 

Padci so sestavni del smučanja, zato je pomembno, da znamo pasti tako, da se ne 

poškodujemo, in da se znamo po padcu na najlaţji način pobrati.  

 Z rokami:  

Nogi čim bolj skrčimo k sebi pod zadnjico, nagnemo se naprej, da se laţje spravimo na 

kolena. Opremo se na zgornjo roko, smučki postavimo na robnik in se poberemo. 

 S pomočjo palic:  

Najprej smuči postavimo v poloţaj pravokotno glede na vpadnico. S tem preprečimo drsenje 

smuči po bregu. Nato se nagnemo naprej in se opremo na palici, ki jih v sneg zapičimo nad 

smučmi, čimbolj pravokotno na sneţno površino tako, da je palica zgornje roke pred telesom, 

palica spodnje roke pa za telesom. Če smo postavljeni pravilno, nam ob dvigu na palice smuči 

ne bi smele uhajati naprej.  

 Vzpenjanje v breg 

 Stopničasto vzpenjanje – medvedji ples; smuči postavimo na robnike, prečno na 

strmino in prestopamo v višjo smučino. 

 Poševno stopničasto vzpenjanje; korak naredimo gor in naprej, tako da vsako stopnico 

premaknemo tudi malo naprej, ne samo navzgor. 

 Vzpenjanje v razkoraku - »smrečice«; sprednji deli smuči so široko razklenjeni, zadnji 

pa skupaj, izrazita nastavitev notranjih robnikov, močno potisnjena kolena navznoter 

in naprej. 

Vaje: 

Stopničasto vzpenjanje ali vzpenjanje v razkoraku in spust po bregu:  

 na paralelno postavljenih smučeh (prestopanje v sosednjo smučino in nazaj, prehajanje 

iz visokega v nizek poloţaj, sonoţni odrivi, drsenje naravnost s palicami v 

predročenju, nagibanje naprej - nazaj),  

 prehod iz drsenja na paralelno postavljenih smučeh v pluţni poloţaj (zaustavljanje) / 

klinasti poloţaj / klinasti in nato pluţni poloţaj,  

 vzvratna voţnja (V - poloţaj smuči). 
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2.5.1.1.2 Osnovne oblike drsenja 

 Drsenja naravnost 

 Drsenje naravnost s smučmi v paralelnem poloţaju 

Cilj: prehod iz prilagajanja na smuči v drsenje v paralelnem poloţaju. 

Pri drsenju naravnost v osnovnem smučarskem poloţaju smučar stoji  uravnoteţeno na 

paralelno postavljenih razklenjenih smučeh. Ker ima smučke postavljene v širini bokov, ta 

razklenjenost nudi začetniku dovolj opore v smeri levo in desno. Smuči so postavljene 

plosko na sneţno površino, teţa smučarja pa naj bo po vsej dolţini enako razporejena na 

levo in desno smučko. Poloţaj telesa učenca naj bo sproščen in v hrbtnem delu primerno 

usločen. Skočni, kolenski in kolčni sklepi so primerno pokrčeni. Roke naj bodo pred 

telesom, naravno pokrčene, palice pa naj bodo čim bolj vzporedne in usmerjene nazaj 

tako, da so krpljice za telesom nekoliko dvignjene od snega. Pogled smučarja mora biti 

usmerjen naprej. 

Otrokom povemo, da morajo biti smuči vzporedno (pomfri) in naj se nagnejo naprej, tako 

da čutijo prste v smučarskem čevlju. Naj ne bodo kot metle, ampak naj pokrčijo kolena. 

Nikakor naj se ne usedejo nazaj, saj bodo padli na zadnjo plat. Še bolje je, če imajo roke 

neprestano na kolenih in gledajo naprej, da koga ne povozijo. 

Vaje:  

o prehod iz hoje v drsenje v paralelnem poloţaju, 

o med drsenjem naravnost prehajanje iz sklenjenega v razklenjen poloţaj smuči, 

o prestopanje v sosednjo smučino in nazaj, 

o prehajanje iz visokega v nizek poloţaj na mestu in med drsenjem naravnost, 

o sonoţni odrivi na mestu in med drsenjem naravnost,  

o drsenje naravnost s palicami v predročenju, 

o nagibanje naprej-nazaj med drsenjem naravnost, 

o drsalni korak ... 
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 Drsenje naravnost s smučmi v klinastem poloţaju 

Cilj: prehod iz prilagajanja na smuči v drsenje in nadzorovanje hitrosti drsenja v klinastem 

poloţaju. 

Pri klinastem poloţaju je zadnji del smuči nekoliko razmaknjen, sprednji del smuči pa 

ostane razmaknem pribliţno v širini bokov (mala pica). Smučke so tako postavljene v 

polparalelni poloţaj, ki ga imenujemo klinasti poloţaj. Blago nastavitev smuči na notranje 

robnike doseţemo tako, da kolena potisnemo naprej in navznoter. Telo učenca naj bo 

uravnoteţeno na sredini smuči, sproščeno in ustrezno pokrčeno v skočnem, kolenskem ter 

kolčnem sklepu. Roke imamo postavljene pred telesom, v naravno pokrčenem poloţaju, 

palice pa naj bodo čim bolj vzporedne in usmerjene tako, da so krpljice za telesom 

nekoliko dvignjene od snega.  Pogled smučarja mora biti usmerjen naprej. 

Otroci lahko postavijo roke med kolena in jih stisnejo, da postavijo smuči na robnike. 

Pomagamo jim lahko tudi z balonom, ki ga drţijo med koleni. Nekaterim pa vseeno ne bo 

uspelo postaviti smuči v klinasti poloţaj. Pomagamo jim tako, da jim sami postavimo 

smuči v malo pico in jih neţno potisnemo, da zdrsijo po bregu navzdol ali pa se pred njimi 

vozimo vzvratno in jim drţimo krivine smuči skupaj. 

Vaje:  

o vlečenje ali potiskanje smučarja v drsenje v klinastem poloţaju na ravnini 

o drsenje vzvratno v klinastem poloţaju,  

o med drsenjem naravnost prehajanje iz paralelnega poloţaja smuči v klinasti 

poloţaj smuči in nazaj, 

o pomikanje teţišča telesa naprej-nazaj med drsenjem naravnost. 

 

 Zaustavljanje v pluţnem poloţaju 

Cilj: nadzorovanje hitrosti drsenja in zaustavljanje 

Ţe dalj časa poskušamo uporabljati pluţni poloţaj le še za zaustavljanje. Doseţemo ga pa 

tako, da zadnji del smuči potisnemo navzven, med tem ko prednji deli smučk ostajajo bolj 

sklenjeni. S potiskom kolen naprej in navznoter nastavimo notranja robnika, smučki, ki sta 

enako obremenjeni pa s tem pričneta zavirati, dokler se smučar v drsenju naranost ne 

zaustavi. Telo smučarja je pri zaustavljanju uravnoteţeno na sredini smuči, poloţaj 
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gornjega dela telesa pa mora biti enak kot pri drsenju naravnost ali v klinastem poloţaju. 

Preden se lotimo zaustavljanja, moramo ponoviti izvedbo osnovnih poloţajev na mestu. 

Vaje drsenja naravnost in zaustavljanja: 

o »skiro« - drsenje na eni smučki v parih in posamično,  

o hoja s smučmi – »pingvini«,  

o vlečenje partnerja (na znak smučar prehaja iz sklenjenega v razklenjen poloţaj 

smuči,  spreminja osnovne poloţaje – paralelni, klinasti, pluţni),  

o potiskanje partnerja (spreminjanje poloţajev smuči na znak), 

o nastavitev robnikov v pluţnem poloţaju na mestu, 

o zaustavljanje v pluţnem poloţaju iz drsenja po ravnini, 

o med drsenjem naravnost prehajanje iz klinastega poloţaja v pluţni poloţaj 

smuči in nazaj, 

o zaustavljanje s palicami vodoravno v predročenju, 

o prehod iz drsenja v paralelnem poloţaju v drsenje v klinastem poloţaju in 

zaustavitev v pluţnem poloţaju smuči. 

Preproste spremembe smeri drsenja 

»Sprememba smeri drsenja pomeni prvi korak k izvedbi smučarskega zavoja.«(Lešnik, & 

Ţvan, 2007, str.93) 

 »Pahljača zavojev« 

Pri posredniških in korekturnih vajah je dobrodošla uporaba stoţcev, kratkih količkov in 

drugim pripomočkov, ki jih učitelj smučanja izbira glede na cilj, ki se pojavi pri 

posameznih izvedbah. Ena od moţnosti, ki zagotavljajo postopnost pribliţevanja k zavoju, 

je tzako imenovana »pahljača zavojev«. 

»Pahljača zavojev« pomeni stopnjevanje izhodiščnega poloţaja za prehod v drsenje glede 

na vpadnico. Začetni poskusi izvedb preprostih zavojev k bregu se izvajajo iz poloţaja 

blagega smuka poševno, torej v smeri bolj prečno na vpadnico. Kasneje izhodiščne 

poloţaje postopoma pribliţujemo smeri vpadnice.« (Lešnik, & Ţvan, 2007, str.93) 

 »Pahljača zavojev« v klinastem poloţaju 

Cilj: sprememba smeri drsenja v klinastem poloţaju smuči 
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»Smučar v klinastem poloţaju med prehajanjem iz visokega v niţji poloţaj, s potiskom 

kolena naprej in navznoter, postopno obremeni zunanjo smučko in jo usmeri v preprost 

zavoj k bregu. Pri enostavni spremembi smeri notranja smučka zaradi boljše opore ohranja 

klinasti poloţaj, kolčna in ramenska os pa ostajata pravokotni na smer drsenja. Glede na 

sposobnosti bo smučar zaključni del zavoja poskušal izpeljati po robniku spodnje smučke, 

pri čemer mu bo v veliko pomoč oblika smuči.« (Lešnik, & Ţvan, 2007, str.94) 

Vaje: 

o poudarjeno gibanje na mestu,  

o potisk kolena zunanje noge med zavojem s pomočjo obeh rok, 

o »pahljača klinastih zavojev« z dvigom sprednjega dela notranje smučke, 

o izvedba klinastih zavojev k bregu s palicami v predročenju, na ramenih ali na 

hrbtu, 

o »jadrnica« - po blagi naklonini se spustimo v klinastem poloţaju s palicami v 

predročenju, nato zapiha veter in jadro se napne – palice gredo v vzročenje in s 

telesom se odklonimo na eno stran; pri pravilni izvedbi se neobremenjena 

smučka nekoliko dvigne od podlage, obremenjena smučka pa spremeni smer,  

o pahljača zavojev v klinastem poloţaju - »avionček« (roke so v odročenju, s 

telesom se nagibamo na eno in nato na drugo stran), potisk bodočega 

zunanjega kolena naprej in navznoter (pomagamo si z obema rokama, tako da 

ju poloţimo na koleno), »čiščenje pancerja« (predklonimo se in z obema 

rokama očistimo sneg iz pancerja), roki v boku in odklon trupa, obe roki na 

kolenih (iste vaje uporabimo za navezovanje dveh ali več zavojev v klinastem 

poloţaju), 

o preproste spremembe smeri v klinastem poloţaju na poloţnem terenu. 

 

 »Pahljača zavojev« v paralelnem poloţaju / po robnikih 

Cilj: sprememba smeri drsenja v paralelnem poloţaju smuči. 

»Smučar ţe pred spustom v blagi smuk poševno smuči postavi na robnike. To doseţe z 

zvračanjem stopal ter gibanjem kolen v smeri zavoja. Po prehodu v drsenje smuči zaradi 

stranskega loka smučarja »same« usmerijo v zavoj k bregu. Pravilna nastavitev robnikov 

in razporeditev teţe na obe smučki bodo potrdile sledi v snegu.« (Lešnik, & Ţvan, 2007, 

str. 95) 
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Vaje: 

o imitacija gibanja na mestu, 

o vlečenje skozi zavoj s pomočjo palice na ravnem terenu, 

o potisk kolen naprej in navznoter v zavoj z drţo palic med koleni; palice so 

vodoravno za koleni, 

o potiskanje notranjega kolena v zavoj z zunanjo roko, 

o zavoji k bregu z dvigom notranje smučke, 

o izvedba zavojev k bregu s palicami v predročenju, na ramenih ali na hrbtu, 

o izvedba pahljače zavojev po robnikih na kratkih smučeh: 

o »pahljača« zavojev k bregu: potisk obeh kolen z rokami v zavoj, potisk 

notranjega kolena v zavoj; roke v različnih poloţajih: zunanja roka v boku in 

notranja na zatilju, avionček, roke v bokih, »superman« - zunanja roka v 

predročenju in notranja v boku, »prisilni jopič« - zunanja roka gre čez trebuh 

na notranji bok in notranja roka je v odročenju; palica v različnih poloţajih: za 

koleni, v predročenju, na ramenih; uporaba obeh palic: »vodonoša« - palici 

drţimo na sredini v horizontalnem poloţaju, s palicama se poganjamo (iste 

vaje lahko uporabimo tudi pri navezovanju zavojev), 

 

 Preproste spremembe smeri v klinastem poloţaju – klinasto vijuganje 

Vaje: 

o brez pripomočkov: avionček, obe roki na enem kolenu, roki na obeh kolenih, 

roke v boku, voţnja vzvratno,  

o z obroči: voţnja avtomobila (obroč v predročenju), oblačenje/slačenje, nizek 

zavoj (obroč gre potuje ob nogi navzdol do čevlja), angelček (obroč nad glavo, 

odkloni), dva voznika (dva smučarja drţita en obroč), risanje (obroč drsi po 

snegu in pušča za seboj sled), 

o s palico: palica pred seboj, prenašanje palice - avionček, risanje; veslanje, 

palica gor-dol, sedeţ, 

o z balonom: balon nad glavo, balon gor - dol, med nogami, balon levo - desno, 

o z dvema palicama: anteni (palici pred seboj, v vertikalnem poloţaju), avion, 

o okoli stoţcev. 
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2.5.1.2 Začetne oblike smučanja 

Zveza učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije je poudarila: »Drugi sklop storitev v metodiki 

Slovenske nacionalne šole smučanja so začetne oblike smučanja. Opredelitev teh tako z 

vidika zahtevnosti gibanja, terenskih pogojev, hitrosti smučanja, znanja in sposobnosti 

učencev in drugega predstavlja nadgradnjo osnovnim oblikam drsenja. Ţe samo ime sklopa 

storitev pove, da od te stopnje naprej ne govorimo več le o drsenju, ampak o smučanju.« 

(Lešnik, & Ţvan, 2007, str. 98) 

Tukaj lahko ţe govorimo, da smučamo, zato je pomembna tudi pravilna uporaba vlečnice. 

 

 Uporaba smučarske vlečnice 

Otroka je potrebno na ţičnico navajati čim prej, saj bo tako smučanje za učenca precej manj 

utrudljivo. Sprva mora otroka na vlečnici spremljati učitelj, kasneje pa jo bo lahko uporabljal 

ţe sam. 

Skupino otrok odpeljemo do vznoţja, kjer si ogledajo, kako se je treba postaviti in sprejeti 

sidro ali »kroţnik« in nadaljevati voţnjo proti vrhu. Pri tem poudarimo, da med voţnjo ne 

smemo sesti, ker pademo. Pri začetnih poizkusih eden od učiteljev pomaga pri vstopu na 

ţičnico, drugi pa pri izstopu na vrhu. V primeru padca naj se otrok umakne izpod vlečnice na 

stran in počaka na učitelja. Najbolj negotove otroke lahko pred samostojno uporabo vlečnice 

na vrh peljemo med nogami. 

Odlična predvaja za uporaba vlečnice je igra »Konj in voz«. Učenec si da učiteljevo palico 

med noge, tako da je naslonjen na krpljico in se z obema roka drţi za palico. Učitelj ima 

vlogo konja in ga vleče naprej.  

Pristop k vlečnici: palici primemo z zunanjo roko (na sredini), notranjo roko pripravimo za 

prijem sidra ali kroţca, v smučino vlečnice stopimo hitro, smuči naravnamo v smeri drsenja 

navzgor, stati moramo vzravnano na obeh nogah, pripravljeni na potisk. 

Voţnja z vlečnico: v trenutku stika s sidrom (kroţcem) napnemo vse mišice spodnjega dela 

telesa in primemo vlečnico z obema rokama, na sidro (kroţec) ne sedemo, ampak se 

naslonimo, gledamo predse. 

Izstopanje iz vlečnice: ko pridemo na vrh, se rahlo povlečemo naprej in spustimo sidro 

(kroţec) v smeri naprej, oddrsimo vstran in hitro zapustimo izstopno mesto. 
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Navajanje tečajnikov na vlečnico: tečajnik trdno stoji na obeh smučeh, učitelj priteče mimo s 

krogcem (palico, sidrom), tečajnik povleče krogec kar se da hitro med nogi, na paralelno 

postavljenih smučeh drsi v hrib, pogled je usmerjen naprej. 

Pomoč tečajnikom: Včasih kateri od tečajnikov nikakor ne zmore prvič priti z vlečnico do 

vrha. Takim lahko pomagamo tako, da eno svojo smučko postavimo med smuči tečajnika. 

Tečajnik se med voţnjo nasloni na naše koleno in nam ne more zdrsniti nazaj med nogami. Za 

motivacijo pa se lahko vozimo tudi vzvratno na vlečnici, tako da lahko tečajnika med voţnjo 

vzpodbujamo in popravljamo njegov poloţaj (tega naj tečajniki ne počnejo). 

 Smučarski loki 

»Smučarski loki so kombinacija različnih načinov izvedb zavojev (paralelnih, klinastih, 

pluţnih) in prečenja smučišča.«( Lešnik, & Ţvan, 2007, str. 99)  

Predstavljajo logično nadaljevanje preprostih sprememb smeri, s katerimi smo se s prehodom 

preko vpadnice ţe zelo pribliţali izvedbi zaključenega smučarskega zavoja. Ko gibanje še ni 

avtomatizirano, je za izvedbo vsakega zavoja potreba ustrezna priprava na pravilno zaporedje 

gibov. Tukaj leţi razlog, da na podan način smuča pravzaprav največje število smučarjev. 

Začetnikom in slabšim smučarjem je smučanje z nepovezanimi zavoji bliţje, zato se 

smučarskih lokov v praksi posluţujejo kar vse šole smučanja.  

Tako lahko začetniki smučajo tudi na terenih, ki niso ravno primerni za njih, saj ta tehnika 

zadostuje smučarskim potrebam mnogih, da lahko presmučajo in premagujejo zahtevnejše 

terene. 

»Drsenja po robnikih prečno po bregu danes ne moremo (več) imenovati smuk poševno! 

Smuči z izrazitejšim stranskim lokom v »smuku poševno« namreč ne omogočajo drsenja 

naravnost. Posledica nastavitve robnikov je zavoj (k bregu), ki ga mora smučar s popuščanjem 

robnikov popravljati in na tak način preči vpadnico toliko časa, kolikor ga potrebuje za 

pripravo na izvedbo novega zavoja.« (Lešnik, & Ţvan, 2007, str.100) 

2.5.1.2.1 Smučarski loki s klinastimi zavoji – klinasti loki 

Pri smučarskih lokih s klinastimi zavoji gre za kombinacijo prečenja vpadnice in spremembe 

smeri (zavoja) v klinastem poloţaju. 

Cilj: prehod iz oblik drsenja na smučeh v smučanje 
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Učenec prečno na vpadnico zdrsi na paralelno postavljenih smučeh. Ko je pripravljen na 

izvedbo zavoja, prenese večji del teţe na robnik spodnje smučke, gornjo smučko pa potisne v 

klinasti poloţaj. V nadaljevanju smučar postopoma prenese večji del teţe na klinasto 

postavljeno smučko. Hkrati pa začne zniţevati telo in svoja kolena potisne naprej in navznoter 

in tako gornjo smučko zapelje preko vpadnice. Notranja smučka mora pri tem zadrţati klinasti 

poloţaj glede na zunanjo, ramenska in kolčna os pa ves čas zavoja ostajata pravokotni na 

smer vpadnice. 

Vaje: 

 nastavitev in popuščanje nastavitve robnikov med bočnim drsenjem, 

 prestopanje iz smučke na smučko na mestu in med prečenjem, 

 potiskanje gornje noge v klinasti poloţaj in nazaj v paralelni poloţaj med prečenjem, 

 »avionček«, »ptički« (naše roke so krila - v zavoju krilimo z njimi, bodoče zunanje 

krilo pa nagnemo nekoliko navzdol), potisk kolena zunanje noge med zavojem s 

pomočjo obeh rok (med bočnim drsenjem sta roki v vzročenju), »pobiranje sadja« - 

med prečenjem pobiramo sadje (roki v vzročenju), v zavoju ga dajemo v košaro 

(košara je ob zunanji nogi) / »obešanje perila« / »igranje na bobne« / »čiščenje čevlja« 

/ »košarka«, 

 »pozdravljanje« (med prečenjem roki v boku, v zavoju z zunanjo roko mahamo - 

pozdravljamo ostale smučarje) / »prenašanje kepe ali ţogice«, »gledanje v daljavo«, 

 »superman«, »skakalci«, 

 obroč: »avionček«, »angelček«, »oblačenje – slačenje«, »pogled skozi okno«, 

»avtomobilist«, »risar«, voţnja v parih, 

 balon: balon gor - dol, balon med nogami, balon levo - desno, balon k nogi, 

 ena palica: »avionček«, »risar«, »veslač«, »sedeţ«, palica gor – dol, 

 dve palici: »avionček«, »antene«, »vodonoša«, v predročenju, na ramenih, na hrbtu, 

»ploskanje«, 

 izvedba klinastih lokov s palicami v predročenju, na ramenih ali na hrbtu, 

 izvedba klinastih lokov z rokami v predročenju brez palic, s poudarjenim dvigovanjem 

in prehajanjem v niţji poloţaj ... 
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2.5.1.2.2 Zavoj s klinastim odrivom / vbod palice 

 

Zavoj s klinastim odrivom predstavlja nadgradnjo smučarskim lokom. Tukaj je smučanje še 

vedno počasno, a vendarle ţe hitreje v primerjavi s klinastimi loki. Ritem zavoju s klinastim 

odrivom daje povezovanje zavojev med seboj tako, da zaključek enega zavoja hkrati pomeni 

začetek novega.  

»Pri tej storitvi gre za kombinacijo odriva v klinasti poloţaj smuči, ki smučarju olajša prehod 

preko vpadnice in zavoja k bregu na paralelnih smučeh.«(Lešnik, & Ţvan, 2007, str. 104) 

Cilj: odriv v zavoj, izpeljava zavoja na paralelnih smučeh, navezovanje zavojev 

Učenec na paralelno postavljenih smučeh preči vpadnico (teţa je na spodnji smučki). Odrine 

v smeri navzgor in v smeri novega zavoja (uvodni zasuk; tu učenec vbode palico, če naloga to 

zahteva) ter zgornjo smučko potisne v klinasti poloţaj. Smuči smučar zavrti proti vpadnici. 

Med vrtenjem preko vpadnice se smučke postavijo v paralelni poloţaj. Sočasno pa se z 

gibanje navzdol stopnjuje tudi nastavitev robnikov kot posledica zvračanja stopal in kroţnega 

gibanja kolen naprej-navznoter. Ramenska in kolčna os ostajata pravokotni na smer vpadnice, 

roke pa ostajajo sproščenem predročenju.   

 Vbod palice: 

Cilj: usklajeno vbadanje palic ob odrivu 

Pravilen vbod je izveden pribliţno pravokotno na sneţno površino v predelu nekoliko 

stran (navzven) od sredine sprednjih delov smuči. Pred izvedbo zavoja vbodemo vedno 

spodnjo palico. Po vbodu palica ostane v stiku s snegom, saj smučarju kot tipalo pomaga 

pri vzpostavljanju ravnoteţja skozi zavoj. Točka vboda predstavlja os vrtenja smučarja v 

smeri (preko) vpadnice. Vbod palice smučarju omogoča laţji prehod preko vpadnice, 

hkrati pa je smučarju tudi v veliko pomoč pri vzpostavljanju ritma smučanja (Lešnik, & 

Ţvan, 2007). 

Vaje: 

o imitacija odrivov v klinasti poloţaj na mestu, 

o imitacija odrivov v klinasti poloţaj med prečenjem, 

o imitacija gibanja na mestu ob verbalni spremljavi, 
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o med zavojem pomahaš z bodočo zunanjo roko, »avionček«, obe roki do 

zunanje noge, palici pred očmi / pred prsmi in ju v zavoju nagneš, roke v 

bokih, dvig notranje rame, zunanja palica vstran, palici pred telesom, konice 

palic obrnjene navzgor - zunanja palica drsi v zavoju po snegu,  

o imitacija vboda palice na mestu, 

o imitacija več zaporednih odrivov v klinasti poloţaj z usklajenim vbodom 

palice na mestu, 

o imitacija več zaporednih odrivov v klinasti poloţaj z usklajenim vbodom 

palice med prečenjem smučišča; ob usklajenem gibanju gor – dol, 

o »pahljača« klinastih zavojev z vbodom palice. 

 

 

2.5.1.2.3 Osnovno vijuganje 

Tukaj pa ţe govorimo o vijuganju. Osnovno vijuganje predstavlja centralno storitev v 

Slovenski nacionalni šoli alpskega smučanja. Pri tej storitvi ima smučar ves čas vodenja 

zavojev smuči v paralelnem poloţaju. Pogoj za to pa je ustrezna hitrost. 

Cilj: navezovanje zavojev nadgraditi z vijuganjem, smuči so v vseh fazah zavoja v paralelnem 

poloţaju, zaključek zavoja po robnikih 

»Smučar med smukom naravnost v primerni hitrosti prehaja v niţji poloţaj in pripravi palico 

za vbod. Palico vbode ob odrivu od smuči, skladno s postopnim gibanjem navzdol pa potisne 

kolena naprej in navznoter. S tem smuči kroţno (tudi s pomočjo stranskega loka) usmeri v 

zavoj. Ramenska in kolčna os sledita smeri smučanja, zavoji pa ostajajo manj zaprti in vodeni 

na paralelno postavljenih smučeh.«(Lešnik, & Ţvan, 2007, str. 108) 

»Med zniţevanjem teţišča in obremenjevanjem smuči se hkrati stopnjuje nastavitev robnikov, 

ki smučarju omogoči izpeljavo zavoja po robnikih.Pri osnovnem vijuganju gre za ritmično 

navezovanje zavojev (dool-hop, dool-hop...), ki so v začetnih korakih učenja izvedeni s 

kombinirano tehniko, kasneje pa je glede na sposobnosti in predznanje smučar sposoben 

stopnjevati nastavitev robnikov s ciljem izpeljave zavojev po robnikih. Ne glede na način 

izvedbe osnovnega vijuganja, je pomembno, da hitrost smučanja ostaja nadzorovana.« 

(Lešnik, & Ţvan, 2007, str. 109) 
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Vaje: 

 imitacija nastavitve robnikov pri osnovnem vijuganju na mestu, 

 »pahljača« zavojev z vbodom palice, 

 imitacija več zaporednih odrivov z usklajenim vbodom palice med prečenjem 

smučišča; ob usklajenem gibanju gor - dol, 

 osnovno vijuganje brez ene palice, 

 osnovno vijuganje z vbodom obeh palic na eni strani, 

 smučarski loki; kombinacija prečenja in paralelnih zavojev, 

 osnovno vijuganje na terenu z manjšo naklonino, 

 vadba vboda palice med prečenjem smučišča, 

 osnovno vijuganje z drţo palic niţje od ročajev palic, 

 osnovno vijuganje v paru, 

 vaje brez palic, z obročem, balonom, eno ali obema palicama (glej vaje pri klinastih 

lokih). 

Dobri smučarji lahko v fazi izpeljave zavoja postavijo smuči na robnike. 

2.5.1.3 Nadaljevanje oblike smučanja 

Pri nadaljevalnih oblikah smučanja pride do izraza tudi interes smučarja, saj tu ne gre več le 

za same sposobnosti in znanje. Smučanje poteka v teţjih razmerah, ki so terensko 

zahtevnejše, pri katerih se pa stopnjuje tudi tveganje. Nadzorovanje hitrosti smučanja je 

odvisno od načina vodenja zavojev, ki ga učenec še zmore in obvlada pri določeni hitrosti 

smučanja. S smučmi, ki imajo izrazit stranski lok, lahko smučar v enostavnejših pogojih 

nadzoruje hitrost vodenja zavojev po robnikih. V teţjih pogojih pa ravno to postane teţje 

izvedljivo, ker mora tu posameznik imeti ţe vrhunsko znanje in tehniko, ki jo obvlada. 

Otroci le redko pridejo do terenskega vijuganja, vendar je dobro da se boljši smučarji ţe 

seznanijo tudi s to storitvijo, saj tukaj prihaja do izraza posameznikov interes za smučanje.  

2.5.1.4 Igra formacij 

Z igro formacij lahko smučanje predstavimo na najenostavnejši, predvsem pa na zelo zabaven 

način. S tem načinom lahko tudi porušimo stereotip, da je smučanje izrazito individualen 

šport za osebnostno bolj zaprte ljudi. 
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Začetnika lahko do obvladanja smučarskih osnov pripeljemo na nešteto načinov. Izbira 

najboljše poti do znanja pa je odvisna predvsem od posameznika samega, učitelja smučanja 

ter okoliščin, v katerih učenec smuča. Okoliščine lahko učencu olajšamo s sodobno opremo, 

novimi pristopi, učinkovitimi didaktičnimi pripomočki in še čem. 

Na vsakem koraku v praksi moramo upoštevati, da mora proces učenja potekati skozi igro. 

Igra v ţivljenju, prav tako pa tudi v športu, ne bi smela biti le domena otrok. Tudi odrasli se 

radi igramo, in takrat znamo ta naš igriv duh v sebi tudi prenesti v ţivljenje in otrokom. In eno 

takih zabavnih oblik pri smučanju je tudi igra formacij, ki predstavlja način igre na snegu, 

hkrati pa eno izmed koristnih tehnik osvajanja znanja. 

»Glede na dejstvo, da sodi smučanje v skupini individualnih športnih panog, je potrebno 

poudariti, da proces učenja smučanja, razen pri določenih izjemah (najem učitelja za 

individualne ure), poteka po skupinah. Te zaradi varnostnih razlogov ne smejo biti številčno 

prevelike –osem, največ 10 tečajnikov. Zato je pomembno poudariti, da bodo učinki učenja 

smučanja lahko celo mnogo večji, če bomo pri tem izkoristili prednosti skupinskega dela. 

Predvsem pri otrocih je v tem pogledu mogoče izpostaviti pozitivne učinke medsebojnega 

rivalstva in uporabo igre kot najboljšega sredstva učenja. Tako kot pri otrocih kot tudi 

odraslih pa je proces učenja osvajanja tehnike mnogo uspešnejši, če končne storitve ali pa 

posredniške oziroma korekturne vaje izvajamo v parih, trojkah in po moţnosti tudi večjih 

skupinah.« (Lešnik, & Ţvan, 2007, str. 144) 

Smučanje v parih, trojkah ali večjih skupinah lahko izvajamo tudi po skupinah, ki so 

nehomogene. V teh situacijah imajo boljši smučarji nalogo, da slabšim narekujejo ritem, 

hitrost ter hodnik smučanja. Slabši smučarji pa skušajo svoj način smučanja prilagajati 

boljšim članom skupine. Ta način dela s svojo sproščeno in zabavno naravo bolj učinkuje, saj 

je aktivnih več ali pa celo vsi smučarji v skupini.  

Smučanje v trojkah je oblika skupinskega dela, kjer imajo skupine iste naloge, lahko pa tudi 

ne. Skupine oblikujemo po stopnji znanja, glede na vrsto napak pri gibanju, glede na interese 

znotraj celotne skupine, itd.   

»Vrlina dobrega učitelja smučanja je, da ima pregled nad hkratnim delom vseh skupin in da je 

vsaki skupini v pomoč pri njihovem delu. Ker se učimo smučati s smučanjem, je to učinkovita 

pot pridobivanja znanja in pravih smučarskih izkušenj.« (Naše smučine, 2007, str. 145) 
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»Sestava formacije je pogojena z znanjem, sposobnostmi smučarjev ter ustvarjalnostjo 

skupine. Paziti je treba na teţavnostno stopnjo zadane naloge in seveda na zagotavljanje 

varnosti na smučišču.« (Lešnik, & Ţvan, 2007, str.147) 

Primeri smučanja v urejenih formacijah 

Smučanje v paru: 

 Vzporedno (istosmerno): vzporedno smučamo lahko na več načinov. Prvi način je, da 

oba smučarja vijugata hkrati v isto smer, ohranjata hitrost, ritem ter vzporedno linijo. 

Ta formacija je najbolj osnovna in najbolj enostavna. 

 Vzporedno (protismerno): vsak smučar lahko smuča v svojo smer. Formacija je malo 

zahtevnejša, saj morata smučarja paziti, da ne trčita med seboj. Tukaj smučarja tudi 

ohranjata horizontalno linijo. 

 Senčno: smučarja smučata drug nad drugim v navpični ali vertikalni liniji. Spredaj je 

lahko slabši ali boljši smučar. Dogajanje poteka sočasno, torej ne smučata po isti sledi, 

temveč sta ves čas eden nad drugim. Lahko smučata v isto ali pa vsak smučar na drugo 

smer. 

 Zasledovalno: Pri tej formaciji zgornji smučar sledi prvemu, pri tem pa ostaja njegova 

hitrost smučanja enaka. Tu smučanje ne poteka sinhrono, temveč z zakasnitvijo. 

 Izmenično: Ta formacija je pravzaprav zasledovalno smučanje z istočasnim gibanjem 

v nasprotno smer. 

 

Smučanje v trojkah (večjih skupinah): 

 Piramida: Pri tej formaciji imamo več moţnosti. Prva je, da je na glavi piramide en 

smučar, zadaj sta postavljena dva, druga moţnost je obratna prvi. Lahko prvi smuča v 

eno smer, ostala dva zadaj v drugo in obratno, itd. 

2.5.2 Tekmovanje 

Tekmovalnost postaja v današnjih časih vse bolj dominantna oblika vedenja.  

Ob tekmovanju učitelji smučanja spoznavamo tako prednosti kakor tudi slabosti, ki jih 

prinašata zmaga in poraz. Poraz na mnoge deluje travmatično, vendar pa to ne bi smelo biti 

opravičilo, da ne bi dali in dajali moţnosti tistim, ki so s svojimi sposobnostmi zmoţni preseči 

povprečje ali se povzpeti do samega vrha.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Eva Osredkar; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

-29- 
 

»Danes se moramo izogibati ideološkim okvirom o enakosti, hkrati pa s strokovnim znanjem, 

predvsem s področja otrokovega obnašanja premagati morebitne posledice, ki bi jih na otroku 

lahko pustil poraz. Negativne izkušnje ob porazu lahko v veliki meri nevtraliziramo, če po 

tekmovanju nagradimo vse udeleţence tekmovanja. Nagrada (medalja, diploma) bo otroku 

dokaz za napredek in izkušnjo, k boljšim občutkom in motivaciji otroka v takih situacijah pa 

lahko veliko pripomore učitelj smučanja.« (Lešnik, & Ţvan, 2007, str.75) 

Avtorja dela Naše smučine in mnogi strokovnjaki na področju učenja smučanja so prepričani, 

da mora tekmovanje postati sestavina vsakega učnega procesa. Tak način otroke sicer 

pogosteje izpostavi tekmovalni situaciji, hkrati pa zagotovi večjo motivacijo za samo delo. 

Tako je tekmovanje pomemben del vzgojnega procesa, vendar zahteva nekaj več truda pri 

organizaciji. Za postavitev proge je potrebno pridobiti dovoljenje upravljavca smučišča. 

Progo je treba ustrezno zavarovati skupaj z upravljavcem in postaviti opozorilno tablo. 

Učence  razdelimo v skupine glede na njihovo smučarsko znanje. Pred tekmovanjem skupine 

izvedejo trening na zanje primernem terenu. Sem sodi učenje voţnje okoli kolov, kjer si 

pomagamo s smrekovimi vejicami, stoţci in različnimi količki, ki preţenejo strah pred 

hitrostjo in udarci ter pripomorejo k pridobivanju občutka za pravočasno izvedbo zavojev in 

ritmičnost.  

Po postavitvi tekmovalne proge sledi razdelitev štartnih številk in ogled proge. Vsak učenec 

prejme diplomo za udeleţbo na tekmovanju, ne glede na to, katero mesto je dosegel, prvi trije 

v vsaki skupini pa lahko prejmejo še priročne nagrade ali medalje. 

2.5.3 Smučarska oprema 

Smučanje je šport, pri katerem je zelo pomembna oprema, zato moramo otroku priskrbeti 

takšno opremo, ki mu bo omogočila udobno, varno in sproščeno smučanje.  Kljub temu, da 

otroci hitro prerastejo opremo, lahko na smučarskih sejmih dobimo kvalitetno opremo po 

zmerni ceni, pa tudi v marsikateri športni trgovini imajo akcijske ponudbe. Da bo imel otrok 

olajšano pot do smučarskega znanja in spretnosti je najbolje, da ima sodobno opremo, ki bo 

otroku tudi ustrezala glede na njegovo velikost, teţo in znanje. Ko bo otrok to imel, mu bo 

smučanje v zadovoljstvo in laţje se bo prilagodil na specifično okolje. (Pišot, & Videmšek, 

2004) 
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Smučarska zveza Slovenije je v osnovno smučarsko opremo vključila smuči z vezmi in 

varnostnimi vezmi, smučarske čevlje, palice, smučarsko opremo in rokavice ter varnostno 

čelado.  

Pred odločitvijo za pravo smučarsko opremo se moramo zavedati svojega znanja in 

sposobnosti. 

Izbira smučarske opreme: 

Smuči: 

 Dolţina smučk naj bi bila usklajena z velikostjo otroka (otrok ima lahko do 10 cm 

krajše smuči).  

 Stranski lok smučke je definiran s širino sprednjega, srednjega in zadnjega dela 

smučke ter z njeno dolţino. Te mere poleg nastavitve robnikov definirajo radij zavoja 

smuči. Smuči s krajšim radijem imajo bolj izrazit stranski lok in bolj »metuljasto« 

obliko, medtem ko so smuči z daljšim radijem stranskega loka običajno daljše in 

namenjene izvajanju daljših zavojev. Podatek o radiju smuči pomeni, kako smuči 

teoretično zavijejo, kadar so ves čas zavoja postavljene pod kotom 45 stopinj na 

podlago.  

 Pri nakupu je potrebno upoštevati tudi upogibno togost (trdoto) in torzijsko odpornost 

(vzvojno togost) smuči. Upogibno trše smuči uporabljajo predvsem tekmovalci in 

najboljši smučarji, ki smučajo pri velikih hitrostih in v zavojih dosegajo velike 

obremenitve. Upogibno manj toge (mehkejše) smuči spremenijo smer ţe pri manjši 

hitrosti in na osnovi delovanja manjših sil, zato so primernejše za začetnike in slabše 

smučarje.Torzijsko neodporna smučka pri obremenitvah v zavoju zlasti v sprednjih in 

zadnjih delih popušča. To pomeni nestabilnost smuči in nenatančnost vodenja zavojev. 

 Da bo otrok lahko vodil smučko v zavoj brez večjih naporov, morajo smuči imeti 

robnike primerno nabrušene. 

Smučarski čevlji: 

 Čevlji morajo biti primerno veliki. Lahko so za malenkost večji od otrokovega stopala. 

Čevlji naj se zapenjajo z več zaponkami, saj to omogoča dober oprijem stopala in 

gleţnja. Dobro je, če imajo rahel naklon. 

 Čevelj sestavljata školjka ter (prilagodljiv) notranji čevelj. Oba morata biti oblikovana 

čim bolj po nogi smučarja. Čevlji morajo biti udobni, topli, lahki in primerne velikosti. 
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Preveliki čevlji ne omogočajo ustrezne nastavitve robnikov in s tem tudi ne občutka za 

vodenje zavoja, prav tako pa smučarju ne zagotavljajo ustrezne toplotne izolacije. 

Indeks trdote čevlja se giblje za rekreativne smučarje od 50 do 70 , za boljše 

rekreativne smučarje pa od 70 do 90. 

Varnostne vezi: 

 Za vezi je pomembno, da so primerno nastavljene. Nastavljene pa so glede na 

otrokovo teţo in znanje. Vezi čevelj dobro pritrdijo na smučko. 

Smučarske palice: 

 Smučarske palice naj bodo primerno visoke. Smučar začetnik naj ima palice višje, 

nadaljevalec pa ima ţe lahko primerno niţje. 

 Primerno dolţino smučarskih palic pa dobimo tako, da jih obrnemo na ročaj in 

primemo pod krpljico. Kot v komolcu mora biti 90 stopinj. 

 

Smučarska obleka: 

 Ker je smučanje šport na prostem, lahko pride do različnih podnebnih razmer. Zato je  

zelo pomembna obleka, ki jo nosi smučar. Obleka mora biti nepremočljiva, dovolj 

topla ter zračna, da otroka ne bo zeblo. Najboljše je, če je obleka sestavljena iz dveh 

delov. 

Varnostna čelada: 

 Glava je zelo pomembni del telesa in zato je zelo pomembno, da jo zaščitimo. Je 

obvezen del opreme. Čelada naj ima tudi ščitnik za obraz. Mora se glavi trdno 

prilegati in mora biti dobro zapeta. 

Smučarske rokavice: 

 Rokavice naj bodo tople, nepremočljive. Za mlajše člane smučarjev so bolj praktične 

rokavice na en prst, saj le te laţje nataknejo, hkrati so pa tudi toplejše. 

Smučarska očala: 

 Tako kot vsa ostala oprema, so tudi očala ena izmed zelo pomembnih zaščitnih 

sredstev pri smučanju. Izdelane naj bodo iz upogljive plastike, na katero je pritrjena 

elastika, ki si jo otrok povezne preko glave. Očala naj imajo dobro zračnost in naj 

varujejo pred soncem. (Pišot, & Videmšek, 2004) 
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2.5.4 Pripomočki in naprave 

Kako pripeljati smučarskega začetnika do smučarskega znanja nam lahko pove več poti. 

Učitelji  pri svojem delu uporabljalo različne prijeme, s katerimi se poskušajo izogniti 

monotoni in enostranski usmerjeni vadbi. Učenje smučanje je potrebno prilagoditi učencu in 

ubrati pot in način, ki bosta glede na njegove zmoţnosti najbolj učinkovita. 

Da doseţemo cilj, je potrebna ustrezna motivacija. Eno temeljnih sredstev za dvig motivacije 

učencev v procesu učenja je igra, ki je pomembna zlasti za otroke, čeprav bi s pomočjo igre 

laţje naučili smučati tudi odrasle. Igra mora biti koristna in mora stremeti k ciljem, ki jih 

skozi proces učenja skušamo doseči. 

»Otroci med igro pozabijo na napor, kar zagotovo pripomore k laţjemu osvajanju novih 

motoričinih informacij ali njihovemu utrjevanju. Igra ima v otrokovem razvoju pomembno 

vlogo pri socializaciji in iskanju vloge v skupini. Zato mora biti igra sestavni del vsakega 

procesa učenja. Bodisi, da govorimo o različnih elementarnih igrah na snegu (štafetne igre ali 

moštvene igre v ogrevalnem ali zaključnem delu vadbe), smučanju v formacijah ali v 

postavitvah, se moramo zavedati, da mora biti igra izbrana skladno s cilji in vsebinami vadbe. 

Raznovrstnost vadbe je torej pravilo in ne sme biti izjema. Izbira iger od učitelja zahteva 

veliko znanja in organizacijskih sposobnosti.« (Lešnik, & Ţvan, 2007, str. 66) 

Da lahko učitelj poučuje raznovrstno vadbo, mora biti ustrezno inovativen in ustvarjalen. 

Najmlajše člane lahko k delu pritegnemo najlaţje s pomočjo različnih pripomočkov, vendar 

mora biti uporaba le-teh smiselna, saj v nasprotnem primeru zastavljenih ciljev ne bo mogoče 

doseči. Učenec mora pri učenju smučanja pokazati ustrezen napredek oziroma korekcijo 

nepravilnega gibanja smučarja. 

Velika izbira didaktičnih pripomočkov lahko veliko pripomore k laţjemu, hitrejšemu, 

predvsem pa uspešnejšemu učenju. Ti so lahko standardizirani ali improvizirani. Pri delu na 

snegu lahko učitelj uporablja zahtevnejše, moderne in draţje pripomočke, pomaga pa si lahko 

tudi s pripomočki, ki so lahko vedno pri roki (smučarske palice, vejice, storţi, plastenke, itd.) 

Ni nujno, da pripomočke kupujemo, lahko jih učenci izdelajo sami pri pouku likovne vzgoje. 

Plastenke napolnijo z vodo, ki so jo obarvali s tempera barvicami, izdelajo ţogice iz papirja, 

narišejo ţivali na kos blaga, ki ga obesimo na dve palici, tako da predstavljata veleslalomska 

vratca. Učiteljice lahko sešijejo vreče iz blaga, ki imajo obliko ţivali; učenci vanje natlačijo  

peno in vstavijo količek, da lahko ţivali pritrdimo v sneg. Domišljija ne pozna meja. 
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Lahko pa se odločimo za tovarniško izdelane pripomočke, ki kljubujejo neugodnim 

vremenskim razmeram in so ţivopisanih barv. »Vile« in »dolga palica« sta v pomoč manj 

spretnim začetnikom, da lahko pri zelo nizki hitrosti in ob pomoči učitelja osvojijo klinasti in 

pluţni poloţaj. »Vezica«, katero privijemo na smuči, drţi krivini skupaj, da ne beţita narazen, 

z obroči in stoţci popestrimo vadbo začetnih oblik smučanja, uporabljamo jih pri splošnem in 

specialnem ogrevanju ter pri izdelavi poligonov.  

Tu so še različni tuneli, valji in ţivali iz pene, ki jih s pomočjo količkov zapičimo v sneg. S 

smučarskimi koli lahko postavimo pravo slalomsko ali veleslalomsko progo, na kateri lahko 

priredimo tudi tekmovanje. Zavedati pa se moramo, da je za kakršnokoli postavitev stoţcev 

ali kolov na smučišče potrebno pridobiti dovoljenje upravljavca smučišča, ki za ta namen 

označi in zapre del smučišča. 

Kratke smuči so laţje, zaradi njihove oblike pa je z njimi začetnik bolj okreten - omogočajo 

laţje gibanje, ki močno spominja na rolanje ali drsanje. Nudijo manj opore v smeri naprej - 

nazaj, zato je smučar prisiljen ohranjati uravnoteţen poloţaj na sredini smuči. Pri učenju 

osnovnega vijuganja, predvsem pa pri terenskem vijuganju so zelo dobrodošel pripomoček. 

Tepihi, ki kljubujejo snegu in mrazu so v veliko pomoč pri vzpenjanju v breg. Pomagamo si 

lahko tudi z vrvjo, ki jo pritrdimo na dva kola. Otroške vlečnice, sestavljene iz jeklene vrvi in 

ročajev ali pa samo iz vrvi zamenjujejo tekoči trakovi, ki so otrokom bolj prijazni. Krogci, 

sidra in sedeţnice so sestavni del vsakega smučišča, na višje leţeče smučarske terene pa se 

lahko pripeljemo s kabinskimi ţičnicami. 

Z vsemi temi pripomočki lahko pomagamo otroku, da izgubi strah, delo učitelja pa je laţje. 

Otroku omogočimo novo izkušnjo in obogatimo njihovo gibalno znanje. Izdelani morajo biti 

tako, da so primerni za uporabo na snegu (mraz, vlaga, veter, sonce, itd.), da so izdelani iz 

ustreznih materialov, da so brez ostrih delov (guma, primerna plastika, zaščiten les, itd.). 

Njihov videz pa mora biti zanimiv in prijeten, kar doseţemo s pisanimi in ţivimi barvami. 

Primeri didaktičnih pripomočkov: 

 visoki in nizki stoţci, 

 obroči (veliki, srednji, mali; leseni, plastični, gumijasti, itd.), 

 ţoge (velike, majhne, mehke, itd.), 

 palice, različno dolgi količki, 

 različne talne označbe, 
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 baloni, 

 kolebnice, 

 kocke, 

 blazine, 

 piščalke, 

 kiji, itd. 

2.6  Varnost 

Alpsko smučanje je dolgo veljalo za šport, ki nudi zabavo, rekreacijo, ki ne terja neke 

posebne discipline in pravega urjenja. Same poškodbe so bile posledica naključja, 

nepazljivosti, neznanju, skratka nekemu normalnemu tveganju. S pojavom novih oblik 

drsenja, novih tehnik, novih pripomočkov in s povečanjem števila smučarjev, je naraslo tudi 

število poškodb. Zato je še posebej pomembna potreba po redu in varnosti na smučiščih. 

Učence, starše in spremljevalce seznanimo z nevarnostmi na smučišču in osnovnimi pravili 

obnašanja, saj smučanje zahteva, da tisti, ki se z njim ukvarja, v sebi nosi športni duh, 

vljudnost, korektnost, odgovornost, predvsem pa poznavanje lastnih meja in fizičnih kot tudi 

psihičnih zmoţnosti in sposobnosti. Če to smučar upošteva, je lahko smučanje predvsem 

zabava in je lahko lep, varen šport. Spremljevalci morajo biti sposobni nuditi prvo pomoč 

poškodovanemu učencu in ga spremljati k zdravniku. 

2.6.1 Varstvo narave 

Učitelj smučanja in razredni učitelj mora biti na vsakem koraku vzor svojim učencem. 

Vzgojni vidik izobraţevanja je zelo pomemben pri vseh dejavnostih šolskega izobraţevalnega 

sistema. Učence je potrebno vzgajati na kulturen odnos do narave. 

Nenehno jih moramo opozarjati na pravilen odnos do narave. Otrokom povejmo, naj se drţijo 

označenih prog in smučin, upoštevajo naj oznake in zapore prog. Odpovejmo se voţnji zunaj 

prog, posebno v gozdovih. Ne vozimo naj se na zavarovano območje in varujmo ţivali, tako 

da ne povzročamo hrupa, ker jih s tem plašimo in ne uničujmo rastlin. Vsak naj svoje smeti 

odvrţe v koš. 
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2.6.2 Varnost na smučišču 

»Smučišče je urejen, označen, zavarovan in nadzorovan smučarski prostor, ki je trajno 

namenjen smučanju in ki ga sestavljajo urejene smučarske proge, dostopne in izstopne poti na 

smučarske proge, smučarske poti, ki povezujejo posamezne proge, smučarske poti v dolino, ki 

so s strani upravljavca smučišča označene in zavarovane, površine, namenjene drugim 

športnim aktivnostim ali drugim dejavnostim, in druge urejene površine znotraj smučišča.« 

(Slovensko smučarsko pravo in varnost na smučiščih, 2006, str.81) 

2.6.3 Označbe na smučiščih 

Na smučiščih se skladno z izkušnjami mednarodnega razvoja postavljajo naslednji 

mednarodni signalizacijski znaki: 

 znaki za obveznost, 

 znaki za prepoved, 

 znaki za nevarnost, 

 obvestilni znaki - informacijski znaki, 

 druge obvestilne oz. informacijske označbe,  

 smerni - usmerjevalni znaki, 

 panoramsko - informacijski znaki, 

 znaki posebnih oblik in 

 10 FIS pravil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Eva Osredkar; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

-36- 
 

2.6.4 FIS pravila 

Slika 1: Obzirnost do drugega Slika 2: Izbira smučine  

 Smučar se mora 

obnašati tako, da 

ne ogroţa ali 

poškoduje 

drugih 

smučarjev. 

 Hitrejši smučar 

mora smučino 

izbrati tako, da ne 

ogroţa smučarjev 

pred seboj. 

Slika 3: Prehitevanje Slika 4: Smučarsko znanje 

 Smučar lahko 

poljubno 

prehiteva, 

vendar v taki 

razdalji, da ima 

prehitevani 

dovolj prostora 

za smučanje. 

 

 Hitrost voţnje 

mora smučar 

prilagoditi svojemu 

znanju, razmeram 

na smučišču in 

gostoti smučarjev. 

Slika 5: V smuk - nadaljevanje Slika 6: Ustavljanje 

 Preden smučar 

odsmuča po 

progi, mora 

pogledati 

navzgor in 

navzdol, ali je 

varno zanj in za 

druge. 

 Smučar se ne 

sme ustavljati na 

zahtevnejših 

delih smučišča, 

razen v sili, 

vendar naj se 

čimprej umakne. 
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Slika 7: Vzpenjanje - sestopanje Slika 8: Upoštevanje označb 

 Smučar sme za 

vzpenjanje ali 

sestopanje 

uporabiti le del 

smučišča. 

 Smučar mora 

spoštovati 

informacije, 

signale in 

prometne 

oznake na 

smučiščih. 

Slika 9: Pomoč ob nesreči Slika 10: Dolţnost legitimiranja 

 Ob nesreči je 

smučar dolţan 

po svojih 

močeh 

pomagati 

ponesrečencu. 

 Smučar, 

udeleţenec ali 

priča, odgovoren 

ali ne, se mora pri 

nesreči pustiti 

legitimirati 

odgovorni osebi. 

 

2.6.5 Razdelitev smučarskih prog po teţavnosti 

Osnovne razvrstitve smučarskih prog po teţavnostnih stopnjah so relief ozemlja ter strmina in 

oblikovanost pobočja. Smučarske proge se delijo na naslednje teţavnostne stopnje: 

 lahke proge - modra barva (prečni in vzdolţni nagib modre proge ne sme presegati 

25%, z izjemo krajših odsekov na odprtem terenu); 

 srednje teţke proge - rdeča barva (prečni in vzdolţni nagib rdeče proge ne sme 

presegati 40%, z izjemo krajših odsekov na odprtem terenu); 

 teţke proge - črna barva (proge, katerih maksimalne vrednosti presegajo vrednosti za 

rdeče, se označujejo kot črne; (Sever, & Bedrač, 2006). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Eva Osredkar; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

-38- 
 

2.6.6 Nevarnosti na smučiščih 

Kot v vsaki športni dejavnosti, se tudi tukaj dogajajo nesreče, ki so lahko posledica osebne 

krivde, neustrezne opreme, okoliščin v okolju oziroma višje sile. 

Razen splošnih nevarnosti gorskega sveta, kot so sneţni plazovi, hitra sprememba vremena, 

sneg, deţ, megla in nevarnosti, ki so posledica športnega ali rekreacijskega smučanja, lahko 

na smučiščih ločimo še pričakovane, nepričakovane in začasne nevarnosti (stroji za urejanje 

smučišč). Med pričakovane nevarnosti (smučar jih lahko vnaprej predvidi) štejemo grbine, ki 

so nastale zaradi uporabe smučišča (odrinjen sneg), posamezne površine pomrznjenega snega, 

kriţanje poti smučarjev na označenih kriţiščih, skupino dreves ali posamezno drevo sredi 

smučarske proge, označene ovinke in zoţitve smučarske proge, usmerjevalno tablo sredi 

smučišča, pojav drobnega kamenja in zemlje na smučišču, ki sta posledica obrabe in strojne 

obdelave smučišča. Pri nepričakovanih nevarnostih gre za dogodke ali stanja, ki jih smučar ne 

more vnaprej predvideti. Mednje štejemo pojav skal, kopnine, stroje na smučišču (topovi za 

dodatno zasneţevanje in teptalni stroji), različne aktivnosti, ki se izvajajo organizirano in 

lahko bistveno vplivajo na varnost uporabnikov (Sever, & Bedrač, 2006). 

2.6.7 Nesreča na smučišču 

»Nesreča na smučišču je dogodek, v katerem je bila udeleţena vsaj ena oseba in katerega 

posledica je smrt, huda ali laţja telesna poškodba ene ali več oseb ali materialna škoda.« 

(Marušič, 2006, str. 82) 

Preteţni del nezgod na slovenskih smučiščih nastane brez zunanjega vpliva oziroma ravnanja 

druge osebe. Prevladujejo predvsem telesne poškodbe kolena, glave/vratu, ramena/nadlakti, 

zapestja/dlani/prstov in komolca/podlakti (Marušič, 2006). 

»V primeru nezgode so smučarski učitelji v okviru svojega znanja in moţnosti dolţni 

pomagati ponesrečenim, tako da: 

 zavarujejo kraj nezgode, 

 dajo ponesrečencu nujno prvo pomoč, 

 poskrbijo, da je obveščena reševalna sluţba, 

 zberejo potrebne podatke in jih posredujejo reševalcem in drugim odgovornim 

osebam. 
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Če je prišlo do nezgode v njihovi navzočnosti, so dolţni ostati na kraju dejanja do prihoda 

reševalcev in drugih odgovornih oseb na smučišču. Na zahtevo odgovornih oseb, ki so 

zadolţene za red in varnost na smučišču, so se dolţni legitimirati, tudi če niso neposredno 

udeleţeni v nezgodi.« (Šturm et al., 2002, str. 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Eva Osredkar; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

-40- 
 

3.0 CILJI  

V skladu s predmetom in problemom diplomskega dela smo postavili naslednje cilje: 

 predstaviti pojem šole v naravi, 

 predstaviti postopnost učenja smučanja, 

 predstaviti psihično in fizično pripravo učencev na smučanje, 

 predstaviti katere pripomočke in naprave lahko uporabimo pri učenju smučanja, 

 predstaviti problem skrbi za red in varnost na smučišču ter postopanje v primeru 

nesreče, 

 napisati 5 učnih priprav za izvedbo šole smučanja, jih praktično izvesti in analizirati 
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4.0 HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednjo hipotezo: 

Vsako od 5-ih učnih priprav je moţno izpeljati v zimski šoli v naravi, v času 5-ih dneh, s 

homogeno skupino otrok, s pribliţno enakovrednim smučarskim znanjem in tudi doseči 

zastavljene cilje znotraj posamezne učne priprave. 
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5.0 METODE DELA 

5.1  Vzorec merjencev: 

V šoli smučanja je sodelovalo 11 učencev, ki so bili stari od 10 do 12 let.  

5.2  Vzorec spremenljivk:  

Uporabili smo 5 učnih priprav za poučevanje smučanja. Ena učna priprava je bila namenjena 

enemu dnevu učenja smučanja. 

5.3  Organizacija meritev:  

S sodelovanjem tečajnikov šole smučanja smo meseca januarja leta 2011 izvedli 5 dnevno 

smučarsko šolo. Učne ure smučanja so bile izvedene na smučišču v Italiji, natančneje v kraju 

San Pellegrino. 

5.4  Metode obdelave podatkov:  

Vsak izveden dan učenja smučanja smo analizirali. 
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6.0 UČNE PRIPRAVE Z ANALIZAMI 

6.1  UČNA PRIPRAVA 1. dan 

ŠTUDENTKA: Eva Osredkar 

ČAS: 09.01.2011 

ŠT. UČENCEV: 11 učencev 

PROSTOR: smučišče San Pellegrino 

 

1. GLAVNI CILJ URE:  Učenci se prilagodijo na smučarsko opremo. 

 Učenci spoznajo osnovne poloţaje. 

 Učenci se naučijo uporabiti vlečnico. 

 

2. CILJI: 

a) Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

 Učenci se prilagodijo na smučarsko opremo (smuči, smučarske čevlje). 

 Učenci se spoznajo z osnovnimi poloţaji (paralelni, klinasti, pluţni).  

 Učenci se naučijo klinasto vijuganje. 

 Učenci znajo uporabljati vlečnico (krogci). 

b) Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

 Učenci razvijajo: 

 Koordinacijo. 

 Ravnoteţje. 

 Vzdrţljivost. 

 Moč. 

c) Čustveno socialna raven: 

 Razvijati samozavest. 

 Razvijati pozitiven odnos do narave, 

 Razvijati občutke zadovoljstva ob obvladovanju lastnega telesa in izraţanja z 

gibanjem. 

 Razvijati sodelovanje in medsebojno pomoč. 

 Premagati strah pred strmino in vlečnico. 

d) Zdravstveno higienski: 

 Skrbeti za osebno higieno. 

 Razumeti prednosti primarnih športnih oblačil in obutve. 

 Skrb za pravilno telesno drţo. 
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3. TIP URE: 

a) Po vsebini: Zimske dejavnosti. 

b) Po etapi učnega procesa: Posredovanje novih vsebin 

 

4. METODIČNE ENOTE: 

 prilagajanje na smučarsko opremo, 

 osnovne oblike drsenja: vaje na mestu, drsenja naravnost,  

 preproste spremembe smeri drsenja;  

 uporaba vlečnice 

 

5. UČNE METODE: 

a) Demonstracija: 

 neposredna 

 posredna 

 zaporedna 

 posamična 

b) Razlaga 

c) Pogovor 

 

6. UČNE OBLIKE: 

a) Frontalno delo: 

 poligon 

 štafeta 

 delo v vrsti, koloni, polkrogu, 

krogu 

 delo v parih 

b) Skupinsko delo: 

 delo v homogenih skupinah 

 delo v heterogenih skupinah 

c) Individualno delo: 

 z osebnimi kartoni 

 

7. VARNOST: 

 Pred začetkom ure preverim, če imajo vsi učenci primerno smučarsko opremo. 

 Učenci, ki imajo ţvečilke, jih morajo vreči v smeti. 

 Vsak ima okoli sebe dovolj prostora. 

8. UČNI PRIPOMOČKI: 

 11 smučarskih čelad,  

 11 smučarskih očal,  

 11 smučarskih kompletov,  

 11 parov smučarskih čevljev,  

 11 parov smuči,  

 11 parov smučarskih palic,  

 11 balonov,  

 11 obročev, 

 20 stoţcev. 
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PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 40 minut 

a) Splošno ogrevanje Trajanje: 15 minute 

 

Igra: Obisk v Ţivalskem vrtu 

Opis igre: Navajanje na smučarske čevlje: 

Otroci gredo danes v ţivalski vrt pogledat, kaj delajo ţivali (hoja na mestu). Seveda morajo s 

seboj odnesti tudi nekaj sadja (pobiranje sadja – hoja po prstih; sadje dajo v košaro – hoja po 

petah). Ustavijo se pri pingvinih, ki se le leno prestopajo z noge na nogo (prenos teţe z noge 

na nogo), v sosednji ogradi pa konji veselo tekajo, da jim grive plapolajo v vetru (hoja ali tek 

z visokim dvigovanjem kolen). Zajčki veselo poskakujejo (zajčji poskoki zajci skačejo tako, 

da se odrinejo z zadnjih tačk (nog) in doskočijo na sprednje tačke (roke) naokoli in 

prestrašeno opazujejo tolikšno mnoţico zvedavih oči. Miške se hitro skrijejo v svojo luknjico 

(tek po prstih), ţirafe pa stegujejo svoje dolge vratove čez ograjo (nagibanje telesa naprej in 

nazaj). Ţabice z dolgimi skoki poskačejo v vodo (ţabji poskoki), rakci pa tekmujejo, kdo bo 

prej na drugi strani šprinterske steze (hoja ali tek vstran). Medvedi se z dolgimi koraki počasi 

pozibavajo in iščejo kaj za pod zob (hoja z dolgimi koraki), pujski se veselo valjajo po blatni 

luţi (kotaljenje), tigri pa splezajo na najvišjo skalo in budno opazujejo dogajanje (hoja v hrib 

z zapikovanjem prstov v sneg) in se nato počasi spustijo v svojo votlino (hoja po hribu 

navzdol z zapikovanjem pet v sneg). 

 

b) Specialno ogrevanje (gimnastične vaje) – (priloga) Trajanje: 10 minut 
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GLAVNI DEL URE Trajanje: 4 ure 

a) Snovna priprava 

1. Nošenje smuči in palic: Otroci najlaţje nosijo smuči v naročju, tako da imajo nad 

njimi pregled in pri obračanju ne ogroţajo ostalih. Smuči pa se praviloma nosijo na 

rami, pri tem pa je pomembno, da so prednji deli spetih smuči obrnjeni naprej in 

plosko na ramenu tako, da je glava vezi za ramenom. Zadnji deli smuči naj bodo 

usmerjeni navzgor, da pri obračanju ne moremo zadeti koga, ki stoji zraven. Z eno 

roko drţimo smuči, v drugi roki pa drţimo palice. 

 

2. Čiščenje podplatov smučarskih čevljev in obuvanje smuči:  

Najprej s  podplatov smučarskih čevljev očistimo sneg, z drgnjenjem naprej in nazaj po 

peti vezi (Pancerje lahko očistimo tudi s pomočjo smučarske palice.); smučarski čevelj 

nastavimo najprej v glavo vezi s sprednjim delom - prsti, preverimo, če je zadnji del čevlja 

na sredini vdolbine pete vezi; zadnji del čevlja s prenosom teţe telesa nekoliko nazaj 

potisnemo v peto.  

Dobro vpetost čevljev v vezi pred začetkom smučanja preverimo na mestu z izrazitejšim 

nagibom naprej, vstran ter z udarcem notranjega in zunanjega robnika ob sneţno površino. 

Pokazatelj pravilne vpetosti in lege čevlja v vezi je tudi poloţaj zavor, ki se morajo 

prilegati peti vezi.  

3. Privajanje na smuči in osnovne položaje:  

Na mestu:  

 izmenično podrsavanje s smučmi naprej in nazaj,  

 »preverjanje teţe smuči« - dvigovanje smuči z visokim dvigovanjem kolen,  

 izmenično dvigovanje krivin smuči, zadnjih delov smuči,  

 »medvedji ples« - prestopanje vstran,  

 prestopanje okrog: svoje osi,  krivin smuči - sonček, zadnjih delov smuči - sneţinka,  

 nagibanje telesa naprej-nazaj, 

  trije osnovni smučarski poloţaji: poloţaj smuka naravnost - pomfri, klinasti poloţaj – 

mala pica, pluţni poloţaj – velika pica, 

 prehod iz paralelnega v klinasti poloţaj, prehod iz paralelnega v pluţni poloţaj, 

prehod iz paralelnega v klinasti poloţaj in nato v pluţni poloţaj, 
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 vstajanje po padcu: 

Z rokami: Nogi čim bolj skrčimo k sebi pod zadnjico, nagnemo se naprej, da se laţje 

spravimo na kolena. Opremo se na zgornjo roko, smučki postavimo na robnik in se 

poberemo. 

S pomočjo palic: Najprej smuči postavimo v poloţaj pravokotno glede na vpadnico. S tem 

preprečimo drsenje smuči po bregu. Nato se nagnemo naprej in se opremo na palici, ki jih 

v sneg zapičimo nad smučmi, čim bolj pravokotno na sneţno površino tako, da je palica 

zgornje roke pred telesom, palica spodnje roke pa za telesom. 

4. Osnovne oblike drsenja: 

Drsenja naravnost: 

  »skiro« - drsenje na eni smučki v parih in posamično,  

 hoja s smučmi – »pingvini«,  

 vlečenje partnerja (na znak smučar prehaja iz sklenjenega v razklenjen poloţaj smuči,  

spreminja osnovne poloţaje – paralelni, klinasti, pluţni),  

 potiskanje partnerja (spreminjanje poloţajev smuči na znak). 

 

Vzpenjanje v breg: 

Stopničasto vzpenjanje ali vzpenjanje v razkoraku in spust po bregu:  

 na paralelno postavljenih smučeh (prestopanje v sosednjo smučino in nazaj, prehajanje 

iz visokega v nizek poloţaj, sonoţni odrivi, drsenje naravnost s palicami v 

predročenju, nagibanje naprej-nazaj),  

 prehod iz drsenja na paralelno postavljenih smučeh v pluţni poloţaj (zaustavljanje) / 

klinasti poloţaj / klinasti in nato pluţni poloţaj,  

 vzvratna voţnja. 

 

Preproste spremembe smeri drsenja: 

 »Pahljača zavojev« v klinastem poloţaju 

 »jadrnica« – po blagi naklonini se spustimo v klinastem poloţaju s palicami v 

predročenju, nato zapiha veter in jadro se napne – palice gredo v vzročenje in s 
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telesom se odklonimo na eno stran; pri pravilni izvedbi se neobremenjena smučka 

nekoliko dvigne od podlage, obremenjena smučka pa spremeni smer,  

 pahljača zavojev v klinastem poloţaju – »avionček« (roke so v odročenju, s telesom se 

nagibamo na eno in nato na drugo stran), potisk bodočega zunanjega kolena naprej in 

navznoter (pomagamo si z obema rokama, tako da ju poloţimo na koleno), »čiščenje 

pancerja« (predklonimo se in z obema rokama očistimo sneg iz pancerja), roki v boku 

in odklon trupa, obe roki na kolenih (iste vaje uporabimo za navezovanje dveh zavojev 

v klinastem poloţaju). 

 z obroči: voţnja avtomobila (obroč v predročenju), oblačenje/slačenje, nizek zavoj 

(obroč potuje ob nogi navzdol do čevlja), dva voznika (dva smučarja drţita en obroč), 

risanje (obroč drsi po snegu in pušča za seboj sled), 

 s palico: palica pred seboj, prenašanje palice – avionček, risanje; veslanje, palica gor-

dol, sedeţ, 

 z balonom: balon nad glavo, balon gor-dol, med nogami, balon levo-desno, 

 z dvema palicama: anteni (palici pred seboj, v vertikalnem poloţaju), avion, 

 okoli stoţcev. 

 

5. Uporaba smučarske vlečnice 

Skupino otrok odpeljemo do vznoţja, kjer si ogledajo, kako se je treba postaviti in sprejeti 

sidro ali »kroţnik« in nadaljevati voţnjo proti vrhu. Pri tem poudarimo, da med voţnjo ne 

smemo sesti, ker pademo. Pri začetnih poizkusih eden od učiteljev pomaga pri vstopu na 

ţičnico, drugi pa pri izstopu na vrhu. V primeru padca naj se otrok umakne izpod vlečnice 

na stran in počaka na učitelja. 

Pristop k vlečnici: palici primemo z zunanjo roko (na sredini), notranjo roko pripravimo 

za prijem sidra ali kroţca, v smučino vlečnice stopimo hitro, smuči naravnamo v smeri 

drsenja navzgor, stati moramo vzravnano na obeh nogah, pripravljeni na potisk. 

Voţnja z vlečnico: v trenutku stika s sidrom (kroţcem) napnemo vse mišice spodnjega 

dela telesa in primemo vlečnico z obema rokama, na sidro (kroţec) ne sedemo, ampak se 

naslonimo, gledamo predse. 

Izstopanje iz vlečnice: ko pridemo na vrh, se rahlo povlečemo naprej in spustimo sidro 

(kroţec) v smeri naprej, oddrsimo vstran in hitro zapustimo izstopno mesto. Navajanje 

tečajnikov na vlečnico: tečajnik trdno stoji na obeh smučeh, učitelj priteče    mimo s 
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krogcem (palico, sidrom), tečajnik povleče krogec kar se da hitro med nogi, na paralelno 

postavljenih smučeh drsi v hrib, pogled je usmerjen naprej. 

b) Metodična priprava 

 

Dejavnosti učitelja: 

Pri začetnikih vodi vsako skupino učitelj zelo počasi zaradi same varnosti in pomoči učencem 

ter zaradi priprave pripomočkov in poligonov. Učitelj vsako vajo razloţi, jo demonstrira, nato 

pa pomaga učencem izvesti zadano nalogo. Če mora kdo na stranišče ali pa se poškoduje, ga 

učitelj spremlja. 

Dejavnosti učenca: 

Učenci skušajo vsako razloţeno in prikazano nalogo izvesti po svojih najboljših močeh. Če 

jim naloga povzroča preglavice, prosijo učitelja za pomoč. 

 

c) Količinska priprava 
 

Učitelj se odloči za ponovitev vaje, če je učenci še ne obvladajo, pomembno pa je tudi, da se 

izvede čim več vaj, da bo vadba zanimiva in efektivna. 

Učitelj po potrebi naredi med vadbo odmor za 10 do 15 minut, da si učenci nekoliko 

spočijejo, ob 12 pa naredijo daljši odmor. 

d) Organizacijska priprava 

 

Učitelji se z učenci najprej zadrţujejo na poligonu za začetnike, ko pa učenci obvladajo 

zaustavljanje in pahljačo zavojev, se premaknejo na blago naklonino. 

ZAKLJUČNI DEL DNEVA Trajanje: 10 minuti 

 

Skupaj z učenci naredimo sneţaka. 
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PRILOGA  

b) Specialno ogrevanje – gimnastične vaje z rokavico Trajanje: 10 minut 

 

VAJA ZAČETNI 

POLOŢAJ 

OPIS VAJE ŠT. 

PONOVITEV 

NAMEN oz. UPORABA 

1. Stoja razkoračno, 

roke so v 

predročenju, 

rokavico drţimo 

z obema rokama. 

Z glavo kroţimo 

v obe smeri. 

Glavo 

predklonimo in 

zaklonimo 

2 x 3  

8 x predklon 

8 x zaklon 

Raztezanje vratnih mišic. 

2. Stoja razkoračno, 

roke so v 

vzročenju rahlo 

pokrčene, 

rokavico drţimo 

z obema rokama.  

Izmenični 

zasuki trupa (2 x 

desno in 2 x 

levo). 

8 x Raztezanje sukalk trupa, 

premikalk ramen, vratnih 

mišic ter mišic rok in 

hrbta. 

3. Stoja razkoračno, 

roke so v 

vzročenju, 

rokavico drţimo 

z obema rokama.  

Izmenični 

odkloni trupa. 

8 x  Raztezanje bočnih 

upogibalk trupa in 

ramenskih mišic. 

4. Stoja razkoračno, 

roke so v 

vzročenju, 

rokavico drţimo 

z obema rokama. 

Predkloni trupa 

(roke so med 

nogami). 

8 x  Razteg 

iztegovalk trupa. 

5. Stoja sonoţno, 

roke so v 

predročenju, 

rokavico drţimo 

z obema rokama. 

Zamah z 

desno/levo nogo 

v zanoţje. Trup 

je pokončen. 

2 x 8 Raztezanje mišic kolka, 

trupa, ramen in zadnjice. 

6. Leţimo na hrbtu, 

noge so 

pokrčene, roke so 

v predročenju, 

rokavico drţimo 

z obema rokama. 

Dvigujemo trup 

(dvig v polsed in 

spust v leţo na 

hrbtu). 

2 x 5  Krepitev zgornjih 

trebušnih mišic in 

upogibalk trupa. 

7. Stoja sonoţno, 

rokavico 

postavimo na tla 

Poskoki. 

Skačemo v 

obroč in ven iz 

8 x Krepitev stegenske mišice. 
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pred sabo. njega. 

8. Stoja razkoračno, 

roke so v 

predročenju, 

rokavica je na 

tleh pred nami.  

Stresanje rok, 

nog in trupa. 

10 sekund Sprostilna vaja za celo 

telo. 
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6.1.1 ANALIZA 1. SMUČARSKEGA DNE, San Pellegrino, 9.1. 2011 

Bilo je lepo, sončno jutro za prvi dan. Po predhodnem dogovoru s starši in otroci prejšnji dan 

v hotelu, smo se zbrali na zbirališču na smučišču. Vsem prisotnim smo učitelji smučanja 

najprej povedali potek smučarskega dogajanja čez dan v šoli smučanja. 

Prvi dan smo otroke razdelili v skupine tako, da so se morali zapeljati po prvi blagi naklonini. 

Po opazovanju njihovih spretnosti in sposobnosti, smo jih razdelili v čim bolj homogene 

skupine. Nato smo si tudi učitelji med seboj razdelili skupine. Ta teden sem prevzela skupino 

otrok, ki niso bili čisti začetniki, niso pa še bili  v najboljši skupini. Torej moja skupina je 

spadala ţe med nadaljevalce. Večina je smučke ţe brez problemov postavila v paralelni 

poloţaj. 

S skupino smo se sprva postavili na rob smučišča, na varno mesto, kjer smo se lahko spoznali 

po imenih. Takoj sem postavila svoja pravila vedenja, kajti smučišče je kot učilnica na 

prostem, zato je tukaj toliko bolj pomembna varnost. 

Kljub stopnji znanja, ki ga je imela moja skupina, sem prvi dan začela z osnovami, saj mora 

biti prvi smučarski dan prijeten. Prijeten pa bo le, če se ga učenec in učitelj lotita na pravi 

način. 

Poleg napotkov za obnašanje in za varno delo na snegu, smo skupaj pregledali celotno 

smučarsko opremo. Pogovorili smo se, kako se z njo ravna. Pokazala sem ji pravilno obuvanje 

smučarskih čevljev. Ugotovila sem, da je imela kljub njihovi starosti in znanju, večina s tem 

teţave. Sklepala sem, da jim pri tem vedno pomagajo starši. 

Kljub ne prav zanimivem začetku, je bila skupina ţeljna sodelovanja, kar mi je dalo zagon. 

Za uvodno motivacijo sem si izbrala igro, v kateri so se otroci spremenili v različne ţivali iz 

ţivalskega vrta. Igra je bila namenjena tudi splošnemu ogrevanju in dobra za prilagajanje na 

smučarski čevelj. 

Bala sem se, da bo igra preveč »otročja« za njih, vendar so se vsi zelo hitro vključili in 

sprejeli vloge ţivali. Tudi jaz sem sodelovala in menim, da jih je to še bolj spodbudilo. 

Prilagoditev na smučarski čevelj mora biti zelo pomembna, saj se mora otrok počutiti varno, 

udobno in pri tem mu mora biti toplo. Ko bodo ti dejavniki izpolnjeni, bo tudi vse ostalo laţje. 
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Po igri smo se ogreli tudi z gimnastičnimi vajami. Ogrevanje je zelo pomembno, saj 

preprečuje poškodbe. Otroci so se tukaj zelo nasmejali. 

Ko smo se ogreli, smo se naučili kako se pravilno nosi smuči in palice. Večina otrok je to ţe 

vedela, tako da smo to hitro naredili in se tako sprehodili do vznoţja hriba, kjer smo se očistili 

podplate smučarskih čevljev in obuli smučke. 

Ob vznoţju smo naredili vaje za privajanje na smuči in osnovne poloţaje. Večini se vaje ob 

demonstraciji niso zdele teţke. Z veseljem so sodelovali, ker je bilo vse izvedeno skozi igro. 

Ker so bili tečajniki ţe spretni na smučkah, smo te vaje hitro osvojili. 

Najbolj zabavno nam je bilo delo v parih. Otroci so se nasmejali, ko so morali vleči partnerja, 

kjer je moral na znak prehajati iz sklenjenega v razklenjen poloţaj smuči. To so naredili zelo 

hitro, saj vaja ni zahtevna. 

Ker so bili tečajniki ţe vajeni vlečnice in drugih naprav na smučišču, niso bili ravno 

navdušeni nad vzpenjanjem v breg, vendar so spremenili mnenje, ko so videli, da imam 

pripravljene razne pripomočke.  

Zelo dobro jim je šla »pahljača zavojev« v klinastem poloţaju, kjer so postavili palice v 

predročenje in nato v vzročenje in s tem oponašali »jadrnico«. Večje teţave so bile na začetku 

z oponašanjem »aviončka«. Vendar ko smo odstranili palice, jim ta vaja ni bila več tak 

problem. Roke so tukaj bile v oporo tako, da so jih poloţili na kolena. S tem so laţje potisnili 

bodoče zunanjo koleno naprej in navznoter.  

Sledile so vaje za preproste spremembe smeri v klinastem poloţaju. Tukaj je vaja avionček 

stekla ţe brez teţav. Najbolj so uţivali, ko so lahko na glas oponašali motor aviona.  

Pri tej storitvi smo naredili veliko vaj z raznimi pripomočki. To je bilo otrokom zelo všeč in 

menim, da pripomoček zelo izboljša kakovost naučenega.  

Na začetku je mnogim delal teţave obroč, kajti niso ga postavljali pravilno, zato je bila 

oslabljena koordinacija in zavoj ni bil izpeljan pravilno. Teţko jim je bilo misliti tudi na dve 

stvari hkrati, tako na noge, kot na postavitev obroča. Z večkratno demonstracijo in vajo pa so 

na koncu osvojili tudi to. 

Ko se je dan bliţal h koncu, smo se odpravili tudi na vlečnico. Vsi so to ţe obvladali, razen 

enega, ki je prvi dan hodil na vlečnico vedno z mano. Sklepala sem, da prvi dan še nima 
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toliko zaupanja vase, saj letos še ni bil na smučkah, lani pa je po pogovoru s starši to ţe znal. 

Tako da ga prvi dan nisem preveč spodbujala k samostojni voţnji z vlečnico. 
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6.2  UČNA PRIPRAVA 2. dan 

ŠTUDENTKA: Eva Osredkar 

ČAS: 10.01.2011 

ŠT. UČENCEV: 11 učencev 

PROSTOR: smučišče San Pellegrino 

 

1. GLAVNI CILJ 

URE: 

 Učenci se naučijo osnovnih poloţajev. 

 Učenci se naučijo smučati klinasto vijuganje.. 

 Učenci uporabljajo vlečnico. 

 Učenci se naučijo smučati s klinastimi loki. 

 

2. CILJI: 

a) Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

 Učenci se naučijo osnovnih poloţajev. 

 Učenci se naučijo klinasto vijugati.  

 Učenci se naučijo voţnje z vlečnico.  

 Učenci se naučijo klinaste loke. 

b) Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

 Učenci razvijajo: 

 Koordinacijo. 

 Ravnoteţje. 

 Vzdrţljivost. 

 Moč. 

c) Čustveno socialna raven: 

 Razvijati samozavest. 

 Razvijati pozitiven odnos do narave, 

 Razvijati občutke zadovoljstva ob obvladovanju lastnega telesa in izraţanja z 

gibanjem. 

 Razvijati sodelovanje in medsebojno pomoč. 

 Premagati strah pred strmino in vlečnico. 

d) Zdravstveno higienski: 

 Skrbeti za osebno higieno. 

 Razumeti prednosti primarnih športnih oblačil in obutve. 

 Skrb za pravilno telesno drţo. 
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3. TIP URE: 

a) Po vsebini: Zimske dejavnosti. 

b) Po etapi učnega procesa: Posredovanje novih vsebin 

 

4. METODIČNE ENOTE: 

 osnovni poloţaji, 

 klinasto vijuganje, 

 voţnja z vlečnico, 

 klinasti loki. 

 

5. UČNE METODE: 

a) Demonstracija: 

 neposredna 

 posredna 

 zaporedna 

 posamična 

b) Razlaga 

c) Pogovor 

 

6. UČNE OBLIKE: 

a) Frontalno delo: 

 poligon 

 štafeta 

 delo v vrsti, koloni, polkrogu, 

krogu 

 delo v parih 

b) Skupinsko delo: 

 delo v homogenih skupinah 

 delo v heterogenih skupinah 

c) Individualno delo: 

 z osebnimi kartoni 

 

7. VARNOST: 

 Pred začetkom ure preverim, če imajo vsi učenci primerno smučarsko opremo. 

 Učenci, ki imajo ţvečilke, jih morajo vreči v smeti. 

 Vsak ima okoli sebe dovolj prostora. 

8. UČNI PRIPOMOČKI: 

 11 smučarskih čelad,  

 11 smučarskih očal,  

 11 smučarskih kompletov,  

 11 parov smučarskih čevljev,  

 11 parov smuči,  

 11 parov smučarskih palic,  

 11 balonov,  

 11 obročev, 
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 20 stoţcev. 
 

9. LITERATURA: 

 Lešnik,B., Ţvan, M. (2007). Naše smučine. Teorija in metodika alpskega 

smučanja. Fakulteta za šport, Zdruţenje učiteljev in trenerjev smučanja 

Slovenije. Ljubljana. 

 Pišot, R., Videmšek, M. (2004). Smučanje je igra. Zdruţenje učiteljev in 

trenerjev smučanja Slovenije. Ljubljana. 

 Pišot, R., Murovec, S., Gašperšič, B., Sitar, P., Janko, G. (2000). Smučanje 

2000+. Tehnika alpskega smučanja. Zveza učiteljev in trenerjev smučanja 

Slovenije. Ljubljana. 

  

PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 40 minut 

a) Splošno ogrevanje Trajanje: 15 minute 

 

Igra: Ptički v gnezda! 

Opis igre:  

Učenci tečejo okrog prostora, omejenega s stoţci, kjer se nahajajo obroči. Na znak vsak 

učenec stopi v en obroč. Število obročev postopoma zmanjšujemo, tako da vse več učencev 

ostane brez gnezda, a ostajajo v igri. Zmaga tisti, ki si uspe prisvojiti obroč, ko ni več 

nobenega drugega gnezda v prostoru. 

b) Specialno ogrevanje (gimnastične vaje) – (priloga) Trajanje: 10 minut 

  

GLAVNI DEL URE Trajanje: 4 ure 

a) Snovna priprava 

1. Privajanje na smuči in osnovne poloţaje:  

Na mestu:  

 prestopanje okrog: svoje osi,  krivin smuči, zadnjih delov smuči,  

 trije osnovni smučarski poloţaji: poloţaj smuka naravnost, klinasti poloţaj, pluţni 

poloţaj, 

 prehod iz paralelnega v klinasti poloţaj, prehod iz paralelnega v pluţni poloţaj, 

prehod iz paralelnega v klinasti poloţaj in nato v pluţni poloţaj, 

 vstajanje po padcu: 
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Z rokami: Nogi čim bolj skrčimo k sebi pod zadnjico, nagnemo se naprej, da se laţje 

spravimo na kolena. Opremo se na zgornjo roko, smučki postavimo na robnik in se 

poberemo. 

S pomočjo palic: Najprej smuči postavimo v poloţaj pravokotno glede na vpadnico. S tem 

preprečimo drsenje smuči po bregu. Nato se nagnemo naprej in se opremo na palici, ki jih 

v sneg zapičimo nad smučmi, čim bolj pravokotno na sneţno površino tako, da je palica 

zgornje roke pred telesom, palica spodnje roke pa za telesom. 

2. Osnovne oblike drsenja: 

Drsenja naravnost 

  »skiro« - drsenje na eni smučki v parih in posamično,  

 hoja s smučmi. 

 

Vzpenjanje v breg 

Stopničasto vzpenjanje ali vzpenjanje v razkoraku in spust po bregu:  

 prehod iz drsenja na paralelno postavljenih smučeh v pluţni poloţaj 

(zaustavljanje) / klinasti poloţaj / klinasti in nato pluţni poloţaj,  

 vzvratna voţnja. 

Preproste spremembe smeri drsenja: 

»Pahljača zavojev« v klinastem poloţaju 

 pahljača zavojev v klinastem poloţaju – »avionček« (roke so v odročenju, s 

telesom se nagibamo na eno in nato na drugo stran), potisk bodočega zunanjega 

kolena naprej in navznoter (pomagamo si z obema rokama, tako da ju poloţimo na 

koleno), roki v boku in odklon trupa, obe roki na kolenih (iste vaje uporabimo za 

navezovanje dveh zavojev v klinastem poloţaju). 

Preproste spremembe smeri v klinastem poloţaju – klinasto vijuganje 

 brez pripomočkov: avionček, obe roki na enem kolenu, roki na obeh kolenih, roke 

v boku, voţnja vzvratno, 

 z obroči: voţnja avtomobila (obroč v predročenju), oblačenje/slačenje, nizek zavoj 

(obroč gre potuje ob nogi navzdol do čevlja), angelček (obroč nad glavo, odkloni), 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Eva Osredkar; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

-59- 
 

dva voznika (dva smučarja drţita en obroč), risanje (obroč drsi po snegu in pušča 

za seboj sled), 

 s palico: palica pred seboj, prenašanje palice – avionček, risanje; veslanje, palica 

gor-dol, sedeţ, 

 z balonom: balon nad glavo, balon gor-dol, med nogami, balon levo-desno, 

 z dvema palicama: anteni (palici pred seboj, v vertikalnem poloţaju), avion, 

 okoli stoţcev, 

 voţnja vzvratno. 

 

3. Uporaba smučarske vlečnice 

Skupino otrok odpeljemo do vznoţja, kjer si ogledajo, kako se je treba postaviti in sprejeti 

sidro ali »kroţnik« in nadaljevati voţnjo proti vrhu. Pri tem poudarimo, da med voţnjo ne 

smemo sesti, ker pademo. Pri začetnih poizkusih eden od učiteljev pomaga pri vstopu na 

ţičnico, drugi pa pri izstopu na vrhu. V primeru padca naj se otrok umakne izpod vlečnice 

na stran in počaka na učitelja. 

Pristop k vlečnici: palici primemo z zunanjo roko (na sredini), notranjo roko pripravimo 

za prijem sidra ali kroţca, v smučino vlečnice stopimo hitro, smuči naravnamo v smeri 

drsenja navzgor, stati moramo vzravnano na obeh nogah, pripravljeni na potisk. 

Voţnja z vlečnico: v trenutku stika s sidrom (kroţcem) napnemo vse mišice spodnjega 

dela telesa in primemo vlečnico z obema rokama, na sidro (kroţec) ne sedemo, ampak se 

naslonimo, gledamo predse. 

Izstopanje iz vlečnice: ko pridemo na vrh, se rahlo povlečemo naprej in spustimo sidro 

(kroţec) v smeri naprej, oddrsimo vstran in hitro zapustimo izstopno mesto. 

Navajanje tečajnikov na vlečnico: tečajnik trdno stoji na obeh smučeh, učitelj priteče 

mimo s krogcem (palico, sidrom), tečajnik povleče krogec kar se da hitro med nogi, na 

paralelno postavljenih smučeh drsi v hrib, pogled je usmerjen naprej. 

4. Smučarski loki 

Smučarski loki so kombinacija različnih načinov izvedb zavojev (paralelnih, klinastih, 

pluţnih) in prečenja smučišča.  
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Smučarski loki s klinastimi zavoji – klinasti loki 

Pri smučarskih lokih s klinastimi zavoji gre za kombinacijo prečenja vpadnice in 

spremembe smeri (zavoja) v klinastem poloţaju. 

Učenec preči smučišče na paralelno postavljenih smučeh. Ko je pripravljen na izvedbo 

zavoja, postavi smuči v klinasti poloţaj, potisne kolena naprej in navznoter, prenese teţo 

na bodočo zunanjo smučko in počasi zniţuje teţišče telesa. Ob zaključku zavoja, ko je v 

najniţjem poloţaju, se začne postopoma dvigovati in vleči pete skupaj, da ponovno 

doseţe paralelni poloţaj smuči.  

 nastavitev in popuščanje nastavitve robnikov med bočnim drsenjem, 

 prestopanje iz smučke na smučko na mestu in med prečenjem, 

 potiskanje gornje noge v klinasti poloţaj in nazaj v paralelni poloţaj med 

prečenjem, 

 »avionček«, »ptički«, potisk kolena zunanje noge med zavojem s pomočjo obeh 

rok (med bočnim drsenjem sta roki v vzročenju), »pobiranje sadja« - med 

prečenjem pobiramo sadje (roki v vzročenju), v zavoju ga dajemo v košaro (košara 

je ob zunanji nogi) / »obešanje perila« / »igranje na bobne« / »čiščenje čevlja« / 

»košarka«, 

 »pozdravljanje« (med prečenjem roki v boku, v zavoju z zunanjo roko mahamo – 

pozdravljamo ostale smučarje) / »prenašanje kepe ali ţogice«, »gledanje v 

daljavo«, 

 »superman«, »skakalci«, 

 obroč: »avionček«, »angelček«, »oblačenje – slačenje«, »pogled skozi okno«, 

»avtomobilist«, »risar«, voţnja v parih, 

 balon: balon gor – dol, balon med nogami, balon levo – desno, balon k nogi, 

 ena palica: »avionček«, »risar«, »veslač«, »sedeţ«, palica gor – dol, 

dve palici: »avionček«, »antene«, »vodonoša«, v predročenju, na ramenih, na hrbtu, 

»ploskanje«. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Eva Osredkar; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

-61- 
 

b) Metodična priprava 

Dejavnosti učitelja: 

Pri začetnikih vodi vsako skupino učitelj zelo počasi zaradi same varnosti in pomoči učencem 

ter zaradi priprave pripomočkov in poligonov. Učitelj vsako vajo razloţi, jo demonstrira, nato 

pa pomaga učencem izvesti zadano nalogo. Če mora kdo na stranišče ali pa se poškoduje, ga 

učitelj spremlja. 

Dejavnosti učenca: 

Učenci skušajo vsako razloţeno in prikazano nalogo izvesti po svojih najboljših močeh. Če 

jim naloga povzroča preglavice, prosijo učitelja za pomoč. 

c) Količinska priprava 

 

Učitelj se odloči za ponovitev vaje, če je učenci še ne obvladajo, pomembno pa je tudi, da se 

izvede čim več vaj, da bo vadba zanimiva in efektivna. 

Učitelj po potrebi naredi med vadbo odmor za 10 do 15 minut, da si učenci nekoliko 

spočijejo, ob 12 pa naredijo daljši odmor. 

d) Organizacijska priprava 

 

Učitelji se z učenci najprej zadrţujejo na poligonu za začetnike, ko pa učenci obvladajo 

zaustavljanje in pahljačo zavojev, se premaknejo na blago naklonino. 

 

ZAKLJUČNI DEL DNEVA Trajanje: 10 minuti 

 

Skupaj z učenci smo naredili »vlakec« in počasi smučali proti vznoţju naklonine. 
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PRILOGA  

c) Specialno ogrevanje – gimnastične vaje z rokavico Trajanje: 10 minut 

 

 

VAJA ZAČETNI 

POLOŢAJ 

OPIS VAJE ŠT. 

PONOVITEV 

NAMEN oz. UPORABA 

1. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

predročenju, 

rokavico 

drţimo z 

obema rokama. 

Z glavo 

kroţimo v 

obe smeri. 

Glavo 

predklonimo 

in zaklonimo 

2 x 3  

8 x predklon 

8 x zaklon 

Raztezanje vratnih mišic. 

2. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

vzročenju rahlo 

pokrčene, 

rokavico 

drţimo z 

obema rokama.  

Izmenični 

zasuki trupa 

(2 x desno in 

2 x levo). 

8 x Raztezanje sukalk trupa, 

premikalk ramen, vratnih mišic 

ter mišic rok in hrbta. 

3. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

vzročenju, 

rokavico 

drţimo z 

obema rokama.  

Izmenični 

odkloni 

trupa. 

8 x  Raztezanje 

bočnih 

upogibalk 

trupa in 

ramenskih mišic. 

4. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

vzročenju, 

rokavico 

drţimo z 

obema rokama. 

Predkloni 

trupa (roke 

so med 

nogami). 

8 x  Razteg 

iztegovalk trupa. 

5. Stoja sonoţno, 

roke so v 

predročenju, 

rokavico 

Zamah z 

desno/levo 

nogo v 

zanoţje. 

2 x 8 Raztezanje mišic kolka, trupa, 

ramen in zadnjice. 
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drţimo z 

obema rokama. 

Trup je 

pokončen. 

6. Leţimo na 

hrbtu, noge so 

pokrčene, roke 

so v 

predročenju, 

rokavico 

drţimo z 

obema rokama. 

Dvigujemo 

trup (dvig v 

polsed in 

spust v leţo 

na hrbtu). 

2 x 5  Krepitev zgornjih trebušnih 

mišic in upogibalk trupa. 

7. Stoja sonoţno, 

rokavico 

postavimo na 

tla pred sabo. 

Poskoki. 

Skačemo v 

obroč in ven 

iz njega. 

8 x Krepitev stegenske mišice. 

8. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

predročenju, 

rokavica je na 

tleh pred nami.  

Stresanje 

rok, nog in 

trupa. 

10 sekund Sprostilna vaja za celo telo. 
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6.2.1 ANALIZA 2. SMUČARSKEGA DNE, San Pellegrino, 10.1. 2011 

Danes smo imeli več časa na razpolago, kajti skupine so ţe narejene. Tako kot prvi dan, smo 

se zjutraj zbrali na zbirališču. Vsi tečajniki so me bili veseli, prišli so nasmejanega obraza in 

to človeku veliko pove.  

Za uvodno motivacijo sem pripravila igro Ptički v gnezda! Pri igri smo se vsi zbudili in 

pripravili telesa v pogon. Da je bilo danes malo drugače, smo gimnastične vaje naredili z 

uporabo rokavice.  

Za ponovitev od včeraj, smo naredili nekaj vaj na mestu. Ker je bilo še jutro, so vse naredili 

brez problemov. Tudi danes so bili vsi navdušeni nad drsenjem na eni smučki. Videlo se je, da 

ima večina doma »skiro«. 

Tudi danes sem imela pripravljeno, da bi ponovili vzpenjanje po bregu, vendar sem to 

dejavnost spustila, ker so mi včeraj ţe pokazali, da stvar obvladajo. Zato smo kar hitro odšli 

na prvo vlečnico, da smo lahko naredili več vaj ţe na smučišču navzdol. 

Par posameznikov je imelo malo problemov s postavitvijo smučk v paralelni poloţaj, zato 

smo najprej naredili še včerajšnje vaje, in sicer pahljačo zavojev v klinastem poloţaju in 

pahljačo zavojev v paralelnem poloţaju smuči. 

 Menim, da je avionček zelo dobra vaja. Večkrat ko smo ga naredili, vidno se jim je izboljšala 

koordinacija zavoja in gibanje gor-dol ter rotacija ramen. Pri tej vaji sem pa opazila, da zadnji 

trije v koloni vedno delajo obratno ( da potisnejo notranjo koleno v zavoj z rokami, namesto 

zunanjega). Zato sem poloţaje tečajnikov v koloni večkrat zamenjala. Ker ko so bili na prvih 

mestih, so naredili pravilno. Direktna demonstracija se je izkazala vedno za najboljšo. 

Večinoma sem vozila tudi vzvratno in delala vaje zrcalno, da sem lahko vedno spremljala 

njihovo delo in jih sproti popravljala. Podobno vajo smo izvedli z obroči. Danes so to vajo 

naredili boljše, saj so pridobili občutek kam naj postavijo obroč in kako naj drţijo roke.  

Na izteku naklonine smo naredili vajo vzvratne voţnje. Večini je šla ta vaja kar dobro, vendar 

do zavijanja oziroma vijuganja ni prišlo. Kar se je dogajalo je bilo to, da je večina migala le z 

zadnjico in koleni gor-dol, do zavoja pa ni prišlo.  

Odlično jim je šla vaja, kjer smo uporabili obe smučarski palici. Postavili smo jih kot dve 

anteni, pred seboj v vertikalni poloţaj. Tukaj so vsi dobili pravi ritem, odlično izvedli klinasti 

zavoj. Menim, da so jim palice v vertikalnem poloţaju pomagali k pravilni izvedbi dejavnosti. 
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Naslednja vaja so bili smučarski loki. Prepričana sem, da je ta vaja pomagala tistim 

posameznikom, ki so imeli teţavo s postavitvijo smučk v paralelni poloţaj. Kajti tu gre za 

kombinacijo različnih načinov izvedb zavojev. Pri smučarskih lokih s klinastimi zavoji gre 

namreč za kombinacijo prečenja vpadnice in spremembe smeri v klinastem poloţaju. Skupaj s 

tečajniki smo prečili smučišče na paralelno postavljenih smučeh. Ko smo bili pripravljeni na 

izvedbo zavoja, smo postavili smuči v klinasti poloţaj, potisnili kolena naprej in navznoter, 

prenesli teţo na bodočo zunanjo smučko on počasi zniţali teţišče telesa. Ko se je zavoj 

zaključil in ko smo bili v najniţjem poloţaju, smo se začeli počasi dvigovati, povlekli pete 

skupaj in s tem ponovno dosegli paralelni poloţaj smuči. Tukaj je bila potrebna večkratna 

demonstracija in različne vaje preko različnih igric. Za tiste posameznike, ki so imeli teţavo s 

kombinacijo paralele in klina, je bilo zelo pomembno, da so bili večkrat v koloni takoj za 

mano. Večina tečajnikov pa je imela pri vaji klinastih lokov teţavo s tem, da jim je notranji 

bok uhajal v zavoj. To sem skušala omejiti z vajo tako imenovanega »supermana«, saj ravno 

ta vaja popravi, da zunanji bok potisnemo nekoliko naprej in s tem postavimo kolčno os v 

pravilen poloţaj. 

Tukaj smo naredili kratek odmor in odšli na čaj, kajti opazno so bili ţe utrujeni, saj so vaje, ki 

so jim šle drugače dobro od rok naredili površno. 

Po odmoru smo naredili še različne vaje s klinastimi loki. Dobra vaja za pravilno izvedbo 

dejavnosti je bila vaja, kjer so morali potiskati gornjo nogo v klinasti poloţaj in nazaj v 

paralelni poloţaj med drsenjem. Ta vaja izboljša drţo, da lahko koleno potisnemo bolj naprej 

in navznoter in da zunanjo smučko še bolj lahko obremenimo v zavoj. Moram reči, da se je 

pri večini opazil napredek v sami drţi telesa preko cele storitve. 

Danes je bil velik poudarek na vajah, zato smo zadnje pol ure smučali prosti slog v koloni. 

Ţelela sem, da vseeno upoštevajo pridobljeno znanje.  
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6.3  UČNA PRIPRAVA 3. dan 

ŠTUDENTKA: Eva Osredkar 

ČAS: 11.01.2011 

ŠT. UČENCEV: 11 učencev 

PROSTOR: smučišče San Pellegrino 

 

1. GLAVNI CILJ URE:  Učenci se naučijo smučati s klinastimi loki. 

 Učenci se naučijo smučati s klinastim odrivom/ vbodom 

palice. 

 

2. CILJI: 

a) Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

 Učenci se naučijo klinaste loke. 

 Učenci se naučijo klinasti odriv in klinasti odriv z vbodom palice. 

b) Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

Učenci razvijajo: 

 Koordinacijo. 

 Ravnoteţje. 

 Vzdrţljivost. 

 Moč. 

c) Čustveno socialna raven: 

 Razvijati samozavest. 

 Razvijati pozitiven odnos do narave, 

 Razvijati občutke zadovoljstva ob obvladovanju lastnega telesa in izraţanja z 

gibanjem. 

 Razvijati sodelovanje in medsebojno pomoč. 

 Premagati strah pred strmino in vlečnico. 

d) Zdravstveno higienski: 

 Skrbeti za osebno higieno. 

 Razumeti prednosti primarnih športnih oblačil in obutve. 

 Skrb za pravilno telesno drţo. 

 

3. TIP URE: 

a) Po vsebini: Zimske dejavnosti 

b) Po etapi učnega procesa: Posredovanje novih vsebin 
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4. METODIČNE ENOTE: 

 klinasti loki,  

 zavoj s klinastim odrivom / vbod palice 

 

5. UČNE METODE: 

a) Demonstracija: 

 neposredna 

 posredna 

 zaporedna 

 posamična 

b) Razlaga 

c) Pogovor 

 

6. UČNE OBLIKE: 

a) Frontalno delo: 

 poligon 

 štafeta 

 delo v vrsti, koloni, polkrogu, krogu 

 delo v parih 

b) Skupinsko delo: 

 delo v homogenih skupinah 

 delo v heterogenih skupinah 

c) Individualno delo: 

 z osebnimi kartoni 

 

7. VARNOST: 

 Pred začetkom ure preverim, če imajo vsi učenci primerno smučarsko opremo. 

 Učenci, ki imajo ţvečilke, jih morajo vreči v smeti. 

 Vsak ima okoli sebe dovolj prostora. 

  

8. UČNI PRIPOMOČKI: 

 11 smučarskih čelad,  

 11 smučarskih očal,  

 11 smučarskih kompletov,  

 11 parov smučarskih čevljev,  

 11 parov smuči,  

 11 parov smučarskih palic,  

 11 balonov,  

 11 obročev, 

 20 stoţcev. 
 

9. LITERATURA: 

 Lešnik,B., Ţvan, M. (2007). Naše smučine. Teorija in metodika alpskega 

smučanja. Fakulteta za šport, Zdruţenje učiteljev in trenerjev smučanja 

Slovenije. Ljubljana. 

 Pišot, R., Videmšek, M. (2004). Smučanje je igra. Zdruţenje učiteljev in 

trenerjev smučanja Slovenije. Ljubljana. 

 Pišot, R., Murovec, S., Gašperšič, B., Sitar, P., Janko, G. (2000). Smučanje 

2000+. Tehnika alpskega smučanja. Zveza učiteljev in trenerjev smučanja 
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Slovenije. Ljubljana. 

  

PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 40 minut 

a) Splošno ogrevanje Trajanje: 15 minute 

 

Igra: Kraja repkov. 

Opis igre:  

Vsak otrok si za hlače zatlači kapo, rokavico, šal ali rutico. V omejenem prostoru otrok 

brez repka lovi ostale. Ko ukrade repek enemu od otrok, zamenjata vlogi. 

b) Specialno ogrevanje (gimnastične vaje) – (priloga) Trajanje: 10 minut 

  

GLAVNI DEL URE Trajanje: 4 ure 

a) Snovna priprava 

 

1. Smučarski loki s klinastimi zavoji – klinasti loki 

Pri smučarskih lokih s klinastimi zavoji gre za kombinacijo prečenja vpadnice in 

spremembe smeri (zavoja) v klinastem poloţaju. 

Učenec preči smučišče na paralelno postavljenih smučeh. Ko je pripravljen na izvedbo 

zavoja, postavi smuči v klinasti poloţaj, potisne kolena naprej in navznoter, prenese teţo 

na bodočo zunanjo smučko in počasi zniţuje teţišče telesa. Ob zaključku zavoja, ko je v 

najniţjem poloţaju, se začne postopoma dvigovati in vleči pete skupaj, da ponovno 

doseţe paralelni poloţaj smuči.  

 

Vaje: 

 nastavitev in popuščanje nastavitve robnikov med bočnim drsenjem, 

 prestopanje iz smučke na smučko na mestu in med prečenjem, 

 potiskanje gornje noge v klinasti poloţaj in nazaj v paralelni poloţaj med prečenjem, 
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 »avionček«, »ptički«, potisk kolena zunanje noge med zavojem s pomočjo obeh rok 

(med bočnim drsenjem sta roki v vzročenju), »pobiranje sadja« - med prečenjem 

pobiramo sadje (roki v vzročenju), v zavoju ga dajemo v košaro (košara je ob zunanji 

nogi) / »obešanje perila« / »igranje na bobne« / »čiščenje čevlja« / »košarka«, 

 »pozdravljanje« (med prečenjem roki v boku, v zavoju z zunanjo roko mahamo – 

pozdravljamo ostale smučarje) / »prenašanje kepe ali ţogice«, »gledanje v daljavo«, 

 »superman«, »skakalci«, 

 obroč: »avionček«, »angelček«, »oblačenje – slačenje«, »pogled skozi okno«, 

»avtomobilist«, »risar«, voţnja v parih, 

 balon: balon gor – dol, balon med nogami, balon levo – desno, balon k nogi, 

 ena palica: »avionček«, »risar«, »veslač«, »sedeţ«, palica gor – dol, 

 dve palici: »avionček«, »antene«, »vodonoša«, v predročenju, na ramenih, na hrbtu, 

»ploskanje«. 

 

2. Zavoj s klinastim odrivom / vbod palice 

Pri tej storitvi gre za kombinacijo odriva v klinasti poloţaj smuči, ki smučarju olajša 

prehod preko vpadnice in zavoja k bregu na paralelnih smučeh. 

 

Učenec na paralelno postavljenih smučeh preči vpadnico (teţa je na spodnji smučki). 

Odrine v smeri navzgor in v smeri novega zavoja (uvodni zasuk; tu učenec vbode palico, 

če naloga to zahteva) ter zgornjo smučko potisne v klinasti poloţaj. V klinastem poloţaju 

izvaja zavoj, dokler niso smuči vzporedno z vpadnico. Na tem mestu notranjo peto vleče 

proti zunanji, tako da smučke počasi zdrsijo nazaj v paralelni poloţaj, teţišče telesa pa se 

postopoma zniţuje. Od znanja tečajnika je odvisna nastavitev robnikov, ko so smuči v 

paralelnem poloţaju. 

Vbod palice: 

Pravilen vbod je izveden pribliţno pravokotno na sneţno površino v predelu nekoliko 

stran (navzven) od sredine sprednjih delov smuči. Pred izvedbo zavoja vbodemo vedno 

spodnjo palico. Po vbodu palica ostane v stiku s snegom, saj smučarju kot tipalo pomaga 

pri vzpostavljanju ravnoteţja skozi zavoj. Točka vboda predstavlja os vrtenja smučarja v 

smeri (preko) vpadnice. Vbod palice smučarju omogoča laţji prehod preko vpadnice, 
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hkrati pa je smučarju tudi v veliko pomoč pri vzpostavljanju ritma smučanja (Lešnik in 

Ţvan, 2007). 

Vaje: 

 imitacija odrivov v klinasti poloţaj na mestu, 

 imitacija odrivov v klinasti poloţaj med prečenjem, 

 imitacija gibanja na mestu ob verbalni spremljavi, 

 med zavojem pomahaš z bodočo zunanjo roko, »avionček«, obe roki do zunanje noge, 

palici pred očmi / pred prsmi in ju v zavoju nagneš, roke v bokih, dvig notranje rame, 

zunanja palica vstran, palici pred telesom, konice palic obrnjene navzgor – zunanja 

palica drsi v zavoju po snegu,  

 imitacija vboda palice na mestu, 

 imitacija več zaporednih odrivov v klinasti poloţaj z usklajenim vbodom palice na 

mestu, 

 imitacija več zaporednih odrivov v klinasti poloţaj z usklajenim vbodom palice med 

prečenjem smučišča; ob usklajenem gibanju gor – dol, 

 »pahljača« klinastih zavojev z vbodom palice. 

 

b) Metodična priprava 

 

Dejavnosti učitelja: 

Pri začetnikih vodi vsako skupino učitelj zelo počasi zaradi same varnosti in pomoči učencem 

ter zaradi priprave pripomočkov in poligonov. Učitelj vsako vajo razloţi, jo demonstrira, nato 

pa pomaga učencem izvesti zadano nalogo. Če mora kdo na stranišče ali pa se poškoduje, ga 

učitelj spremlja. 

 

Dejavnosti učenca: 

Učenci skušajo vsako razloţeno in prikazano nalogo izvesti po svojih najboljših močeh. Če 

jim naloga povzroča preglavice, prosijo učitelja za pomoč. 
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c) Količinska priprava 

 

Učitelj se odloči za ponovitev vaje, če je učenci še ne obvladajo, pomembno pa je tudi, da se 

izvede čim več vaj, da bo vadba zanimiva in efektivna. 

Učitelj po potrebi naredi med vadbo odmor za 10 do 15 minut, da si učenci nekoliko 

spočijejo, ob 12 pa naredijo daljši odmor. 

 

d) Organizacijska priprava 

 

Učitelji se z učenci zadrţujejo na smučišču z blago naklonino. 

 

ZAKLJUČNI DEL DNEVA Trajanje: 10 minuti 

 

Prosto smučanje. 
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PRILOGA  

b) Specialno ogrevanje – gimnastične vaje z rokavico Trajanje: 10 minut 

 

VAJ

A 

ZAČETNI 

POLOŢAJ 

OPIS VAJE ŠT. 

PONOVITEV 

NAMEN oz. UPORABA 

1. Stoja razkoračno, 

roke so v 

predročenju, 

rokavico drţimo 

z obema rokama. 

Z glavo 

kroţimo v obe 

smeri. 

Glavo 

predklonimo 

in zaklonimo 

2 x 3 

8 x predklon 

8 x zaklon 

Raztezanje vratnih mišic. 

2. Stoja razkoračno, 

roke so v 

vzročenju rahlo 

pokrčene, 

rokavico drţimo 

z obema rokama.  

Izmenični 

zasuki trupa 

(2 x desno in 

2 x levo). 

8 x Raztezanje sukalk trupa, 

premikalk ramen, vratnih 

mišic ter mišic rok in hrbta. 

3. Stoja razkoračno, 

roke so v 

vzročenju, 

rokavico drţimo 

z obema rokama.  

Izmenični 

odkloni trupa. 

8 x  Raztezanjebočnih 

upogibalk trupa in 

ramenski mišic. 

4. Stoja razkoračno, 

roke so v 

vzročenju, 

rokavico drţimo 

z obema rokama. 

Predkloni 

trupa (roke so 

med nogami). 

8 x  Razteg 

iztegovalk trupa. 

5. Stoja sonoţno, 

roke so v 

predročenju, 

rokavico drţimo 

z obema rokama. 

Zamah z 

desno/levo 

nogo v 

zanoţje. Trup 

je pokončen. 

2 x 8 Raztezanje mišic kolka, 

trupa, ramen in zadnjice. 

6. Leţimo na hrbtu, 

noge so 

pokrčene, roke 

so v predročenju, 

rokavico drţimo 

z obema rokama. 

Dvigujemo 

trup (dvig v 

polsed in 

spust v leţo na 

hrbtu). 

2 x 5  Krepitev zgornjih trebušnih 

mišic in upogibalk trupa. 
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7. Stoja sonoţno, 

rokavico 

postavimo na tla 

pred sabo. 

Poskoki. 

Skačemo v 

obroč in ven 

iz njega. 

8 x Krepitev stegenske mišice. 

8. Stoja razkoračno, 

roke so v 

predročenju, 

rokavica je na 

tleh pred nami.  

Stresanje rok, 

nog in trupa. 

10 sekund Sprostilna vaja za celo telo. 
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6.3.1 ANALIZA 3. SMUČARSKEGA DNE, San Pellegrino, 11.1. 2011 

Kot vedno, smo tudi danes začeli z ogrevanjem. Izbrala sem si igro Kraja repkov, kjer otrok 

brez repka lovi ostale v omejenem prostoru. Ogrevanje smo nadaljevali še s sklopom 

gimnastičnih vaj. 

Takoj smo se z vlečnico povzpeli na prvi hrib, kjer je naklonina najbolj primerna za vaje s 

klinastimi loki. Danes so vsi tečajniki šli samostojno na vlečnico. Ponovili smo vse vaje od 

včeraj in dodali nekaj novih. Otroci so danes imeli največjo teţavo s premalo zaključenimi 

klinastimi zavoji in prezgodnjim prehodom v prečenje. To teţavo smo skušali odpraviti z 

izvedbo klinastih lokov z rokami v predročenju brez palic, kjer so s poudarjenim dvigovanjem 

prehajali v niţji poloţaj. To jim je opazno pomagalo, saj so potem pravočasno šli v prečenje 

in niţji poloţaj. Par posameznikom pa ne uspe to vedno.  

 Danes so vajo supermana izvedli veliko boljše kot včeraj, saj so znali notranji bok veliko 

bolje prilagajati zavoju. Uspelo nam je prilagoditi tudi samo hitrost pred začetkom 

spremembe smeri, saj je potem izvedba zavoja v klinastem poloţaju veliko laţja. Večina je 

ugotovila, če gre malce bolj počasi, da bo zavoj izpeljala veliko boljše. 

Prešli smo na zavoj s klinastim odrivom brez vboda palice in z vbodom palice. Sprva smo 

začeli brez vboda palice. Tečajnik je moral odriniti v smeri navzgor in v smeri novega zavoja, 

zgornjo smučko pa je moral potisniti v klinasti poloţaj. V klinastem poloţaju pa je moral 

izvesti zavoj do tistega trenutka, dokler niso smuči vzporedno z vpadnico. Tukaj je moral 

notranjo pete povleči proti zunanji, tako da so mu smučke zdrsele nazaj v paralelo, teţišče 

telesa pa je moral postopoma zniţati.  

Tukaj je imela večina tečajnikov teţave, ker so naredili premalo izrazit odriv navzgor in v 

smer novega zavoja. Na tem mestu so jim pomagale vaje s pretiravanjem v gibanju. Opazila 

pa sem tudi to, da se jih je veliko preveč »usedlo« nazaj oziroma so imeli preveč sedeč 

poloţaj telesa. To smo ţeleli odpraviti tudi z izrazitim gibanjem gor-dol. Veliko jih je tudi 

predolgo ohranjalo klinasti poloţaj smuči v zavoju, tako zavoji niso mogli biti tako povezani 

kot bi lahko bili. Ko smo dodali k storitvi tudi vbod palice, pa sem pri tem videla napredek. 

Navezovanje zavojev z vbodom palice jim je šlo boljše, saj je smučanje na tej točki ţe bilo 

bolj tekoče in povezano. Vendar so se pa pri nekaterih pojavile druge napake, kot je 

prezgodnji vbod palice ali pa zamujanje z vbodom palice. Da bi to napako odpravili, smo na 

mestu imitirali vbod palice. Imitirali smo tudi več zaporednih odrivov v klinastem poloţaju z 
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vbodom palice na mestu in ko so vsi pribliţno osvojili pravilen gib, smo ga prenesli na 

gibanje na vpadnico. Sprva smo naredili pahljačo klinastih zavojev z vbodom palice, šele nato 

smo povezali zavoje. Ko smo naredili veliko ponovitev, jim je bilo zadnje dejanje klinastega 

odriva z vbodom palice ali brez laţji. 

Po kratkem odmoru smo smučali prosto, brez vaj. Menim, da je to zelo pomembno, saj šele s 

kilometrino človek nabere izkušnje in občutek za koordinacijo, moč, vzdrţljivost in 

ravnoteţje.  
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6.4  UČNA PRIPRAVA 4. dan 

ŠTUDENTKA: Eva Osredkar 

ČAS: 12.01.2011 

ŠT. UČENCEV: 11 učencev 

PROSTOR: smučišče San Pellegrino 

 

1. GLAVNI CILJ URE:  Učenci utrdijo smučanje s klinastim odrivom. 

 Učenci se naučijo smučati osnovno vijuganje. 

 

2. CILJI: 

a) Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

 Učenci utrdijo klinasti odriv. 

 Učenci se naučijo osnovno smučanje. 

b) Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

Učenci razvijajo: 

 Koordinacijo. 

 Ravnoteţje. 

 Vzdrţljivost. 

 Moč. 

c) Čustveno socialna raven: 

 Razvijati samozavest. 

 Razvijati pozitiven odnos do narave, 

 Razvijati občutke zadovoljstva ob obvladovanju lastnega telesa in izraţanja z 

gibanjem. 

 Razvijati sodelovanje in medsebojno pomoč. 

 Premagati strah pred strmino in vlečnico. 

d) Zdravstveno higienski: 

 Skrbeti za osebno higieno 

 Razumeti prednosti primarnih športnih oblačil in obutve 

 Skrb za pravilno telesno drţo. 

 

3. TIP URE: 

a) Po vsebini: Zimske dejavnosti 

b) Po etapi učnega procesa: Posredovanje novih vsebin 
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4. METODIČNE ENOTE: 

 zavoj s klinastim odrivom / vbod palice,  

 osnovno vijuganje. 

 

5. UČNE METODE: 

a) Demonstracija: 

 neposredna 

 posredna 

 zaporedna 

 posamična 

b) Razlaga 

c) Pogovor 

 

6. UČNE OBLIKE: 

a) Frontalno delo: 

 poligon 

 štafeta 

 delo v vrsti, koloni, polkrogu, krogu 

 delo v parih 

b) Skupinsko delo: 

 delo v homogenih skupinah 

 delo v heterogenih skupinah 

c) Individualno delo: 

 z osebnimi kartoni 

 

7. VARNOST: 

 Pred začetkom ure preverim, če imajo vsi učenci primerno smučarsko opremo. 

 Učenci, ki imajo ţvečilke, jih morajo vreči v smeti. 

 Vsak ima okoli sebe dovolj prostora. 

8. UČNI PRIPOMOČKI: 

 11 smučarskih čelad,  

 11 smučarskih očal,  

 11 smučarskih kompletov,  

 11 parov smučarskih čevljev,  

 11 parov smuči,  

 11 parov smučarskih palic,  

 11 balonov,  

 11 obročev, 

 20 stoţcev. 
 

9. LITERATURA: 

 Lešnik,B., Ţvan, M. (2007). Naše smučine. Teorija in metodika alpskega 

smučanja. Fakulteta za šport, Zdruţenje učiteljev in trenerjev smučanja 

Slovenije. Ljubljana. 

 Pišot, R., Videmšek, M. (2004). Smučanje je igra. Zdruţenje učiteljev in 

trenerjev smučanja Slovenije. Ljubljana. 

 Pišot, R., Murovec, S., Gašperšič, B., Sitar, P., Janko, G. (2000). Smučanje 

2000+. Tehnika alpskega smučanja. Zveza učiteljev in trenerjev smučanja 

Slovenije. Ljubljana. 
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PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 40 minut 

a) Splošno ogrevanje Trajanje: 15 minute 

 

Igra: Lovljenje na eni smučki. 

Opis igre:  

Lovec lovi učence na eni smučki v za to omejenem prostoru. Ko ujame učenca, si izmenjata 

vlogi. Po določenem času učenci zamenjajo nogo. 

 

b) Specialno ogrevanje (gimnastične vaje) – (priloga) Trajanje: 10 minut 

  

GLAVNI DEL URE Trajanje: 4 ure 

a) Snovna priprava 

 

1. Zavoj s klinastim odrivom / vbod palice 

Pri tej storitvi gre za kombinacijo odriva v klinasti poloţaj smuči, ki smučarju olajša 

prehod preko vpadnice in zavoja k bregu na paralelnih smučeh. 

Učenec na paralelno postavljenih smučeh preči vpadnico (teţa je na spodnji smučki). 

Odrine v smeri navzgor in v smeri novega zavoja (uvodni zasuk; tu učenec vbode palico, 

če naloga to zahteva) ter zgornjo smučko potisne v klinasti poloţaj. V klinastem poloţaju 

izvaja zavoj, dokler niso smuči vzporedno z vpadnico. Na tem mestu notranjo peto vleče 

proti zunanji, tako da smučke počasi zdrsijo nazaj v paralelni poloţaj, teţišče telesa pa se 

postopoma zniţuje. Od znanja tečajnika je odvisna nastavitev robnikov, ko so smuči v 

paralelnem poloţaju. 

Vbod palice: 

Pravilen vbod je izveden pribliţno pravokotno na sneţno površino v predelu nekoliko 

stran (navzven) od sredine sprednjih delov smuči. Pred izvedbo zavoja vbodemo vedno 

spodnjo palico. Po vbodu palica ostane v stiku s snegom, saj smučarju kot tipalo pomaga 

pri vzpostavljanju ravnoteţja skozi zavoj. Točka vboda predstavlja os vrtenja smučarja v 
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smeri (preko) vpadnice. Vbod palice smučarju omogoča laţji prehod preko vpadnice, 

hkrati pa je smučarju tudi v veliko pomoč pri vzpostavljanju ritma smučanja (Lešnik in 

Ţvan, 2007). 

Vaje: 

 imitacija odrivov v klinasti poloţaj na mestu, 

 imitacija odrivov v klinasti poloţaj med prečenjem, 

 imitacija gibanja na mestu ob verbalni spremljavi, 

 med zavojem pomahaš z bodočo zunanjo roko, »avionček«, obe roki do zunanje noge, 

palici pred očmi / pred prsmi in ju v zavoju nagneš, roke v bokih, dvig notranje rame, 

zunanja palica vstran, palici pred telesom, konice palic obrnjene navzgor – zunanja 

palica drsi v zavoju po snegu,  

 imitacija vboda palice na mestu, 

 imitacija več zaporednih odrivov v klinasti poloţaj z usklajenim vbodom palice na 

mestu, 

 imitacija več zaporednih odrivov v klinasti poloţaj z usklajenim vbodom palice med 

prečenjem smučišča; ob usklajenem gibanju gor – dol, 

 »pahljača« klinastih zavojev z vbodom palice. 

 

2. Osnovno vijuganje 

Osnovno vijuganje predstavlja centralno storitev v Slovenski nacionalni šoli alpskega 

smučanja in je prva storitev, pri kateri ima smučar na poti učenja ves čas vodenja zavojev 

smuči v paralelnem poloţaju. 

Smučar med smukom naravnost v primerni hitrosti prehaja v niţji poloţaj in pripravi 

palico za vbod. Palico vbode ob odrivu od smuči, skladno s postopnim gibanjem navzdol 

pa potisne kolena naprej in navznoter. S tem smuči kroţno (tudi s pomočjo stranskega 

loka) usmeri v zavoj. Ramenska in kolčna os sledita smeri smučanja, zavoji pa ostajajo 

manj zaprti in vodeni na paralelno postavljenih smučeh. 

Vaje: 

 imitacija nastavitve robnikov pri osnovnem vijuganju na mestu, 

 »pahljača« zavojev z vbodom palice, 
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 imitacija več zaporednih odrivov z usklajenim vbodom palice med prečenjem 

smučišča; ob usklajenem gibanju gor – dol, 

 smučarski loki; kombinacija prečenja in paralelnih zavojev, 

 osnovno vijuganje na terenu z manjšo naklonino, 

 vadba vboda palice med prečenjem smučišča, 

 osnovno vijuganje z drţo palic niţje od ročajev palic, 

 osnovno vijuganje v paru, 

 vaje brez palic, z obročem, balonom, eno ali obema palicama (glej vaje pri klinastih 

lokih). 

 

3. »Pahljača zavojev« v paralelnem poloţaju / po robnikih 

Smučar ţe pred spustom v blagi smuk poševno smuči postavi na robnike. To doseţe z 

zvračanjem stopal ter gibanjem kolen v smeri zavoja. Po prehodu v drsenje smuči zaradi 

stranskega loka smučarja »same« usmerijo v zavoj k bregu. Pravilna nastavitev robnikov 

in razporeditev teţe na obe smučki bodo potrdile sledi v snegu. 

Vaje: 

 imitacija gibanja na mestu, 

 izvedba pahljače zavojev po robnikih na kratkih smučeh: 

»pahljača« zavojev k bregu: potisk obeh kolen z rokami v zavoj, potisk notranjega kolena 

v zavoj; roke v različnih poloţajih: zunanja roka v boku in notranja na zatilju, avionček, 

roke v bokih, »superman« - zunanja roka v predročenju in notranja v boku, »prisilni 

jopič« - zunanja roka gre čez trebuh na notranji bok in notranja roka je v odročenju; palica 

v različnih poloţajih: za koleni, v predročenju, na ramenih; uporaba obeh palic: 

»vodonoša« - palici drţimo na sredini v horizontalnem poloţaju, s palicama se poganjamo 

(iste vaje lahko uporabimo tudi pri navezovanju zavojev). 

b) Metodična priprava 

Dejavnosti učitelja: 

Pri začetnikih vodi vsako skupino učitelj zelo počasi zaradi same varnosti in pomoči učencem 

ter zaradi priprave pripomočkov in poligonov. Učitelj vsako vajo razloţi, jo demonstrira, nato 

pa pomaga učencem izvesti zadano nalogo. Če mora kdo na stranišče ali pa se poškoduje, ga 

učitelj spremlja. 
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Dejavnosti učenca: 

Učenci skušajo vsako razloţeno in prikazano nalogo izvesti po svojih najboljših močeh. Če 

jim naloga povzroča preglavice, prosijo učitelja za pomoč. 

c) Količinska priprava 

 

Učitelj se odloči za ponovitev vaje, če je učenci še ne obvladajo, pomembno pa je tudi, da se 

izvede čim več vaj, da bo vadba zanimiva in efektivna. 

Učitelj po potrebi naredi med vadbo odmor za 10 do 15 minut, da si učenci nekoliko 

spočijejo, ob 12 pa naredijo daljši odmor. 

 

d) Organizacijska priprava 

 

Učitelji se z učenci zadrţujejo na smučišču z blago naklonino.  

ZAKLJUČNI DEL DNEVA Trajanje: 10 minuti 

 

Prosto smučanje. 
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PRILOGA  

b) Specialno ogrevanje – gimnastične vaje z rokavico Trajanje: 10 minut 

 

VAJA ZAČETNI 

POLOŢAJ 

OPIS 

VAJE 

ŠT. 

PONOVITEV 

NAMEN oz. UPORABA 

1. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

predročenju, 

rokavico drţimo 

z obema 

rokama. 

Z glavo 

kroţimo v 

obe smeri. 

Glavo 

predklonimo 

in 

zaklonimo 

2 x 3  

8 x predklon 

8 x zaklon 

Raztezanje vratnih mišic. 

2. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

vzročenju rahlo 

pokrčene, 

rokavico drţimo 

z obema 

rokama.  

Izmenični 

zasuki trupa 

(2 x desno 

in 2 x levo). 

8 x Raztezanje sukalk trupa, 

premikalk ramen, vratnih 

mišic ter mišic rok in hrbta. 

3. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

vzročenju, 

rokavico drţimo 

z obema 

rokama.  

Izmenični 

odkloni 

trupa. 

8 x  Raztezanje bočnih Upogibalk 

trupa in ramenskih mišic. 

4. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

vzročenju, 

rokavico drţimo 

z obema 

rokama. 

Predkloni 

trupa (roke 

so med 

nogami). 

8 x  Razteg iztegovalk trupa. 

5. Stoja sonoţno, 

roke so v 

predročenju, 

rokavico drţimo 

z obema 

rokama. 

Zamah z 

desno/levo 

nogo v 

zanoţje. 

Trup je 

pokončen. 

2 x 8 Raztezanje mišic kolka, trupa, 

ramen in zadnjice. 
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6. Leţimo na 

hrbtu, noge so 

pokrčene, roke 

so v 

predročenju, 

rokavico drţimo 

z obema 

rokama. 

Dvigujemo 

trup (dvig v 

polsed in 

spust v leţo 

na hrbtu). 

2 x 5  Krepitev zgornjih trebušnih 

mišic in upogibalk trupa. 

7. Stoja sonoţno, 

rokavico 

postavimo na tla 

pred sabo. 

Poskoki. 

Skačemo v 

obroč in ven 

iz njega. 

8 x Krepitev stegenske mišice. 

8. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

predročenju, 

rokavica je na 

tleh pred nami.  

Stresanje 

rok, nog in 

trupa. 

10 sekund Sprostilna vaja za celo telo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Eva Osredkar; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

-84- 
 

ANALIZA 4. SMUČARSKEGA DNE, San Pellegrino, 12.1. 2011 

Pričel se je predzadnji smučarski dan za otroke.  

Uvodna motivacija je bila igra Lov na eni smučki. Lovec je moral loviti na eni smučki v 

omejenem prostoru. Ko je ujel prijatelja, sta si izmenjala vlogi. Po določenem času so 

zamenjali nogo. Igra je bila zabavna, vsi so se zelo nasmejali. Začetek dneva je bil odličen! 

Ogrevanje smo podkrepili z gimnastičnimi vajami, ki smo jih izvedli kar na smučeh. Danes 

smo se morali malce bolj ogreti, saj je bilo kljub sončnemu vremenu kar precej mrzlo. Zato 

smo se hitro odpravili s prvo vlečnico in nato na sedeţnico in naredili nekaj spustov 

neprekinjeno po progi.  

Nato smo od včeraj ponovili vaje zavoja s klinastim odrivom brez vboda palice in z njim.  

Večina jih je danes pravočasno vbadala palico, tako da sem videla, da so se vaje obrestovale. 

Pri večini se je popravilo tudi gibanje, tako da so se bolj izrazito gibali gor-dol. Tisti, ki so 

imeli včeraj teţavo z navezovanjem zavojev,  so bili danes veliko bolj spretni, saj je bilo 

smučanje vidno bolj povezano in tekoče. To mi je bilo zelo pomembno, saj sem danes lahko 

začela z osnovnim gibanjem. 

Navezovanje zavojev na tej stopnji je ţe osnovno vijuganje, ki predstavlja osrednjo storitev v 

Slovenski nacionalni šoli alpskega smučanja in je prva storitev, pri kateri ima smučar ves čas 

vodenja zavojev smuči v paralelnem poloţaju.  

Začeli smo tako, da smo imitirali nastavitev robnikov za osnovno vijuganje na mestu. Ko so 

vsi tečajniki to pokazali pravilno, smo prešli na pahljačo zavojev z vbodom palice. Tisti, ki so 

imeli ţe prej teţavo s postavitvijo smuči v paralelo, tudi sedaj niso postavili smuči takoj 

vzporedno. Še enkrat smo ponovili razklenjen poloţaj smuči v širini bokov. Z več 

ponovitvami so bili tudi ti posamezniki vedno boljši.  

Nadaljevali smo s pahljačo zavojev z vbodom palice in dvigom notranje smučke. Čeprav so 

imeli na začetku skoraj vsi problem z ravnoteţjem, je ta vaja tečajnikom pomagala, da so 

kolena bolj pritisnili naprej in navznoter. To smo skupaj takoj ugotovili tudi po sledi v snegu, 

ki jo je pustila smučka za seboj, saj smučka s tem potiskom laţje zareţe v zavoj. 

Nadaljevali smo z imitacijo več zaporednih odrivov z usklajenim vbodom palice med 

prečenjem smučišča ob usklajenem gibanju gor-dol. Tukaj so pridobili občutek za ritem in 

samo gibanje gor-dol. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Eva Osredkar; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

-85- 
 

Prešli smo ţe na direktne vaje osnovnega vijuganja. Otrok je moral paziti, da med smukom 

naravnost v primerni hitrosti preide v niţji poloţaj in pripravi palico za vbod. Palico mora 

vbosti ob odrivu od smuči, ko pa se s telesom zniţa, pa potisne kolena tudi naprej in 

navznoter. S tem smuči usmeri v zavoj. Paziti pa mora, da ramenska in kolčna os sledita smeri 

smučanja, akr pa je bilo za večino tečajnikov zelo teţko, saj se je redno dogajala rotacija 

telesa v zavoj. To rotacijo smo poskušali izboljšati z vajo, da smo vbadali obe palici na eno 

stran in tako, da smo palice drţali vodoravno v predročenju. Tukaj je moral biti pazljiv, da so 

palice vedno vodoravno postavljene in tako je bila rotacija ramenske in kolčne osi manjša.  

Da smo vaje malo popestrili, smo izvedli osnovno vijuganje v parih in v trojčkih. Ta vaja je 

odlična, saj morajo biti tečajniki usklajeni v ritmu, hitrosti, gibanju, vbadanju palic, itd.  

Naredili smo kratek odmor za čaj in malico. 

Boljši smučarji, ki se niso bali hitrosti, so večji del zavoja po vbodu palice ţe izvedli po 

robnikih, zarezno. Tako sem naslednjo vajo naredila tako, da sem pomešala pare oziroma 

trojčke, da so boljši smučarji dajali ritem malce slabšim smučarjem. Opazila sem, da se je 

obrestovalo. Kajti tako so se tudi malce slabši smučarji naučili prilagoditi hitrost smučanja in 

to je izboljšalo samo tehniko tudi drugje. 

Preostali del smučarskega dne smo smučali v tehniki osnovnega vijuganja.   
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6.5  UČNA PRIPRAVA 5. Dan 

ŠTUDENTKA: Eva Osredkar 

ČAS: 13.01.2011 

ŠT. UČENCEV: 11 učencev 

PROSTOR: smučišče San Pellegrino 

 

1. GLAVNI CILJ URE:  Učenci utrdijo osnovno vijuganje. 

 Učenci se naučijo osnov terenskega vijuganja v širokem 

hodniku. 

 

2. CILJI: 

a) Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

 Učenci utrdijo osnovno vijuganje. 

 Učenci se naučijo osnov terenskega vijuganja v širokem hodniku. 

b) Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

Učenci razvijajo: 

 Koordinacijo. 

 Ravnoteţje. 

 Vzdrţljivost. 

 Moč. 

c) Čustveno socialna raven: 

 Razvijati samozavest. 

 Razvijati pozitiven odnos do narave, 

 Razvijati občutke zadovoljstva ob obvladovanju lastnega telesa in izraţanja z 

gibanjem. 

 Razvijati sodelovanje in medsebojno pomoč. 

 Premagati strah pred strmino in vlečnico. 

d) Zdravstveno higienski: 

 Skrbeti za osebno higieno. 

 Razumeti prednosti primarnih športnih oblačil in obutve. 

 Skrb za pravilno telesno drţo. 

 

3. TIP URE: 

a) Po vsebini: Zimske dejavnosti 

b) Po etapi učnega procesa: Posredovanje novih vsebin 
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4. METODIČNE ENOTE: 

 osnovno vijuganje,  

 terensko vijuganjev širšem hodniku 

 

5. UČNE METODE: 

a) Demonstracija: 

 Neposredna 

 posredna 

 zaporedna 

 posamična 

b) Razlaga 

c) Pogovor 

 

6. UČNE OBLIKE: 

a) Frontalno delo: 

 poligon 

 štafeta 

 delo v vrsti, koloni, polkrogu, krogu 

 delo v parih 

b) Skupinsko delo: 

 delo v homogenih skupinah 

 delo v heterogenih skupinah 

c) Individualno delo: 

 z osebnimi kartoni 

 

7. VARNOST: 

 Pred začetkom ure preverim, če imajo vsi učenci primerno smučarsko opremo. 

 Učenci, ki imajo ţvečilke, jih morajo vreči v smeti. 

 Vsak ima okoli sebe dovolj prostora. 

 

 

 

8. UČNI PRIPOMOČKI: 

 11 smučarskih čelad,  

 11 smučarskih očal,  

 11 smučarskih kompletov,  

 11 parov smučarskih čevljev,  

 11 parov smuči,  

 11 parov smučarskih palic,  

 11 balonov,  

 11 obročev, 

 20 stoţcev. 
 

9. LITERATURA: 

 Lešnik,B., Ţvan, M. (2007). Naše smučine. Teorija in metodika alpskega 

smučanja. Fakulteta za šport, Zdruţenje učiteljev in trenerjev smučanja 

Slovenije. Ljubljana. 
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 Pišot, R., Videmšek, M. (2004). Smučanje je igra. Zdruţenje učiteljev in 

trenerjev smučanja Slovenije. Ljubljana. 

 Pišot, R., Murovec, S., Gašperšič, B., Sitar, P., Janko, G. (2000). Smučanje 

2000+. Tehnika alpskega smučanja. Zveza učiteljev in trenerjev smučanja 

Slovenije. Ljubljana. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL URE Trajanje: 40 minut 

a) Splošno ogrevanje Trajanje: 15 minute 

 

Igra: Štafetne igre 

Opis igre:  

 vlečenje voza, obrat okoli zadnjih delov smuči/krivin smuči in vlečenje voza nazaj, 

 na eni smučki slalom okoli stoţcev, skiro nazaj. 

 

b) Specialno ogrevanje (gimnastične vaje) – (priloga) Trajanje: 10 minut 

  

GLAVNI DEL URE Trajanje: 4 ure 

a) Snovna priprava 

 

1. Osnovno vijuganje 

Smučar med smukom naravnost v primerni hitrosti prehaja v niţji poloţaj in pripravi 

palico za vbod. Palico vbode ob odrivu od smuči, skladno s postopnim gibanjem navzdol 

pa potisne kolena naprej in navznoter. S tem smuči kroţno (tudi s pomočjo stranskega 

loka) usmeri v zavoj. Ramenska in kolčna os sledita smeri smučanja, zavoji pa ostajajo 

manj zaprti in vodeni na paralelno postavljenih smučeh. 

Vaje: 

 imitacija nastavitve robnikov pri osnovnem vijuganju na mestu, 

 »pahljača« zavojev z vbodom palice, 

 imitacija več zaporednih odrivov z usklajenim vbodom palice med prečenjem 

smučišča; ob usklajenem gibanju gor – dol, 
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 smučarski loki; kombinacija prečenja in paralelnih zavojev, 

 osnovno vijuganje na terenu z manjšo naklonino, 

 vadba vboda palice med prečenjem smučišča, 

 osnovno vijuganje z drţo palic niţje od ročajev palic, 

 osnovno vijuganje v paru, 

 vaje brez palic, z obročem, balonom, eno ali obema palicama (glej vaje pri klinastih 

lokih). 

 

2. Terensko vijuganje v širšem hodniku 

Med smukom naravnost v primerni hitrosti smučar preide iz srednjega v niţji poloţaj, s 

potiskom obeh kolen naprej in navznoter pa smuči usmeri v zavoj. Sledi odriv v smeri 

novega zavoja (uvodni zasuk) s sočasnim vbodom palice ter zvračanje stopal in gibanjem 

kolen naprej – navznoter. Po menjavi robnikov smučar skuša izvesti zavoj po robnikih, v 

kolikor pa so razmere za to prezahtevne pa lahko v fazi vhoda v zavoj hitrost smučanja 

nadzoruje tudi s stranskim oddrsavanjem oziroma vrtenjem smuči v smeri, po potrebi pa 

tudi preko vpadnice (2. faza zavoja). Izhod iz zavoja (3. faza) mora biti izveden po 

robniku, ramensko in kolčno os pa smučar po izvedenem uvodnem zasuku ohranja v 

poloţaju sledenja smeri smučanja. 

Pri vijuganju v širšem hodniku smuči ves čas smučanja ostajajo v nenehnem stiku s 

snegom, hitrost drsenja pa smučar (poleg stranskega oddrsavanja) nadzoruje tudi s 

primernim zaključevanjem zavojev proti bregu in bolj ali manj izrazitim vertikalnim 

gibanjem. Smučanje mora biti ritmično, gibanje gor – dol pa povezano. 

Vaje: 

 »pahljača« zavojev k bregu: potisk obeh kolen z rokami v zavoj, potisk notranjega 

kolena v zavoj; roke v različnih poloţajih: zunanja roka v boku in notranja na zatilju, 

avionček, roke v bokih, »superman« - zunanja roka v predročenju in notranja v boku, 

»prisilni jopič« - zunanja roka gre čez trebuh na notranji bok in notranja roka je v 

odročenju; palica v različnih poloţajih: za koleni, v predročenju, na ramenih; uporaba 

obeh palic: »vodonoša« - palici drţimo na sredini v horizontalnem poloţaju, s 

palicama se poganjamo (iste vaje lahko uporabimo tudi pri navezovanju zavojev), 

 imitacija vijuganja v širšem hodniku na mestu, 
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 »pahljača« zavojev po robnikih brez vboda palice; stopnjevanje hitrosti drsenja, 

 prehod iz osnovnega vijuganja (kombiniran način) v vijuganje v širšem hodniku,  

 vijuganje v širšem hodniku z dvigom notranje smučke, 

 vijuganje v širšem hodniku s palicami vodoravno v predročenju / odročenju, 

imitacija telemark smučanja; vijuganje v širšem hodniku s pretiranim potiskom spodnje 

smučke naprej. 

b) Metodična priprava 

 

Dejavnosti učitelja: 

Pri začetnikih vodi vsako skupino učitelj zelo počasi zaradi same varnosti in pomoči učencem 

ter zaradi priprave pripomočkov in poligonov. Učitelj vsako vajo razloţi, jo demonstrira, nato 

pa pomaga učencem izvesti zadano nalogo. Če mora kdo na stranišče ali pa se poškoduje, ga 

učitelj spremlja. 

Dejavnosti učenca: 

Učenci skušajo vsako razloţeno in prikazano nalogo izvesti po svojih najboljših močeh. Če 

jim naloga povzroča preglavice, prosijo učitelja za pomoč. 

c) Količinska priprava 

 

Učitelj se odloči za ponovitev vaje, če je učenci še ne obvladajo, pomembno pa je tudi, da se 

izvede čim več vaj, da bo vadba zanimiva in efektivna. 

Učitelj po potrebi naredi med vadbo odmor za 10 do 15 minut, da si učenci nekoliko 

spočijejo, ob 12 pa naredijo daljši odmor. 

 

d) Organizacijska priprava 

 

Učitelji se z učenci najprej zadrţujejo na poligonu za začetnike, ko pa učenci obvladajo 

zaustavljanje in pahljačo zavojev, se premaknejo na blago naklonino. 
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ZAKLJUČNI DEL DNEVA Trajanje: 10 minuti 

 

Prosto smučanje. 

 

PRILOGA  

b) Specialno ogrevanje – gimnastične vaje z rokavico Trajanje: 10 minut 

 

VAJA ZAČETNI 

POLOŢAJ 

OPIS VAJE ŠT. 

PONOVITEV 

NAMEN oz. UPORABA 

1. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

predročenju, 

rokavico 

drţimo z 

obema 

rokama. 

Z glavo 

kroţimo v obe 

smeri. 

Glavo 

predklonimo 

in zaklonimo 

2 x 3  

8 x predklon 

8 x zaklon 

Raztezanje vratnih mišic. 

2. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

vzročenju 

rahlo 

pokrčene, 

rokavico 

drţimo z 

obema 

rokama.  

Izmenični 

zasuki trupa (2 

x desno in 2 x 

levo). 

8 x Raztezanje sukalk trupa, 

premikalk ramen, vratnih 

mišic ter mišic rok in hrbta. 

3. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

vzročenju, 

rokavico 

drţimo z 

obema 

rokama.  

Izmenični 

odkloni trupa. 

8 x  Raztezanje 

bočnih 

upogibalk 

trupa in 

ramenskih mišic. 

4. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

vzročenju, 

Predkloni 

trupa (roke so 

med nogami). 

8 x  Razteg 

iztegovalk trupa. 
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rokavico 

drţimo z 

obema 

rokama. 

5. Stoja 

sonoţno, roke 

so v 

predročenju, 

rokavico 

drţimo z 

obema 

rokama. 

Zamah z 

desno/levo 

nogo v 

zanoţje. Trup 

je pokončen. 

2 x 8 Raztezanje mišic kolka, 

trupa, ramen in zadnjice. 

6. Leţimo na 

hrbtu, noge so 

pokrčene, 

roke so v 

predročenju, 

rokavico 

drţimo z 

obema 

rokama. 

Dvigujemo 

trup (dvig v 

polsed in 

spust v leţo na 

hrbtu). 

2 x 5  Krepitev zgornjih trebušnih 

mišic in upogibalk trupa. 

7. Stoja 

sonoţno, 

rokavico 

postavimo na 

tla pred sabo. 

Poskoki. 

Skačemo v 

obroč in ven iz 

njega. 

8 x Krepitev stegenske mišice. 

8. Stoja 

razkoračno, 

roke so v 

predročenju, 

rokavica je na 

tleh pred 

nami.  

Stresanje rok, 

nog in trupa. 

10 sekund Sprostilna vaja za celo telo. 
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6.5.1 ANALIZA 5. SMUČARSKEGA DNE, San Pellegrino, 13.1. 2011 

Tako je prišel zadnji smučarski dan, a zelo pomemben za otroke. Kajti po šoli smučanja so 

svoje znanje preverili na tekmi, ki smo jo pripravili učitelji smučanja.  

Da smo se dobro ogreli, sem pripravila štafetne igre na snegu. Mislim, da imajo otroci to še 

posebej radi, kar se je videlo, saj so se močno zabavali. Da smo našo ogretost še podkrepili, 

smo naredili še gimnastične vaje s smučarsko palico. 

S tečajniki smo se s sedeţnico odpeljali na najljubšo lokacijo San Pellegrina, kjer je tudi zelo 

malo ljudi. Da smo se dodobra ogreli, smo se večkrat spustili. 

Ponovili smo včeraj na novo pridobljeno znanje. Še vedno so se pojavljale napake, kot je 

rotacija ramenske in kolčne osi v zavoj, nenadzorovana hitrost, premalo izrazito gibanje gor-

dol, itd... Nekateri so hitro osvojili, nekateri bi pa rabili malce daljšo šolo smučanja. Večino 

popoldneva smo vadili osnovno vijuganje. 

Smiselno nadaljevanje osnovnega vijuganja so nadaljevalne oblike smučanja. Tukaj se smuča 

v teţjih pogojih, zato smo se preselili na malce bolj strmo stran smučišča. Seznanili smo se z 

osnovami terenskega vijuganja v širšem hodniku. To je priljubljen način smučanja tistih, ki 

uţivajo v hitrosti in v moji skupini je bilo kar nekaj takih otrok. 

Med smukom naravnost smučar preide iz srednjega v niţji poloţaj in s potiskom obeh kolen 

naprej in navznoter smuči usmeri v zavoj. Sledi odriv v smeri novega zavoja s sočasnim 

vbodom palice ter zvračanje stopal in gibanje kolen naprej-navznoter. Po menjavi robnikov 

skuša smučar izvesti zavoj po robnikih. Izhod iz zavoja mora biti izveden po robniku, 

ramensko in kolčno os pa smučar po izvedenem zasuku ohranja v poloţaju sledenja smeri 

smučanja. Smuči ves čas ostajajo v nenehnem stiku s snegom, hitrost pa smučar nadzoruje s 

primernim zaključevanjem zavojev proti bregu in vertikalnim gibanjem gor-dol.  

Sprva smo imitirali vijuganje v širšem hodniku na mestu, nadaljevali pa smo s pahljačo 

zavojev po robnikih brez vboda palice s stopnjevanjem hitrosti. Tukaj je več tečajnikov imelo 

teţave z neustrezno razporeditvijo teţe na notranjo in zunanjo smučko. Skušali smo to 

odpraviti, da smo naredili prehod iz osnovnega vijuganja v širok hodnik. Nekaterim je to 

pomagalo.  

Večina pri tej storitvi ni imela nadzorovano hitrost drsenja, zato zavoji niso bili ustrezno 

zaključeni. 
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Terensko vijuganje je oblika ţe nadaljevalnih tehnik, smučar za korektno izvedbo tehnike 

potrebuje za seboj veliko kilometrine, zato sem tečajnikom skušala zadnji dan le pribliţati to 

storitev, ki jo smučka s poudarjenim stranskim lokom tako dobro ponuja. 

Naredili smo malo daljši odmor  

Končno dejanje šole smučanja je bila še tekma. Progo smo postavili s pomočjo ţičničarjev. 

Vsi udeleţenci tekme so se lahko po progi spustili dvakrat. Prvič le za poskus, drugič pa se je 

čas ţe štel. 

Vsak od tečajnikov je dobil medaljo za udeleţitev na tekmi in diplomo za uspešen zaključek 

šole smučanja.  
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7.0 ZAKLJUČEK 

Predmet diplomskega dela je segal na področje smučanja. S smučanjem se otroci srečajo v 

programu šole v naravi v drugem triletju.  

V skladu s predmetom in problemom diplomskega dela smo postavili naslednje cilje: 

 predstaviti pojem šole v naravi, 

 predstaviti postopnost učenja smučanja, 

 predstaviti psihično in fizično pripravo učencev na smučanje, 

 predstaviti katere pripomočke in naprave lahko uporabimo pri učenju smučanja, 

 predstaviti problem skrbi za red in varnost na smučišču ter postopanje v primeru 

nesreče, 

 napisati 5 učnih priprav za izvedbo šole smučanja, jih praktično izvesti in analizirati. 

 

 

Glede na postavljene cilje pa smo opredelili naslednjo hipotezo: 

 

Vsako od 5-ih učnih priprav je moţno izpeljati v zimski šoli v naravi, v času 5-ih dneh, s 

homogeno skupino otrok, s pribliţno enakovrednim smučarskim znanjem in tudi doseči 

zastavljene cilje znotraj posamezne učne priprave. 

Izvedenih je bilo vseh 5 učnih priprav. Vse so bile vsebinsko izvedene natančno tako, kot so 

bile načrtovane. Razlikovale so se le v tem, da so bile nekatere dejavnosti na snegu 

predvidene za krajšo časovno obdobje. Dejavnosti so se podaljšale v primeru, če so učenci 

potrebovali več časa za osvojitev določene storitve. Če pa so učenci hitro osvojili vajo, smo 

hitro prešli na drugo dejavnost. 

Na podlagi analiz učnih priprav lahko sklepam, da je hipoteza potrjena, saj lahko učitelj vseh 

5 učnih priprav lahko izpelje v zimski šoli v naravi, v času 5-ih dneh, s homogeno skupino 

otrok, s pribliţno enakovrednim smučarskim znanjem. 

Realizacija vseh elementov in različnih vaj posamezne storitve po vsej verjetnosti vedno ni 

moţna. Vendar raznolikost vaj in delo skozi igro učitelju omogoča, da otroci pridejo do 

pravilne izvedbe storitve. Vsaka storitev ima namreč zelo veliko različnih vaj, ki pomagajo, 
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da posameznik osvoji pravilnost izvedbe. Učitelj mora otroka le dobro spoznati in ugotoviti, 

katera pot bo prava. 

V diplomskem delu je naštetih veliko različnih vaj za posamezno storitev, ki lahko učitelju 

pomagajo pri učenju smučanja otrok, le-te pa imajo svoj namen, če se učitelj drţi načela 

postopnosti.  

Ugotovila sem, da pripomočki,  kot so obroči, baloni, itd. povečajo motivacijo in 

pripravljenost za delo. Večkrat se je zgodilo, da so bile vaje med seboj podobne, pripomoček 

je bil pa drug, a za učence to pomeni nova zgodba. Učitelj se mora znajti v vlogi animatorja, 

saj preko zgodbe in igre lahko doseţe več kot le golo učenje.  

Smučišče je kot učilnica na prostem, zato je toliko bolj pomembna varnost učencev. Kljub 

manjšemu številu učencev je verjetnost za nesrečo večja, zato je zelo pomembno, da učenje 

smučanja poteka tako, da se učitelj drţi reda na smučišču in da je sam velik zgled za učence. 

Naloga učitelja smučanja pa ni le ta, da učence nauči dobro smučati, temveč tudi ta, da učenci 

vzljubijo smučanje kot športno panogo in da se tudi kasneje v ţivljenju radi vračajo na bele 

strmine. 
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