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II 
 

IZVLEČEK 
 

Predmet preučevanja magistrskega dela je minuta za zdravje.  

Problemi raziskave so: 

− mnenje učencev o izvedeni minuti za zdravje, 

− poznavanje minute za zdravje s strani učencev, 

− obremenjenost in utrujenost učencev med učnim procesom, 

− vpliv minute za zdravje na učni proces in 

− razlike med spremenljivkami glede na spol in razred. 

 

V raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop ter deskriptivno in kavzalno 

neeksperimetalno metodo pedagoškega raziskovanja. V vzorec smo zajeli učence 2. vzgojno-

izobraževalnega obdobja nekaterih dolenjskih osnovnih šol.  

 

Spremenljivke anketnega vprašalnika in matematičnega testa smo vnesli v Microsoft Excel. 

Nato smo podatke obdelali s programom SPSS. Pri tem so bili uporabljeni naslednji statistični 

postopki: frekvenčna in odstotkovna porazdelitev, χ
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti, 

Kullbackov 2Ȋ preizkus (kadar pogoja za uporabo χ
2
-preizkusa hipoteze neodvisnosti nista 

bila izpolnjena), T-test in enosmerno analizo variance (ANOVA). 

 

Rezultati so pokazali, da večina učencev ni deležna gibalnih sprostitev v obliki minute za 

zdravje, čeprav bi jo, glede na obremenjenost in utrujenost med učnim procesom, potrebovali.  

Učenci so bili po minuti za zdravje uspešnejši pri reševanju matematičnega testa.  

 

Rezultati raziskave kažejo, da bi učitelji morali v učne ure redno vključevati minuto za 

zdravje, ki bi lahko bila v zagotovljenem programu. 

 

KLJUČNE BESEDE: osnovna šola, 2. triletje, učenci, obremenjenost, pomen gibanja, 

minuta za zdravje, aktivni odmor. 
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ABSTRACT 
 

The main object of the study in this thesis is one – minute healthy break.  

The topics that were dealt with are: 

– the children’s opinion about one – minute healthy break that was performed in their 

class, 

– children’s knowledge about one – minute healthy breaks,  

– workload and fatigue during learning process,  

– the effect of one – minute healthy break on the learning process and  

– differences between variables according to sex and grade.  

 

In this study, the quantitative research approach and descriptive and causal non-experimental 

method of educational research were used. The research included pupils of the second triad of 

some of the elementary schools in Lower Carniola.   

 

The variables of the questionnaire and the maths test were entered into Microsoft Excel. Then 

the data were analysed using the program SPSS. The following statistical methods were used 

for the analysis:  frequency and percentage distribution, Pearson Chi-Square, Likelihood Ratio 

(when the conditions for the use of χ
2
 test of independence were not fulfilled), T-test and 

analysis of variance (Oneway). 

 

The results have shown that the majority of children do not experience one – minute healthy 

breaks in school, even though they need would benefit from it considering the workload and 

fatigue they feel during the learning process.  

The pupils were more successful at taking a maths test after they had had a one – minute 

healthy break.   

 

The results have shown that teachers should regularly include one – minute healthy breaks in 

their lessons, which could also be a part of the curriculum. 

 

 

KEY WORDS: elementary school, second triad, students, fatigue, physical activity, one – 

minute healthy break, active recess. 
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1 UVOD 
 

»Če bi lahko ustekleničili vse koristi, ki jih daje 
telesna dejavnost, in stekleničko prodali  

farmacevtski industriji, bi se prodajala za med.« 
(dr. George Sheehan) 

 
Hiter tempo življenja in razvoj tehnologije sta prispevala k temu, da ljudje včasih pozabimo 

nase. Kjerkoli smo, vedno nekam hitimo, pri tem pa nam pomagajo produkti sodobnega sveta 

(računalniki, medmrežje, avtomobili, mobilni telefoni ipd.). Zakaj bi v trgovino odšli peš, če 

imamo avtomobil? Zakaj bi sploh odšli v trgovino, če je nakupovanje preko spleta enostavno 

in hitro? Ljudje smo tako naravnani, da včasih želimo narediti čim več po liniji najmanjšega 

odpora. Ni problem v tehnološkem razvoju, problem je, da smo ljudje od vsega tega, kar 

prinašata napredek in razvoj, postali odvisni. Včasih si ne znamo vzeti časa zase in pomisliti 

na to, kaj je za nas dobro. 

 

V službi ali v šoli pogosto postanemo utrujeni, ker nas obremenjujejo različni dejavniki, ki jih 

pogosto neprimerno odpravljamo. Sedenje za računalnikom ali za šolsko klopjo, monotono 

delo, kognitivni procesi ipd. so ponavadi vzroki za našo utrujenost, ki se je niti ne zavedamo. 

Ko pridemo domov iz šole ali službe pa se zaradi utrujenosti najpogosteje usedemo pred 

televizijo in računalnik ali se odpravimo spat, z namenom, da se odpočijemo. Ljudje si 

velikokrat ne znamo poiskati primernega počitka, posledično pa to vpliva na naše zdravje. 

Najustreznejši počitek v današnjem hitrem tempu življenja, ki ugodno vpliva na naše telo in 

zdravje, je zagotovo gibanje. Dandanes vse več ljudi pozablja na pomen gibanja in koristi, ki 

jih prinaša telesna aktivnost. Leta nazaj pomanjkanje gibanja ni bil takšen problem, saj so 

ljudje dnevno opravili več fizičnega dela in bili posledično telesno aktivni. Ob besedah, ki jih 

je zapisal Škof (2007) se lahko zamislimo: »Če je bila telesna sposobnost pračloveku orodje 

preživetja, telesna dejavnost in pripravljenost tudi človeku v globalnem potrošniškem načinu 

življenja pomenita prav to« (str. 29). Vse več lahko beremo in poslušamo o boleznih 

sodobnega časa (prekomerna telesna teža in debelost, bolezni srca in ožilja, diabetes, povišana 

raven holesterola, povišan krvi pritisk ...), ki se pojavljajo pri ljudeh vseh generacij, vedno 

pogosteje tudi pri otrocih. Danes se neaktivnost pozna že na mlajših generacijah. Spontana 

otroška igra zunaj na dvorišču je včasih pomenila edini način preživljanja prostega časa. 

Danes pa otroci in mladostniki svoj posti čas namenjajo računalniku, video igricam, televiziji 

ipd., kar negativno vpliva na njihov razvoj in zdravje.  

 

Pozitivne vzpodbude za gibanje bi otroci najprej morali pridobiti v družini in jih nato razvijati 

skozi šolsko obdobje, kjer bi dodatne vzpodbude nudile šole in učitelji. Otroci bi tako lahko 

razvili zdrav življenjski slog, ki bi ga ohranili tudi v kasnejših letih svojega življenja. »Danes 

vemo, da je izvor številnih aterosklerotičnih bolezni srca in ožilja ter drugih znakov 

metaboličnega sindroma neustrezen življenjski slog, ki ga je posameznik gradil od otroških 

let« (Škof, 2010, str. 22). Šola je pomemben člen pri gradnji posameznikovega zdravega 

življenjskega sloga. Kakovostno načrtovan predmet šport, bogata ponudba interesnih 

dejavnosti ter ostali športni projekti, ki jih šola otrokom ponudi, lahko pomembno vplivajo na 

razvoj zdravega življenjskega sloga. Če vsi učitelji še medpredmetno povezujejo zdrav 

življenjski slog z učnimi vsebinami, je učinek na razvoj zdravega življenjskega sloga lahko še 

toliko večji. Gibanje lahko v vsako učno uro vključi vsak učitelj z minuto za zdravje 

(Štemberger, 2011). Marsikdo bi si mislil, da ta gibalna aktivnost, ki traja zgolj 3−5 minut 

(Dežman, 1988), nima učinka. Nasprotno, ravno z njo se lahko doseže veliko, sploh če je 
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izvajana redno. Potrebno si je vzeti čas in si upati poskusiti, le tako bomo lahko ugotovili, 

kakšne razsežnosti ima ta telesna aktivnost. Potrebno je začeti pri majhnih stvareh, ki nato 

postopoma lahko zrastejo v velike.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 
 

Učni načrt za šport (Kovač idr., 2011) navaja, da naj učitelji zlasti v prvem in drugem triletju 

prekinejo pouk za nekaj minut, v tem času prezračijo učilnico in izvedejo minuto za zdravje; 

tako se učenci sprostijo z gibalnimi vsebinami.  

Namen raziskave je ugotoviti pomen in pomembnost minute za zdravje, ki je v učnem načrtu 

za šport opredeljena kot dodatna vsebina, ki jo šola lahko ponudi, če želi. Minuta za zdravje 

še ni bila podrobno raziskana, zato smo se odločili, da to gibalno aktivnost, ki naj bi v razredu 

trajala nekaj minut in ima lahko velik pomen pri razvoju zdravega življenjskega sloga, tudi 

bolj podrobno raziščemo. Ključno vprašanje, ki ga bomo raziskali, je, ali bi učenci med učno 

uro potrebovali oddih z minuto za zdravje. Učenci so med učnim procesom izpostavljeni 

različnim obremenitvam: psihomotornim (poslušanje, branje pisanje, govorjenje ipd.), 

telesnim, obremenitvam čutil (dolgotrajno sedenje, preobremenjenost posameznih delov 

telesa in čutil), čustvenim (strah, stiska) in intelektualnim obremenitvam (učna vsebina) 

(Novak, 1995). V magistrskem delu bomo raziskali, v kolikšni meri so te obremenitve 

prisotne pri učencih med poukom. 

 

Vsak učitelj mora dobro poznati svoje učence. Med učno uro jih mora spremljati in opazovati 

ter skladno z njihovimi odzivi odreagirati. Če učenci kažejo znake utrujenosti, je učni proces 

bolje za nekaj časa prekiniti in nato nadaljevati. Delovna in miselna storilnost učencev bo po 

prekinitvi večja. Odlična dejavnost, ki jo lahko izvedemo v času prekinitve, je lahko minuta 

za zdravje. V nadaljevanju dela je podrobneje opisano in predstavljeno, kaj minuta za zdravje 

je in zakaj bi jo učenci sploh potrebovali. Poleg tega, da lahko vpliva na boljši učni proces, je 

pomemben razlog tudi zdravje otrok in mladostnikov. 

 

Otroci so v današnjem času v primerjavi s prejšnjimi generacijami manj aktivni. Neaktivnost 

pa pripomore k temu, da se nabirajo zdravstveni problemi, ki se kažejo skozi življenje. Krivdo 

za otrokovo neaktivnost lahko pripišemo računalniku, televiziji, video igricam. V tem primeru 

bi vsaj šola morala biti tista, ki bi učencem ponudila dodatne športne dejavnosti, ki bi lahko 

bile vključene v urnik. Le z dobrim zgledom bodo učenci pridobili dobre navade aktivnega 

življenja (Pendl Žalek, 2004). 

 

2.1 ŠOLA LAHKO UČENCU PREDSTAVLJA OBREMENITEV 

Osnovna šola je organizirana celota, ki se kaže kot vzgojno-izobraževalni proces. Njena 

organiziranost je sestavljena iz administrativnih norm, vzgojno-izobraževalnih vsebin, 

aktivnosti učencev in učiteljev, pedagoških oblik, rekreativnih aktivnostih ipd. Razvitost prej 

naštetih elementov, njihovo število in medsebojni odnosi pa so bili skozi zgodovinski razvoj 

šole različni (Pivac, 1995). 

 

Zgodovina šolstva na Slovenskem sega že v prazgodovinsko obdobje. Hipoteze o tem 

obdobju govorijo predvsem o vzgoji, kjer je bila glavna vsebina seznanjanje mlajših z delom 

starejših, ki so bili izkušenejši. Skozi stoletja se je vzgoja izgubljala, pojavljati so se začele 

šole in širila se je pismenost. Na Slovenskem je bil pomemben pouk slovenskega branja in 

pisanja. Tudi smernice in navodila so bila za jezikovni pouk natančnejša. V šolah so se 

poučevali tudi drugi predmeti (računstvo, petje, dialektika, retorika, geografija), vendar za te 

predmete ni bilo metodičnih navodil (Ciperle in Vovko, 1988). 

 



Vanja Šenica: Minuta za zdravje v drugem triletju osnovne šole 
MAGISTRSKO DELO 

 

4 

 

Število šol se je povečevalo, osnovna šola je postala dostopna vsej mladi generaciji, razširil se 

je predmetnik, dvigala se je kvaliteta pouka ipd. Razvoj znanosti in tehnike je bil vse večji, 

zato so se uvajali novi predmeti in nove vrste šol (Okoliš, 1999). 

 

Okoli leta 1953 je v šolo prišlo veliko novosti. Pojavile so se interesne dejavnosti in bralna 

značka. Nekaj let kasneje se je začel uveljavljati dopolnilni pouk, kasneje še podaljšano 

bivanje. Šolstvo je napredovalo na strokovnem področju, saj so se v šolah zaposlovali 

psihologi, socialni delavci, pedagogi in logopedi (Ribarič, 2002). 

 

Od leta 1983 je delo vsake šole temeljilo na Programu življenja in dela osnovne šole. Program 

je v šole prinesel kar nekaj novosti in sprememb. Preoblikoval se je predmetnik, v katerem so 

glavno novost predstavljali tečaji (plavanje, prometna vzgoja, smučanje, obramba in zaščita, 

prva pomoč). V šolo so počasi prodirali televizija, film in računalniki. Takšna nova ureditev 

šolskega sistema je zahtevala drugačne metode, ustvarjalnost in inovativnost (Balkovec 

Debevec, 2002). 

 

Povzamemo lahko, da so se skozi zgodovino v Slovenskem šolstvu postopoma uvajale 

novosti, ki jih je bilo vedno več. To posledično pomeni več dela in obremenitev za učitelje in 

učence. Predmetnik je postajal obsežnejši, uvedle so se interesne dejavnosti, razni tečaji ipd. 

Vse to pomeni, da so učenci preživljali vse več časa v šoli. Večurno sedenje in monoton način 

dela sta mnogim učencem predstavljala dodatno obremenitev. 

 

2.1.1 OPREDELITEV POJMA OBREMENJENOST 

H. Novak (1995) je opredelila pojem obremenitev učencev s pomočjo Pedagoške 

enciklopedije. Obremenitev učencev je tam opisana kot skupek psihičnih in fizičnih naporov, 

ki jih učenci doživljajo pri pouku. Obremenjenost se izraža skozi osebno počutje, skozi 

fiziološke spremembe, ki se dogajajo v organizmu ter preko specifičnega obnašanja. Zgoraj 

omenjena avtorica opozarja na to, da je obremenjenost kompleksen pojav, ki se pojavi kot 

stanje. Do takšnega stanja privedejo različni vzroki, ki imajo posledice (Novak, 1995). 

 

Razlikovati je potrebno med obremenjenostjo in preobremenjenostjo. »Če so obremenitve 

uravnotežene z zmogljivostjo organizma, govorimo o normalni obremenjenosti. Če presegajo 

zmogljivost organizma, pride do preobremenjenosti« (Novak, 1995, str. 12). Obremenjenost 

se lahko postopoma tudi stopnjuje. Prične se z normalno obremenjenostjo, ki učencu naj ne bi 

bila škodljiva, temveč celo zaželena. Od normalne obremenjenosti pa lahko pride do 

preobremenjenosti (Novak, 1995). Stopnja obremenjenosti posameznika je odvisna od: 

trajanja in intenzivnosti, okoliščin, v katerih posameznik doživlja obremenitev, ter samega 

posameznika (Novak, 1995). 

 

2.1.2 VZROKI OBREMENJENOSTI 

Vzrokov obremenjenosti je mnogo. Če se osredotočimo na šolske vzroke, jih lahko razdelimo 

na objektivne in subjektivne. Objektivni vzroki so lahko: slabe prostorske razmere, preveč 

učencev v razredu, preobsežen učni načrt, preveč učnih ur ipd. Subjektivni vzroki so odvisni 

od učiteljeve osebnosti in njegove usposobljenosti. Mednje sodijo: prezahtevni cilji, 

nepravilna uporaba učnih oblik in metod dela, učiteljeva zahtevnost ipd. (Kavkler, 1991). 
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M. Skerbinek (1992) je v članku kot vzroke obremenjenosti navedla: 

 šolo, 

 zunajšolske dejavnike, 

 učence.  

V šoli na otroke obremenilno deluje neustrezna organizacija dela (neprimeren urnik, 

dolgotrajno sedenje, preveč predmetov in posledično preveč šolskih ur), prenatrpanost učnih 

načrtov, nerealne zahteve učiteljev in učiteljeva preobremenjenost. 

Izven šole otroke obremenjujejo predvsem njihove zunajšolske obveznosti (tečaji, glasbena 

šola, treniranje določenega športa ipd.), domača opravila, prekomerno gledanje televizije, 

slabi življenjski pogoji ter razmere doma (neurejena družina, neprimerna vzgoja ipd.).  

Kot tretji vzrok pa M. Skerbinek navaja učenca samega. Tu izpostavlja njegov odnos do šole, 

delovne navade ter njegove sposobnosti (Skerbinek, 1992). 

 

Učenci imajo tedensko od 20 do 30 ur pouka, odvisno kateri razred obiskujejo (Predmetnik 

osnovne šole, 2014). V prvem triletju lahko tedensko obveznost učencev predstavlja največ 

22 ur pouka, v drugem triletju največ 26 in v tretjem triletju največ 30 ur pouka (Marjanovič 

Umek idr., 2012). 

Upoštevati je potrebno še dopolnili in dodatni pouk, interesne dejavnosti, izbirne predmete, 

individualne pomoči učencem z učnimi težavami, jutranje varstvo ter podaljšano bivanje 

(Predmetnik osnovne šole, 2014).  

 

Iz tega lahko sklepamo, da morajo učenci veliko časa nameniti poslušanju, branju, pisanju, 

govorjenju, opazovanju, razmišljanju, razvijanju strategij, analiziranju, reševanju problemov, 

raziskovanju, vrednotenju ipd. Vse to učence bremeni. Nekatere izmed naštetih dejavnosti so 

utrujajoče in naporne za otroke, predvsem v primerih, ko je delo monotono in nerazgibano. Če 

učitelj otroke dobro pozna in jih med poukom spremlja, lahko opazi, kdaj učenci postanejo 

utrujeni in bi potrebovali premor. Učitelj mora biti pri opravljanju svojega dela fleksibilen, da 

učni proces prilagodi razmeram v razredu. Monotono delo in utrujenost otrok lahko učitelj 

prepreči npr. z minuto za zdravje ali z drugo sprostitveno dejavnostjo.  

 

M. Pisanski (1992) je zapisala, da monotono delo utruja in da utrujenost izgine, če se lotimo 

bolj zanimive dejavnosti. 

M. Kavkler (1991) navaja, da so po podatkih šolarji veliko bolj obremenjeni kot odrasli, ki 

imajo okoli 42-urni delavnik. 

 

S posledicami obremenjenosti se srečujejo predvsem učitelji. M. Skerbinek (1992) je 

pridobila mnenja učiteljev o tem, kako se kaže neustrezna obremenjenost učencev v razredu. 

Učitelji so izpostavili predvsem težave z disciplino. Učenci svojo utrujenost izražajo z 

nemirnostjo, glasnostjo, agresivnostjo, nedelavnostjo, miselno odsotnostjo ipd. Pri učencih se 

pojavijo glavoboli, nezbranost, nervoza, dolgočasje, slabost ipd. Težave se pojavljajo 

predvsem v zadnjih urah pouka. 

Učitelji so podali tudi mnenja o tem, kaj narediti, da se stanje izboljša. Kot enega izmed 

predlogov so navedli več ur športa, ki bi se ustrezno razporedil glede na predmete na urniku. 

Nekateri so predlagali fizično in mentalno relaksacijo, drugačne metode dela pri pouku, ki bi 

upoštevale učenčeve pobude, razvijale samostojnost ter prijetno vzdušje v razredu (Skerbinek, 

1992). 

 

Izvedena je bila raziskava, ki je v vzorec zajela 21 osnovnih šol iz vseh koncev Slovenije. V 

raziskavi so sodelovali učenci 3., 5. in 7. razredov. Glavna ugotovitev je bila, da je šola 

najpomembnejši dejavnik, ki obremenjuje osnovnošolce. Ugotovljeno je bilo, da vzgojno-
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izobraževalni programi premalo upoštevajo individualne razlike med učenci in da 

organizacija dnevnega življenja v šoli ne ustreza razvojnim potrebam učencev. Potrebno je 

izpostaviti tudi to, da vzgojno-izobraževalni program ni obremenjujoč enako za vse učence. 

(Novak, 1995). 

Obremenjenost učencev je različna, odvisna je od spola, starosti, dneva v tednu in tudi od 

letnega časa; zato pravimo, da je obremenjenost večplasten problem (Kolar, 2002). 

 

2.1.3 VRSTE OBREMENITVE 

Ločimo različne vrste obremenitev. H. Novak (1995) navaja naslednje:  

 psihomotorne obremenitve, 

 telesne obremenitve in obremenitve čutil, 

 intelektualne obremenitve, 

 čustvene obremenitve. 

 

2.1.3.1 Psihomotorne obremenitve 

Učenci med poukom in samostojnim učenjem premagujejo fizične in psihične napore; 

izpostavljeni so večurnemu sedenju in intelektualnim obremenitvam. H. Novak (1995) 

izpostavlja predvsem statične obremenitve, zaradi katerih se pojavi utrujenost. Möller (1987, 

v Novak, 1995) kot znake utrujenosti navaja nemirnost, nepozornost in storilnostno manjšo 

učinkovitost učenca. Poleg teh znakov pa Novakova navaja, da se lahko pojavijo tudi 

vedenjske in druge motnje ali telesne okvare. »Dolgotrajnejše statične obremenitve učencem 

torej škodujejo med drugim tudi zato, ker so še v polni rasti in razvoju. Zato je pri pouku 

nujna tudi motorična aktivnost, s katero učenci premagujejo statične obremenitve« (Novak, 

1995, str. 9). Motorične aktivnosti med poukom prispevajo k povečanju učne sposobnosti 

(Novak, 1995). 

 

2.1.3.2 Telesne obremenitve in obremenitve čutil 

Med telesne obremenitve sodijo pretežke šolske torbe, slaba osvetlitev učilnice, neprimerne 

šolske mize in stoli, neustrezni šolski urniki ter druge organizacijske nepravilnosti. Učenci naj 

med učnim procesom uporabljajo vsa čutila (vizualna, taktilna, aditivna). Na enostranske 

obremenitve telesa in čutil opozarjajo tudi zdravniki in kineziologi. Učenci več ur presedijo v 

šoli, nato še doma. Znižuje se jim motorična sposobnost, sedenje privede do nepravilne 

telesne drže, tako se učencem krivi hrbtenica (Novak, 1995).  

 

Že zgoraj smo navedli, da bi k zmanjšanju psihomotornih obremenitev lahko prispevala 

motorična aktivnost, s katero bi lahko zmanjšali tudi telesne in čustvene obremenitve. Z 

minuto za zdravje, ki bi se izvajala med učnim procesom, bi z vajami za pravilno telesno držo 

lahko pripomogli k zdravemu razvoju hrbtenice. 

 

2.1.3.3 Čustvene obremenitve 

H. Novak (1995) tukaj izpostavlja čustvo strahu. Strah se izraža skozi razburjenost, napetost, 

ogroženost in občutke negotovosti. To čustvo lahko pri otroku povzroči nespečnost, 

pomanjkanje apetita ali pa mu jemlje voljo do življenja. Pojavijo se lahko tudi obolenja in 

druge zdravstvene težave. Učenec lahko strah doživlja kot stisko, saj je nenehno izpostavljen 

raznim pritiskom: preverjanjem znanja, negativnim ocenam, strahu pred očitki in grajo, 

kršenju šolskega reda, strahu pred učiteljem, strahu pred starši in neuspehom ... (Novak, 

1995). 
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2.1.3.4 Intelektualne obremenitve 

Če učenci usvajajo nova znanja preko pojmov, podatkov, dejstev, ugotovitev, definicij ipd., to 

najverjetneje pomeni, da morajo učenci učno snov usvojiti z memoriranjem. V takšnih 

primerih govorimo o enostranski intelektualni obremenitvi. Učenci v takšnih primerih ne 

pokažejo zanimanja za učenje in se učijo zgolj zaradi tega, da ne bi dobili slabe ocene. 

Nimajo dovolj priložnosti, da bi se učili s pomočjo lastnih izkušenj, da bi kritično presojali, 

bili ustvarjalni ipd., zato postanejo pasivni in pouk je posledično preobremenjujoč, ker je 

kvaliteta znanja manj pomembna od usvojenih učnih vsebin (Novak, 1995).  

 

2.1.4 PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI OBREMENJENOSTI 

Med učenci obstajajo individualne razlike glede na to, kako prenašajo posamezne 

obremenitve. Za nekoga je lahko določena aktivnost bolj obremenjujoča kot za nekoga 

drugega (Žagar, 1995). Žagar med pomembnejše psihološke dejavnike obremenjenosti uvršča:  

 sposobnost, 

 znanje, 

  motivacijo. 

Psihološki dejavniki pomembno vplivajo na to, kakšne naloge bo učenec sposoben rešiti, kako 

razumsko jih bo reševal ter koliko energije in napora bo v to vložil (Žagar, 1995). 

 

2.1.4.1 Sposobnosti 

Teorije o sposobnostih lahko razdelimo v dve skupini. Prvo skupino predstavljajo teorije, kjer 

prevladuje ena sama inteligentnost. Inteligentnost pojmujejo kot splošno sposobnost, ki jo ima 

vsak človek, ljudje se razlikujejo v stopnji njene razvitosti. Druga skupina teorij 

predpostavlja, da obstaja več inteligentnosti, ki vplivajo na uspeh na posameznih področjih 

(Žagar, 1995). »Razlike med ljudmi naj bi bile predvsem kvalitativne« (Žagar, 1995, str. 50), 

le-te razlike so bolj optimistične; ena takih teorij je Gardnerjeva teorija mnogoterih 

inteligentnosti. 

Ameriški psiholog Howard Gardner je zasnoval model raznoterih človekovih sposobnosti, saj 

je trdil »da je človek v svoji evoluciji razvil več različnih inteligenc« (Marentič Požarnik, 

2000, str. 146). 

Jezikovna inteligenca vključuje razumevanje in uporabo govora ter jezika. Učenci, ki imajo 

dobro razvito to vrsto inteligentnosti, imajo bogato besedišče, posledično tudi razlagalno moč 

ter so uspešni pri delu z besednim gradivom (Marentič Požarnik, 2000; Žagar, 1995). 

Glasbena inteligenca obsega področje ritma, melodije, višine in barve tona itd. Učenci, ki 

imajo dobro razvito to vrsto inteligence, radi poslušajo glasbo, imajo občutek za ritem in 

melodijo ter radi poustvarjajo glasbo (Marentič Požarnik, 2000; Žagar, 1995). 

Logično-matematična inteligenca se kaže v številskih in abstraktnih predstavah. Učenec, ki 

ima razvito to vrsto inteligence, sprejema zanj logične razlage, zna si razporediti delo in 

probleme rešuje postopoma (Marentič Požarnik, 2000; Žagar, 1995). 

Dobro orientiranost v prostoru, predstavljivost prostorskih informacij, uspešnost pri branju 

tabel, grafov in zemljevidov imajo učenci, pri katerih je bolj razvita prostorska inteligenca 

(Marentič Požarnik, 2000; Žagar, 1995). Telesno-gibalna inteligenca ali kinestetična 

inteligenca je povezana z občutkom za lastno telo ter spretno uporabo le-tega. Učenci, ki 

imajo razvito to vrsto inteligentnosti, imajo radi šport, pri telesnih aktivnostih so spretni, med 

učenjem so dejavni in potrebujejo gibanje. Veliko se naučijo, če kaj preizkusijo praktično 

(Marentič Požarnik, 2000; Žagar, 1995). Potrebno je izpostaviti medosebno (interpersonalno) 

inteligenco in notranjo osebno (intrapersonalno) inteligenco. Interpersonalna inteligenca je 

močno povezana z občutki, željami in značajem drugih ljudi. Učence, ki imajo razvito to vrsto 

inteligence, predvsem zanima, kako se drugi počutijo, kako razmišljajo ipd. Intrapersonalna 
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inteligenca pa pomeni samozavedanje, zavedanje sebe, svoje notranjosti. Kdor ima bolj 

razvito to vrsto inteligence, je pogosto rad sam, da v miru premišljuje in poskuša poiskati 

smisel (Marentič Požarnik, 2000; Žagar, 1995). 

Zavedati se je potrebno, da smo si ljudje različni, to pomeni tudi, da imamo nekateri bolj 

razvite ene sposobnosti, drugi pa bolj druge sposobnosti. Učitelj mora pri načrtovanju pouka 

upoštevati tudi to, drugače so lahko nekateri otroci preobremenjeni. Upoštevati mora stopnjo 

razvitosti, strukturo in miselni razvoj (Marentič Požarnik, 2000; Žagar, 1995). 

 

2.1.4.2 Znanje 

Znanje in predznaje lahko učencu olajša novo učenje in deluje nanj razbremenilno. To znanje 

sestavljajo fiziološki, psihološki, fizikalni ter socialni dejavniki, ki se med seboj prepletajo 

(Marentič Požarnik, 2000; Žagar, 1995). 

Ko znanje opredeljujemo kot dejavnik, ki bremeni učence, je potrebno upoštevati dva vidika 

znanja: obseg in kvaliteto. Žagar (1995) je zapisal, da naš šolski sistem učencem ne posreduje 

dovolj kvalitetnega znanja. Izpostavlja predvsem relevantnost in transfer. Relevantnost naj bi 

učencem omogočala reševanje življenjskih problemov in jim tudi omogočila nadaljevanje 

izobraževanja. Žagar je transfer predstavil kot urejeno, povezano in posplošeno znanje, ki ga 

ima v spominu učenec. Da učenec usvoji določeno, zanje je potrebna pot do tega znanja. Ta 

pot je lahko tudi obremenjujoča, predvsem za tiste učence, ki se ne znajo učiti in morajo v 

učenje vložiti veliko časa in energije (Žagar, 1995). 

 

2.1.4.3 Motivacija 

Motivacijo delimo na notranjo in zunanjo. O notranji motivaciji govorimo, kadar se učenec 

uči zaradi svoje notranje želje, interesov, izzivov, radovednosti ipd. Zunanjo motivacijo pa 

predstavlja učenje zaradi posledic: ocen, pohval, prisile, tekmovanj, strahu pred kaznijo ipd. 

(Marentič Požarnik, 2000; Žagar, 1995). 

Motivacija je pomemben dejavnik obremenjenosti. Če je učenec močno motiviran, bo v 

učenje vložil veliko časa in energije, s tem bo posledično tudi bolj obremenjen. Učenci so v 

šoli predvsem obremenjeni z ocenami (zunanja motivacija), le-te obremenjujejo dobre in 

slabe učence. Da pride do obremenjenosti zaradi ocen, pa v veliki meri pripomorejo starši, ki 

na svojega otroka izvajajo pritisk in to otroka obremenjuje (Žagar, 1995). 

 

2.1.5 POSLEDICE OBREMENJENOSTI 

Sposobnosti, znanje in motivacija, ki smo jih zgoraj podrobneje opredelili kot dejavnike 

obremenjenosti, se lahko pojavijo tudi kot posledice obremenjenosti. Osnovni posledici 

obremenjenosti sta zagotovo utrujenost in stres. Ti dve posledici se kažeta predvsem na 

področjih, kot so miselno funkcioniranje, čustveno doživljanje, motivacija in vedenje (Žagar, 

1995). 

 

2.1.5.1 Utrujenost 

Utrujenost je posledica različnih vrst obremenitve (Škof, 1982). Definicij, ki opisujejo 

utrujenost, je kar nekaj. A. M. Kos (1991) navaja, da je utrujenost največkrat opredeljena kot 

»posledica umskega in telesnega napora brez dovolj počitka« (str. 78). Poleg še navaja, da je 

utrujenost tudi neprijetno občutje, ki ga povzroči napor. 

»Utrujenost je pri normalni osebi fiziološka reakcija na duševni ali telesni napor. Zanjo je 

značilno zmanjšanje delovne sposobnosti« (Pisanski, 1992, str. 29). 
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Vrste utrujenosti, ki jih doživljajo šolarji, se delijo na:  

 mišično utrujenost, 

 umsko/duševno utrujenost, 

 čustveno utrujenost in  

 bolezensko utrujenost (Mikuš Kos, 1991).  

Mišična utrujenost se pojavi predvsem zaradi statičnega dela. Otrok v šoli veliko časa sedi, 

njegovo telo je v prisilni drži, posledica tega so napete mišice, ki so slabo prekrvavljene. 

Otroci se utrudijo, ker je dolgotrajno mirovanje nenaravno in prisilno. Otrok ima potrebo po 

gibanju, le-to pa mu zavira šolski urnik in šolska disciplina (Mikuš Kos, 1991). 

Mišično utrujenost opredeljuje tudi M. Pisanski (1992), ki navaja, da šolarjeva utrujenost 

izvira iz prisilnega mirovanja in posledično statičnega dela, zato prihaja do mišične napetosti. 

Otrokove mišice rastejo, zato potrebujejo več hrane (kisika in glukoze), ki jo dovaja kri. 

Pretok krvi skozi mišico pa pospeši gibanje (Pisanski, 1992). 

 

Duševna utrujenost se pri učencih pojavi predvsem zaradi količine učne snovi, zahtevnosti 

snovi, neustreznih učnih oblik in organizacije pouka (Mikuš Kos, 1991). Strah, žalost, stres 

ter druga neprijetna čustva povzročajo čustveno utrujenost, katere posledica je upad storilnosti 

in značilno vedenje (Mikuš Kos, 1991).  

 

Potrebno je omeniti tudi utrujenost, ki nastane zaradi bolezni. A. M. Kos (1991) izpostavlja 

otroke, ki so se po daljši odsotnosti zaradi bolezni vrnili v šolo in morajo na hitro nadoknaditi 

snov, biti vprašani ipd. 

Otrok, ki se po bolezni vrne v šolo, je bolj izpostavljen obremenitvi kot pred boleznijo (Ribič 

Hederih, 2003).  

Omeniti je potrebno tudi slabovidne in naglušne otroke, za katere je poslušanje, branje, 

pisanje in prepisovanje mnogo bolj naporno kot za ostale (Mikuš Kos, 1991). 

 

Vzroki za utrujenost šolarjev so lahko različni, npr.: težki predmeti, pisanje, predolg pouk, 

sključeno sedenje, dolgočasen pouk, prekratki odmori ... Posledice pa otroci kažejo na 

različne načine. Lahko se pojavijo znaki kronične utrujenosti, kot so glavobol, pomanjkanje 

energije in bolečine v trebuhu (Mikuš Kos, 1991). 

Poleg zgoraj naštetih znakov se lahko pri učencih pojavijo še zmanjšana koncentracija, 

povečano število napak pri pouku, slabše pomnjenje, podaljšan čas za reševanje nalog, upad 

inovativnosti ipd. (Ribič Hederih, 2003). 

 

Na otrokovo utrujenost vplivajo tudi zunajšolski dejavniki. A. M . Kos (1991) kot zunajšolske 

dejavnike, ki vplivajo na otrokovo utrujenost, uvršča: obremenitev z domačimi deli, čuvanje 

mlajših bratov in sester, neugodno ozračje, moteni medosebni odnosi v družini in 

popoldanske aktivnosti (učenje tujih jezikov, glasbe in pretirana športna obremenitev).  

M. Škof (1982) predstavlja rezultate raziskave o utrujenosti, ki so pokazali, da je velik del 

šolske utrujenosti pogojen z zunajšolskimi dejavniki. Otroci zelo zgodaj vstajajo zaradi 

prevoza do šole oziroma zaradi staršev, ki morajo zgodaj v službo, zato je njihov čas spanja 

krajši (Škof, 1982).  

Raziskave s tega področja so pokazale, da večina šolarjev skozi teden premalo spi. Poleg 

gibanja je spanje osnovna fiziološka potreba otroka in odraslega. Razlika je le v tem, da otroci 

zaradi telesnega in gibalnega razvoja potrebujejo več spanja in gibanja (Arko in Juričič, 

1992). 

Da ne bo prihajalo do utrujenosti, morajo otroci zadostiti svojim fiziološkim potrebam. To so 

potrebe po spanju, hrani in zadostni količini gibanja (Pisanski, 1992).  
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Pouk naj bi učitelji učencem prilagodili glede na njihove sposobnosti in zmožnosti v danem 

trenutku. Pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi je potrebno imeti v mislih učence, vsakega 

posameznika in se pri tem vprašati, kaj je za njih najboljše. Individualizacija in diferenciacija 

bi zagotovo pripomogli k zmanjšanju utrujenosti med poukom. Prav tako ima pozitivne 

učinke na učenčevo utrujenost gibalna dejavnost v obliki minute za zdravje, ki se izvede med 

poukom v razredu pri odprtih oknih. 

 

2.1.5.2 Stres 

»O stresu govorimo, kadar je človek izpostavljen telesnim ali psihičnim obremenitvam, ki jim 

je težko kos; stresne situacije nas torej soočijo z zahtevami, ki predstavljajo obremenitve (npr. 

gorski vzpon, zahtevna poklicna naloga, selitev, izguba bližnjega človeka, preveč informacij 

naenkrat, nasprotujoča pričakovanja okolice ...)« (Marentič Požarnik, 2000, str. 213). 
 

M. A. Šalehar Stupica (1996) je zapisala, da stres, ki ga otrok doživlja med šolanjem, vpliva 

na razvoj njegove osebnosti, razvoj bolezni in na njegovo vključevanje v družbo. Kot 

posledice stresa ista avtorica navaja: strah, utrujenost, potrtost, žalost, malodušje, jezo in 

nezaupanje. 
 

Šolski pouk je za učence vse bolj stresen zato, ker: 

 se povečujejo šolske obveznosti; 

 starši in učitelji povečujejo pritisk na otroke; 

 se povečujeta obseg in težavnost učne snovi; 

 so razredi in šole preveliki; 

 preverjanja, testiranja in sprejem za nadaljnje šolanje na otroke delujejo stresno; 

 so domače delo in učenje, dolga in naporna pot v šolo, dolgotrajno sedenje, slabi 

odnosi in razredi ter trpinčenje s strani sošolcev obremenjujoči za otroke (Marentič 

Požarnik, 2000). 

 

Glavoboli, vrtoglavice, motnja vida in sluha, bolečine v trebuhu, pomanjkanje zraka, bolečine 

v nogah, stalna utrujenost, vse to so psihosomatske motnje, ki nastanejo zaradi stresa. To so 

tudi znaki tesnobe, strahu in utrujenosti (M. A. Šalehar Stupica, 1996). 

 

Šola je lahko glavni povzročitelj stresa. Otrok v šoli občuti več dejavnikov, ki nanj delujejo 

stresno. Dejavnike stresa je potrebno odpravljati. Nekateri fizični vzroki šolskega stresa so: 

 »hrup, 

 vročina, 

 mraz, 

 neprimerno zračenje, 

 suh zrak, 

 prevlažen zrak, 

 neprimerna osvetlitev učilnic in delovnih mest, 

 lakota, 

 žeja, 

 neprimerna sestava in razporeditev obrokov hrane, 

 prisiljena drža telesa, 

 neprimerno šolsko pohištvo, 

 telesni napor ni prilagojen individualnim telesnim sposobnostim, 

 ritem prehrane, dela in počitka ni prilagojen otrokovemu bioritmu« (M. A. Šalehar 

Stupica, 1996, str. 18−19). 
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Poleg fizičnih vzrokov, ki povzročajo stres, obremenilno in stresno na učence delujejo še 

psihični vzroki, kot so: 

 » strah pred šolo, 

 strah pred učiteljem, 

 strah pred izpraševanjem, 

 strah pred slabo oceno, 

 neobvladljiva snov, 

 neprimerna razporeditev predmetnika, 

 prešolanje, sprememba šole, 

 učne težave, šolski neuspeh, 

 konflikti z vrstniki, 

 konflikti z učiteljem, 

 preganjanje od vrstnikov, 

 preganjanje od učitelja, 

 različne oblike diskriminacije, 

 šolski ritem ni prilagojen otrokovem bioritmu« (M. A. Šalehar Stupica, 1996, str. 21). 

 

Stres pa se ne pojavlja zgolj pri učencih ampak tudi pri učiteljih. M. A. Šalehar Stupica (1996) 

je zapisala splošne vzroke šolskega stresa pri učencih in učiteljih: 

 neprimeren šolski sistem, 

 slaba organizacija pouka, 

 negativna samopodoba, 

 obsežen predmetnik ipd.  

 

Skupina raziskovalcev je v pilotski raziskavi leta 1993/1994 ugotovila, da ima 75 % otrok v 

starosti 9−11 let znake stresa (M. A. Šalehar Stupica, 1996). 

 

Znaki, ki jih povzroča stres, se prepletajo med seboj in so različni od posameznika do 

posameznika. Na miselnem področju se pojavljajo negativne misli, slabo počutje, težave pri 

razmišljanju, slaba koncentracija ipd. Pomanjkanje volje, napetost, živčnost in pozabljivost so 

nekateri znaki, ki se pojavljajo na področju vedenja. Ob stresu učenci doživljaju občutja 

strahu, jeze, žalosti, potrtosti, razdražljivosti ipd. Stres vpliva tudi na telesno področje. 

Pojavijo se glavoboli, slabost, zakrčene mišice, prebavne motnje, potne dlani, nespečnost ... 

(Jeriček, 2007). 

 

Stres je nekaj vsakdanjega v današnjem življenju in njegov pojav vse bolj narašča. Zelo malo 

pa se govori in piše o stresu šolarja. »Stresi, ki jih otrok doživlja med šolanjem, in način, kako 

se nanje odziva, odločilno vplivajo na razvoj otrokove osebnosti, na razvoj njegovih bodočih 

bolezni in njegovo vključevanje v družbo v prihodnosti« (M. A. Šalehar Stupica, 1996, str. 

11). 

 

2.1.6 POČITEK IN SPROSTITEV 

»Počitek in sprostitev preprečujeta kronično utrujenost in izčrpanost, obenem pa omogočata 

razmeroma hitro in učinkovito odpravljanje utrujenosti« (Mikuš Kos, 1991, str. 88).  

 

V svetu obstaja veliko različnih metod sproščanja, npr.: meditacija, joga, mišična sprostitev, 

sprostitev s plesom ipd. Sprostitev mora imeti učinek na telo, čustva in misli. S sproščanjem 

delujemo na telesno ogrodje (kosti, mišice, vezi) in tudi na notranje organe, žleze in živčevje 

(Zagorc, 2003).  
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V današnjem hitrem tempu življenja velikokrat pozabljamo nase. Posledica tega so napetosti, 

stres ter anksioznost, ki naraščajo znotraj nas in povzročajo, da se počutimo fizično in 

čustveno slabo. Mnoge raziskave so pokazale, da ima vadba pozitivne učinke na samopodobo 

in samozavest (Zagorc, 2003). 

M. Zagorc (1999) navaja še nekatere spremembe, ki so opažene po uporabi določenih metod 

sproščanja. Te spremembe so: umirjenost, boljša koncentracija pri pouku, manjša agresivnost, 

boljši medosebni odnosi, večja uspešnost pri učenju, večja ustvarjalnost, zavedanje veselja ob 

določenem uspehu, drugačno gledanje na težave in večja sproščenost.  

 

Rezultati raziskave (Zagorc, 1999) so pokazali, da so pri učiteljih najbolj poznane in 

uporabljene naslednje metode sproščanja: ples, avtogeni trening, dihalna terapija, 

Alexandrova metoda, stretching in meditacija. Največ metod sproščanja uporabljajo 

vzgojitelji, sledijo jim učitelji razrednega pouka. Kljub temu da metode pripomorejo k 

boljšemu počutju, zdravju, bolj sproščenemu in kvalitetnemu odnosu, so v učni proces 

premalo vključene (Zagorc, 1999). 

 

Program življenja in dela osnovne šole (Velikonja, Adamič in Mulec, 1984a) je skušal 

poskrbeti za zdravo rast in razvoj učencev. Predpisoval je organizacijo in vzgojno-

izobraževalno delo tako, da so se prepletale in povezovale obremenilne in sprostitvene 

dejavnosti. Zlasti pri pouku so učitelji morali upoštevati trajanje otrokove pozornosti in 

njegove psihofizične potrebe po gibanju in sproščanju. 

 

Šolski urnik mora biti organiziran tako, da bodo učenci imeli znotraj šolskega dela tudi 

primerne počitke, ki bi preprečevali utrujenost. Prav tako je pomembno, da ustrezen počitek 

in sprostitev starši namenijo svojemu otroku tudi doma. Starši imajo po navadi od otrok 

prevelike zahteve glede učenja in se premalo zavedajo pomena igre, ki vpliva na otrokovo 

zdravje in njegovo počutje. Otroka je potrebno spoznati in ugotoviti, kdaj potrebuje počitek, 

saj mora biti za uspešno delo spočit (Mikuš Kos, 1991).  

 

Zavedati se je potrebno, da so učenci vse bolj nemotivirani za učno delo, utrujeni, naveličani 

ipd. Ponavdi za to iščemo razloge pri učencih, čeprav bi se tu morali vprašati, koliko k temu 

pripomore šola sama in njena pedagoška praksa, ali je ta praksa usklajena z otrokovim 

telesnim in duševnim razvojem. Učenci so velikokrat srečajo s težjimi nalogami in zahtevnim 

učenjem v času, ki je neustrezen glede na njihovo zbranost ali glede na potrebe po sprostitvi 

in odmoru. To pomeni, da je otroke potrebno naučiti, da bodo znali najti svoj ritem pri 

izmenjavi igre in dela, razigranosti in resnosti ter zbranosti in sproščenosti. Gibanje je odlično 

sredstvo za učenje, za sproščanje in za ustvarjanje ugodne klime (Trček, 1999). 

 

»Telesna sprostitev otroku zrahlja duševne napetosti, skrbi ali bojazni ter mu pomaga 

vzpostaviti notranje ravnovesje na naraven in dejaven način. Telesno sproščen otrok se tudi 

lažje posveti opravilom, ki zahtevajo potrpljenje in vztrajnost, kot so različne obveznosti, ki 

jih zahteva šolanje. Če ima v splošnem dovolj možnosti telesne sprostitve, tudi lažje vzdrži pri 

miru, kadar je to potrebno. Znano je tudi, da telesna sproščenost olajšuje usmerjanje 

pozornosti in osredotočanje misli pri intelektualnem delu« (Tomori, v Škof, 2010, str. 120). 
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2.2 POMEN GIBANJA ZA CELOSTNI RAZVOJ OTROK IN MLADINE 

»Gibalna/športna aktivnost je za skladen celostni razvoj otroka nujno potrebna in smo jo 

otroku dolžni zagotavljati v primerni količini in kvaliteti« (Pišot in Jakomin, 2002, str. 439). 

Živimo v času tehnološkega razvoja in napredka. Spreminjajo se človekove potrebe in 

navade, vse bolj smo potrošniško usmerjeni, gibanje in telesna dejavnost pa izgubljata svojo 

vrednost (Škof, 2010). Aristotel je že pred več kot 2000 leti zapisal: »Nič ne uničuje človeka 

bolj kot njegova telesna nedejavnost«. 

Skrb zbujajoči so podatki, ki govorijo, da za boleznimi srca in ožilja umira vedno več ljudi. 

Vse več ljudi se srečuje s preveliko telesno težo, povišanim krvnim tlakom in sladkorno 

boleznijo. Naštetim zdravstvenim težavam se lahko izognemo, če skrbimo za lastno telesno 

dejavnost v vseh življenjskih obdobjih. Vzgojo za zdrav življenjski slog je potrebno začeti 

izvajati že pri mlajših otrocih. Največjo vlogo pri oblikovanju življenjskih vzorcev 

mladostnikov ima zagotovo predmet šport, ki lahko pripomore k temu, da bi bil zdrav 

življenjski slog vodilo tudi v odraslosti (Škof, 2010). 

 

2.2.1 ZNAČILNOSTI OTROKOVEGA RAZVOJA V SREDNJEM OTROŠTVU 

»Otrok se rodi z določeno dovzetnostjo, sprejemljivostjo, ki mu je prirojena v okolju, ki mu 

je, vsaj v zgodnjem razvojnem obdobju, že vnaprej določeno« (Pišot in Planinšec, 2005, str. 

11). 

Od okolja, ki je lahko bogato ali revno, in otrokove lastne aktivnosti je odvisno, kako se bodo 

otrokove dispozicije razvijale v prihodnje. Področja razvoja so med seboj povezana in se 

dopolnjujejo ter prepletajo. Če na enem področju razvoja pride do spremembe in napredka, to 

vpliva na vsa ostala področja otrokovega razvoja, saj otrokov razvoj poteka večsmerno in 

hkrati na različnih področjih (Pišot in Planinšec, 2005): 

 

V nadaljevanju bomo opredelili področja otrokovega razvoja v srednjem otroštvu (v nekateri 

literaturi je to obdobje omenjeno tudi kot obdobje poznega otroštva). Gre za obdobje, ki se 

prične pri 6. letu starosti in traja približno do 11. leta. V to obdobje so zajeti otroci, ki 

obiskujejo prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje. Osredotočili se bomo na: 

 telesni in gibalni razvoj, 

 spoznavni/kognitivni razvoj, 

 čustveni razvoj in 

 socialni razvoj. 

 

2.2.1.1 Telesni in gibalni razvoj 

Telesni razvoj otroka in mladostnika spremljata procesa rasti in zorenja. Med 

najpomembnejše telesne dimenzije sodijo: telesna višina, nekatere longitudinalne mere in 

telesna masa (Škof in Kalan, 2007). 

V obdobju zgodnjega otroštva otroci intenzivno pridobivajo na telesni višini in teži, medtem 

ko se v obdobju srednjega otroštva rast višine in teže upočasni. Šolarji pridobijo približno tri 

do sedem centimetrov telesne višine in dva do tri kilograma telesne teže na leto (Papalia, 

Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). 

V tem obdobju prihaja tudi do minimalnih razlik med deklicami in dečki, in sicer so dečki 

nekoliko višji in težji od deklic (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

Gibalni (motorični) razvoj je proces, ki poteka v različnih obdobjih človekovega življenja in 

se kaže v spremembah gibalnega obnašanja (Žvan in Škof, 2007).  
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»Je proces, v katerem otrok/mladostnik pridobiva gibalne spretnosti in vzorce (gibalne 

veščine) ter razvija gibalne sposobnosti (moč, hitrost, ravnotežje itd.)« (Žvan in Škof, 2007, 

str. 198). 

Od rojstva naprej pri otroku prevladuje gibalni razvoj, ki se prične z naravnimi oblikami 

gibanja in se nadaljuje do sestavljenih ter skladnejših gibalno/športnih dejavnosti (Meško, 

2002). 

 

Gibalni razvoj poteka v štirih fazah. Gallahue, Ozmun in Goodway (2012) ločijo naslednje 

faze gibalnega razvoja: 

 refleksna gibalna faza (traja do 1. leta starosti), 

 začetna zavestna (rudimentarna) faza (traja do 2. leta starosti), 

 temeljna gibalna (fundamentalna) faza (traja do 7. leta starosti) in 

 specializirana gibalna faza (traja od 7. leta starosti naprej). 

Otroci so v obdobju srednjega otroštva na 4. stopnji (stopnja specializacije gibanja). Na tej 

stopnji povezujejo ter uporabljajo temeljne gibalne spretnosti in z njimi izvajajo 

kompleksnejša gibanja (Gallahue idr., 2012; Žvan in Škof, 2007).  

 

Motorične sposobnosti otrok se v srednjem otroštvu še naprej razvijajo. Z veseljem 

preizkušajo svoje telo, se učijo novih veščin in tako pridobivajo na moči, hitrosti in boljši 

koordinaciji (Papalia idr., 2003). 

V tem času poteka razvoj motoričnih sposobnosti, ki so temelj za izvajanje različnih gibalnih 

spretnosti, predvsem reakcijskega časa, koordinacije in hitrosti, zato je pomembno, da imajo 

otroci v tem obdobju ponujeno pestro izbiro različnih gibalnih dejavnosti (Pišot in Planinšec, 

2005). »Preozka omejenost pri izbiri in premajhna pogostost gibalnih dejavnosti ima lahko 

nezaželene učinke v naslednjih obdobjih otrokovega motoričnega razvoja« (Pišot in 

Planinšec, 2005, str. 19).  

V tem obdobju ni smiselno, da se otroka omeji le na določene gibalne strukture in zgolj na 

eno športno panogo. Otroku je potrebno ponuditi raznovrstne gibalne naloge, saj si tako 

pridobiva najrazličnejše gibalne izkušnje (Žvan in Škof, 2007).  
 

Posameznikovo razvojno obdobje zaznamujejo številne pomembne spremembe. Za učitelje, ki 

poučujejo predmet šport, in trenerje je nujno in koristno, da poznajo značilnosti posameznih 

razvojnih obdobij, saj lahko tako prilagodijo učni proces sposobnostim in razvojnim 

značilnostim, ki jih otroci v tistem trenutku imajo (Cecić Erpič, 2007). 

 

2.2.1.2 Spoznavni/kognitivni razvoj 

Na stopnjo konkretnih operacij po Piagetu pridejo otroci okoli sedmega leta starosti. V tem 

obdobju lahko rešujejo konkretne probleme in logično razmišljajo, niso pa še sposobni 

abstraktnega mišljenja (Papalia idr., 2003). 

Otroci so na tej stopni sposobni: 

 bolje razumeti prostorske odnose, 

 bolje razumeti sodbe o vzrokih in posledicah, 

 klasifikacije, 

 seriacije, 

 tranzitivnosti, 

 induktivnega mišljenja, 

 deduktivnega mišljenja, 

 konzervacije, 

 bolje razumeti števila (Cecić Erpič, 2007; Marjanovič Umek in Svetina, 2009; Papalia 

idr., 2003). 
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Otrok lahko na stopnji konkretnih operacij hkrati razmišlja in upošteva več vidikov istega 

problema, vseeno pa si mora pomagati s predstavljanjem konkretnih operacij, ker še ni 

sposoben, da bi manipuliral z idejami na mentalnem nivoju (Cecić Erpič, 2007; Marjanovič 

Umek in Svetina, 2009).  

 

Da je gibalna aktivnost osnova intelektualnemu razvoju so verjeli že mnogi misleci, kot so 

Platon, Locke, Komenski, Montessori, Piaget idr. Učenje je lahko uspešnejše, če vključuje 

elemente gibanja. Temu v prid pričajo tudi mnoge raziskave o povezavi med gibalno 

aktivnostjo in kognitivnimi sposobnostmi (Zurc, 2008). »Pouk na začetku osnovnega šolanja 

prevečkrat poteka preko sistema »papir−svinčnik«, ki razvija predvsem kognitivne 

sposobnosti« (Zurc, 2008, str. 49). Potrebno je upoštevati celostni razvoj otrok, naj na takšen 

način tudi spoznava svet in se uči iz njega (Zurc, 2008). 

 

Mišljenje otrok v srednjem otroštvu je logično in fleksibilno. Logično mišljenje jim omogoča, 

da so se sposobni učiti različnih koordinacijsko zahtevnejših gibanj. Športi, kjer so 

koordinacijska gibanja zahtevnejša, so npr.: akrobatika, smučanje, tenis ipd. (Cecić Erpič, 

2007). 

Značilno za to obdobje je, da se skrajša otrokov reakcijski čas, povečajo pa se hitrost 

procesiranja informacij, selektivna pozornost in sposobnost koncentracije. Povečana 

sposobnost koncentracije zagotovo pripomore k temu, da so šolski otroci lahko dlje časa 

osredotočeni na pomembne informacije v primerjavi s predšolskimi otroki (Cecić Erpič, 

2007). 

 

2.2.1.3 Čustveni razvoj 

»Otroci vse učinkoviteje nadzorujejo doživljanje in izražanje čustev ter začenjajo razumeti, da 

tudi drugi nadzirajo doživljanje svojih čustev« (Cecić Erpič, 2007, str. 75).  

 

Doživljajo in izražajo veselje, naklonjenost, jezo, strah, anksioznost, radovednost, 

ljubosumnost in druga čustva. Vsa ta čustva so bila prisotna že v predhodnih razvojnih 

obdobjih, saj otroci izražajo čustva že od rojstva naprej. Čustveni razvoj se od rojstva naprej 

nadaljuje in skupaj z razvojem socialnih in spoznavnih sposobnosti omogoča otrokom, da je 

njihovo zavedanje, razumevanje in razlaganje lastnih čustev in čustev drugih vse boljše. To 

pomeni, da so otroci v tem obdobju sposobni prepoznati tudi že posamezna čustva, ki niso 

prepoznavna navzven (Fekonja in Kavčič, 2009). 

 

V srednjem otroštvu se pojavijo realistični strahovi. To so npr. strah pred poškodbami sebe in 

bližnjih, strah pred telesno nevarnostjo, strah pred smrtjo in strahovi povezani s šolo. Otroci 

se bojijo predvsem šolskega neuspeha in učitelja. Pojavlja se vse več socialnih strahov (strah 

pred zafrkavanjem in zavračanjem vrstnikov ter strah pred neprimernim vedenjem, ki bi lahko 

vplivalo na drugačnost od vrstnikov) (Fekonja in Kavčič, 2009). 

 

V otroštvu se pogosto pojavlja čustvo zaskrbljenosti, ki glede na pogostost in intenzivnost 

narašča vse do pubertete. Iz zaskrbljenosti in strahu pa se razvija anksioznost, ki se kaže skozi 

nemirnost, razdražljivost, vzkipljivost, razpoloženjska nihanja in nemirno spanje (Fekonja in 

Kavčič, 2009). 

 

V tem obdobju otroci čustveno dozorevajo. Vse bolj se zavedajo lastnih čustev in čustev 

drugih. Vedo, zakaj so jezni, žalostni in boječi. Posledično razumejo tudi odziv in izražanje 

drugih na ta čustva. Naučijo se, kako se morajo vesti glede na čustveni odziv drugih (Papalia 

idr., 2003). 
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Otroci v obdobju srednjega otroštva veliko časa preživijo s svojimi vrstniki in vrstniškimi 

skupinami, ki so pomembni za izražanje prosocialnega in agresivnega vedenja. Zavzemanje 

perspektive drugega je otrokova sposobnost, ki v srednjem otroštvu postaja vse bolj razvita. 

Otrok, ki ima razvito to sposobnost, lahko pokaže čustveni odziv in s tem povezano izražanje 

prosocialnega vedenja tudi takrat, ko čustva nekoga drugega niso ravno prepoznavna (Fekonja 

in Kavčič, 2009). 

Na čustveni razvoj otrok vplivajo tudi odzivi staršev. Če starši kažejo neodobravanje 

negativnih čustev in morda otroka za ta celo kaznujejo, bo otrok negativna čustva skrival. 

Določene situacije bodo ta čustva prebudile in bodo za otroka predstavljale vir tesnobe 

(Papalia idr., 2003). 

 

2.2.1.4 Socialni razvoj 

Srednje otroštvo je obdobje, ko se oblikujejo vrstniške skupine, ki nastajajo naravno. Združijo 

se otroci, ki živijo blizu skupaj ali so skupaj v šoli. Skupine so največkrat sestavljene iz otrok, 

ki pripadajo enakemu družbenoekonomskemu statusu in etničnemu poreklu (Papalia idr., 

2003). 

V obdobju poznega otroštva so skupine bolj ali manj ločene tudi po spolu, saj se dečki in 

deklice ne družijo veliko (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

 

Zaradi tehnologij, ki spreminjajo navade preživljanja prostega časa, so otroci te starosti vse 

manj s svojimi vrstniki. Televizija, računalniške igrice ipd. ne zahtevajo ravno veliko 

socialnih spretnosti. Otroci si skupaj z vrstniki razvijajo spretnosti za družbenost in zaupnost, 

poglobljene odnose in občutek pripadnosti. Vrstniki so tisti, ki jim odprejo nove perspektive, 

zato se začnejo izmikati starševskemu vplivu (Papalia idr., 2003). 

 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) navajata podatke nekaterih raziskav, ki so 

pokazale, da je vpliv vrstnikov na področjih oblačenja, mode, izbire prijateljev, glasbe, ciljnih 

skupin za druženje ter izbire knjig za branje prevladujoč in velik. Na drugi strani pa so 

ugotovili, da je na nekaterih drugih področjih, kot so izbira šole, poklicnih poti, interesnih 

dejavnostih, način porabe denarja, večji vpliv staršev. 

Vrstniške skupine imajo lahko tudi negativne vplive: sprejemanje nezaželenih vrednot in 

norm, alkohol, kajenje, droga, krepitev predsodkov (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; 

Papalia idr., 2003). 
 
V obdobju srednjega otroštva prihaja do sprememb v razumevanju prijateljstva (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009). Otroci iščejo prijatelje, ki so njim enaki po starosti, etični 

pripadnosti, spolu in interesih. Poleg skupnih interesov pa je pomembno tudi, da se čutijo 

naklonjenost, zaupanje in pozitivna čustva (Papalia idr., 2003). 

 

»Razvoj prijateljstva je povezan z otrokovim razumevanjem medosebnih odnosov in 

družbenih norm, z njegovim razvojem recipročnosti, empatijo ter zavzemanjem perspektive 

drugega« (Cecić Erpič, 2007, str. 78 in 79). Za starost otrok od 8 do 10 let je najbolj značilna 

stopnja samoreflektivnega in recipročnega zavzemanja perspektive, za katero je značilno, da 

so se otroci sposobni postaviti v vlogo nekoga drugega in vrednotiti sebe skozi poglede in 

mišljenje drugih (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Otroci razumejo, da drugi ljudje 

razmišljajo drugače, vendar pa ne morejo razmišljati o perspektivah dveh oseb simultano, 

ampak zgolj zaporedno (Cecić Erpič, 2007). 

 

Če pogledamo na socialni razvoj še z vidika gibanja, lahko ugotovimo, da gibanje otroke 

povezuje. Skozi telesne dejavnosti se otroci družijo med sabo. Telesne aktivnosti otroke učijo 
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deliti stvari z drugimi, pogajanja, sodelovanja, reševanja, prenašanja zmag in porazov 

(Senčar, Jug in Smolar, 2001).  

2.2.2 GIBANJE ZA ZDRAVJE 

»Želja vsake odgovorne in gospodarne države je prav gotovo vzgajati in vzgojiti zdravega, 

normalno razvitega in primerno izobraženega otroka, mladostnika in nenazadnje odraslega 

človeka« (Pišot in Završnik, 2002, str. 12). 

Znanstveno potrjeno je, da so današnji otroci in mladina manj aktivni, kot so bile prejšnje 

generacije. Neaktivnost pripomore k temu, da se nabirajo zdravstveni problemi, ki se kažejo 

skozi življenje, zato je pomembno zavedanje, da vsaka telesna dejavnost prinaša številne 

koristi, tako duševne kot fizične (Pendl Žalek, 2004).  

2.2.2.1 Opredelitev pojmov povezanih z gibanjem 

a) Športna dejavnost 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) navaja, da je šport telesna dejavnost za krepitev 

telesne zmogljivosti, tekmovanje, razvedrilo. Škof (2010) v knjigi navaja nekaj definicij, ki 

opisujejo šport/športno dejavnost. Skupno vsem definicijam je, da je šport/športna dejavnost 

prostovoljna in da se odvija po vnaprej določenih pravilih. Ljudje se v športne dejavnosti 

vključujejo, ker jim to predstavlja zadovoljstvo, zabavo, veselje in možnost, da izboljšajo ter 

ohranjajo svoje telesne zmogljivosti (Škof, 2010). 

 

b) Telesna dejavnost 

Za telesno dejavnost se pogosto uporablja tudi izraz gibalna dejavnost. Gibalna dejavnost 

zajema širok spekter človekovih aktivnosti, saj sem spadajo vse dejavnosti, ki jo povzročijo 

skeletne mišice in kjer je rezultat poraba energije. Zajema vse športne dejavnosti in še mnoge 

druge (pospravljanje, kolesarjenje v službo, delo na polju, delo na kmetiji, težja fizična dela 

itd.). Tako športna kot gibalna dejavnost vplivata na povečanje psihofizičnih sposobnosti 

človeka (Škof, 2010). 

 

c) Zdrav življenjski slog 

Termin zdrav življenjski slog je novejši izraz in se manjkrat uporablja v vsakdanjem življenju. 

V literaturi je največkrat opredeljen kot način življenja, ki strmi k doseganju optimalnega 

zdravja in boljšega počutja (Maja Pori in Primož Pori, 2013). 

Zanimanje za zdrav življenjski slog se je povečalo v drugi polovici 20. stoletja, predvsem 

zaradi povezave med pojavljanjem kronično nalezljivih bolezni in zdravju naklonjenega 

življenjskega sloga (Škof, 2010).  

Najbolje zdrav življenjski slog opiše Turk (1999, str. 27−28): »Zdrav življenjski slog tudi 

usmerja k telesni dejavnosti, k hoji, teku, planinarjenju, kolesarjenju, plavanju, teku na 

smučeh itd. Ljudi nauči uporabljati stopnice namesto dvigala, noge in kolo namesto avta in 

jih spodbuja k spoznavanju užitka večerne utrujenosti. Ob takšnem življenju je manj potrebe 

po kajenju, manj notranjih napetosti in stresov. Tudi pretirana zaskrbljenost, kako uresničiti 

previsoko si zastavljene cilje, se bo po lepem, v potu svojega obraza opravljenem izletu, v 

precejšni meri razblinila. Od mladih let osvojen in v pozne dni dograjevan zdrav življenjski 

slog lahko ohranja svežino telesa in duha v pozna leta«. 

 

2.2.2.2 Sedentaren način življenja 

Delo v šoli in za šolo poteka večino časa sede. Šolsko sedenje traja veliko dalj časa, kot to 

dopuščajo priporočila (Novak, 1995). H. Novak (1995) je raziskovala dnevno obremenjenost 

učencev s šolskim delom. Ugotovila je, da so učenci v 3. razredu dnevno obremenjeni od 5 do 

5,5 ur dnevno, v 5. razredu od 6 do 7 ur dnevno in v 7. razredu od 7,5 do 8 ur dnevno. To 
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pomeni, da vsaj toliko časa na dan otroci tudi sedijo. V vseh razredih pa so ti povprečni časi 

dnevnih obremenitev z delom za šolo presegli priporočene čase (Novak, 1995).  

 

Poleg zgoraj navedenih ur sedenja, ki jih otroci presedijo zaradi šolskega dela, je potrebno 

upoštevati še izvenšolske aktivnosti, ki jih otroci opravijo sede. Glasbena šola, učenje tujega 

jezika, likovni tečaji ipd. so aktivnosti, pri katerih so ponovno obremenjeni s sedenjem. 

Sedentaren način življenja pa ni vezan zgolj na šolsko delo, temveč se izraža vse bolj tudi v 

prostem času (Zurc, 2006). 

 

Televizija, računalnik in video igrice so krivci za neaktivnost otrok. Zaradi tega tehnološkega 

napredka velikokrat govorimo o "generaciji s kavča" (Pendl Žalek, 2004). 

Problem je tudi v tem, da ima danes že veliko otrok računalnike in televizije v svojih sobah, 

zato niso presenetljivi podatki raziskave iz Veliki Britanije, ki poročajo, da 75 % otrok gleda 

televizijo vsaj dve uri na dan, 27 % pa več kot štiri ure dnevno (Fox, 2004). 

 

Otroci danes v prostem času niti ne rabijo zapustiti stanovanja, da bi ohranili stik z vrstniki. 

Mobilni telefoni in računalniki jim omogočajo, da sede ohranjajo stike s svojimi vrstniki, pri 

tem pa je njihova poraba energije minimalna (Hills, King in Armstrong, 2007). 

 

Zaključimo lahko, da dolgotrajno sedenje privede do obremenitve mišic, to pa vpliva najprej 

na neustrezno telesno držo, ki posledično ponovno povečuje obremenitve mišic in 

posameznih organov (Zurc, 2006). 

 

2.2.2.3 Razvoj kosti in muskulature 

Otroštvo in mladostništvo sta obdobji, v katerih lahko otrok ali mladostnik z ustrezno 

prehrano in gibalno dejavnostjo naredita največ za zdrave kosti tudi za kasnejše obdobje 

življenja. Gibalna dejavnost je predvsem pomembna v obdobju, ko kosti pospešeno rastejo. 

Procesi izgrajevanja kosti so dolgotrajni. V pubertetnem obdobju je pri mladostnikih 

povečana vrednost rastnega hormona, kar je podlaga za pospešeno rast kostne mase (Škof, 

2010).  

Tempo pridobivanja kostne mase linearno raste. Pospešeno raste v obdobju zgodnjega 

otroštva, postopoma narašča skozi otroštvo in puberteto (Hills idr., 2007). Ko se skeletna rast 

konča, se pričnejo procesi zmanjševanja gostote in posledično se zmanjšuje tudi masa 

kostnega tkiva (Škof, 2010). 

Mišice so pripete na kosti, zato obstaja povezava med gostoto kosti in močjo mišic. Mišične 

sile, ki nastajajo pri vadbi, povzročajo spremembe na kosti. Če so mišične sile povečane, se 

kostna masa povečuje, s tem se povečuje njena moč in lahko nudi ustrezno oporo mišicam 

(Škof, 2010). 

Upad mineralov in gostote kosti povzroči neaktivnost (mirovanje). Na kostno maso in 

mineralno sestavo kosti otrok in mladine pozitivno vplivajo poskoki in vadba, pri kateri se 

mišice silovito krčijo. To pomeni, da je za razvoj in ohranjanje kostne mase najbolj primerna 

vadba za moč in vzdržljivost (Škof, 2010). 

 

2.2.2.4 Prekomerna telesna teža in debelost 

»Čezmerno telesno težo in debelost definiramo kot presežek maščobnega tkiva v telesu nad 

stopnjo, ki lahko ogroža zdravje« (Škof, 2010, str. 73). Prekomerna telesna teža in debelost se 

vse več pojavljata tudi med slovensko šolsko mladino (Škof, 2010). Debelost ima kratkoročne 

in dolgoročne posledice za zdravje, zato jo je potrebno kmalu odkrivati in obravnavati tudi pri 

otrocih, ker je vse pomembnejši dejavnik tveganja za pojav bolezni (Završnik in Pišot, 2005). 
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Znano je, da je debelost pomemben dejavnik tveganja za pojav bolezni srca in ožilja ter 

sladkorne bolezni. Prav tako je debelost velikokrat povezana s povišanim krvnim tlakom 

(Škof, 2010). 

Debelost pri otrocih lahko poleg bolezni povzroči tudi duševne stiske. Predsodki o debelosti 

in stigmatizacija se pogosto pojavljajo že v otroštvu, saj so predebeli otroci velikokrat tarča 

posmeha (Škof, 2010). 

Z vidika zdravja je potrebno ugotavljati vzroke in iskati možnosti za zmanjševanje in 

preprečevanje prekomerne telesne teže in debelosti (Završnik in Pišot, 2005).  

»Da bi ta problem omejili in zmanjšali, je nujna ustrezna interdisciplinarna obravnava, 

obenem pa je treba vložiti veliko truda in naporov staršev in učiteljev v šoli« (Škof, 2010, str. 

81). 

 

2.2.2.5 Pridobivanje odpornosti in razvoj vzdržljivosti 

Redno, sistematično in pravilno ukvarjanje z gibalno/športnimi aktivnostmi krepi zdravje, saj 

učinki telesne vadbe ugodno delujejo na organizem človeka in njegov imunski sistem. Pri tem 

je potrebno poudariti, da zgoraj napisano velja za zmerno gibalno/športno aktivnost, saj le 

zmerna vadba ugodno vpliva na odpornost proti različnim boleznim. Prevelika obremenitev 

pa privede do oslabitve imunskega sistema (Berčič, 2002). 

Za izboljšanje ali ohranjanje vzdržljivosti je potrebna dodatna dolgotrajna športna dejavnost, 

saj običajne dnevne obremenitve niso dovolj, ker predstavljajo relativno nizko obremenitev. 

Primerna vzdržljivost ima mnoge pozitivne učinke na delovanje telesa. Dobra vzdržljivost 

omogoča pravilno delovanje krvno-žilnega in dihalnega sistema, hkrati pa pozitivno vpliva 

tudi na psihično počutje (Dolenec, 2013).  

Hoja, tek, kolesarjenje, tek na smučeh, plavanje, rolanje in ples so ene iz med aktivnosti, ki 

pripomorejo k izboljšanju telesne vzdržljivosti (Senčar idr., 2001). 

 

2.2.2.6 Termoregulacija 

Slovenija leži v geografskem pasu, v katerem so temperaturne razlike letno tudi več kot 40 

°C. Pozimi temperature dosežejo tudi −10 °C, poleti pa 30 °C ali več. Upoštevati je potrebno, 

da si s kurjavo in klimatskimi napravami ustvarjamo umetno okolje, v katerem je okoli 21 °C, 

zato je gibanje zunaj toliko bolj pomembno. Če izvajamo telesno aktivnost v notranjih 

prostorih, mehanizmi termoregulacije niso spodbujeni, saj adaptacija ni potrebna. Problem 

nastane, ko je ob srečanju s svežim zrakom otrokovo neprilagojeno telo v nevarnosti. Otroku 

pade odpornost in pojavi se obolevanje (Pišot in Jakomin, 2002).  

Termoregulacijski mehanizmi prilagajanja nastopijo pri dinamični, dlje časa trajajoči gibalni 

dejavnosti, kjer se otrok zadiha in se mu pospeši srčni utrip do zgornje aerobne meje. Zato je 

priporočljivo, da so otroci takšne dinamične gibalne dejavnosti deležni v vseh vremenskih 

pogojih in letnih časih, saj s tem pridobijo pozitivne koristi za svojo odpornost in zdravje. 

Tako kot vzdržljivost mora tudi adaptacijo termoregulacijskih mehanizmov na temperaturne 

razlike otrok utrjevati z vsakodnevnim gibanjem zunaj na prostem (Pišot in Jakomin, 2002). 

 

2.2.2.7 Negativne razvade sodobnega časa 

Veliko je razvad, ki so zdravju škodljive. Zdravju škodujejo tudi različne oblike zasvojenosti, 

na primer zasvojenost od hrane, pijače, drog, alkohola, kajenja, zdravil, televizije, računalnika 

... (Pendl Žalek, 2004). 

Vseh prej naštetih zasvojenosti je vse več med slovensko mladino. 

V Sloveniji je razširjeno kajenje med mladimi, saj kar 23,2 % 15-letnic in 22,5 % 15-letnikov 

redno kadi. Stresne situacije, slabe ocene, neuspeh, strah pred šolo in nerazumevanje s starši 

so samo nekateri razlogi, zaradi katerih mladi posegajo po cigaretah (Škof, 2010). 
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Na zdravje negativno vpliva tudi uživanje alkohola, ki je pri mladih zelo priljubljeno, saj 

mislijo, da bodo s pitjem povečali svojo avtonomnost in neodvisnost (Škof, 2010).  

 

Otrok lahko zadovolji svoje potrebe skozi gibanje in tako ne čuti želje po drogah, kajenju in 

alkoholu (Štemberger, 2005). 

»Nedvomno je vključevanje otrok v športne programe lahko ena od uspešnih poti v zaščiti 

otrok in mladostnikov pred poseganjem po "ubijalcih", značilnih za današnji čas« (Škof, 

2010, str. 104). 

 

2.2.2.8 Duševne koristi, ki jih prinaša gibanje za otroke 

Gibanje otroku ponuja priložnosti, da si preko njih pridobi raznovrstne izkušnje, ki 

dopolnjujejo njegovo samopodobo. Izkušnje si začne pridobivati že v otroštvu preko iger, ki 

temeljijo na gibanju. Odrasli naj otrokove gibalne aktivnosti vzpodbujajo in usmerjajo z 

lastnim zgledom, saj to lahko vpliva na njegov razvoj življenjskega sloga. Gibanje krepi 

otrokovo telo, usklajuje njegovo motoriko in pripomore pri razvoju njegovih spretnosti. Uči 

otroka, da so za dosego cilja potrebni trud, potrpljenje in prizadevanje. Preko lastne dejavnosti 

si otroci gradijo notranjo negotovost ter samozavest. Telo, ki je deležno telesne aktivnosti, je 

manj dovzetno za stresne situacije. Prav tako ima telesna dejavnost pozitiven vpliv na počutje, 

razpoloženje in na oblikovanje osebnosti. Zaradi vseh pozitivnih koristi, ki jih prinaša telesna 

aktivnost, je pomembno, da se s to dejavnostjo otrok začne ukvarjati že v razvojnem obdobju  

(Tomori, v Škof, 2010). 

 

2.2.3 PREMAJHNA GIBALNA AKTIVNOST MLADIH 

Svetovna zdravstvena organizacija za normalen in zdrav razvoj otrok in mladostnikov svetuje 

najmanj 30 minut, priporočljivo pa je 1 uro, telesne dejavnosti dnevno. Niti polovica mladih 

ne dosega priporočene dnevne telesne dejavnosti. To pomeni, da so mladi v slabši telesni 

kondiciji ter da jih ogroža sedentaren način življenja (Škof, 2007).  

Škof (2010) navaja, da je življenjski slog mladih odvisen od številnih dejavnikov. Ti dejavniki 

so: družbene spremembe sveta, družinsko in šolsko okolje, dostopnost športnih objektov za 

vadbo, ponudbe aktivnosti zunaj rednega programa športne vzgoje, obseg in kakovost 

programov športne vzgoje ter občutek kompetentnosti mladih pri športni dejavnosti. 

 

2.2.3.1 Priložnosti za več gibanja mladih 

Ljudi je potrebno osveščati o pomenu in vlogi gibalne aktivnosti na globalni, državni, lokalni 

in individualni ravni (Škof, 2010; Završnik in Pišot, 2005). 

Globalne akcije potekajo pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, Združenih narodov 

in Evropske unije. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila 10. maj kot svetovni dan 

gibanja. Združeni narodi so leto 2005 razglasili za leto športa in športne vzgoje, Evropska 

unija pa leto 2004 za leto vzgoje s športom (Škof, 2010; Završnik in Pišot, 2005). 

Programi na državni ravni, ki spodbujajo gibalne aktivnosti mladih, so: Zlati sonček, Krpan, 

Hura, prosti čas, Zdrava zabava ... (Škof, 2010; Završnik in Pišot, 2005). 

 

K večji gibalni aktivnosti pa spodbujajo tudi programi na lokalni in individualni ravni, ki 

potekajo v lokalnih skupnostih in ustanovah (šolstvo, zdravstvo). Gre za nacionalne 

programe, ki jih na lokalni ravni organizirajo in vodijo zavodi za šport, športne zveze, šole, 

vrtci, zavodi za zdravstveno varstvo. Ti programi so: Do zdravja z gibanjem na prostem, 

Zdravo mesto, Športna ulica ... (Završnik in Pišot, 2005). 
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Akcije in programi, ki se izvajajo na vseh ravneh, so posledice ozaveščanja posameznikov. 

Namen je, da se vsakomur približa in predstavi problem gibalno/športno neaktivnega 

življenjskega sloga na način, ki je posamezniku čim bolj blizu (Završnik in Pišot, 2005). 

 

Škof (2010) je zapisal, da Slovenija spada med države, v katerih je ozaveščanje prebivalstva o 

pomenu zdravega načina življenja najboljše. Do tako velike ozaveščenosti prihaja zaradi 

široke medijske podpore, mnogih športnorekreativnih prireditev, gradijo in obnavljajo se 

športni objekti ... Kljub vsemu pa se zdi, da se ta ozaveščenost ni dotaknila mladih, zato bo 

potrebno delati na motivacijskih programih in akcijah, ki bodo pritegnile otroke in mladino 

(Škof, 2010).  

 

2.2.4 VLOGA DRUŽINE PRI ZAGOTAVLJANJU GIBALNIH AKTIVNOSTI 

OTROK IN MLADINE 

Življenjski slog posameznika se začne razvijati najprej v družinskem krogu in nato v okolju, v 

katerem posameznik odrašča (Završnik in Pišot, 2005). 

Pozitiven odnos do telesne dejavnosti in oblikovanja zdravega načina življenja posamezniku 

nudi družina. Starši otroka motivirajo, nudijo zgled ter materialno in socialno podporo (Škof, 

2010).  

 

Otrokov razvoj je odvisen od družine, v kateri odrašča, saj dobi otrok prve izkušnje o 

čustvenem, duševnem, socialnem, duhovnem, osebnostnem, telesnem in gibalnem razvoju 

prav v tej družbeni celici. Na celostni razvoj otroka se da najbolj učinkovito vplivati v 

zgodnjem otrokovem obdobju (Berčič, 2002; Pendl Žalek, 2004). 

 

Starši otrokom privzgajajo tiste socializacijske vrednote in vzorce vedenja, za katere sami 

menijo, da so pomembni. Pomembno sredstvo socializacije predstavlja tudi šport. Če starši 

uvrščajo šport med pomembne vrednote, bodo pomembnost telesne dejavnosti prenesli tudi na 

svoje otroke (Doupona Topič in Kajtna, 2011). 

 

Pomembno je, da se odraščajočemu otroku skrbno izbere in prilagodi gibalne dejavnosti. 

Raziskave kažejo, da se te gibalne aktivnosti, ki naj bi jih pridobil otrok v obdobju odraščanja, 

kasneje težko nadomesti ali pa se jih sploh ne da nadomestiti. Na otrokov razvoj se da najbolj 

vplivati od rojstva pa vse do tretjega leta starosti. Med tretjim in šestim letom so lahko vplivi 

še učinkoviti, nato pa so vse manjši (Berčič, 2002). 

 

Kot smo že omenili, ima družina pomembno vlogo pri razvoju in oblikovanju športne kariere 

otrok. Pri tem pa je potrebno omeniti dva prevladujoča tipa družin, ki se kažeta pri nas. Prvi 

tip predstavlja družino, ki se izraža skozi potrošništvo in materialne dobrine. Otroci niso 

prikrajšani v materialnem smislu, ostajajo pa brez čustvene povezanosti staršev in topline, ki 

jo nudi dom. Otrokom, ki izhajajo iz tega tipa družine, se nudi veliko športnih aktivnosti, 

vendar v funkciji, da se starši razbremenijo ukvarjanja z otroki. Drugi tip pa predstavlja 

družina, kjer starši večino svojega časa porabijo za preživetje družine, zato so otroci 

velikokrat potisnjeni na obrobje družinskega življenja (Doupona Topič in Kajtna, 2011). 

 

Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da na to, v kolikšni meri bosta šport in gibalna 

dejavnost vključena v posamezno družinsko okolje, vplivata dva ključna dejavnika, in sicer 

izobrazbena struktura staršev in okolje (Doupona Topič in Kajtna, 2011). 
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M. Doupona Topič in T. Kajtna (2011) sta zapisali, da višja izobrazba pomembno vpliva na 

mnenje staršev o športni aktivnosti, hkrati pa višja izobrazba vpliva na boljši materialni 

položaj in posledično na več sredstev, ki so namenjeni športni aktivnosti otrok.  

 

V. Štemberger in B. Šimunič (2010) sta v raziskavi, ki sta jo izvedla, ugotovila, da stopnja 

izobrazbe staršev pomembno vpliva na ukvarjanje otrok s športom. Otroci, katerih starši so 

bolj izobraženi, imajo več možnosti ukvarjati se s športom, posledično imajo tudi dodatno 

materialno podporo (opremo, rekvizite). 

 

Različno okolje nudi drugačne možnosti za ukvarjanje s športom. Na gibalno aktivnost 

vplivajo: vadbeni prostor, oprema in program. V mestih imajo družine večjo ponudbo 

različnih športnih aktivnosti kot družine, ki živijo na podeželju (Doupona Topič in Kajtna, 

2011). 

Poleg nizke izobrazbe staršev in slabega materialnega stanja družine sta lahko razloga, zaradi 

katerih starši otroku ne omogočajo ustreznega gibalnega razvoja, še neozaveščenost staršev in 

pomanjkanje časa. Ti dejavniki se pogosto prepletajo in dopolnjujejo. Razlogov, zakaj starši 

slabo skrbijo za otrokov gibalni razvoj, je kar nekaj. Posledice pa se kažejo v obolevnosti 

otrok, porastu kronično nalezljivih bolezni, vedno večji gibalni neaktivnosti in porastu 

nezdravega življenjskega sloga otrok in tudi odraslih (Štemberger in Šimunič, 2010). 

 

2.2.5 VLOGA ŠOLE PRI ZAGOTAVLJANJU GIBALNIH AKTIVNOSTI OTROK 

IN MLADINE 

Ko otrok vstopi v šolo, imata šola in družina povezovalno vlogo, saj si morata šolsko in 

družinsko okolje skupaj prizadevati in vzgajati za oblikovanje zdravega življenjskega sloga 

(Berčič, 2002).  

 

Pomemben člen pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga in posredovanju pomena 

gibalne aktivnosti mladim je zagotovo šolski predmet šport. Cilji predmeta so usmerjeni v 

razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter pridobivanje športnih praktičnih in 

teoretičnih znanj. Hkrati pa učenci pri športu razvijajo in oblikujejo stališča in vrednote 

(strpnost, solidarnost, samoobvladovanje, samozavest, medsebojno sodelovanje, poštenost 

itd.), ki so povezana z zdravim življenjskim slogom, koristnim preživljanem prostega časa in 

socialnimi kompetencami (Kovač, Jurak in Strel, 2007). 

 

Učni načrt predpisuje, da naj učenci spoznajo in razumejo vlogo in pomen gibanja, športa in 

kondicijskih dejavnosti. Učenci morajo osvojiti primerno raven aerobne vzdržljivosti in 

splošno telesno kondicijo ter najbolj pomembno, pouk športa je naravnan tako, da spodbuja 

otroke in mladino k športni in telesni dejavnosti tudi v prostem času (Škof, 2010). 

Razvoj zdravega življenjskega sloga pri otrocih v šoli ni samo naloga šolskega športa, temveč 

je to skupna vzgojna naloga šole in šolskega okolja (Škof, 2010). 

 

Šola lahko svoje učence spodbudi k zdravemu načinu življenja na različne načine. Vključuje 

se lahko v projekte, sodeluje s športnimi, planinskimi in drugimi društvi, izvaja minute za 

zdravje, rekreativne/igralne odmore ... K aktivnemu življenju lahko mlade stimulirajo 

didaktični plakati, ki so razstavljeni na hodnikih, v telovadnici in drugih skupnih prostorih. 

Šola lahko za otroke organizira različne predstavitve informacij na to tematiko, okroglo mizo, 

informiranje preko šolskega radia ipd. (Škof, 2010). 
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Učni načrt za šport (Kovač idr., 2011) je sestavljen iz treh sklopov dejavnosti: dejavnosti, 

obvezne za vse učence; dejavnosti, ki jih šola ponudi (vključevanje učencev je prostovoljno), 

ter dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi (vključevanje učencev je prostovoljno).  

 

Športne interesne dejavnosti sodijo v sklop dejavnosti, ki jih šola mora ponuditi. Pozitivna 

stran teh dejavnosti je predvsem to, da so brezplačne, tako se vanje lahko vključijo tudi otroci, 

ki prihajajo iz socialno šibkejših družin. Dejavnosti se izvajajo po pouku ali v popoldanskem 

času, tako otrok ni odvisen od prevoza, saj gre lahko v šolo tudi peš. Poudariti je potrebno 

tudi to, da se v interesne dejavnosti lahko vključijo vsi otroci, tudi tisti z manj znanja in slabše 

razvitimi motoričnimi sposobnostmi. Nekatere izvenšolske športne dejavnosti tega ne 

omogočajo (Štemberger, 2005). 

 

O zdravem načinu življenja ter vzgoji za zdravje bi mlade morali navduševati vsi učitelji, saj 

je to interdisciplinarna tema. Za dosego teh ciljev v šoli niso prisotni zgolj učitelji športa, 

lahko pa so prav oni pobudniki in koordinatorji na šoli za to dejavnost (Škof, 2010). 

 

»Le z ljubeznijo in spoštovanjem učencev, z resnico in z ljubeznijo do športa ter z znanjem si 

učitelj lahko oblikuje pravo, pristno avtoriteto, ki mu bo zagotavljala uspešno opravljanje 

nujno potrebne operacije, ki se imenuje "Več športa v mlada srca"« (Škof, 2010, str. 23). 

 

2.3 MINUTA ZA ZDRAVJE IN AKTIVNI ODMOR 

2.3.1 OPREDELITEV MINUTE ZA ZDRAVJE IN AKTIVNEGA ODMORA 

 

V Štemberger (2011) je zapisala, da lahko tako minuta za zdravje kot tudi aktivni odmor 

pripomoreta h gibalno/športni aktivnosti otrok in tudi k navajanju otrok k aktivnemu 

preživljanju prostega časa. 
 

2.3.1.1 Minuta za zdravje 

Minuta za zdravje je krajši odmor med poukom, ki traja 3−5 minut. Namenjen je učencem, da 

se psihično sprostijo, razgibajo in miselno angažirajo. V prezračenem prostoru učenci skupaj 

z učiteljem izvedejo 2 do 4 gibalne naloge (Štemberger in Krpač, 2006; Dežman, 1988). 

V pedagoški proces jo vključimo, ko opazimo, da so učenci nemirni in nezbrani (Dežman, 

1988). 

 

2.3.1.2 Aktivni odmor 

Aktivni odmor je odmor, ki traja 15−20 minuta (Krpač, 2002) oziroma 20−30 minut 

(Dežman, 1988). V šoli naj bi bil to odmor namenjen učiteljem in učencem po drugi ali tretji 

učni uri. To ne sme biti odmor za malico, ampak odmor, ki je načrtovan (Dežman, 1988). 

V lepem vremenu naj bi se aktivni odmor izvajal zunaj na prostem, kjer se izvajajo dejavnosti, 

ki so primerne za izvajanje v okolici šole (športne igre, trim steza ipd.). V primeru slabega 

vremena se aktivni odmor organizira v zaprtih prostorih. Igre in dejavnosti prilagodimo 

prostoru (ples, gimnastične vaje ipd.) (Štemberger, 2011). 
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2.3.2 CILJI MINUTE ZA ZDRAVJE IN AKTIVNEGA ODMORA 

Cilji, ki jih želimo doseči s kakovostno minuto za zdravje in aktivnim odmorom, se 

povezujejo tudi z drugimi predmetnimi področji in se ne navezujejo samo na področje 

gibanja. Predvsem minuto za zdravje se da medpredmetno povezovati in jo je smiselno 

vključevati v učni proces. 

 

Dežman (1988, str. 4) navaja, da želimo z minuto za zdravje in aktivnim odmorom doseči 

naslednje: 

 »Odpravljanje negativnih posledic sedenja (poživitev krvnega obtoka in frekvence 

dihanja, aktiviranje mišičnega tkiva in sklepov). 

 Psihično sproščanje otrok. 

 Razvijanje trajnih navad za smotrno izrabo prostega časa (navajanje na zdrav način 

življenja). 

 Razvijanje sproščenega odnosa med učiteljem in učenci«. 

 

Krpač (1996, str 75−76) navaja, da želimo z aktivnim odmorom doseči naslednje: 

 »vplivati na humanizacijo dela in življenja v šoli; 

 sodelovati pri zmanjševanju stresnih situacij v šoli in krepiti odpornost proti stresu; 

 zadovoljiti potrebe učencev po igri, gibanju, sreči, veselju, zadovoljstvu; 

 sprostilno in razvedrilno vplivati na učenca; 

 dvigovati psihofizične sposobnosti; 

 povečati storilnost; 

 ohranjati in izboljševati zdravstveno stanje, 

 vplivati na boljšo motivacijo za delo; 

 ustvarjati sproščeno vzdušje; 

 zmanjšati negativne posledice sedenja, slabega zraka in drugih motečih dejavnikov v 

delovnem okolju; 

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

 pospešiti procese socializacije in internalizacije; 

 pripraviti učenca, da bo znal pozneje v življenju uporabljati koristne vplive aktivnega 

odmora«. 

 

Cilje, ki jih za aktivni odmor navaja Krpač (1996), bi lahko dosegli tudi s kakovostno minuto 

za zdravje. Če povzamemo, lahko ugotovimo, da se z minuto za zdravje in aktivnim odmorom 

da doseči kar veliko ciljev, ki lahko vplivajo na celostni razvoj otrok. V prejšnjem poglavju 

smo omenili, da se razvojna področja med seboj povezujejo in prepletajo. Pri minuti za 

zdravje in aktivnem odmoru gre za telesno aktivnost, ki vpliva na vsa ostala področja razvoja 

in ne zgolj na telesni in gibalni razvoj. S tega vidika bi bilo zaželeno, da so otroci takšnih 

gibalnih aktivnosti deležni že v vrtcu.  

2.3.3 POMEN POČITKA ZA OTROKE 

Šolarji so pri šolskem delu vse manj zbrani, notranje nezadovoljni, napeti, utrujeni in 

neodporni za obremenitve. Posledice tega so razne nevšečnosti in druga obolenja, ki jih 

prinaša način življenja (Trček, 1999). 

»Način življenja je namreč tak, da je vse manj možnosti za to, da bi človek mogel slediti 

svojemu naravnemu ritmu, v katerem se menjavata aktivnost in počitek, napetost in sprostitev, 

obremenitev in olajšanje« (Trček, 1999, str. 173). 
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Eden od razlogov, zakaj vključevati gibalne aktivnosti v učni proces, je zagotovo navajanje 

otrok na ustrezen počitek (Štemberger in Krpač, 2006), ki ima zdravstveno preventivni 

pomen.  

Otroci zaradi rasti in razvoja potrebujejo veliko več energije kot odrasli. Pri gibanju, ki je 

njihova primarna potreba, porabijo energijo, ki jo morajo obnavljati. Energijo lahko otrok 

obnovi na več načinov. Eden izmed načinov je vnos energetskih snovi v organizem. Bolj 

pomemben način, na katerega ima vpliv tudi učitelj, je uravnoteženo razmerje med delom in 

počitkom. Otrok po dolgem miselnem delu ali po dolgi telesni aktivnosti postane utrujen, zato 

potrebuje počitek za obnovo energije. Potrebno je poznati, razumeti in upoštevati načelo 

nasprotnosti. Če je bil otrok dolgo časa enostransko obremenjen s športno aktivnostjo, je 

njegov počitek ta, da ga zaposlimo na miselnem nivoju. Po enostranski obremenitvi z 

miselnim delom pa mora biti otrokov počitek gibanje (Štemberger in Krpač, 2006). 

 

Kot smo že navedli zgoraj, v razredu med učnim procesom pogosto prihaja do utrujenosti in 

nezbranosti. Posledično to vpliva na kakovost učnega procesa. Učenci med poukom 

potrebujejo počitek v obliki gibanja, prav je, da jih na to navaja učitelj. Tako bodo tudi doma 

morda znali poiskati pravi način za razbremenitev med učenjem, delanjem domače naloge 

ipd. Minuta za zdravje je odličen način za dvig učne storilnosti. Zmotno je misliti, da nam 

takšna gibalna aktivnost med poukom jemlje čas, njeni učinki delujejo pozitivno na mnoga 

področja. 

 

2.3.4 POMEMBNOST MINUTE ZA ZDRAVJE IN AKTIVNEGA ODMORA Z 

VIDIKA ZDRAVJA 

Otroci so z leti sposobni večjih telesnih naporov. Telesno ogrodje postaja vse močnejše, kljub 

temu pa kosti še niso zadosti trdne. To je razlog, da moramo biti pri delu z otroki pozorni. V 

šolskem obdobju lahko še vedno nastopijo deformacije hrbtenice, ki jih lahko povzroči 

pretežno sedeče delo (Štemberger in Krpač, 2006) 

 

Tudi mišični in živčni sistem se v obdobju med šestim in dvanajstim letom starosti še vedno 

razvijata. Posledica tega je hitra utrujenost otrok pri kompliciranem delu. Otroški možgani 

zaradi rasti v tem obdobju potrebujejo najmanj dvakrat toliko energije kot odrasli možgani. 

Dihanje otrok je plitko in naglo, ker prsni koš še ni dovolj razvit. Prsni koš otrok ima v 

prerezu okroglo obliko in ne ovalno kot pri odraslih ljudeh. Taka zgradba prnsnega koša ne 

omogoča globinskega dihanja (Štemberger in Krpač, 2006). 

 

Pozornost otrok je zelo šibka. Okoli sedmega leta otrokova pozornost traja od 25 do 30 minut. 

Pri devetem letu starosti so otroci sposobni 40 minut neprekinjenega dela. Otroka v tem času 

zanima vse, kar je novega. Pozoren je na učenje, igro, šport; lahko rečemo, da misli z vsem 

telesom (z gibalno in izrazno motoriko). Otrokova potreba po gibanju se kaže ves čas, zato te 

potrebe ne smemo zavirati (Štemberger in Krpač, 2006). 

 

Otrokove potrebe po gibanju se kažejo v obliki funkcionalnih motenj, psihične utrujenosti in 

živčnosti. Vse to vpliva tudi na telo: poveča se srčni utrip, krvni tlak je visok ali nizek, 

zmanjša se prekrvavljenost možganskih celic in notranjih organov, dihanje je površno, čutilni 

organi se odzivajo počasi. Zaradi tega so otroci vse bolj nemirni, nezbrani, napadalni ali 

apatični. Vse te negativne vplive lahko odpravimo z gibalno dejavnostjo, in sicer z minuto za 

zdravje ali aktivnim (rekreativnim) odmorom (Dežman, 1988). 
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Aktivni odmor kot tudi minuta za zdravje lahko z redno vključitvijo v pouk pripomoreta k 

bolj zdravi rasti in razvoju otrok. Obe gibalni dejavnosti imata zagotovo pozitivne vplive na 

kosti, mišice, vezi, živčevje in dihalni sistem. Če ne že z vidika obnove energije, bi bilo 

gibalne aktivnosti potrebno vključiti v učni proces z vidika zdravja. 

V letih 1989 in 1990 so izvedli raziskavo (Jurčič in Arko, 1995) na 21 slovenskih šolah, in 

sicer so na vsaki šoli zajeli po en tretji, peti in sedmi razred. Motnje vida je imelo okoli 15 % 

otrok v vsakem razredu, nekaj odstotkov otrok je imelo tudi motnje sluha. Podatki o 

deformaciji hrbtenice pa so bili iz razreda v razred višji. V 3. razredu je bilo 5,4 % otrok z 

deformacijo hrbtenice, v 5. razredu 6,5 % in v 7. razredu 10,9 %.  

 

J. Zurc (2006) v svoji knjigi navaja podatke raziskav, ki jih vodi Inštitut za varovanje zdravja 

Republike Slovenije. Leta 2001 je bilo pred vstopom v osnovno šolo 10,3 % otrok s slabo 

telesno držo, leta 2002 pa 9,3 % takšnih otrok. Pri otrocih, ki so stari od sedem do devetnajst 

let, pa se je ta delež slabih telesnih drž približal 20 %. V letih 2001 in 2002 je bilo okoli 3 % 

predšolskih otrok, ki so imeli nakazano deformacijo hrbtenice. Pri starejših otrocih (od sedem 

do devetnajst let) pa se je ta odstotek dvignil nad 8 %. Izraženih deformacij hrbtenice je bilo v 

istih letih pri predšolskih otrocih po 1 %. Pri otrocih v starosti od sedem do devetnajst let pa 

se je ta odstotek dvignil nad 2 %.  

 

Iz zgornjih podatkov je razvidno, da odstotek otrok, ki imajo slabo telesno držo in 

deformacijo hrbtenice, narašča s povečevanjem šolskih let. Stanje je zaskrbljujoče in glede na 

trend, ki prevladuje, je mogoče pričakovati še poslabšanje (Zurc, 2006). 

Zunanji vzroki, ki lahko povzročijo nenormalnosti v razvoju hrbtenice, so: 

 športne in šolske obremenitve; 

 neustrezno sedenje ali/in spanje; 

 nošenje težke šolske torbe; 

 večurno sedenje pred televizijo; 

 neusklajenost delovnega pohištva z otrokovim antropometrijskimi značilnostmi; 

 neustrezna oblačila ali/in obutev; 

 zanemarjene motnje vida; 

 nepravilna prehrana; 

 slaba osvetlitev učnega mesta; 

 čustvene motnje; 

 pomanjkanje gibalne aktivnosti z oslabelostjo mišičja; 

 dolgotrajnejše kronične bolezni; 

 zlomi ipd. (Leskovec, 1996 in Kuster, 2004, v Zurc, 2006). 

 

Vzroki, ki so navedeni zgoraj, so v več kot polovici primerov povezani s šolo in s šolskim 

delom. Pri mnogih otrocih pa se zaradi današnjega načina življenja ti vzroki pojavljajo tudi 

doma. Razlogov, zakaj vključevati minuto za zdravje v učne ure in aktivni odmor v odmore, 

je kar nekaj. Poleg tega, da z minuto za zdravje in aktivnim odmorom zadovoljujemo potrebe 

po gibanju, lahko z določenimi gibalnimi vajami izboljšujemo tudi slabo telesno držo. 

 

Slaba telesna drža ni prirojena, otrok se ne rodi s slabo držo, temveč se oblikuje z razvojem in 

rastjo. Za pravilen razvoj hrbtenice so pomembna predvsem prva leta življenja ter obdobje 

med šestim in dvanajstim letom starosti. To je čas pospešene in hitre rasti. Spodbud za zdravo 

rast in razvoj pa je danes premalo (Majda Pšunder in Mateja Pšunder, 2005). 

Isti avtorici izpostavljata predvsem mlajše/predšolske otroke, ki so pred vstopom v šolo 

izredno aktivni, če jim okolje to dopušča. Ko ti otroci vstopijo v šolo, so prisiljeni, da mnogo 
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ur na dan sedijo. Temu sledi še sedenje doma. Z duševnim delom tako porabijo mnogo 

energije in to slabi njihov nagon za gibanje (Majda Pšunder in Mateja Pšunder, 2005). 

 

Mnogi avtorji navajajo, da je dolgotrajno sedenje doma in v šoli glavni vzrok, ki privede do 

deformacije hrbtenice in posledično do slabe telesne drže. To bi moral biti dovolj velik razlog, 

da bi učitelji v učno uro vključevali minuto za zdravje, enkrat dnevno pa izvajali aktivni 

odmor. Vemo, da je sedeč življenjski slog vse bolj prisoten v našem življenju, tudi pri 

odraslih in ne samo pri otrocih. Večino obveznosti danes opravimo sede preko računalnika, 

tudi odrasli bi potrebovali oddih z minuto za zdravje, doma in v službi. S tovrstnim odmorom 

med delom bi lahko preventivno vplivali na svoje zdravje in zdravje drugih ter posledično 

pripomogli še k delovni storilnosti. 

 

Minuta za zdravje je vsebina, ki jo lahko izvaja vsak učitelj pri učni uri, vendar je ta vsebina v 

učnem načrtu zapisana kot dodatna dejavnost, ki jo šola lahko ponudi, vključevanje učencev 

pa je prostovoljno. To pomeni, da se učitelji svobodno odločajo, ali jo bodo vključevali v 

učne ure ali ne. Če bi bili učitelji dovolj ozaveščeni o pomenu vključevanja gibalnih/športnih 

aktivnosti v pouk, bi minuto za zdravje izvajal vsak učitelj (Štemberger, 2011). 

 

»Gibalna aktivnost v otroštvu torej pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj in ker v 

njegovem okviru vpliva na telesni razvoj, neizbežno učinkuje tudi na razvoj otrokove telesne 

drže, hrbtnih mišic in hrbtenice« (Zurc, 2006, str. 56). 

 

2.3.5 MINUTA ZA ZDRAVJE IN AKTIVNI ODMOR V UČNEM NAČRTU 

2.3.5.1 Danes 

Minuta za zdravje in aktivni odmor sta dejavnosti, ki sta opredeljeni v učnem načrtu za šport. 

Učni načrt za šport (Kovač idr., 2011) predpisuje v prvem in drugem triletju tri ure tedensko 

tega predmeta. To pomeni 135 minut športno/gibalne aktivnosti na teden (Kovač idr., 2011). 

 

Raziskave, ki so bile izvedene na področju realizacije šolskega predmeta šport, žal kažejo, da 

se ure ne realizirajo v celoti, saj so krajše, posledično pa so slabši tudi efektivni časi. 

Štembergerjeva (2005; 2011) poroča o podatkih drugih raziskav (Koprivec, 2006; Mandelc, 

Štemberger, 2005; Krpač, Sršen, 2006), ki so se ukvarjale s časovnim trajanjem športa ter z 

efektivnim časom pri tem predmetu. Raziskave kažejo, da so učne ure športa v povprečju 

krajše za 10 minut, efektivni časi (čas, ko je učenec gibalno aktiven po navodilih učitelja) pa 

znašajo tudi manj kot 10 minut. To pomeni, da je otrok pri urah športa skozi celoten teden 

aktiven zgolj približno 30 minut (to je minimalno priporočilo dnevnega gibanja posameznika) 

namesto 135 minut. 

 

V vseh evropskih šolah naj bi učencem tedensko zagotavljali tri ure športa. Fras (2002) v 

svojem članku navaja, da bi bilo potrebno ta minimum preseči. Meni, da je potrebno 

promovirati izvajanje določene količine gibalne aktivnosti mladim tudi v času šolskega dne, 

ko ni pouka športne vzgoje. Z dodatnimi gibalno/športnimi dejavnostmi bi lahko izboljšali 

stanje na področju telesne aktivnosti otrok in mladine. 

 

Če povzamemo zgoraj navedene podatke, lahko ugotovimo, da z rednim programom 

predmeta šport otroci ne dosegajo minimalne potrebne dnevne količine gibanja. Za nekatere 

otroke je šport edina oblika športne aktivnosti, kljub temu da učni načrt za šport predvideva 

različne športne vsebine (Štemberger, 2011).  
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Učni načrt za šport (Kovač idr., 2011) ponuja tri vrste programov: 

 dejavnosti, ki so obvezne za vse učence; 

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

 dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi, vključevanje učencev je prostovoljno. 

Tabela 2.1 Dejavnosti, ki jih predpisuje učni načrt za športno vzgojo (Kovač idr., 2011) 

Prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje 

Drugo vzgojno-

izobraževalno obdobje 

Tretje vzgojno-

izobraževalno obdobje 

DEJAVNOSTI OBVEZNE ZA VSE UČENCE 

Redni pouk z dvajseturnim 

tečajem plavanja v 2. ali 3. 

razredu 

Redni pouk Redni pouk 

Športni dnevi, pet na leto Športni dnevi, pet na leto Športni dnevi, pet na leto 

DEJAVNOSTI, KI JIH ŠOLA PONUDI, VKLJUČEVANJE UČENCEV JE 

PROSTOVOLJNO 

 

Šola v naravi s poudarkom na 

plavanju in zimskih 

dejavnostih 

 

Športne interesne dejavnosti Športne interesne dejavnosti Športne interesne dejavnosti 

Dopolnilni pouk Dopolnilni pouk Dopolnilni pouk 

DODATNE DEJAVNOSTI, KI JIH ŠOLA LAHKO PONUDI, VKLJUČEVANJE 

UČENCEV JE PROSTOVOLJNO 

 

 

 

 

Izbirna predmeta šport in 

plesne dejavnosti 

Nastopi, prireditve in šolska 

športna tekomovanja 

Nastopi, prireditve in šolska 

športna tekomovanja 

Prireditve in šolska športna 

tekmovanja 

Tečaji, šole v naravi, športni 

tabori oz. druge oblike pouka 

Tečaji, šole v naravi, športni 

tabori oz. druge oblike pouka 

Tečaji, šole v naravi, športni 

tabori oz. druge oblike 

pouka 

Dodatni športni programi Dodatni športni programi Dodatni športni programi 

Minuta za zdravje Minuta za zdravje Minuta za zdravje 

Rekreativni odmor Rekreativni odmor Rekreativni odmor 

Oddelki z dodatno športno 

ponudbo 

Oddelki z dodatno športno 

ponudbo 

Oddelki z dodatno športno 

ponudbo 

 

Iz Tabele 2.1 je razvidno, da imajo učenci v šoli na voljo veliko gibalno/športnih aktivnosti, 

še posebej, če se šola odloči za izvajanje dodatnih programov, ki za šolo niso obvezni.  

 

Šola, ki se odloči za ponudbo dodatnih programov, zagotavlja več možnosti, da otroci 

kakovostno preživljajo prosti čas, hkrati pa se s ponudbo teh dodatnih programov izboljša tudi 

kvaliteta rednega športno-vzgojnega procesa (Štemberger, 2005). 

 

Minuta za zdravje je zapisana v sklop dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi, vključevanje 

učencev pa je prostovoljno. Mnogi učitelji zanjo ne vedo, ker morda ne pregledujejo učnega 

načrta za šport, to pomeni, da je v učnem načrtu morda zapisana na nepravem mestu.  

Minuta za zdravje je dejavnost, ki jo lahko izvajajo vsi učitelji. Enako velja za 

rekreativni/aktivni odmor, ki je prav tako umeščen k dodatnim dejavnostim in se izvaja le, če 

se šola odloči, da ga umesti v urnik (Štemberger, 2005) .  
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Velik vpliv na to, ali se bosta minuta za zdravje in aktivni odmor izvajala v šoli, imajo lahko 

učitelji predmeta šport in razredni učitelji. Oni so tisti, ki berejo, poznajo in izvajajo učni 

načrt za ta predmet. Najbolje vedo, kako gibanje pozitivno vpliva na počutje in zdravje 

učencev, zato o tem lahko informirajo tudi ostale zaposlene na šoli. 

 

Učni načrt za šport (Kovač idr., 2011) navaja, da naj učitelji zlasti v prvem in drugem triletju 

prekinejo pouk za nekaj minut, v tem času prezračijo učilnico in se sprostijo z gibalnimi 

vsebinami. Tudi aktivni (rekreativni) odmor je v učnem načrtu zapisan kot dejavnost, ki jo 

šola lahko ponudi. Ta daljši odmor organizira šola. Učenci se v tem času gibajo in ukvarjajo z 

različnimi športnimi dejavnostmi v telovadnici oz. v primernem vremenu tudi zunaj (Kovač 

idr., 2011). 

 

2.3.5.2 Nekoč 

Program življenja in dela osnovne šole (Velikonja idr.,1984a) je razvijal različne vrste 

vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Osnovna šola je takrat sistematično povezovala vsa 

vzgojna področja. Posebej načrtno je pri učencih razvijala: delovno, prometno, politično, 

poklicno, zdravstveno in kulturno vzgojo ter samoupravljanje učencev.  

 

Na tem mestu je potrebno izpostaviti zdravstveno varstvo učencev. Sestavljavci načrta 

Program življenja in dela osnovne šole (Velikonja idr., 1984a) so se takrat zavedali, da so 

učenci v osnovnih šolah zaradi svojih psihosomatskih značilnosti občutljivejša skupina ljudi. 

Šolska zdravstvena služba je na sistematskih pregledih ugotavljala odstopanja v povezavi z: 

ortopedsko anomalijo (slaba drža, ploska stopala, deformacija hrbtenice), slabovidnostjo, 

slabo hranjenostjo in slabo telesno razvitostjo (Velikonja idr., 1984a). 

 

Sestavni del delovnega načrta šole je takrat bil tudi zdravstveno-varstveni načrt, ki je obsegal 

konkretne naloge in ukrepe šole za ohranjanje in utrditev zdravja ter varovanje življenja 

učencev (Velikonja idr., 1984a). Med naloge za ohranjanje in utrditev zdravja ter varovanja 

življenja pa je sodila tudi telesnovzgojna aktivnost. »Šola zagotavlja učencem telesnovzgojne 

aktivnosti glede na njihove sposobnosti in zdravstveno stanje. Po možnosti naj se vsak učenec 

ukvarja s telesnovzgojnimi aktivnostmi vsaj eno uro dnevno. Med učno uro se izvaja "minuta 

za zdravje", vsaj enkrat dnevno pa "rekreativni odmor"« (Velikonja idr., 1984a, str. 20). 

 
Tabela 2.2 Dejavnosti, ki jih je predpisoval Program življenja in dela osnovne šole za 

telesnovzgojno-zdravstevno vzgojno-izobraževalno področje (Velikonja idr., 1984b) 

1., 2., 3. razred  4. in 5. razred  6., 7., 8. razred  

OBVEZNO ZA VSE UČENCE 

Vzgojno-izobraževalna 

vsebina 

Vzgojno-izobraževalna 

vsebina 

Vzgojno-izobraževalna 

vsebina 

Telesnovzgojne-zdravstvene 

dejavnosti (športni dnevi, 

aktivni odmor, minuta za 

zdravje, tečaji) 

Telesnovzgojne-zdravstvene 

dejavnosti (športni dnevi, 

aktivni odmor, minuta za 

zdravje, tečaji) 

Telesnovzgojne-zdravstvene 

dejavnosti (športni dnevi, 

aktivni odmor, minuta za 

zdravje, tečaji) 

 

Iz Tabele 2.2 je razvidno, da je bil učni načrt za telesno vzgojo sestavljen na drugačen način, 

kot je današnji učni načrt za šport. Predvsem je razlika v tem, da je bila izvedba vseh vsebin 

obvezna za šole in vse učence. Morda res ni bilo na voljo toliko dejavnosti, ampak so tisto, 

kar so imeli predpisano, izvajali vsi. 
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Minuta za zdravje in aktivni odmor sta bili pomembni dejavnosti šolskega vsakdana. Danes ti 

dve aktivnosti nista obvezni, sta zgolj priporočljivi, zato v učnem načrtu morda nista tako 

podrobno opredeljeni.  

Program življenja in dela osnovne šole (Velikonja idr., 1984b) je ti dve gibalni dejavnosti 

natančno opredeljeval, navajal razloge za vključitev in napotke, kako jih izpeljati. 

Sestavljavci učnega načrta takrat imenovane telesne vzgoje so se zavedali, da se nepotešena 

potreba po gibanju pri otrocih kaže v obliki utrujenosti, obremenjenosti, živčnosti, nemirnosti 

itd., zato so med ostale redne telesnovzgojne dejavnosti vključili tudi vsakodnevni dejavnosti: 

minuto za zdravje in aktivni odmor (Dežman, 1988). 

 

Program življenja in dela osnovne šole (Velikonja idr., 1984b) je aktivni odmor in minuto za 

zdravje opisal tako: 

 Aktivni odmor 

Utrujenost učencev se med poukom stopnjuje, zato je aktivni odmor, ki traja 20−30 minut, 

nujno potreben. To ni odmor za malico, je odmor, ki je namenjen učiteljem in učencem. 

Učenci si z aktivnim odmorom utrjujejo zdravje, se sprostijo med napornim šolskim delom, 

razvijajo smisel za zavestno samoupravno disciplino in tovarištvo. V primeru lepega vremena 

se aktivni odmor izvaja zunaj na prostem (gozdne jase, športna igrišča, zelene površine itd.). 

V primeru slabega vremena se aktivni odmor izvaja v šolski stavbi. 

 Minuta za zdravje 

Minuta za zdravje je sestavni del vsake šolske ure. Ta telesna aktivnost je resno vzgojno in 

učno delo kot druge aktivnosti. Namen minute za zdravje ni, da bi pri učencih povzročila 

obremenitev. Naloga učitelja je, da tehnično izvaja in ponovi posamezen sklop vaj ter da tudi 

predstavi naloge in bistvene smotre takega odmora.  

 

Trije glavni cilji in naloge kvalitetno izvedene minute za zdravje (Velikonja idr., 1984b): 

 

I. Boljše zdravje posameznikov in skupin 

Po 20 minutah umskega dela so vsi učenci potrebni sprostitve, telesne in duševne. Zato naj 

učitelji vsako učno uro prekine pouk, z učenci opravi 3 do 4 vaje in s tem izboljšajo delo srca, 

ožilja in dihal, obnovijo gibljivost sklepov ter prezračijo učilnico. Minuta za zdravje pomaga, 

da se učenci in učitelji sprostijo in pripravijo za delo. 

 

II. Sproščeni odnosi med učiteljem in učenci 

Z minuto za zdravje učenci in učitelji opravljajo iste telesnovzgojne naloge z namenom, da 

bodo lažje premagovali šolske obveznosti. Sodelovanje med učenci in učiteljem se spreminja 

v humane medosebne odnose, kar pomeni, da šola postaja prijetna izkušnja za učenca. 

 

III. Odprava posledic dolgotrajnega sedenja 

Na posledice dolgotrajnega sedenja so že takrat resno opozarjali poleg zdravnikov tudi 

psihologi in pedagogi. Ob statičnem šolskem delu se pri učencih pojavljajo naslednji 

negativni znaki: zaspanost, glavobol, nevroza, splošna utrujenost itd.  
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2.3.6 NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA MINUTE ZA ZDRAVJE TER 

AKTIVNEGA ODMORA 

2.3.6.1 Minuta za zdravje 

Minuta za zdravje je vsebina, ki jo lahko izvaja katerikoli učitelj neodvisno od šolskega 

urnika, ko opazi, da pozornost učencev pada (Štemberger, 2005). Otroci so med poukom 

enostransko obremenjeni, zato je velikokrat potrebno delo prekiniti in jim ponuditi gibalno 

dejavnost, ki je bolj učinkovita kot različne metode motiviranja (Štemberger, 2011). Minuto 

za zdravje izvedemo v razredu, ki ga prezračimo (Dežman, 1988). Z učenci izvedemo 2 do 4 

gibalne naloge. Gibalne naloge lahko predstavljajo: gimnastične vaje, vaje za koncentracijo, 

vaje za sproščanje, vaje za izražanje čustev, vaje za sodelovanje oz. skupinsko delo, vaje za 

pravilno telesno držo, elementarne igre ipd. (Dežman, 1988; Fonda, Kuštrin, Požar in Prunk, 

2010; Velikonja idr., 1984b). 

Pomembno je tudi zavedanje, da minuta za zdravje ni odvisna od materialnih pogojev 

(oprema, orodje, objekti itd.), zato jo lahko redno vključujemo v vzgojno-izobraževalni proces 

(Velikonja idr., 1984b). 

 

Pri izvajanju minute za zdravje ne smemo pozabiti na vidike varnosti. Minuto za zdravje 

izvajamo v učilnici, kjer je potrebno poskrbeti tudi za varnost. To lahko storimo tako, da: 

− minuto za zdravje prilagodimo prostoru, ki ga imamo na voljo (velikost prostora, 

drseča/mokra tla, ovire na tleh); 

− uporabljamo rekvizite in pripomočke, ki so primerna glede na razvojno stopnjo otrok; 

− smo pozorni na nevarna mesta v prostoru, ki jih zavarujemo (Starc, Kovač in  Jurak, 2014). 

  

2.3.6.2 Aktivni odmor 

Aktivni odmor je načrtovan in voden za vse učence. Če se šola odloči za izvedbo aktivnega 

odmora, ga mora pri letnem načrtovanju dodati v urnik, sam učitelj tega ne more storiti 

(Štemberger, 2005). Za celovito organizacijo aktivnega odmora je ponavadi odgovoren učitelj 

športa, za realizacijo pa vsi učitelji na šoli, ki so odgovorni za to, da poskrbijo, da je vsak 

oddelek in vsak posameznik deležen aktivnega odmora (Velikonja idr., 1984b). 

»Realizacija aktivnega odmora zahteva prostorske in časovne možnosti, dobro organizacijo 

dela in pravilno obremenitev učencev, predvsem pa dobro osveščene in motivirane učitelje in 

vodstva šol« (Trček, 1999, str. 172). 

V primeru lepega vremena se aktivni odmor izvaja zunaj na prostem. Priporočljivo je, da se 

aktivni odmor na razredni stopnji izvede po drugi ali tretji uri, na predmetni stopnji pa po 

tretji ali četrti uri. Učenci in delavci šole zapustijo učilnice, kabinete, delavnice, hodnike ... in 

odidejo na prosto, na športna in otroška igrišča, gozdne jase, zelene površine itd. Zunaj se 

izvajajo različne gibalne aktivnosti: hoja, tek, plesi ter športne in družabne igre (Velikonja 

idr., 1984b). 

Ob slabem vremenu se aktivni odmor izvede v šolskih prostorih (telovadnica, učilnica, 

večnamenski prostor itd.), kjer se izvajajo aktivnosti, kot so: elementarne in družabne igre, 

plesi, ritmika, gimnastične vaje, žoganje, namizni tenis itd. (Velikonja idr., 1984b). 

 

Pri organizaciji aktivnega odmora je potrebno poskrbeti predvsem, da aktivni odmor ustreza 

higiensko-zdravstvenim principom in varnosti (Velikonja idr., 1984b). 

V primeru slabega vremena aktivni odmor izvajamo v prostorih šole (Velikonja idr., 1984b). 

V tem primeru smo pozorni na predmete, ki so lahko nevarni za vadbo v notranjih prostorih 

(nekaj je naštetih že pri minuti za zdravje). Če je zunaj lepo vreme, aktivni odmor izvedemo v 

okolici šole. Pri tem je potrebno poskrbeti za varnost na zunanjih površinah. 
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Še posebej smo pozorni na: 

− brezhibnost športnih rekvizitov, naprav in orodij, 

− druge predmete, ki ne sodijo na igrišče (razbito steklo), 

− stanje tal (neravna tla lahko povzročijo več padcev), 

− strukturo tal (npr. pri padcu na asfaltnih površinah so poškodbe večje) (Plavčak, 2000, v 

Videmšek, Štihec, Meško, Mlinar in Karpljuk, 2010). 

 

2.3.7 VSEBINE IN CILJI IZ UČNEGA NAČRTA, S KATERIMI LAHKO UČENCE 

SEZNANIMO S POMENOM GIBALNIH DEJAVNOSTI 

Otroci so v današnjem času vse bolj pasivni, postajajo sedeča bitja. Mlajši v šoli dnevno 

presedijo vsaj štiri ure, starejši otroci pa tudi več. V šolo in iz šole se pripeljejo z 

avtomobilom, doma sedijo pred televizijo in računalnikom, sedijo med pisanjem domače 

naloge in učenjem ... Pasivnost se nadaljuje tudi doma, ko starši vse opravijo namesto njih in 

so vse bolj potrošniško usmerjeni (Štemberger, 2005). 

Otroci so danes tako naučeni, da si bodo stvari poenostavili. Npr. namesto da bi se odpravili v 

naravo in tam poiskali določene žuželke, jih bodo rajši poiskali s pomočjo svetovnega spleta 

in tam pogledali, kako izgledajo (Leskovec, 1999). 

Bistvo zgoraj opredeljenega problema je odnos do telesa in posledično do zdravja. Naloga 

učitelja je, da skrbi za zdravje svojih otrok, jih o tem pouči in jim pokaže z lastnimi zgledi 

(Leskovec, 1999).  

Učitelj lahko učencu pomaga, da oblikuje določene miselne in vedenjske vzorce, ki so 

povezani s športno aktivnostjo, zdravim načinom življenja, pomenom gibanja in pomenom 

aktivnega življenjskega sloga. Vsa ta znanja jim posreduje tudi pri ostalih predmetih in ne le 

pri športu (Štemberger, 2005).  

Posodobljeni učni načrti že povezujejo in prepletajo znanje različnih predmetnih področij. S 

takšnim pristopom skušajo učitelji določeno vsebino obravnavati čim bolj celostno. 
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Tabela 2.3 Vsebine in cilji iz učnega načrta, s katerimi lahko učence seznanimo s pomenom 

gibalnih dejavnosti (Vilhar idr., 2011; Simčič idr., 2011; Vodopivec idr., 2011; Kolar idr., 2011) 

 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

Predmet:  

Spoznavanje okolja 

Vsebine: 

Pogoji za zdravo življenje in 

rast (prehrana, gibanje, 

počitek, higiena) 

Človeško telo (zunanji deli, 

okostje, notranji organi, 

čutila, možgani, delovanje 

telesa) 

Redna telesna vadba 

 

Cilji: 

Učenci vedo, da jim zdrav 

način prehranjevanja, telesne 

vaje in počitek omogočajo 

rast, razvoj in da jim 

pomagajo ohranjati zdravje. 

Učenci poznajo pomen redne 

nege telesa in razumejo 

vzroke dobrega počutja ob 

redni telesni vadbi. 

Učenci vedo, kako deluje 

človeško telo. 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

Predmet:  

Naravoslovje in tehnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodinjstvo 

Vsebine: 

Osnovna zgradba in 

delovanje človeškega telesa 

Okostje 

Gibala 

Rast in razvoj 

Odgovornost za lastno 

zdravje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravje (zdravstveno 

počutje, fizične in športne 

aktivnosti, počitek, spanje) 

Cilji: 

Učenci znajo utemeljiti, da 

okostje (s sklepi) in mišice 

omogočajo gibanje telesa. 

Učenci znajo dokazati, da se 

mišice krčijo in sproščajo. 

Učenci znajo načrtovati in 

izvesti preprosto raziskavo, s 

katero ugotavljajo, kako se 

spreminja srčni utrip s 

telesnim naporom. 

Učenci znajo utemeljiti, da so 

tudi sami odgovorni za svoje 

zdravje. 

Učenci znajo pojasniti, da 

lahko nekatere bolezni in 

poškodbe sami preprečijo z 

odgovornim ravnanjem.  

 

Učenci razvijajo odgovornost 

za svoje zdravje. 

Učenci analizirajo pomen 

doma in družine za dobro 

fizično počutje ter zdravje. 

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 

Predmet:  

Bilogija 

Vsebine: 

Zgradba in delovanje 

človeka 

Cilji: 

Učenci razumejo pomen 

gibanja za usklajen razvoj 

tako skeletnega, mišičnega in 

živčnega sistema kot razvoj 

in delovanje celotnega 

organizma. 
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Iz Tabele 2.3 je razvidno, da se v vsakem triletju pojavljajo vsebine in cilji, s katerimi lahko 

učence seznanimo s pomenom gibanja. Takšne vsebine se bolj pogosto pojavljajo pri 

naravoslovnih predmetih, vendar pa jih s tem lahko seznanimo tudi pri drugih predmetih. Npr. 

pri slovenščini lahko berejo določeno besedilo o pomenu gibanja. Želimo poudariti, da so 

možne medpredmetne povezave tudi z drugimi predmeti. Če med poukom izvajamo minuto 

za zdravje ali imamo na šolskem urniku aktivni odmor, lahko pri teh vsebinah učencem tudi 

bolj podrobno predstavimo pomen teh dveh gibalnih aktivnosti. Učenci lahko mnogo 

informacij o pomenu gibanja, ustrezni športni dejavnosti, dobrem počutju in zdravju ter 

zdravem življenjskem slogu pridobijo pri različnih obveznih in izbirnih predmetih.  

 

2.3.8 VPLIV MINUTE ZA ZDRAVJE IN AKTIVNEGA ODMORA NA KAKOVOST 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

Predmet šport ima v vzgojno-izobraževalnem procesu velik pomen. »Šolska športna vzgoja je 

nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lasnosti ter pomembno sredstvo za 

oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in kakovostno športno vadbo 

prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi, 

nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih navad. Ob sprotni 

skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih življenja bogatil svoj 

prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako lahko skrbel za 

dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem« (Kovač idr., 2011, str. 4). 

 

Vse zgoraj našteto, lahko dosežemo tudi s kakovostno izvedbo minute za zdravje in aktivnega 

odmora. Kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa pride do izraza še posebej, ko na urniku 

ni predmeta šport. To pomeni, da z gibalnimi aktivnostmi, kot sta minuta za zdravje in aktivni 

odmor, na splošno pozitivno vplivamo na učni proces pri ostalih obveznih ali izbirnih 

predmetih ter na druga področja v življenju, ki so lahko zelo pomembna. 

 

Vendar se je potrebno zavedati tega, kar je zapisal že Krpač (2002), in sicer da aktivni odmor 

ali pa minuta za zdravje ne bosta rešila vseh tegob učenčevega delavnika, vendar pa zagotovo 

lahko ti dve gibalni aktivnosti prispevata h kvalitetnejšemu in humanejšemu poteku šolskega 

dne. 
 

Minuta za zdravje in aktivni odmor lahko pozitivno vplivata na mnoga področja. V 

nadaljevanju bomo opredelili nekaj področij, na katera lahko vplivamo s kakovostno minuto 

za zdravje in aktivnim odmorom: 

 razvoj socialnih spretnosti in odnosov, 

 motiviranje učencev, 

 prosti čas učencev in razvoj zdravega življenjskega sloga, 

 šolska uspešnost učencev, 

 medpredmetno povezovanje. 

 

2.3.8.1 Razvoj socialnih spretnosti in odnosov 

Dobri odnosi med učiteljem in učenci so pogoj za kakovostno delo v razredu, kar pa je pogoj 

za uspešno delo in razvoj šole, to pa je naprej pogoj za dobre odnose med zaposlenimi. Za 

dobre odnose med zaposlenimi je ključnega pomena zbornica, zato je nesmiselno, da se le-ta 

deli na razredno in predmetno stopnjo (Štemberger, 2003). 

 

Tu želimo poudariti predvsem načrtovanje aktivnega odmora in minute za zdravje. Aktivni 

odmor je voden in organiziran za vse učence in učitelje ter je načrtovan s strani šole in ne 
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enega učitelja, medtem ko minuto za zdravje lahko izvede katerikoli učitelj, saj je neodvisna 

od šolskega urnika (Štemberger, 2005).  

 

Šolska zbornica je prostor, kjer se učitelji med sabo pogovarjajo, razpravljajo, izmenjujejo 

izkušnje in delajo načrte za naprej. Tu bi si učitelji morali izmenjevati tudi mnenja o minuti za 

zdravje in aktivnem odmoru. Učitelj, ki izvaja minuto za zdravje, bi moral poročati ostalim o 

pozitivnih/negativnih straneh minute za zdravje, ki jih je morda opazil v razredu pri izvajanju 

minute za zdravje, in spodbuditi sodelavce, da tudi oni poskusijo z uvedbo gibalne aktivnosti 

v učni proces. 
 

Otroci in mladina so danes manj aktivni, kot so bile predhodne generacije. Mnogi v gibalnih 

in športnih spretnostih zaostajajo, zato se gibalnim aktivnostim izogibajo in se odločajo za 

dejavnosti brez gibanja, kar počasi in vztrajno pelje v osamitev (Zurc, 2012).  

J. Zurc (2012) je podala rezultate empirične raziskave, ki jo je izvedla na reprezentativnem 

vzorcu slovenskih osnovnošolskih otrok drugega triletja. Avtorica raziskave je ugotovila 

povezavo gibalne dejavnosti z razvitostjo socialnih spretnosti otrok (sodelovanje z drugimi, 

izražanje, empatija in samokontrola). Gibalno udejstvovanje nudi socializacijske izkušnje in 

možnost za oblikovanje identitete. J. Zurc (2012) navaja, da je za razvoj otrokovih socialnih 

veščin pomembna pogosta izvedba organizirane gibalne dejavnosti. Rezultati raziskave 

predstavljajo izhodišče za pripravo kakovostnih gibalnih dejavnosti.  

 

»Gibanje je namreč lahko čudovit pripomoček za boljšo koncentracijo, za spodbujanje 

sodelovanja in s tem dobrih medsebojnih odnosov v razredu, služi pa lahko tudi kot 

motivacija za šolsko delo« (Fonda idr., 2010, str. 1). 
 
Učenci preko gibanja sproščajo odvečno energijo, razvijajo boljšo samopodobo, 

samoučinkovitost, samokontrolo in pridobijo osebne ter socialne veščine, ki vplivajo na 

socialno vključenost. Lahko bi rekli, da je gibanje didaktičen medij, ki pozitivno vpliva na 

boljšo socialno vključenost vseh učencev, še posebno na tiste, ki so iz kakršnihkoli razlogov 

izključeni (Masten, 2008). 

 

Kakovostni gibalni dejavnosti, ki bi pripomogli k razvoju socialnih veščin otrok, sta zagotovo 

tudi aktivni odmor in minuta za zdravje. Učenci potrebujejo nekatere osnovne socialne 

veščine, da so lahko uspešni pri šolskem delu, saj metode in oblike učenja ter poučevanja to 

skoraj že zahtevajo. Pouk bo zaradi bolje razvitih socialnih veščin zagotovo bolj kakovosten. 

Učitelji lahko minuto za zdravje že vnaprej načrtujejo in si pripravijo gibalne aktivnosti, pri 

katerih bodo učenci morali delati v skupini, sodelovati in si med seboj pomagati. Aktivni 

odmor pa z istim ciljem načrtujejo s športnim pedagogom in ostalim kolektivom. 

 

Aktivni odmor je bil včasih zelo priljubljen del šolskega dneva zaradi dejavnosti, ki so jih 

učenci lahko izvajali skupaj s svojimi vrstniki. Učenci so se med aktivnim odmorom 

spoznavali, sklepali prijateljstva in se skupaj igrali. Učili so se, kako se pridružiti igri, kako 

izbrati pravila, kako se dogovarjati z ljudmi, kako upoštevati pravila igre (fair play) ... Na ta 

način so si pridobivali socialne in moralne veščine, ki so jih integrirali v svojo osebnost. 

Takšne vrste odmor je pomemben predvsem z vidika otrok, saj morda nekaterim učencem 

predstavlja edino dnevno gibalno aktivnost in čas, ko so lahko v interakciji s svojimi vrstniki, 

s katerimi krepijo tudi socialne veščine (Blatchford in Sharp, 1994; Pellegrini in Blatchford, 

2002). 
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2.3.8.2 Motiviranje učencev 

Vzgojno-izobraževalni proces velikokrat prinese pomanjkanje učne motivacije. Učenci se 

aktivnosti, povezanih z učenjem, neradi lotevajo, se obotavljajo, med poukom sanjarijo, 

klepetajo, so miselno odsotni, se upirajo in izmikajo učnim nalogam (Marentič Požarnik, 

2000). 

 

Učenci in učitelji lahko vzgojno-izobraževalni proces doživljajo na dva načina: 

 intelektualno, kar se nanaša na domišljijo, mišljenje, spomin, percipiranje; 

 emocionalno, kar je povezano z odnosom učencev do pouka in njihovo stopnjo 

aktivnosti (Štemberger, 2003). 

 

Od emocionalnih dražljajev je odvisno, ali bo pouk učencem zanimiv, prijeten, dinamičen ali 

dolgočasen. Moč in vrsta emocionalnih dražljajev vplivata na to, ali bo učenec med poukom 

pozoren, skoncentriran, zainteresiran, aktiven ali indiferenten, pasiven, nediscipliniran. 

Učiteljeva naloga je, da skuša pri poučevanju ustvariti pozitiven in aktiven odnos do dela, saj 

se s tem ustvarijo pozitivna razredna klima in pozitivna emocionalna doživetja, kar je osnovni 

pogoj za uspešnost pouka (Štemberger, 2003). 

 

Večkrat je že bilo poudarjeno, da je gibanje otrokova biološka potreba ter da se nepotešena 

potreba po gibanju kaže v obliki funkcionalnih motenj, psihični preutrujenosti in živčnosti. Pri 

otrocih prihaja do povečanja srčnega utripa in visokega ali nizkega krvnega tlaka. 

Prekrvavljenost možganskih celic in notranjih organov se zmanjša, dihanje je površno in 

čutilni organi se odzivajo počasi, posledica tega so nemirnost, nezbranost, napadalnost in 

apatičnost (Dežman, 1988). Te posledice učitelji najpogosteje neprimerno odpravljajo, saj 

uporabljajo različne metode motiviranja otrok, ne uporabijo pa najenostavnejše, to je gibanje 

(Štemberger, 2011). 
 

»Smeh, veselje, sproščenost pa so tiste prvine, ki jih v šoli pogrešamo, ki omogočajo manj 

napeto vzdušje in s tem boljše delovne pogoje. Vsakodnevna športna aktivnost v šoli učence 

razbremeni, tako telesno kot duševno, to pa omogoča bolj zbrano in učinkovitejše delo pri 

ostalih predmetih« (Klemenčič, 2001, str. 291). 

 

2.3.8.3 Prosti čas učencev in razvoj zdravega življenjskega sloga 

V prostem času mladi svobodno izbirajo vsebine in se odločajo za aktivnosti po lastni presoji 

in nagibih. S časom svobodno razpolagajo. Prosti čas bi lahko opredelili tudi kot čas, v 

katerem so učenci in mladostniki prosti vseh šolskih in drugih obveznosti (Novak, 1995). 

H. Novak (1995) navaja tri vrste aktivnosti med prostim časom, med katerimi ločijo nekateri 

sociologi: 

 spontane, 

 potrošniške, 

 organizirane aktivnosti. 

 

Med spontane sodijo aktivnosti, ki se jih posameznik loteva brez naprej postavljenih ciljev in 

so neorganizirane (npr. razne igre, sprehodi, klepeti, kolesarjenje ipd.). V drugo skupino 

sodijo aktivnosti, ki posamezniku ponujajo zabavo in mu omogočajo zadovoljevanje različnih 

interesov in potreb (npr. branje knjig in časopisov, gledanje TV programa, poslušanje radia in 

glasbe, obiski koncertov in športnih prireditev). Organizirane aktivnosti pa od posameznika 

zahtevajo aktivno udeležbo. Te aktivnosti so ciljno usmerjene, načrtovane in organizirane. 

Posameznik se vanje vključuje zavestno, z določenim ciljem, interesom in pričakovanji. Sem 

sodijo razne aktivnosti s področja kulture, športa, tehnike, umetnosti in družbenega življenja. 
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Prvi dve vrsti prostega časa sta namenjeni predvsem sprostitvi in zabavi. Pri teh dejavnostih ni 

namernega vzgojnega vpliva, vzgojni učinki so tu bolj ali manj naključni. Dejavnosti v tretji 

skupini pa imajo razvojni karakter, saj gre za aktivnosti, katerih vzgojni vpliv je nameren 

(Novak, 1995). 

 

Vsaka od zgoraj navedenih dejavnosti prispeva h kakovostnemu preživljanju prostega časa. 

Zavedati se je potrebno, da pri nekaterih dejavnostih prihaja do nenamernega vzgojnega 

učinka, medtem ko pri nekaterih prihaja do namernega vzgojnega vpliva. Če želimo doseči, 

da se bo otrok ukvarjal s športom v kasnejšem obdobju in razvijal zdrav življenjski slog tudi v 

odraslosti, mora biti vzgojno delovanje zelo močno in pozitivno naravnano (Štemberger, 

2003). 

 

Šola otrokom ponuja kar nekaj interesnih dejavnosti, ki zagotavljajo koristno preživljanje 

prostega časa. Nekatere dejavnosti imajo tudi športno vsebino, vprašanje pa je, koliko otrok se 

sploh vključuje v dejavnosti s športno vsebino. Ponudba in vključevanje otrok v interesne 

dejavnosti s športno vsebino zagotovo pomagata pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga 

(Štemberger, 2003). 

To pomeni, da če se otroci ne vključujejo v športne dejavnosti, bi vsaj učitelj med poukom 

lahko izvajal minuto za zdravje in na tak način te otroke, ki ne obiskujejo športnih interesnih 

dejavnosti, vključil v dejavnost s športno vsebino. 

 

Fras (2002) v članku poudarja, da je potrebno promovirati in izvajati določene količine 

telesne aktivnosti mladim tudi v preostalem delu šolskega dne, ne le v času pouka športa. 

Izpostavlja, da je potrebno oblikovati programe in promocijo telesne aktivnosti ter to tudi 

izvajati v širšem obsegu, kot to zahteva predpisani kurikul. 

 

Želimo poudariti, da lahko minuta za zdravje in aktivni odmor vplivata na to, kako bodo 

otroci izrabili svoj prosti čas. Minuta za zdravje v šoli lahko pripomore k temu, da jo učenci 

učinkovito vključujejo v svoje premore doma, ko se učijo, delajo domačo nalogo ipd. Gibalne 

naloge, igre in aktivnosti, ki jih učenci spoznajo v šoli med minuto za zdravje in aktivnim 

odmorom, lahko izvajajo doma skupaj s starši in prijatelji ter sami v svojem prostem času. 

 

M. Križaj (2008) je v članku zapisala, da pomemben doprinos h kakovostnemu preživljanju 

prostega časa predstavlja tudi rekreativni odmor, ki ga otroci vsakodnevno izvajajo v šoli.  

Pomembno je zavedanje, da je šola v današnjem času ustanova, kjer učenci in mladina 

pridobivajo osnovna motorična znanja, gibalne navade in motivacijo za ukvarjanje s športom 

(Berčič, 2002). 

Če so otroci v šoli dalj časa izpostavljeni gibalnim stimulusom, bi to lahko vplivalo na razvoj 

in oblikovanje navad, da bi si posameznik znal organizirati prosti čas tako, da bi v ta čas 

vključeval tudi redno športno dejavnost (Štemberger, 2003). 

 

2.3.8.4 Šolska uspešnost učencev 

Kakovostna športna aktivnost ima pozitiven vpliv na otrokov razvoj, hkrati pa se razvijajo 

tudi vse sposobnosti in osebnostne lastnosti, ki so potrebne za dosego uspeha v šoli (Pišot in 

Zurc, 2003). 
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B. Marentič Požarnik (2000) je dejavnike uspešnega učenja klasificirala v štiri skupine: 

 Notranji dejavniki v učencu: 

o fiziološki (stanje čutil, živčevja, zdravstveno stanje, senzomotorična 

koordinacija ...) in 

o psihološki (umske in druge sposobnosti, stili učenja in spoznavanja, 

motiviranost za učenje, osebnostne lastnosti). 

 Zunanji dejavniki v okolju: 

o fizikalni (opremljenost in oblikovanost prostora za učenje) in 

o socialni (izvirajo iz družbenega okolja, najprej iz družine, nato iz šole in 

širšega okolja). 

Dejavniki uspešnega učenja se med seboj močno prepletajo in ne delujejo ločeno eden od 

drugega (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Gibalna aktivnost je lahko notranji dejavnik šolske uspešnosti, to neposredno povezavo med 

gibalno aktivnostjo in šolsko uspešnostjo je proučevalo kar nekaj raziskav (Zurc, 2008).  

J. Zurc (2008) v svojem delu predstavlja podatke raziskav, ki dokazujejo statistično 

pomembne povezave med gibalno aktivnostjo otrok in njihovo šolsko uspešnostjo. Če so med 

ostale otrokove šolske obveznosti dodane gibalne aktivnosti in če se posledično s tem zmanjša 

čas drugim predmetom, ne pride do upada šolskih ocen. Otroci, ki so deležni dodatnih 

organiziranih gibalnih aktivnosti na šoli, so pri pouku bolj mirni in imajo za učenje več 

energije (Zurc, 2008). 

 

J. Zurc (2008) je podala ugotovitve, da najboljši učni uspeh dosegajo otroci, ki so v prostem 

času gibalno aktivni vsaj dvakrat na teden. Šolska uspešnost pada z zmanjševanjem gibalne 

aktivnosti. Iz dobljenih ugotovitev lahko vidimo, da ima gibalna aktivnost pomembno vlogo 

pri šolski uspešnosti in tudi v celotnem otrokovem razvoju. 

»Zgolj z urami športne vzgoje ni mogoče zadovoljiti otrokove potrebe po gibanju, igri in 

sprostitvi med umskimi napori« (Zurc, 2008, str. 124). Pravica vsakega otroka je, da je 

najboljši. Otrokom je potrebno zagotoviti pogoje izobraževanja, ki bodo omogočala, da bodo 

pri svojem delu čim bolj uspešni (Zurc, 2008). 

 

Minuta za zdravje in aktivni odmor sta prostočasni dejavnosti, ki bi med učnim procesom 

lahko vplivali na pozornost in koncentracijo učencev ter tako doprinesli k boljši uspešnosti 

učencev. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki kažejo na to, da so učenci 

po izvedeni minuti za zdravje boljše rešili matematični test. 

 

J. Zurc (2008) izpostavlja, da je razvoj prostočasnih dejavnosti v šolskem sistemu 

pomanjkljiv, kljub temu da te dejavnosti razvijajo otrokove socialne spretnosti, vplivajo na 

čustveno zrelost posameznika ter na njegovo izkazovanje znanja in učno uspešnost. 

 

2.3.8.5 Medpredmetno povezovanje 

Ena izmed novosti posodobljenih učnih načrtov je poglabljanje medpredmetnega 

povezovanja, kjer se znanja med seboj prepletajo in povezujejo. Učitelji skušajo izbrano 

vsebino obravnavati čim bolj celostno in določen problem pogledati z različnih vidikov. 

 

Velikokrat je potrebna več kot razlaga, da učenci razumejo določeno snov, zato je pomembno 

poznavanje drugih predmetnih področij in njihovih vsebin, da lahko učitelj iste vsebine 

predstavi na različne načine in v različnih povezavah (Štemberger, 1999). 
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Pri integriranem pouku je pomembno, da izhajamo iz celote. Pri tej obliki pouka učitelj ni 

dominanten in učenec ni pasiven. Učitelj preko pogovora učence usmerja, pri tem so učenci 

aktivni in ustvarjalni ter maksimalno vključeni v delo (Štemberger, 1999). 

 

Naloge športa so zelo široke: razvijanje učenčevih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 

seznanjanje z vsebinami športne vzgoje, razvoj pozitivnega pomena športa in zavedanje 

pomembnosti aktivnega preživljanja prostega časa. Vsega naštetega se pri urah športa ne da 

izvajati (Štemberger, 1999). 

»Zato bi moralo biti zaradi velike potrebe otroka po gibanju, v vsako šolsko uro vneseno 

nekaj le-tega, in sicer v različnih oblikah − predvsem kot minuta za zdravje« (Štemberger, 

1999, str. 267). 

V. Štemberger (1999) je zapisala, da lahko nekatere vsebine pri določenih predmetih 

predstavimo v obliki gibalnih nalog. Če določene vsebine predstavimo v obliki gibalnih 

nalog, to pomeni, da smo v učno uro vključili minuto za zdravje. V tem primeru ima minuta 

za zdravje dvojni učinek. Učenci se razbremenijo od monotonega dela in sedenja ter hkrati 

spoznajo ali utrjujejo novo vsebino preko gibanja. Takšnih vsebin se več pojavlja predvsem v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

 

V poglavju 2.3.7 so že predstavljene nekatere vsebine in cilji iz učnega načrta, s katerimi 

lahko učence seznanimo s pomenom gibalnih dejavnosti, spodaj pa so zapisane nekatere 

gibalne aktivnosti, ki jih učenci izvedejo med poukom in z njimi dosežejo določen cilj.  

 

Nekaj vsebin iz učnega načrta, pri katerih se učenci učijo in utrjujejo snov z gibanjem. 

Učenci: 

 se orientirajo na telesu in v prostoru, 

 izvajajo gibalno-grafične vaje za utrjevanje prvine črk in povezav med črkami, 

 ponazarjajo različna gibanja živali, 

 izvajajo vaje z obremenitvijo telesa in opazujejo potrebe po dihanju, 

 se po navodilih premikajo po prostoru, 

 z gibanjem in plesom spremljajo petje in plešejo (Štemberger, 1999). 

 

Možnosti povezovanja je kar nekaj, kaj, kdaj in koliko bo kdo česa uporabil pri pouku pa je 

odvisno od vsakega učitelja posebej. Takšne ure so za otroke zanimive, prijetne in strokovno 

neoporečne (Štemberger, 2009). 

 

2.3.9 ALI POZNAJO MINUTO ZA ZDRAVJE V DRUGIH EVROPSKIH 

DRŽAVAH? 

Športna vzgoja oziroma po novem imenovan predmet šport je obvezni predmet v vseh zajetih 

nacionalnih kurikulih. V povezavi z zasnovo tega predmeta pa med državami obstajajo mnoge 

podobnosti in razlike. Med glavne cilje pa skoraj v vseh državah uvrščajo telesni, osebnostni 

in socialni razvoj mladih (Evropska komisija, 2013). 
 

Prednostna naloga predmeta šport je, da mladi razvijajo telesne in gibalne spretnosti. Dodatne 

spretnosti telesnega razvoja pa so zaželjene v Litvi in na Madžarskem, kjer učenci pridobivajo 

znanja pravilne telesne drže in pravilnega dihanja. V skoraj vseh državah spodbujajo zdrav 

življenjski slog in pomen vseživljenjskega udejstvovanja v gibalnih dejavnostih (Evropska 

komisija, 2013). 

Predmet šport lahko pomembno vpliva na osebnostni razvoj mladih. Pomaga jim razviti 

zaupanje v lastne sposobnosti in zmožnosti. Šport skrbi za splošno dobro počutje ter razvoj 
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boljše samopodobe in samospoštovanja. Omogoča jim, da razvijajo voljo, občutek 

odgovornosti, potrpljenje in pogum (Evropska komisija, 2013). 
 

V mnogih državah poudarjajo pomen vključevanja mladih v družbo. Predvsem spodbujajo 

občutek za solidarnost, družbeno interakcijo, skupinsko delo, moštveni duh, fair play, 

spoštovanje pravil in drugih. Nekaj evropskih držav tukaj izstopa in poudarja širše človeške 

vrednote: odgovornost do živih bitij in okolja, preprečevanje nasilja in šport, šport kot javni 

interes ... (Evropska komisija, 2013). 
 

Poleg zgoraj naštetih glavnih ciljev pa je pogosto poudarek tudi na razvijanju zdravega 

življenjskega sloga. Na Irskem, Cipru in Finskem je zdravstvena vzgoja obvezni predmet, 

tako je predmet šport tesno povezan z glavnimi cilji predmeta zdravstvena vzgoja. V drugih 

državah pa to vsebino poučujejo medpredmetno, kar pomeni, da vsebino integrirajo v druge 

predmete. V Latviji, Avstriji, Sloveniji in na Finskem spodbujajo vse učitelje, da vključujejo 

šport v različne predmete. V Latviji je ministrstvo za izobraževanje podprlo projekt za 

poučevanje za zdravo držo in omogočilo učiteljem usposabljanje o problemu skolioze. Prav 

tako učitelji različnih predmetov z učenci izvajajo aktivne in dinamične odmore, ki trajajo 

2−5 minut. V Sloveniji učni načrt za šport priporoča izvajanje minute za zdravje. Spodbujajo 

predvsem učitelje drugih predmetov, da z učenci izvedejo nekaj gibalnih dejavnosti ter se tako 

za nekaj trenutkov sprostijo (Evropska komisija, 2013). 

 

Poleg obveznega predmeta šport mlade v mnogih evropskih državah spodbujajo, da se 

udeležujejo še drugih gibalnih aktivnosti. Interesne dejavnosti lahko razdelimo v tri 

kategorije: 

 tekmovanja in drugi dogodki, 

 dejavnosti, povezane z zdravjem, 

 ukrepi za aktivni šolski dan (Evropska komisija, 2013). 

 

I. Tekmovanja in drugi dogodki 

Sem sodijo različni športni dogodki, ki jih organizirajo šole in drugi organi, ki so za to 

pristojni. Tekmovanja se stopnjujejo s šolske, lokalne, regionalne do končne državne ravni. 

Najboljši pa dobijo priložnost za sodelovanje na mednarodni ravni. Priprave na tekmovanje 

zajemajo treningi, dolgoročna motivacija in uživanje v športu. Tekmovanja lahko temeljijo 

tudi na tradiciji in so pomembni nacionalni in mednarodni dogodek. Takšna tekmovanja po 

navadi spremlja olimpijski duh. V nekaterih evropskih državah (na Cipru, v Nemčiji, Grčiji in 

Angliji) so sprejeli različne olimpijske programe z namenom, da bi učence navdušili za 

ukvarjanje z različnimi športi. 

 

II. Dejavnosti, povezane z zdravjem 

Mnoge šole sodelujejo v projektih in programih, ki so namenjeni krepitvi zdravja. Programi v 

večini primerov pokrivajo vidike zdravja in zdravih navad, katerih cilj je, da bi jih otroci 

ozavestili. Šole v sklopu teh programov izvajajo: gibalne dejavnosti za boljše zdravje otrok in 

mladih, promocijo zdravega načina prehranjevanja ter na splošno zdravega življenjskega 

sloga, sodelujejo pri pripravi politike za promocijo zdravja ...  

 

III. Ukrepi za aktivni šolski dan 

V nekaterih državah želijo, da gibalne dejavnosti postanejo del šolskega dneva. Te dejavnosti 

formalno niso del šolskega kurikula, zato so v urnik umeščene zelo različno. V nadaljevanju 

si bomo podrobneje pogledali, kako v določenih državah skrbijo za aktiven šolski dan. 
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Večina šol na Danskem zjutraj pred poukom izvaja jutranji tek. V tej državi so uvedli tudi nov 

program »teci in beri«. Cilj tega programa je povečanje miselne zbranosti otrok. Učitelji in 

učenci tečejo približno dvajset minut, nato vsi sedejo in berejo.  

Na Cipru izvajajo program »dejavni šolski odmori«, s katerim želijo zmanjšati medvrstniško 

nasilje in ustrahovanje. Otroke spodbujajo k izvajanju gibalnih, netekmovalnih dejavnosti 

med šolskimi odmori.  

V Avstriji želijo s programom »4 najboljših 5« krepiti miselno zbranost otrok. Izvajajo pet 

dejavnosti na teden štiri tedne, pred, med ali po pouku. Na Finskem izvajajo program 

»razgibajmo finske šole«, s katerim želijo povečati gibalno dejavnost skozi ves šolski dan. 

Kurikulum za šole v Sloveniji pa priporoča izvedbo aktivnega odmora in minute za zdravje. 

 

Študija Športna vzgoja in šport v šolah po Evropi (Evropska komisija, 2013) nam omogoča 

vpogled na stanje predmeta šport po evropskih šolah. Spodbujajoče je, da se sestavljavci 

učnih kurikulov zavedajo, da je predmet šport ne le pomemben predmet za šolski predmetnik, 

temveč predmet, ki lahko pomembno vpliva tudi na življenje. To pomeni, da šport ne sme biti 

predmet, ki bi veljal za nepomembnega oziroma manj pomembnega v primerjavi z ostalimi 

predmeti. Nekatere šole v različnih državah uspešno promovirajo dodatne gibalne dejavnosti, 

ki jih dnevno izvajajo učenci in učitelji ter tako poskrbijo za aktivni šolski dan. Šolski sistemi 

po državah tudi različno poimenujejo te dodatne gibalne aktivnosti in projekte, ki jih 

promovirajo.  

 

Če se osredotočimo zgolj na minuto za zdravje in aktivni odmor, ki sta priporočljivi 

dejavnosti tudi s strani učnega načrta, lahko iz zgoraj že zapisanega razberemo, da imamo 

minuto za zdravje samo v Sloveniji, drugje takšno gibalno aktivnost med poukom 

poimenujejo drugače, enako velja za aktivni odmor. Želimo poudariti, da se minuta za zdravje 

in aktivni odmor izvajata in vključujeta v šolske sisteme skozi različne projekte, vendar ni 

enotnega poimenovanja za ti dve gibalni aktivnosti. V angleškem jeziku lahko tako najdemo 

kar nekaj poimenovanj: the class moves, healthy breaks, making each day a little healthier 

breaktime itd. 
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3 CILJI 
 

Na osnovi teoretičnih izhodišč, ki so opredeljena v predmetu in problemu, smo si postavili 

naslednje cilje: 

 

1. Ugotoviti mnenje učencev o izvedeni minuti za zdravje in razlike v mnenju učencev glede 

na spol. 

 

2. Ugotoviti, ali učenci poznajo minuto za zdravje in ali prihaja do razlik v poznavanju minute 

za zdravje med razredi v drugem triletju. 

 

3. Ugotoviti, ali imajo učenci v šoli med učno uro premor/oddih z minuto za zdravje, ali 

prihaja do razlik v izvajanju minute za zdravje med razredi v drugem triletju ter ali si sami 

doma med večurnim sedenjem pred televizijo, računalnikom, med delanjem domače naloge in 

učenjem kdaj vzamejo odmor (minuto za zdravje). 

 

4. Ugotoviti utrujenost učencev pri posameznih šolskih predmetih in razlike utrujenosti 

učencev glede na spol in razred. 

 

5. Ugotoviti v kolikšni meri učence pri pouku utrudijo določeni dejavniki (sedenje, 

poslušanje, pisanje, branje, govorjenje, razmišljanje, težka učna snov in slab zrak v učilnici) 

in ali glede na intenzivnost utrujenosti prihaja do razlik med razredi drugega triletja. 

 

6. Ugotoviti, ali učenci vrednotijo minuto za zdravje in predmet šport kot pomembni gibalni 

aktivnosti za življenje ter ali prihaja do razlik glede vrednotenja minute za zdravje in 

predmeta šport med spoloma. 

 

7. Ugotoviti pogostost določenih znakov utrujenosti, ki se lahko pojavijo med poukom pri 

učencih, in ugotoviti, ali prihaja glede na pogostost znakov utrujenosti do razlik med spoloma 

in razredi drugega triletja. 

 

8. Ugotoviti mnenje učencev o prispevku minute za zdravje h kakovosti pouka in razlike v 

mnenju učencev glede na spol in razred v drugem triletju. 

 

9. Ugotoviti, kakšna je uspešnost računanja učencev pred izvajanjem minute za zdravje in 

kakšna takoj po izvedeni minuti za zdravje ter ugotoviti razlike glede na spol in razred v 

drugem triletju. 

 

10. Ugotoviti, kakšna je uspešnost računanja učencev 5. razreda pred tedenskim izvajanjem 

minute za zdravje in kakšna po tedenskem izvajanju minute za zdravje ter ugotoviti razlike 

glede na spol. 
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4 HIPOTEZE 
 

Glede na postavljene cilje, smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 

H1: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede mnenja o izvedeni minuti za zdravje. 

 

H2: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike glede poznavanja minute za zdravje. 

 

H3: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike glede izvajanja minute za zdravje. 

 

H4: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede utrujenosti pri posameznih predmetnih 

področjih: 

 slovenščina, 

 matematika, 

 angleščina, 

 naravoslovni predmeti (naravoslovje in tehnika, naravoslovje, tehnika in tehnologija), 

 družboslovni predmeti (družba, geografija, zgodovina), 

 glasbena umetnost, 

 likovna umetnost. 

 

H5: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike glede utrujenosti pri posameznih 

predmetnih področjih: 

 slovenščina, 

 matematika, 

 angleščina, 

 naravoslovni predmeti (naravoslovje in tehnika, naravoslovje, tehnika in tehnologija), 

 družboslovni predmeti (družba, geografija, zgodovina), 

 glasbena umetnost, 

 likovna umetnost. 

 

H6: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike glede stopnje utrujenosti pri 

posameznih dejavnikih: 

 sedenje, 

 poslušanje učitelja, 

 pisanje, 

 branje, 

 govorjenje, 

 razmišljanje, 

 težka učna snov, 

 slab zrak v učilnici. 

 

H7: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede ocenjevanja pomembnosti minute za 

zdravje. 

 

H8: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede ocenjevanja pomembnosti predmeta 

šport. 
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H9: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede pogostosti pojavljanja posameznih 

znakov utrujenosti, ki se pojavijo med poukom: 

 slabost, 

 bolečine v hrbtu, 

 oteženo sedenje, 

 bolečine v vratu, 

 glavobol, 

 slaba volja, 

 bolečine v roki, 

 zaspanost, 

 zaskrbljenost, 

 padec koncentracije, 

 bolečine v trebuhu. 

 

H10: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike glede pogostosti pojavljanja 

posameznih znakov utrujenosti, ki se pojavijo med poukom: 

 slabost, 

 bolečine v hrbtu, 

 oteženo sedenje, 

 bolečine v vratu, 

 glavobol, 

 slaba volja, 

 bolečine v roki, 

 zaspanost, 

 zaskrbljenost, 

 padec koncentracije, 

 bolečine v trebuhu. 

 

H11: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede mnenja o prispevku minute za 

zdravje h kakovosti pouka. 

 

H12: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike glede mnenja o prispevku minute za 

zdravje h kakovosti pouka. 

 

H13: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike v uspešnosti računanja pred minuto za 

zdravje in po minuti za zdravje. 

 

H14: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike v uspešnosti računanja pred minuto za 

zdravje in po minuti za zdravje. 

 

H15: Med dečki in deklicami, ki obiskujejo 5. razred, se pojavljajo razlike v uspešnosti 

računanja glede na štiri dnevni učinek minute za zdravje. 
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5 METODE DELA 
 

V raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop, in sicer deskriptivno in kavzalno 

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Osnovne teze bomo posploševali z 

vzorca na osnovno množico. 

 

5.1 VZOREC MERJENCEV 

Način vzorčenja je neslučajnostni, priložnostni. Osnovna množica je hipotetična. Vanjo sodijo 

vsi, ki so podobni enotam vzorca. 

V vzorec so zajeti učenci 2. triletja nekaterih dolenjskih osnovnih šol. V raziskavi so 

sodelovali dečki in deklice stari od 9 do 11 let. Predhodno smo pridobili soglasje ravnatelja 

oz. ravnateljice za sodelovanje šole v raziskavi ter soglasja staršev, da učenci lahko sodelujejo 

v raziskavi. V raziskavi je sodelovalo 5 osnovnih šol z dolenjske regije: OŠ Žužemberk, OŠ 

Grm, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Vavta vas in OŠ Brusnice. 

 

5.1.1 VZOREC MERJENCEV PRI REŠEVANJU ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

V prvem delu raziskave, kjer smo dobili vpogled na stanje minute za zdravje v šolah, je 

sodelovalo 463 učencev. V raziskavi so sodelovali učenci, ki so v šolskem letu 2013/2014 

obiskovali vzgojno-izobraževalni proces v 2. triletju.  

 
Tabela 5.1 Število sodelujočih učencev po posameznih šolah 

OSNOVNA ŠOLA f f % 

OŠ Žužemberk 81 17,5 

OŠ Grm 183 39,5 

OŠ Dolenjske Toplice 62 13,4 

OŠ Vavta vas 100 21,6 

OŠ Brusnice 37 8,0 

SKUPAJ 463 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Iz tabele 5.1 je razvidno, da je iz OŠ Žužemberka sodelovalo pri reševanju anketnega 

vprašalnika 81 učencev (17,5 %), iz OŠ Grm 183 učencev (39,5 %), iz OŠ Dolenjske Toplice 

62 učencev (13,4 %), iz OŠ Vavta vas 100 učencev (21,6 %) ter iz OŠ Brusnice 37 učencev 

(8,0 %). 
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Tabela 5.2 Število sodelujočih učencev po spolu 

SPOL f f % 

DEČKI 245 52,9 

DEKLICE 218 47,1 

SKUPAJ 463 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − 

delež vrednosti 
 

 
Slika 5.1 Struktura vzorca učencev po spolu. 

Anketo je reševalo 245 dečkov (52,9 %) in 218 deklic (47,1 %). 

 

Tabela 5.3 Število sodelujočih učencev glede na 

razred 

RAZRED f f % 

4. 156 33,7 

5. 142 30,7 

6. 165 35,6 

SKUPAJ 463 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − 
delež vrednosti 

 

 
Slika 5.2 Struktura vzorca učencev glede na 

razred. 

 

Anketo so reševali učenci 4., 5. in 6. razredov. Iz 4. razreda je anketo rešilo 156 učencev  

(33,7 %), iz 5. razreda 142 učencev (30,7 %) ter iz 6. razreda 165 učencev (35,5 %). 

 

5.1.2 VZOREC MERJENCEV PRI REŠEVANJU MATEMATIČNEGA TESTA 

Na eni izmed zgoraj naštetih šol so učenci 2. triletja reševali še matematični test, s katerim 

smo ugotavljali trenutni vpliv minute za zdravje na koncentracijo in zbranost učencev. 

Matematični test je reševalo 54 učencev, ki so v šolskem letu 2013/2014 obiskovali 4., 5. ali 

6. razred izbrane osnovne šole. Oddelek 5. razreda (20 učencev izmed zgoraj omenjenih 54 

učencev) je skozi teden med učnim procesom izvajal minuto za zdravje. Na koncu tedna smo 

z matematičnim testom ponovno preverili vpliv minute za zdravje na koncentracijo in 

pozornost. 

 

DEČKI 

DEKLICE 

Chart Title 

4. 

5. 

6. 

f 
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Tabela 5.4 Število sodelujočih učencev po spolu 

SPOL f f % 

DEČKI 34 63,0 

DEKLICE 20 37,0 

SKUPAJ 54 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − 

delež vrednosti 
 

 
Slika 5.3 Struktura vzorca učencev po spolu. 

 

Matematični test je reševalo 34 dečkov (63,0 %) in 20 deklic (37,0 %). 

 

Tabela 5.5 Število sodelujočih učencev glede na 

razred 

RAZRED f f % 

4. 13 24,1 

5. 20 37,0 

6. 21 38,9 

SKUPAJ 54 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − 

delež vrednosti 

 

 

 
Slika 5.4 Struktura vzorca učencev glede na 

razred. 

 

 

Matematični test so reševali učenci 4., 5. in 6. razreda. Iz 4. razreda je test reševalo 13 

učencev (24,1 %), iz 5. razreda 20 učencev (37,0 %) ter iz 6. razreda 21 učencev (38,9 %).  

 

5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

5.2.1 VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

V raziskavi smo uporabili anonimni anketni vprašalnik, ki se nahaja v prilogi 1. Anketni 

vprašalnik smo za potrebe raziskave sestavili s pomočjo F. Krpača. Pri sestavljanju 

vprašalnika smo si pomagali tudi z anketnim vprašalnikom Polonce Lampret (1997). 

Vprašalnik vsebuje 15 vprašanj. Vprašanja na vprašalniku so različnih tipov: odprta, zaprta, 

kombinirana in dihotomna vprašanja ter ocenjevalne lestvice. Učenci so najprej obkrožili spol 

in razred ter napisali ime šole. Sledila so vprašanja, ki so se navezovala na izvedeno minuto 

za zdravje. Nato so se vprašanja navezovala na obremenjenost in utrujenost, ki se pojavlja pri 

učencih med učnim procesom. Nekaj vprašanj je bilo povezanih z vsakodnevnim gibanjem. 

Učenci so tudi vrednotili minuto za zdravje in predmet šport ter ocenjevali pojav pogostosti 

določenih znakov utrujenosti med poukom. 

DEČKI 

DEKLICE 

4. 5. 

6. 
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S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli pridobiti mnenja učencev o izvedeni minuti za 

zdravje, o njihovem počutju med učnim procesom in obremenjujočih dejavnikih, ki bi lahko 

vplivali na utrujenost v šoli. 

Vprašalnik vsebuje kar nekaj spremenljivk, ki zajemajo sledeča področja: 

 vrednotenje izvedene minute za zdravje, 

 poznavanje minute za zdravje, 

 pojav utrujenosti pri posameznih šolskih predmetih, 

 vpliv posameznih dejavnikov utrujenosti na posameznika, 

 vrednotenje športa in minute za zdravje, 

 vsakodnevno gibanje, 

 pogostost pojavljanja določenih znakov utrujenosti. 

 

5.2.2 MATEMATIČNI TEST ZA UČENCE 

Za drugi del raziskave smo sestavili matematični test, ki se nahaja v prilogi 2. Test vsebuje 70 

računov poštevanke brez prehoda. Učenci so test lahko reševali 1 minuto (60 sekund).  

 

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 

Šolam smo najprej posredovali dopis, v katerem smo jih prosili za dovoljenje za izvedbo 

raziskave. Če katera izmed šol ni imela urejenega soglasja s starši glede sodelovanja otrok v 

raziskavi, smo šolam posredovali še soglasja za starše. V vsakem oddelku drugega triletja smo 

predstavili in izvedli minuto za zdravje. Obiskali smo 28 oddelkov. Z učenci smo najprej 

izvedli minuto za zdravje (priloga 3), nato smo jim na kratko razložili, kaj minuta za zdravje 

je, na koncu smo vodili še reševanje anketnega vprašalnika. Podatke smo pridobili v šolskem 

letu 2013/2014, in sicer od marca do maja. Ko smo zaključili s predstavljanjem minute za 

zdravje in reševanjem anketnih vprašalnikov, smo želeli ugotoviti še, ali minuta za zdravje 

vpliva na koncentracijo in pozornost učencev. Izbrali smo si eno šolo in preverili po en 4. 

razred, 5. razred in 6. razred. Učenci so dobili matematični test, ki je vseboval 70 računov 

poštevanke. Na hrbtno stran so se najprej podpisali in napisali razred. Na znak so začeli z 

reševanjem testa. Za reševanje so imeli na voljo 60 sekund. Po preteku časa so vsi dvignili 

roke in počakali, da smo pobrali teste. Nato smo odprli okna in izvedli minuto za zdravje 

(priloga 4). Po izvedeni minuti za zdravje so učenci ponovno dobili matematični test s 

poštevanko. Računi so bili enaki, le da so bili v drugačnem vrstnem redu kot pri prejšnjem 

testu. Na hrbtno stran so se podpisali in napisali razred. Na znak so začeli z reševanjem. Za 

reševanje so ponovno imeli 60 sekund časa. Po preteku časa so vsi dvignili roke in počakali, 

da smo pobrali teste. Izvedba tega dela raziskave je potekala približno 5 minut.  

Določen del raziskave smo izvedli samo v enem oddelku 5. razreda. Podatke smo pridobili z 

matematičnim testom, ki je vseboval 70 računov poštevanke brez prehoda, na isti način, kot je 

opisano že zgoraj. Razlika je bila v tem, da so učenci tega razreda test reševali v ponedeljek, 

nato smo skupaj skozi teden med poukom večkrat dnevno izvajali minuto za zdravje in na 

koncu tedna, v četrtek, smo z matematičnim testom ponovno preverili vpliv minute za 

zdravje.  

 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Ko smo končali z izvedbo minute za zdravje po različnih šolah in pridobili anketne 

vprašalnike ter matematične teste, smo podatke ročno vnesli v računalnik, v program 

Microsoft Excel. Podatke smo nato obdelali s pomočjo programa SPSS (Stastistical Package 

for the Social Sciences). Za analizo anketnega vprašalnika smo uporabili naslednje statistične 
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postopke: frekvenčna in odstotkovna porazdelitev, χ
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti, 

Kullbackov 2Ȋ preizkus (kadar pogoja za uporabo χ
2
-preizkusa hipoteze neodvisnosti nista 

bila izpolnjena). Za analizo matematičnega testa smo uporabili naslednje statistične postopke: 

povprečja in standardne odklone, T-test in enosmerno analizo variance (ANOVA). Podatke 

smo prikazali v obliki grafov in strukturnih tabel, ki vsebujejo absolutne in relativne 

frekvence.  

 

6 REZULTATI IN RAZLAGA 

 

6.1 REZULTATI IN RAZLAGA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika. Ob rezultatih je zapisana 

refleksija in primerjave z morebitnimi drugimi raziskavami, ki so bile izvedene na tem 

področju. 

 

Ali ti je bila telovadba
1
 (minuta za zdravje), ki smo jo izvedli, všeč? 

 
Tabela 6.1 Odziv učencev na izvedeno minuto za zdravje 

Ali ti je bila telovadba 

(minuta za zdravje), ki smo 

jo izvedli, všeč? 

f f % 

Da 447 97,0 

Ne 14 3,0 

SKUPAJ 461 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 
 

Zanimalo nas je, kako so učenci doživeli izvedeno minuto za zdravje. Termin telovadba smo 

uporabili zgolj zaradi tega, da se učenci ne bi zmedli in da bi lažje razumeli, kaj to minuta za 

zdravje je, sploh če je predhodno niso poznali. 

Učenci so izrazili zadovoljstvo nad izvedeno minuto za zdravje. Kar 97 % učencev je 

odgovorilo, da jim je bila minuta za zdravje všeč, le 3 % otrok je izrazilo nezadovoljstvo. 

Odgovori nas niso presenetili, saj je bilo med izvajanjem mogoče opaziti zagnanost in 

zanimanje. Kljub temu ni bilo pričakovati tako velikega pozitivnega odziva na izvedeno 

minuto za zdravje, saj smo izvedli zgolj nekaj gibalnih nalog. Pričakovali bi takšen odziv, če 

bi izvajali gibalne igre oziroma vaje, ki bi bile otrokom bolj blizu. Najverjetneje je bilo to za 

učence nekaj novega in neobičajnega. 

  

                                                
1
 Zaradi lažjega razumevanja smo uporabili izraz telovadba, da ne bi z izrazom minuta za zdravje zmedli 

učencev, sploh če niso vedeli, kaj je minuta za zdravje. 
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Obkroži, kaj velja zate. 
 
Tabela 6.2 Doživljanje minute za zdravje s strani učencev 

Obkroži, kaj velja zate. f f % 

Telovadba me je utrudila. 23 5,0 

Telovadba je bila zame 

razvedrilo, zabava. 
342 73,9 

Telovadba je bila dolgočasna. 14 3,0 

Raje bi sedel/a in se 

pogovarjal/a s 

sošolcem/sošolko kot 

telovadil/a. 

24 5,2 

Všeč mi je bilo, da sem se 

razgibal/a, saj je to dobro za 

moje zdravje. 

392 84,7 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Vprašanje je dopuščalo, da so učenci lahko obkrožili več trditev ali pa so dopisali svoje 

mnenje. Učenci so izrazili pozitiven odnos do izvedene minute za zdravje. Obe trditvi, ki 

izražata pozitivno stališče, sta bili največkrat izbrani s strani učencev. Minuta za zdravje, ki 

smo jo izvedli, učencem ni predstavljala napora in ni vzbudila dolgočasja. 23 učencev (5 %) 

je odgovorilo, da jih je minuta za zdravje utrudila. Štirinajstim učencem (3 %) pa je izvedena 

minuta za zdravje bila dolgočasna. Nekateri učenci, 24 je takšnih (5,2 %), bi ta čas raje 

namenili klepetu. Dani odgovori učencev dokazujejo, da se učenci zavedajo, da je gibanje 

pomembno za njihovo zdravje, saj je kar 392 učencev (84,7 %) med ponujenimi odgovori 

izbralo odgovor, ki pripisuje minuti za zdravje pozitiven pomen z vidika zdravja. Kar tristo 

štiriindvajsetim (73,9 %) je minuta za zdravje bila razvedrilo in zabava. 

 

Učenci so lahko podali tudi svoje odgovore. Nekaj jih je napisalo svoje mnenje, spodaj je 

citiranih nekaj zanimivih komentarjev otrok. 

 

»Zelo rada telovadim.« 

»Zelo mi je bilo všeč, še posebaj zato, ker 

rada telovadim, ker sem športnica.« 

»Všeč mi je bilo, da smo naredili nekaj 

drugačnega.« 

»Všeč mi je bilo, ker sem se sprostil.« 

»Včasih me zaradi sedenja boli hrbtenica, in 

zato bi jo v šoli morali imeti.« 

»Preveč težko je bilo.« 

»Lahko bi bilo več vaj.« 

»Rada telovadim, saj se tako znebim skrbi.« 

»Telovadba me je malo zbudila.« 

»Vesel, ker je manj pouka.« 

»Telovadba se mi je zdela zanimiva.« 

»Všeč mi je bilo, ker smo se razgibali in 

prezračili.« 

»Zabaval sem se.« 

»Da bi bila daljša.« 

»Vaje so bile zanimive.« 

»Bilo je smešno.« 

 

Učenci so zapisali tudi nekaj besed, s katerimi so izrazili, kako so se po minuti za zdravje 

počutili. Navajamo najpogosteje zapisane: »dobro, zbujeno, zabavno, odlično, veselo, 

sproščeno, razgibano, umirjeno, spočito, zdravo, razbremenjeno, prenovljeno, boljše volje, 

polno energije«. 

Zgoraj zapisane besede so potrditev, da so učenci preko izvedene minute za zdravje spoznali, 

zakaj je priporočljiva in kaj želimo z njo doseči. 
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Ali si pred mojim prihodom že poznal/a minuto za zdravje, si že slišal/a zanjo? 
 
Tabela 6.3 Poznavanje minute za zdravje s strani učencev 

Ali si pred mojim prihodom 

že poznal/a minuto za 

zdravje, si že slišal/a zanjo? 
f f % 

Da. 145 31,4 

Ne. 259 56,1 

Ne spomnim se. 58 12,6 

SKUPAJ 462 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Odgovori, ki jih prikazuje tabela 6.3, so bili pričakovani. Učenci ne poznajo minute za 

zdravje. Tako je odgovorilo 259 učencev (56,1 %). Ne morejo poznati minute za zdravje, ker 

je ne izvajajo ali pa jo izvajajo in jo poimenujejo drugače. 

Kljub vsemu je 145 učencev (31,3 %), ki minuto za zdravje pozna in je že slišalo zanjo. 

Ostalih 58 učencev (12,6 %) se ne spomni, ali so za minuto za zdravje že kdaj slišali.  

Trček (1997) je izvedel raziskavo o aktivnem odmoru na razredni stopnji, v raziskavo je 

vključil tudi minuto za zdravje v smislu poznavanja in izvajanja. V tistem času je bila minuta 

za zdravje v učnem načrtu opredeljena kot sestavni del vsake šolske ure, vendar je Trček 

ugotovil, da je stopnja informiranosti o minuti za zdravje zgolj 69,3 %. Stopnja 

informiranosti, ki smo jo ugotovili v naši raziskavi, je precej nižja. 

 

Kako bi ti poimenoval/a takšno telovadbo med učno uro? 
 
Tabela 6.4 Ideje učencev o poimenovanju minute za zdravje 

 minuta za gibanje v 

razredu 

 učna telovadba 

 zdrava telovadba 

 razgibajmo svoje telo 

 vaje za super zdravje 

 sprostitev za 1 minuto 

 

 zdravo življenje 

 minuta za zabavo in 

gibanje 

 migajmo z učiteljico 

 telovadimo skupaj 

 minuta hop hop 

 gibanje med delom 

 boljše kot znanje je 

zdravje 

 pol zdravja 

 šport med učenjem 

 trenutek zdravja 

 odmor zdravja 

 minuta za naše dobro 

 bodi fit odmor 

 wake up minuta 

 minuta za možgane 

 

Navedena so samo nekatera poimenovanja. Želimo poudariti, da so učenci ob predstavitvi in 

izvajanju minute za zdravje bili pozorni in zbrani. Razumeli so, da je minuta za zdravje 

pomembna za nas, za počutje, za zdravje ipd. V tej smeri so razmišljali tudi učenci pri 

poimenovanju minute za zdravje. 
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Ali v šoli pri učni uri skupaj z učiteljem kdaj telovadite, izvajate minuto za 

zdravje? 
 
Tabela 6.5 Izvajanje minute za zdravje med poukom 

Ali v šoli pri učni uri skupaj z 

učiteljem kdaj telovadite, 

izvajate minuto za zdravje? 

f f % 

Pogosto 17 3,7 

Včasih 224 48,4 

Nikoli 222 47,9 

SKUPAJ 463 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Izvedeti smo želeli, ali učenci z učitelji med poukom kdaj telovadijo. Ni bilo pomembno, 

kako poimenujejo takšen gibalni odmor, pomembno je bilo zgolj, ali kdaj telovadijo med 

poukom. Minute za zdravje oziroma gibalnih aktivnosti med poukom je pogosto deležnih 

zgolj 3,7 % učencev. 48,4 %  učencev je gibalnih aktivnosti med poukom deležnih včasih, 

47,9 % učencev pa nikoli.  

Glede na to, da minuto za zdravje lahko izvaja vsak učitelj, da je zelo preprosta in nam ne 

vzame veliko časa, je v učni proces premalo vključena.  

 

D. Matkovič (2014) je leta 2012 izvedla raziskavo in je učencem drugega triletja iz dolenjske 

regije postavila podobno vprašanje. Telovadbe med poukom je bilo takrat deležnih 27,1 % 

učencev, 72,9 % učencev pa je odgovorilo, da med poukom ne telovadijo. 

Do podobnih ugotovitev je prišla tudi B. Knavs (2013). 24,2 % učencev drugega triletja z 

goriške regije je podalo odgovor, da med poukom telovadijo. Malo manjši odstotek učencev, 

ki so med poukom deležni minute za zdravje, le 17,3 % je takšnih, pa je dobila K. Kržič, ki je 

o tem spraševala ljubljanske osnovnošolce. 

 

Tukaj se postavlja vprašanje, zakaj učitelji v učni proces tako redko vključujejo minuto za 

zdravje. V učnih načrtih je zapisana že dolgo, včasih je bila celo obvezna. Morda je 

zapostavljena ravno zaradi tega, ker ni obvezna. Najverjetneje je razlog tudi čas. Učitelji 

pogosto nimajo časa za izvajanje minute za zdravje, ker želijo obdelati čim več snovi, da ne bi 

bili v zaostanku. Najbolje bi bilo, če bi učitelji minuto za zdravje v učni proces vključevali 

postopoma, najprej nekajkrat na teden, da bi opazili njene pozitivne učinke. Nato bi jo v pouk 

začeli vključevati pogosteje. Morda bi učiteljem pomagali nasveti, okrogle mize, študijske 

skupine ali strokovna izpopolnjevanja s področja dodatnih gibalnih aktivnosti.  
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Če pri učni uri telovadite (imate minuto za zdravje), ali ti je to všeč? 

 
Tabela 6.6 Zadovoljstvo učencev nad minuto za zdravje med poukom 

Če pri učni uri telovadite 

(imate minuto za zdravje), ali 

ti je to všeč? 
f f % 

Sploh mi ni všeč. 0 0,0 

Ni mi všeč. 1 0,4 

Ne morem se odločiti. 23 9,8 

Všeč mi je. 83 35,5 

Zelo mi je všeč. 127 54,3 

SKUPAJ 234 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Tisti učenci, ki so deležni minute za zdravje med poukom (234 je takšnih), so v večini 

odgovorili, da imajo to dejavnost radi. 54,3 % učencem je minuta za zdravje med poukom 

zelo všeč, 35,5 % učencem je všeč, 9,8 % učencev je bilo neopredeljenih, enemu učencu pa 

minuta za zdravje med poukom ni všeč. Izrazitega nezadovoljstva nad izvajanjem minute za 

zdravje med poukom ni bilo. 

 

Če pri pouku ne telovadite (nimate minute za zdravje), ali bi jo želel/a imeti? 
 
Tabela 6.7 Želje učencev o vključevanju minute za zdravje v učni proces 

Če pri pouku ne telovadite, 

nimate minute za zdravje, ali 

bi jo želel/a imeti? 

f f % 

Sploh si je ne želim. 5 2,3 

Ne želim si je. 2 0,9 

Ne morem se odločiti. 20 9,0 

Želim si je. 61 27,5 

Zelo si je želim. 134 60,4 

SKUPAJ 222 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Učenci, ki med poukom niso deležni minute za zdravje, so izrazili željo, da bi jo imeli. Kar 

60,4 % učencev si te gibalne dejavnosti zelo želi. 27,5 % učencev je odgovorilo, da si želijo 

minuto za zdravje, 9 % učencev se o tem ni moglo odločiti, 0,9 % učencev si ne želi minute 

za zdravje in 2,3 % učencev si je sploh ne želi. 

 

Učenci si gibalnega odmora med poukom želijo in jim je ta všeč. Učitelji bi morali vsaj 

poskusiti z uvedbo minute za zdravje, da bi ugotovili, kako ta vpliva na učence in učni proces. 

Morda bi učitelji potrebovali več informacij, dodatna strokovna izpopolnjevanja na to temo in 

bi se tako lažje odločili za izvajanje te dejavnosti. Tudi spodbude ravnateljev in športnih 

pedagogov bi zagotovo pripomogle k izvajanju minute za zdravje.  
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Ali se pri predmetih, ki so napisani spodaj, kdaj utrudiš? V kolikšni meri se pri 

teh predmetih utrudiš? 
 
Tabela 6.8 Utrujenost učencev pri posameznih predmetnih področjih 

 

Zelo se 

utrudim. 

Utrudim 

se. 

Včasih se 

utrudim. 

Se ne 

utrudim. 

Sploh se 

ne 

utrudim. 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenščina 22 4,8 33 7,1 181 39,2 106 22,9 120 26,0 462 100,0 

Matematika 36 7,8 53 11,4 138 29,8 92 19,9 144 31,1 463 100,0 

Angleščina 42 9,3 49 10,9 101 22,4 114 25,3 145 32,2 451 100,0 

Naravoslovni 

predmeti 
16 3,5 40 8,7 120 26,0 135 29,3 150 32,5 461 100,0 

Družboslovni 

predmeti 
24 5,2 43 9,4 111 24,2 146 31,8 135 29,4 459 100,0 

Glasbena 

umetnost 
18 3,9 19 4,1 64 13,8 99 21,4 263 56,8 463 100,0 

Likovna 

umetnost 
12 2,6 27 5,8 57 12,3 96 20,7 271 58,5 463 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Učenci se med seboj zelo razlikujejo, zato se med njimi tudi pojavljajo razlike glede tega, v 

kolikšni meri jih določeni predmeti utrudijo. Nobeden iz med predmetov izrazito ne izstopa 

glede tega, da bi učence zelo utrudil ali jih sploh ne utrudil. 

Iz Tabele 6.8 je razvidno, da je slovenščina učni predmet, ki učence v največji meri (tako je 

odgovorilo 39,2 % učencev) včasih utrudi. 22,9 % učencev slovenščina ne utrudi in 26 % 

učencev slovenščina sploh ne utrudi. Nekaj izmed učencev pa je tudi takšnih, ki jih 

slovenščina utrudi (7,1 %) in zelo utrudi (4,8 %).  

V primerjavi s slovenščino se pri matematiki zelo utrudi in utrudi večji delež učencev. 7,8 % 

se jih zelo utrudi in 11,4 % se jih utrudi. Pri matematiki se včasih utrudi 29,8 % učencev, ne 

utrudi se 19,9 % učencev in sploh se ne utrudi 31,1 % učencev.  

Ponovno se poviša delež učencev, ki se zelo utrudijo, pri angleščini. 9,3 % učencev se pri tem 

predmetu zelo utrudi, 10,9 % se jih utrudi, 22,4 % se včasih utrudi, 25,3 % se jih ne utrudi in 

32,2 % se jih sploh ne utrudi.  

Učence smo spraševali tudi po utrujenosti pri naravoslovnih predmetih (naravoslovje in 

tehnika, naravoslovje, tehnika in tehnologija) in družboslovnih predmetih (družba, geografija, 

zgodovina). Iz tabele lahko razberemo, da so ti predmeti za učence enako utrujajoči. 

Naravoslovni predmeti zelo utrudijo 3,5 % učencev, medtem ko družboslovni predmeti zelo 

utrudijo 5,3 % učencev. 8,7 % učencev se utrudi pri naravoslovnih predmetih in 9,4 % pri 

družboslovnih. Včasih se pri naravoslovnih predmetih utrudi 26 % učencev, pri družboslovnih 

pa 24,2 %. Delež učencev, ki se pri naravoslovnih in družboslovnih predmetih ne utrudijo, se 

poveča, namreč 29,3 % učencev se ne utrudi pri naravoslovnih predmetih in 31,8 % se jih ne 

utrudi pri družboslovnih predmetih. Rezultati kažejo, da se delež ponovno poveča pri 

odgovoru "sploh se ne utrudim". Naravoslovni predmeti sploh niso utrujajoči za 32,5 % 

učencev in družboslovni sploh niso utrujajoči za 29,4 % učencev. 

Podobno primerjavo, kot smo naredili za družboslovne in naravoslovne predmete, lahko 

naredimo za glasbeno in likovno umetnost. Ta dva predmeta sta zelo utrujajoča za 3,9 % 
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učencev (glasbena umetnost) oz. 2,6 % učencev (likovna umetnost) ter sploh nista utrujajoča 

za 56,8 % (glasbena umetnost) in 58,5 % (likovna umetnost) učencev. 

 

Na splošo je največ učencev odgovorilo, da jih najbolj utrudi angleščina (9,3 %) in najmanj 

likovna umetnost (58,5). Učenci so si med seboj različni, učni proces doživljajo različno. 

Nekatere matematika zelo utrudi, nekatere sploh ne. Likovna in glasbena umetnost sta 

predmeta, kjer pouk poteka bolj dinamično in razgibano, zato učenci pri teh dveh predmetih 

ne občutijo pretirane utrujenosti. Odgovori učencev kažejo na to, da bi bila minuta za zdravje 

potrebna med vsako učno uro, saj utrujajoče na učence delujejo vsi predmeti, nekateri bolj 

drugi manj. Zagotovo na utrujenost med učno uro vpliva veliko dejavnikov: učiteljeva 

priprava, učna snov, počutje učenca, učilnica, metode in oblike dela ... 

»Zelo je dobro, da se učni predmeti, ki zahtevajo veliko zbranosti, na urniku menjavajo s 

predmeti, pri katerih se učenci lahko sprostijo. Tako se izognemo nepotrebni utrujenosti, ki se 

pojavi zaradi statičnega mišičnega dela« (Pisanski, 1992, str. 30). 

 

Kdaj bi ti najbolj potreboval/a telovadbo, oddih z minuto za zdravje? 
 
Tabela 6.9 Potrebe učencev po vključevanju minute za zdravje v posamezne dele učne ure  

 

Bi najbolj 
potreboval/a. 

Bi 
potreboval/a. 

Mogoče bi 
potreboval/a. 

Ne bi 
potreboval/a. 

Bi najmanj 
potreboval/a. 

SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Na 

začetku 

učne ure 
125 27,7 71 15,7 129 28,6 56 12,4 70 15,5 451 100,0 

Na 

sredini 

učne ure 
148 32,9 95 21,1 132 29,3 42 9,3 33 7,3 450 100,0 

Na koncu 

učne ure 
70 15,8 58 13,1 131 29,6 84 19,0 100 22,6 443 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Učitelj mora svoje učence poznati, da ve, kdaj so utrujeni in kdaj bi med učno uro potrebovali 

odmor. Na to, v katerem delu učne ure bi učenci najbolj potrebovali gibalni odmor, ponovno 

vpliva več dejavnikov. Razredni učitelj ima tu več avtonomnosti, saj je z učenci ves dan in 

dobro ve, pri katerem predmetu in v katerem delu učne ure bi učenci najbolj potrebovali 

minuto za zdravje.  

Iz Tabele 6.9 lahko razberemo, da bi učenci potrebovali gibalni odmor v vseh delih učne ure.  

Učenci so ocenili, da bi odmor najbolj potrebovali na sredini učne ure. Kar 54 % (32,9 % + 

21,1 %) učencev je ocenilo, da bi minuto za zdravje potrebovali ali najbolj potrebovali na 

sredini učne ure. Učenci ne bi potrebovali ali pa najmanj potrebovali gibalni odmor na koncu 

učne ure. Tako je ocenilo 41,6 % učencev (19,0 % + 22,6 %). 

Priporočljivo je, da je minuta za zdravje prisotna pri vsaki učni uri, vendar bi bilo 

sprejemljivo tudi to, da bi jo učitelji vključevali v pouk vsaj nekajkrat dnevno.  

  



Vanja Šenica: Minuta za zdravje v drugem triletju osnovne šole 
MAGISTRSKO DELO 

 

56 

 

V kolikšni meri te utrudijo dejavniki, ki so napisani spodaj? 
 
Tabela 6.10 Utrujenost učencev zaradi različnih dejavnikov 

 

Zelo me 

utrudi. 
Me utrudi. 

Včasih me 

utrudi. 

Me ne 

utrudi. 

Sploh me 

ne utrudi. 
Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Sedenje 34 7,4 32 6,9 98 21,2 92 19,9 206 44,6 462 100,0 

Poslušanje 

učitelja 
45 9,8 29 6,3 109 23,6 119 25,8 159 34,5 461 100,0 

Pisanje 78 17,0 71 15,4 182 39,6 83 18,0 46 10,0 460 100,0 

Branje 32 7,0 28 6,1 104 22,6 126 27,4 170 37,0 460 100,0 

Govorjenje 14 3,0 24 5,2 71 15,4 134 29,1 218 47,3 461 100,0 

Razmišljanje 35 7,6 48 10,5 117 25,5 122 26,6 137 29,8 459 100,0 

Težka učna 

snov 
109 23,7 91 19,8 156 34,0 67 14,6 36 7,8 459 100,0 

Slab zrak v 

učilnici 
139 30,1 102 22,1 128 27,7 46 10,0 47 10,2 462 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Otroci dnevno namenijo sedenju kar veliko časa, najprej v šoli in nato še doma. Presenetljivi 

so podatki, da jih sedenje ne utrudi tako zelo. Zgolj 7,4 % učencev je ocenilo, da jih sedenje 

zelo utrudi, medtem ko je 44,6 % učencev ocenilo, da jih sploh ne utrudi. Najverjetneje se 

učenci niti ne zavedajo, da dolgotrajno sedenje vpliva na njihovo zdravje in počutje. Ne 

zavedajo se, da to v največji meri vpliva na nepravilno telesno držo. Danes prevladuje 

pretežno sedentarni način življenja. Učenci veliko časa presedijo za računalnikom in 

televizijo, obstaja možnost, da jim to ugaja, ker ne doživljajo napora. Lahko so si utrujenost 

na tem mestu razlagali drugače. Morda si utrujenost učenci predstavljajo kot napor, ki ga pri 

sedenju ni. Na tem mestu bi morda morali postaviti še odprto vprašanje, ali vedo, če in katere 

posledice prinaša dolgotrajno sedenje.  

Poslušanje, branje, pisanje in govorjenje so sporazumevalne dejavnosti, ki so prisotne pri vseh 

šolskih predmetih. V kolikšni meri delujejo utrujajoče na učence, je ponovno odvisno od 

vsakega posameznika. Poslušanje večino učencev, kar 60,3 % je takšnih, ne utrudi. Nekaterih 

sploh ne utrudi (34,5 %), druge niti ne utrudi (25,8 %). Samo za 16,1 % (9,8 % + 6,3 %) 

učencev je poslušanje utrujajoče, kar je presenetljivo, glede na to, da učenci v šoli pri vseh 

predmetih večino časa namenjajo poslušanju.  

Povsem drugače so učenci ocenili pisanje, saj kot kažejo odgovori učencev, je bolj utrujajoče 

kot poslušanje. 17 % učencev pisanje zelo utrudi, 15,4 % učencev zazna utrujenost med  

pisanjem, za 39,6 % učencev je pisanje včasih utrujajoče, za 18,6 % učencev ni utrujajoče in 

za 10 % učencev sploh ni utrujajoče. Manj utrujajoče je za učence branje. Največ učencev se 

je pri branju opredelilo, da jih le-to sploh ne utrudi (37 %). Tudi govorjenje učencem ne 

predstavlja obremenitev, ki privede do utrujenosti. Kar 47,3 % učencev je ocenilo, da jih ta 

sporazumevalna dejavnost sploh ne utrudi.  

29,8 % učencev razmišljanje sploh ne utrudi, medtem ko 7,6 % učencev zelo utrudi. 

Utrujenost se pojavi tudi zaradi težke učne snovi. Le-ta zelo utrudi 23,7 % učencev, utrudi 

19,8 % učencev, včasih utrudi 34,0 % učencev, ne utrudi 14,6 % učencev in sploh ne utrudi 



Vanja Šenica: Minuta za zdravje v drugem triletju osnovne šole 
MAGISTRSKO DELO 

 

57 

 

7,8 % učencev. Povzamemo lahko, da je intelektualna obremenitev za učence obremenjujoča 

in povzroča utrujenost. Ravno tako utrujenost pri učencih povzroča slab zrak v učilnici, kar 

52,2 % učencev (30,1 % + 22,1 %) je odgovorilo, da jih slab zrak v učilnici utrudi, nekatere 

bolj, druge manj. Samo 20,2 % učencev je takih, ki jim slab zrak ne povzroča utrujenosti in 

27,7 % je takšnih učencev, ki jih slab zrak utrudi občasno. 

 

Ugotovili smo, da so učenci izpostavljeni vsem zgoraj naštetim dejavnikom. Nekateri na 

učence delujejo bolj obremenjujoče, drugi manj. Dejstvo je, da so učenci izpostavljeni 

psihomotornim, telesnim in čustvenim obremenitvam ter tudi obremenitvam čutil (Novak, 

1995). Minuta za zdravje je odličen medij, ki lahko pripomore k boljšemu počutju učencev in 

k učinkovitejšemu učnemu procesu. 

 

Ali si doma med večurnim sedenjem pred televizijo, računalnikom, med delanjem 

domače naloge in učenjem kdaj vzameš odmor? 
 
Tabela 6.11 Odmor učencev doma 

Ali si doma med večurnim 

sedenjem pred televizijo, 

računalnikom, med delanjem 

domače naloge in učenjem 

kdaj vzameš odmor? 

f f % 

Nikoli 38 8,2 

Redko 75 16,3 

Včasih 129 28,0 

Pogosto 107 23,2 

Vedno 112 24,3 

SKUPAJ 461 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Največ učencev je izbralo odgovor, da si doma včasih vzamejo odmor. Takšnih je 28,0 %. 

Nekaj manj učencev, 24,3 %, ima odmor vedno, 23,2 % učencev pa si vzame odmor pogosto. 

Nikoli si odmora ne vzame le 8,2 % učencev in redko si ga vzame 16,3 % učencev. Zadnja 

dva podatka sta vzpodbudna in kažeta na to, da si učenci vzamejo odmor in počnejo v tistem 

času nekaj drugega. Manj spodbudno pa je ravno to, da si mnogi učenci za odmor izberejo 

napačne prostočasne aktivnosti. Učence smo povprašali, kaj počnejo med odmorom, in dobili 

naslednje odgovore: 

 
NAJPOGOSTEJE 

NAVEDENO  

 biološke potrebe 

(hranjenje, pitje, obisk 
stranišča) 

 prezračevanje sobe 

 počitek v postelji 
 igranje 

 gledanje televizije in 

uporaba računalnika 

 športne aktivnosti 
(različni športi) 

 

OBČASNO NAVEDENO 
 

 branje knjig 

 druženje z družino in 
prijatelji 

 sprehodi 

 uporaba telefona 

REDKO NAVEDENO 
 

 ukvarjanje s hišnimi 

ljubljenčki 
 družabne igre 

 poslušanje glasbe 

 igranje na instrument 
 ustvarjanje 
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Res je, da učenci prekinejo svoje delo in ga nadomestijo z nečim drugim. Problem je v tem, 

da si za odmor ne izberejo ustrezne aktivnosti. Učence je potrebno usmeriti in jim predlagati, 

kaj naj počnejo, ko imajo premor ali prosti čas. Odličen zgled so jim lahko učitelji in starši. 

Minuta za zdravje, ki jo učitelj in učenci izvajajo v šoli, lahko postane navada, ki jo učenci 

lahko sami izvajajo tudi doma, če jih učitelj navduši. Ne bi bilo slabo, če bi to gibalno 

aktivnost predstavili tudi staršem, da bi doma imeli nadzor nad izbiro otrokovih prostočasnih 

dejavnosti. 

Gledanje televizije in uporaba računalnika sta aktivnosti, ki najverjetneje delujeta 

sproščujoče, vendar se pri teh dejavnostih ponovno pojavi statični napor, učenci so 

izpostavljeni okvaram vida, stresnim situacijam in drugim škodljivim vplivom na zdravje 

(Novak, 1995).  

 

Oceni, kako pomembni se ti zdita spodnji trditvi. 
 
Tabela 6.12 Pomembnost minute za zdravje za življenje 

Sedaj, ko sem bolje spoznal/a 

minuto za zdravje, se mi zdi, 

da je za življenje pomembna. 

f f % 

Sploh se mi ne zdi 

pomembna. 
5 1,1 

Ne zdi se mi pomembna. 10 2,2 

Ne morem se odločiti. 58 12,7 

Zdi se mi pomembna. 150 32,8 

Zelo se mi zdi pomembna. 234 51,2 

SKUPAJ 457 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Več kot polovica učencev (32,8 % + 51,2 % = 84 %) je podala odgovor, da se jim minuta za 

zdravje zdi pomembna oz. zelo pomembna za življenje. Nekaj učencev je ostalo 

neopredeljenih (12,7 %), zgolj 3,3 % (1,1 % + 2,2 %) učencev pa meni, da minuta za zdravje 

ni pomembna oz. sploh ni pomembna. Tukaj bi jih morda morali vprašati še po razlogu, zakaj 

so takšnega mnenja.  

 
Tabela 6.13 Pomembnost predmeta šport za življenje 

Predmet šport je zame 

pomemben za življenje. 
f f % 

Sploh se mi ne zdi 

pomemben. 
4 0,9 

Ne zdi se mi pomemben. 8 1,8 

Ne morem se odločiti. 27 5,9 

Zdi se mi pomemben. 117 25,7 

Zelo se mi zdi pomemben. 300 65,8 

SKUPAJ 456 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Kar 91,5 % (65,8 % + 25,7 %) učencev je podalo odgovor, da je šport za življenje zelo 

pomemben oz. pomemben. Nekaj učencev je podalo tudi odgovor, da jim šport ni pomemben 

oz. sploh ni pomemben. Na podlagi teh ugotovitev sklepamo, da imajo učenci radi šport in 
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posledično so, zaradi naklonjenosti do športa, pri prejšnjem vprašanju tako pozitivno ocenili 

tudi minuto za zdravje, saj je vendar gibalna aktivnost. Šport je za učence v primerjavi z 

ostalimi predmeti razbremenilna aktivnost. 

Leta 2001 so izvedli raziskavo, kjer so priljubljenost športne vzgoje primerjali z drugimi 

šolskimi predmeti. V raziskavo je bilo vključenih kar 7344 učencev. Ugotovili so, da je 

športna vzgoja (danes šport) najbolj priljubljen šolski predmet, za katerega se je odločilo  

37,8 % učencev razredne stopnje. Tudi 36,5 % učencev predmetne stopnje je športno vzgojo 

(danes šport) izbralo za najbolj priljubljen predmet (Jurak, Kovač in Strel, 2002). 

 

Kako si ti povezan/a s športom? 
 
Tabela 6.14 Učenci in povezava s športom 

Kako si ti povezan/a s 

športom? 
f f % 

Treniram določen šport. 220 47,6 

S športom se ukvarjam v 

prostem času. 
206 44,6 

S športom se ne ukvarjam. 36 7,8 

SKUPAJ 462 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Da je šport res priljubljen in pomemben predmet za življenje, dokazuje tudi to, da se učenci 

veliko ukvarjajo s športom. V prostem času se s športom ukvarja 44,6 % učencev, medtem ko 

določen šport trenira 47,6 % učencev. Nekaj pa je tudi takšnih (7,8 %), ki se s športom sploh 

ne ukvarjajo. 

 

Koliko časa dnevno nameniš gibanju? 
 
Tabela 6.15 Dnevno gibanje otrok 

Koliko časa dnevno nameniš 

gibanju? 
f f % 

Manj kot 15 minut 32 7,0 

Od 15 do 30 minut 79 17,2 

Od 30 do 45 minut 109 23,7 

Več kot eno uro 240 52,2 

SKUPAJ 460 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Tudi ti odgovori so spodbudni, saj učenci gibanju namenijo kar nekaj časa. Več kot eno uro se 

jih dnevno giba kar 52,2 %. Od 30 do 45 minut dnevno nameni gibanju 23,7 % učencev, od 

15 do 30 minut 17,2 % učencev in manj kot 15 minut se dnevno giba 7 % učencev. Učenci, ki 

so se tukaj opredelili, da gibanju namenijo manj kot 15 minut dnevno (7 % učencev), so 

najverjetneje pri vprašanju o ukvarjanju s športom navedli, da se s športom ne ukvarjajo  

(7,8 % učencev). 

Odgovori na to vprašanje potrjujejo, da imajo učenci radi šport in vse, kar je povezano z njim. 
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Ali med učno uro kdaj čutiš znake utrujenosti, ki so navedeni spodaj? 
 
Tabela 6.16 Pogostost pojavljanja znakov utrujenosti pri učencih med poukom 

 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Med učno uro 

mi je slabo. 
202 43,8 137 29,7 103 22,3 16 3,5 3 0,7 461 100,0 

Med učno uro 

me boli hrbet. 
173 37,5 117 25,4 111 24,1 42 9,1 18 3,9 461 100,0 

Med učno uro 

težko sedim. 
185 40,0 96 20,8 104 22,5 37 8,0 40 8,7 462 100,0 

Med učno uro 

me boli vrat. 
184 40,1 112 24,4 100 21,8 45 9,8 18 3,9 459 100,0 

Med učno uro 

me boli glava. 
143 31,2 139 30,3 123 26,8 44 9,6 10 2,2 459 100,0 

Med učno uro 

postanem slabe 

volje. 
168 36,7 112 24,5 108 23,6 43 9,4 27 5,9 458 100,0 

Med učno uro 
me bolijo roke. 

101 21,9 109 23,6 144 31,2 65 14,1 42 9,1 461 100,0 

Med učno uro 

postanem 
zaspan/a. 

161 35,1 116 25,3 99 21,6 45 9,8 38 8,3 459 100,0 

Med učno uro 

sem 

zaskrbljen/a. 
197 42,7 118 25,6 99 21,5 33 7,2 14 3,0 461 100,0 

Med učno uro 

mi pade 

koncentracija. 
171 37,4 130 28,4 104 22,8 33 7,2 19 4,2 457 100,0 

Med učno uro 
me boli trebuh. 

211 45,7 131 28,4 84 18,2 28 6,1 8 1,7 462 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Utrujenost, ki se pojavi v osnovni šoli, lahko opredelimo v treh skupinah: utrujenost kot 

posledica monotonije, utrujenost kot posledica psihičnih obremenitev in utrujenost kot 

posledica fizičnih obremenitev (Škof, 1982). 

1. Utrujenost kot posledica monotonije (med učno uro postanem slabe volje in zaspan/a, 

pade mi koncentracija) 

Monotonost se pojavi zaradi različnih vzrokov: predolga šolska ura, monotone metode in 

oblike dela ..., to pripelje do slabe volje in zaspanosti. Zaspanost in slaba volja se pri pouku 

pojavljata v približno enaki intenzivnosti. Včasih, pogosto ali vedno se slaba vo lja pojavi pri 

38,9 % učencev, medtem ko zaspanost pri 39,7 % učencev. Rezultati analize (Škof, 1982) so 

pokazali, da je zaspanost eden izmed najpogostejših vzrokov utrujenosti (46 %). Zaradi 

monotonosti učenci velikokrat izgubijo pozornost, ne morejo biti več skoncentrirani. Delež 

učencev, ki občutijo padec koncentracija včasih, pogosto ali vedno, je 34,2 %. 

2. Utrujenost kot posledica psihičnih obremenitev (med učno uro mi je slabo, sem 

zaskrbljen/a) 

Učenci so ocenili, da se zaskrbljenost včasih, pogosto ali vedno pojavi pri 31,7 % učencev, 

medtem ko se zaspanost pojavlja včasih, pogosto ali vedno pri 26,5 % učencev.  
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3. Utrujenost kot posledica fizičnih obremenitev (bolijo me hrbet, glava, roke, trebuh, vrat, 

težko sedim) 

Izpostavili bi podatka, da se pri kar velikem deležu učencev včasih, pogosto ali vedno 

pojavljajo bolečine v rokah (54,4 %) in utrujenost zaradi sedenja (39,2 %). 39,2 % učenca sta 

navedla, da so zaradi sedenja včasih (22,5 %), pogosto (8,0 %) ali vedno (8,7 %) utrujeni. 

Približno enak delež (35,5 %) učencev pa je tudi pri vprašanju V kolikšni meri te utrudi 

sedenje?, ki je predstavljeno v Tabeli 6.10, odgovorilo, da jih sedenje zelo utrudi (7,4 %), 

utrudi (6,9 %) ali včasih utrudi (21,2 %).  

Rezultati analize (Škof, 1982) so pokazali, da so otroci utrujeni, ker morajo veliko pisati (39 

%) in ker morajo ves dan samo sedeti (25 %). Raziskave (Škof, 1982) so pokazale, da jih 

utrudijo predolg pouk (20 %), težki predmeti (39 %) in dolgočasen pouk (18 %). 

 

Ugotovili smo še, da učence med poukom boli glava in da se pojavljajo bolečine v vratu, 

hrbtu in trebuhu. Nekatera stanja so prisotna pogosteje, druga redkeje. 

 

Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjo trditvijo. 
 
Tabela 6.17 Mnenje učencev o prispevku minute za zdravje h kakovosti pouka 

Minuta za zdravje lahko 

pripomore k temu, da sem pri 

pouku uspešnejši/a, 

ustvarjalen/na, miselno 

aktiven/na, bolj motiviran/a. 

f f % 

Se sploh ne strinjam. 8 1,8 

Se strinjam. 6 1,3 

Ne morem se odločiti. 46 10,1 

Se strinjam. 140 30,8 

Zelo se strinjam. 255 56,0 

SKUPAJ 455 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 

Odgovori pridobljeni pri tem vprašanju so primerljivi z odgovori, ki so jih učenci podali o 

pomembnosti minute za zdravje, saj med tema dvema vprašanjema prihaja do minimalnih 

razlik. To pomeni, da je učencem minuta za zdravje všeč in si je želijo, saj verjamejo, da 

lahko vpliva na njihovo počutje in na kakovost učnega procesa. Kar 86,8 % učencev se zelo 

strinja oz. strinja, da minuta za zdravje lahko pripomore k temu, da so pri pouku uspešnejši, 

ustvarjalni, miselno aktivni in bolj motivirani. Majhen delež predstavljajo tisti učenci, ki se s 

tem ne strinjajo (3,1 %). 
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Preverjali smo še raziskovalne hipoteze, ki smo jih postavili pred raziskavo. 

 

H1: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede mnenja o izvedeni minuti za 

zdravje. 

 
Tabela 6.18 Mnenje o izvedeni minuti za zdravje glede na spol 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 
Tabela 6.19 Razlike v mnenju o izvedeni minuti za zdravje glede na spol 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Pearson Chi-Square 1,938 1 0,164 

 

Vrednost χ
2 

hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. 

Med dečki in deklicami se ne pojavljajo razlike glede tega, ali jim je izvedena minuta za 

zdravje bila všeč ali ne.  

Na osnovi podatkov vzorca lahko ugotovimo, da izvedena minuta za zdravje v večjem deležu 

ni bila všeč dečkom, vendar ni očitnih razlik. 

 

Učenci so svoje mnenje o izvedeni minuti za zdravje podali še s pomočjo trditev, ki so bile 

podane na anketnem vprašalniku. Če je navedena trditev za njih veljala, so jo morali 

obkrožiti. Tabela 6.20 prikazuje, kako so učenci doživeli izvedno minuto za zdravje ter ali 

med spoloma prihaja do razlik. 

  

 

Ali ti je bila minuta za zdravje, ki smo jo 

izvedli, všeč? Skupaj 

Da Ne 

Spol 

 

 

 

Dečki          f 
  f % 

235 

95,9 

10 

4,1 

245 

100,0 

  f 
Deklice        f % 

212 

98,1 

4 

1,9 

216 

100,0 

Skupaj                              f 
                                           f % 

447 

97 

14 

3 

461 

100,0 
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Tabela 6.20 Razlike v mnenju o doživljanju minute za zdravje glede na spol 

Dečki Deklice 

Trditev 

so 

izbrali. 

Trditve 

niso 

izbrali. 

Trditev 

so 

izbrale. 

Trditve 

niso 

izbrale. 

 

χ
2
 

 

α 

Telovadba me je 

utrudila. 

 

7,8 % 

 

92,2 % 

 

1,8 % 

 

98,2 % 

 

8,564 

 

0,003 

Telovadba je bila 

zame razvedrilo, 

zabava. 

 

70,2 % 

 

29,8 % 

 

78,0 % 

 

22,0 % 

 

3,615 

 

0,057 

Telovadba je bila 

dolgočasna. 

 

3,7 % 

 

96,3 % 

 

2,3 % 

 

97,7 % 

 

0,749 

 

0,387 

Raje bi sedel/a in se 

pogovarjal/a s 

sošolcem/sošolko kot 

telovadil/a. 

 

7,8 % 

 

 

92,2 % 

 

 

2,3 % 

 

 

97,7 % 

 

 

7,001 

 

 

0,008 

 

Všeč mi je bilo, da 

sem se razgibal/a, saj 

je to dobro za moje 

zdravje. 

 

77,1 % 

 

 

22,9 % 

 

 

93,1 % 

 

 

6,9 % 

 

 

22,679 

 

 

0,000 

 

Legenda: χ
2
 – vrednost Pearson Chi-Square; α – stopnja pomembnosti/tveganja 

 

Iz zgornje tabele (Tabela 6.20) je razvidno, da so deklice na izvedeno minuto za zdravje 

gledale bolj pozitivno kot dečki. 70,2 % dečkov in 78,0 % deklic je obkrožilo trditev, ki je 

minuto za zdravje opisovala kot razvedrilo in zabavo. Izvedena minuta za zdravje je bila 

dolgočasna za 3,7 % dečkov in 2,3 % deklic. Pri teh dveh trditvah se niso pojavile očitne 

razlike med spoloma. Iz tabele je razvidno, da prihaja do razlik pri naslednjih treh trditvah: 

minuta za zdravje je bolj utrudila dečke (7,8 %) kot deklice (1,8 %); dečki (7,8 %) bi se v 

primerjavi z deklicami (2,3 %) v tem času, ko smo izvajali minuto za zdravje, veliko raje 

pogovarjali s sošolcem/sošolko; da izvedena minuta za zdravje lahko vpliva na zdravje pa se 

zaveda več deklic (93,1 %) kot dečkov (77,1 %). 

 

Povzamemo lahko, da Tabeli 6.18 in 6.20 kažeta na to, da so deklice bolj pozitivno ocenile 

izvedeno minuto za zdravje kot dečki. Rezultati so morda presenetljivi, kajti J. Zurc (2008) 

navaja raziskave, ki kažejo na to, da so dekleta manj gibalno aktivna od dečkov. 

Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi priljubljenost športnih zvrsti. Pri dečkih so priljubljene 

predvsem naslednje zvrsti: nogomet, košarka in rokomet. Pri deklicah pa je v ospredju 

športno-ritmična gimnastika, ples, športna gimnastika in odbojka (Zurc, 2008). 

To pomeni, da so bile gibalne naloge bolj pisane na kožo deklicam, vendar takšne in podobne 

gibalne naloge učenci izvajajo pri vsaki uri športa v sklopu gimnastičnih vaj.  
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H2: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike glede poznavanja minute za 

zdravje. 

 
Tabela 6.21 Poznavanja minute za zdravje glede na razred 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 
Tabela 6.22 Razlike v poznavanju minute za zdravje glede na razred 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Pearson Chi-Square 31,161 4 0,000 

 

Vrednost χ
2 

hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo 

neodvisnosti zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,1 %. Dokazali smo, da se med razredi 

drugega triletja pojavljajo razlike glede poznavanja minute za zdravje. 

 

Na osnovi podatkov vzorca je razvidno, da je minuta za zdravje najbolj poznana učencem 6. 

razreda (40,9 %) in najbolj nepoznana učencem, ki obiskujejo 4. razred (69,9 %). Tudi v 5. 

razredu več kot polovica učencev (53,5 %), ne pozna minute za zdravje. Učenci 6. razreda 

imajo v primerjavi z učenci 4. in 5. razreda več izkušenj in več znanja. Lahko, da so ti učenci 

slišali in spoznali minuto za zdravje od svojih predhodnih razrednih učiteljev, od športnih 

pedagogov ali pa so slišali zanjo, ko so reševali različne anketne vprašalnike. Želimo 

poudariti, da so višji razredi imeli več priložnosti/situacij spoznati minuto za zdravje. V 6. 

razredu šport poučujejo športni pedagogi, ki zelo dobro poznajo učni načrt za šport in so 

najverjetneje najboljši promotorji gibalnih dejavnosti. 

 

  

 

 

 

Ali si pred mojim prihodom že poznal/a 

minuto za zdravje, si že slišal/a zanjo? 
Skupaj 

Da Ne 
Ne spomnim 

se 

Razred 

 

4. razred     f 
                    f % 

24 

15,4 

109 

69,9 

23 

14,7 

156 

100,0 

5. razred     f 
                    f % 

54 

38,0 

76 

53,5 

12 

8,5 

142 

100,0 

6. razred     f 
                    f % 

67 

40,9 

74 

45,1 

23 

14,0 

164 

100,0 

Skupaj                          f 
                                       f % 

145 

31,4 

259 

56,1 

58 

12,6 

462 

100,0 
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H3: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike glede izvajanja minute za zdravje. 

 
Tabela 6.23 Izvajanje minute za zdravje glede na razred 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 
Tabela 6.24 Razlike v izvajanju minute za zdravje glede na razred 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Pearson Chi-Square 78,520 4 0,000 

 

Vrednost χ
2 

hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo 

neodvisnosti zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,1 %. Dokazali smo, da se med razredi 

drugega triletja pojavljajo razlike glede izvajanja minute za zdravje. 

Na osnovi podatkov vzorca je razvidno, da so učenci v največji meri deležni minute za 

zdravje na razredni stopnji. Najpogosteje se minuta za zdravje izvaja v 5. razredu. Kar 105 

(73,9 %) učencev petih razredov je odgovorilo, da jo izvajajo včasih. Petemu razredu sledi 4. 

razred, kjer je minuta za zdravje že manj pogosta. Le 60 učencev četrtih razredov (38,5 %) je 

odgovorilo, da minuto za zdravje izvajajo včasih. V manjši meri pa je minuta za zdravje 

prisotna v 6. razredu. 59 učencev (35,8 %) 6. razredov je odgovorilo, da minuto za zdravje 

izvajajo včasih, in kar 106 (64,2 %) jih je odgovorilo, da minute za zdravje ne izvajajo nikoli. 

 

Da so gibalne dejavnosti, kot je minuta za zdravje, v večji meri prisotne na razredni stopnji, je 

že nekako logično. Učitelji razredne stopnje sami razpolagajo s časom, ves dan preživijo z 

učenci in zato najbolje vedo, kdaj učenci potrebujejo odmor. Razredni učitelji poučujejo tudi 

šport, zato poznajo učni načrt za ta predmet. Minuta za zdravje je opredeljena v učnem načrtu 

za šport in najverjetneje ostali predmetni učitelji ne berejo tega učnega načrta, zato morda z 

minuto za zdravje niti niso seznanjeni in je ne izvajajo. 

 

 

Ali v šoli pri učni uri skupaj z učiteljem kdaj 

telovadite, izvajate minuto za zdravje? 
Skupaj 

Pogosto Včasih Nikoli 

Razred 

 

 

4. razred       f 

                      f % 

6 

3,8 

60 

38,5 

90 

57,7 

156 

100,0 

5. razred      f 
                      f % 

11 

7,7 

105 

73,9 

26 

18,3 

142 

100,0 

6. razred      f 
                      f % 

0 

0,0 

59 

35,8 

106 

64,2 

165 

100,0 

Skupaj                           f 
                                        f % 

17 

3,7 

224 

48,4 

222 

47,9 

463 

100,0 
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H4: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede utrujenosti pri posameznih predmetnih področjih: slovenščina, matematika, 

angleščina, naravoslovni predmeti (naravoslovje in tehnika, naravoslovje, tehnika in tehnologija), družboslovni predmeti (družba, 

geografija, zgodovina), glasbena umetnost, likovna umetnost. 

 
Tabela 6.25 Pogostosti in razlike pri posameznih predmetnih področjih glede na spol 

Legenda: χ
2
 – vrednost Pearson Chi-Square; α – stopnja pomembnosti/tveganja; g – stopnja prostosti; SLO – slovenščina; MAT – matematika; ANG – 

angleščina; NAR – naravoslovni predmeti (naravoslovje in tehnika, naravoslovje, tehnika in tehnologija); DRU – družboslovni predmeti (družba, geografija, 

zgodovina); GUM – glasbena umetnost; LUM – likovna umetnost 

 

 

DEČKI DEKLICE 

Zelo se 

utrudim. 

Utrudim 

se. 

Včasih 

se 

utrudim. 

Se ne 

utrudim. 

Sploh se 

ne 

utrudim. 

Zelo se 

utrudim. 

Utrudim 

se. 

Včasih 

se 

utrudim. 

Se ne 

utrudim. 

Sploh se 

ne 

utrudim 
χ

2 
g α 

SLO 

 
4,9 % 9,4 % 38,1 % 21,7 % 25,8 % 4,6 % 4,6 % 40,4 % 24,3 % 26,1 % 4,292 4 0,368 

MAT 

 
9,0 % 11,4 % 24,9 % 15,9 % 38,8 % 6,4 % 11,5 % 35,3 % 24,3 % 22,5 % 19,118 4 0,001 

ANG 

 
9,2 % 10,4 % 20,4 % 25,8 % 34,2 % 9,5 % 11,4 % 24,6 % 24,6 % 29,9 % 1,714 4 0,788 

NAR  

 
3,3 % 9,8 % 22,5 % 27,0 % 37,3 % 3,7 % 7,4 % 30,0 % 31,8 % 27,2 % 7,772 4 0,100 

DRU 

 
5,0 % 10,3 % 21,5 % 31,0 % 32,2 % 5,5 % 8,3 % 27,2 % 32,7 % 26,3 % 3,606 4 0,462 

GUM 

 
4,5 % 4,9 % 18,0 % 22,9 % 49,8 % 3,2 % 3,2 % 9,2 % 19,7 % 64,7 % 12,753 4 0,013 

LUM 

 
2,4 % 7,8 % 16,3 % 23,7 % 49,8 % 2,8 % 3,7 % 7,8 % 17,4 % 68,3 % 19,109 4 0,001 
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Razlike med spoloma se kažejo pri predmetnih področjih matematika (α = 0,001), glasbena 

umetnost (α = 0,013) in likovna umetnost (α = 0,001). Na osnovi podatkov vzorca je razvidno,  

da se pri matematiki zelo utrudi ali utrudi 20,4 % (9,0 % + 11,4 %) dečkov in 17,9 % (6,4 % 

+ 11,5 %) deklic, včasih utrujenost pri matematiki začuti 24,9 % dečkov in 35,3 % deklic. 

Matematika ni utrujajoča ali sploh ni utrujajoča za 54,7 % (15,9 + 38,8 %) dečkov in 46,8 % 

(24,3 % + 22,5 %) deklic. Lahko bi rekli, da deklice matematika bolj utruja kot dečke. 

Glasbena umetnost ni predmet, ki bi učence zelo utrudil. Večjo utrujenost pri tem predmetu 

začutijo dečki. 9,4 % (4,5 % + 4,9 %) učencev se je opredelilo, da jih glasbena umetnost zelo 

utrudi ali utrudi, medtem ko se je tako opredelilo 6,4 % (3,2 % + 3,2 %) učenk. Pri glasbeni 

umetnosti se včasih utrudi 18,0 % dečkov, medtem ko se pri deklicah ta odstotek skoraj 

razpolovi, le 9,2 % deklic se pri glasbeni umetnosti včasih utrudi. Velik delež učenk, kar 

84,4 % (19,7 % + 64,7 %), se pri glasbeni umetnosti ne utrudi ali sploh ne utrudi. Pri dečkih 

je ta odstotek nekoliko nižji, 72,7 % (22,9 % + 49,8 %) dečkov se pri glasbeni umetnosti ne 

utrudi ali sploh ne utrudi. 

Podobno je pri likovni umetnosti, kjer so razlike še večje. 10,2 % (2,4 % + 7,8 %) dečkov in 

6,5 % (2,8 % + 3,7 %) deklic je takšnih, ki jih likovna umetnost zelo utrudi ali utrudi. 16,3 % 

dečkov in 7,8 % deklic pri tem predmetu začuti utrujenost včasih. 73,5 % (23,7 % + 49,8 %) 

učencev ter kar 85,7 % (17,4 % + 68,3 %) učenk likovna umetnost ne utrudi ali sploh ne 

utrudi. Dekleta so po naravi bolj umetniška in čustvena v primerjavi s fanti, čustva kažejo 

izraziteje kot fantje. Umetniškost in čustvenost sta vedno prisotni pri glasbeni in likovni 

umetnosti, zato sta ta dva predmeta za deklice morda manj utrujajoča. Tudi rezultati raziskave 

na razredni stopnji kažejo, da so pri dekletih veliko bolj kot pri fantih priljubljeni predmeti: 

likovna umetnost, slovenščina in glasbena umetnost (Jurak idr., 2002). Na razredni stopnji je 

najmanj priljubljen predmet pri obeh spolih slovenščina. Drugi najmanj priljubljen predmet 

pri dečkih je glasbena vzgoja, pri dekletih matematika in tretji najmanj priljubljen predmet pri 

dečkih je likovna vzgoja ter pri deklicah glasbena vzgoja (Jurak, Kovač in Strel, 2002). 

Možno je, da se učenci pri določenih predmetih utrudijo tudi zaradi tega, ker manj priljubljeni 

predmeti za njih predstavljajo obremenitev. 

Pri ostalih predmetnih področjih razlik glede na spol ni. Lahko pa na podlagi strukturnih 

odstotkov interpretiramo še rezultate za angleščino. Razlike glede na spol pri tem predmetu so 

minimalne, vendar rezultati prikazujejo, da je ta predmet za deklice malenkost bolj utrujajoč 

kot za dečke. 
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H5: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike glede utrujenosti pri posameznih predmetnih področjih: slovenščina, matematika, 

angleščina, naravoslovni predmeti (naravoslovje in tehnika, naravoslovje, tehnika in tehnologija), družboslovni predmeti (družba, 

geografija, zgodovina), glasbena umetnost, likovna umetnost. 

 
Tabela 6.26 Pogostosti in razlike pri posameznih predmetnih področjih glede na razred 

Legenda: χ
2
 – vrednost Pearson Chi-Square; α – stopnja pomembnosti/tveganja; g – stopnja prostosti; SLO – slovenščina; MAT – matematika; ANG – 

angleščina; NAR – naravoslovni predmeti (naravoslovje in tehnika, naravoslovje, tehnika in tehnologija); DRU – družboslovni predmeti (družba, geografija, 

zgodovina); GUM – glasbena umetnost; LUM – likovna umetnost 

4. RAZRED 5. RAZRED 6. RAZRED 

Z
el

o
 s

e 

u
tr

u
d

im
. 

U
tr

u
d

im
 

se
. 

V
ča

si
h
 s

e 

u
tr

u
d

im
. 

S
e 

n
e 

u
tr

u
d

im
 

S
p

lo
h

 s
e 

n
e 

u
tr

u
d

im
. 

Z
el

o
 s

e 

u
tr

u
d

im
. 

U
tr

u
d

im
 

se
. 

V
ča

si
h
 s

e 

u
tr

u
d

im
. 

S
e 

n
e 

u
tr

u
d

im
 

S
p

lo
h

 s
e 

n
e 

u
tr

u
d

im
 

Z
el

o
 s

e 

u
tr

u
d

im
. 

U
tr

u
d

im
 

se
. 

V
ča

si
h
 s

e 

u
tr

u
d

im
 

S
e 

n
e 

u
tr

u
d

im
 

S
p

lo
h

 s
e 

n
e 

u
tr

u
d

im
 

χ
2
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SLO 
9,0 

% 

5,1 

% 

37,8 

% 

15,4 

% 

32,7 

% 

2,1 

% 

4,2 

% 

40,1 

% 

30,3 

% 

23,2 

% 

3,0 

% 

11,6 

% 

39,6 

% 

23,8 

% 

22,0 

% 
27,552 8 0,001 

MAT 
7,1 

% 

8,3 

% 

25,6 

% 

16,0 

% 

42,9 

% 

5,6 

% 

8,5 

% 

31,0 

% 

26,8 

% 

28,2 

% 

10,3 

% 

17,0 
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32,7 
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17,6 
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26,994 8 0,001 
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12,3 
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10,4 

% 

22,7 
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18,8 
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35,7 
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5,1 
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13,2 
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22,1 
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29,4 

% 

30,1 

% 

9,9 

% 

9,3 

% 

22,4 

% 

28,0 

% 

30,4 

% 
10,052 8 0,261 

NAR 
3,2 

% 

7,1 

% 

24,4 

% 

22,4 

% 

42,9 

% 

3,5 

% 

6,4 

% 

27,7 

% 

34,0 

% 

28,4 

% 

3,7 

% 

12,2 

% 

26,2 

% 

31,7 

% 

26,2 

% 
15,913 8 0,044 

DRU 
5,2 

% 

11,0 

% 

20,1 

% 

27,3 

% 

36,4 

% 

7,1 

% 

7,1 

% 

32,9 

% 

31,4 

% 

21,4 

% 

3,6 

% 

9,7 

% 

20,6 

% 

36,4 

% 

29,7 

% 
16,922 8 0,031 

GUM 
5,8 

% 

2,6 

% 

14,1 

% 

17,9 

% 

59,6 

% 

2,1 
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4,2 
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10,6 

% 

22,5 

% 
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% 
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% 
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23,6 

% 

50,9 

% 
9,029 8 0,340 

LUM 
3,8 
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4,5 
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14,7 
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21,2 

% 

55,8 

% 

1,4 

% 

8,5 

% 

11,3 

% 

19,0 

% 

59,9 

% 

2,4 

% 

4,8 

% 

10,9 

% 

21,8 

% 

60,0 

% 
5,915 8 0,657 
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Razlike med razredi se kažejo pri predmetnih področjih slovenščina (α = 0,001), matematika 

(α = 0,001), naravoslovje (α = 0,044) in družboslovje (α = 0,031). Na osnovi podatkov vzorca 

je razvidno, da šolski predmeti v največji meri utrujajo učence 6. razreda. Učenci 6. razreda v 

primerjavi z učenci 4. in 5. razreda občutijo izrazitejšo utrujenost pri slovenščini, matematiki, 

naravoslovnih predmetih in pri glasbeni umetnosti. V 6. razredu se poveča število predmetov, 

ki so vsebinsko obsežnejši in zahtevnejši, zato ti učenci morda še prej občutijo utrujenost. 

Zanimiv je podatek, čeprav ne prihaja do velikih razlik med razredi, da se pri tujem jeziku 

najbolj utrudijo učenci 4. razreda. Najverjetneje zaradi tega, ker je to nov predmet, ki ga v 

prvem triletju niso imeli. Mnogi se s tujim jezikom srečajo prvič in lahko se pojavijo težave. 

V 4. razredu je novost tudi predmet družba. 16,2 % (5,2 % + 11,0 %) učencev 4. razreda se je 

opredelilo, da jih družba zelo utrudi ali utrudi. Večje razlike se pri tem predmetu pojavijo v 

primerjavi s 5. razredom. 32,9 % učencev 5. razreda pri družbi včasih začuti utrujenost, samo 

52,8 % (31,4 % + 21,4 %) učencev 5. razreda pa družba ne utrudi ali sploh ne utrudi. To je 

majhen delež v primerjavi z učenci 4. in 6. razreda, ki so v večjem številu odgovorili, da jih 

družba ne utrudi ali sploh ne utrudi. V 4. razredu je ta delež 63,7 % (27,3 % + 36,4 %) in v 6. 

razredu 66,1 % (36,4 % + 29,7 %). 

Razlog je najverjetneje v tem, da se učencem v 5. razredu poveča tedensko število ur tega 

predmeta. Pri glasbeni umetnosti in likovni umetnosti pa med razredi ni zaznati večjih razlik 

glede tega, kako močno jih ta dva predmeta utrudita. 
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H6: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike glede stopnje utrujenosti pri posameznih dejavnikih: sedenje, poslušanje učitelja, 

pisanje, branje, govorjenje, razmišljanje, težka učna snov, slab zrak v učilnici. 

 
Tabela 6.27 Pogostosti in razlike pri posameznih dejavnikih glede na razred 

Legenda: χ
2
 – vrednost Pearson Chi-Square; α – stopnja pomembnosti/tveganja; g – stopnja prostosti 
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SEDENJE 
10,3 

% 

9,0 

% 

14,7 

% 

17,3 

% 

48,7 
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7,0 
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6,3 
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28,2 

% 

19,7 

% 

38,7 
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4,9 
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21,3 
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22,6 
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45,7 

% 
13,843 8 0,086 

POSLUŠANJE 

UČITELJA 

10,9 
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Razlike med razredi se kažejo pri naslednjih dejavnikih, ki povzročajo utrujenost: pisanje (α = 

0,006), branje (α = 0,037) in razmišljanje (α = 0,040). Na osnovi podatkov vzorca je 

razvidno, da ti dejavniki najbolj utrujajoče delujejo na učence 6. razreda. Pisanje in branje sta 

sporazumevalni dejavnosti, ki sta vsakodnevno prisotni v učnem procesu. 6. razred ima na 

urniku 11 predmetov, posledično učenci tudi več pišejo in berejo, zato ti dve dejavnosti 

najbolj utrujajoče delujeta na učence 6. razreda. Ravno tako je za te učence utrujajoče 

razmišljanje, saj morajo enajstletniki reševati zahtevnejše naloge, ki so na višji kognitivni 

ravni. Rezultati so pokazali, da pri ostalih dejavnikih, ki pri učencih povzročajo utrujenost, ne 

prihaja do razlik. Učenci v šoli presedijo približno enako časa. Kolikor v 6. razredu presedijo 

več pri pouku zaradi večjega števila predmetov, v 4. in 5. razredu nadomestijo v podaljšanem 

bivanju. Poslušanje in govorjenje sta sporazumevalni dejavnosti, ki sta v učnem procesu 

najbolj pogosti v vseh razredih osnovne šole, zato tu do razlik ne prihaja. Predvidevamo, da 

do večjih razlik med razredi v utrujenosti zaradi težke učne snovi ne prihaja, ker so otroci 

obremenjeni s težavnostjo glede na njihovo razvojno stopnjo in njihove sposobnosti. Slab zrak 

v učilnici pa je najverjetneje največkrat prisoten v vseh razredih, zato se tudi tukaj ne 

pojavljajo razlike. 

 

H7: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede ocenjevanja pomembnosti 

minute za zdravje. 

 
Tabela 6.28 Ocenjevanje pomembnosti minute za zdravje za življenje glede na spol 

POMEMBNOST MINUTE ZA ZDRAVJE ZA ŽIVLJENJE 

 
Sploh se 

mi ne zdi 

pomembna. 

Ne zdi se 

mi 

pomembna. 

Ne 

morem 

se 

odločiti. 

Zdi se mi 

pomembna. 

Zelo se mi 

zdi 

pomembna. 

Skupaj 

Spol 

Dečki  f 
            f % 

5 

2,1 
8 

3,3 

40 

16,5 

73 

30,2 

116 

47,9 

242 

100,0 

Deklice f 
             f % 

0 

0,0 

2 

0,9 

18 

8,4 
77 

35,8 

118 

54,9 
215 

100,0 

Skupaj             f 
                         f % 

5 

1,1 

10 

2,2 

58 

12,7 

150 

32,8 
234 

51,2 

457 

100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 
Tabela 6.29 Razlike v ocenjevanju pomembnosti minute za zdravje za življenje glede na spol 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 17,871 4 0,001 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ. preizkusa je statistično pomembna na ravni α = 0,001. Hipotezo 

neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 0,1 %. Dokazali smo, da se med spoloma pojavljajo 

razlike v ocenjevanju pomembnosti minute za zdravje za življenje. 

 

Na osnovi podatkov vzorca je razvidno, da deklice v večji meri vrednotijo minuto za zdravje 

kot gibalno aktivnost, ki je lahko za življenje pomembna. Kar 54,9 % deklic je ocenilo, da se 

jim minuta za zdravje zdi zelo pomembna za življenje, medtem ko je minuto za zdravje tako 
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ocenilo manj kot polovica dečkov (47,9 %). Rezultati niso presenetljivi, saj smo že ugotovili, 

da so deklice tudi izvedeno minuto za zdravje ocenile bolj pozitivno. 

 

H8: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede ocenjevanja pomembnosti 

predmeta šport. 

 
Tabela 6.30 Ocenjevanje pomembnosti predmeta šport za življenje glede na spol 

POMEMBNOST PREDMETA ŠPORT ZA ŽIVLJENJE 

 

Sploh se 

mi ne zdi 

pomemben. 

Ne zdi se 

mi 

pomemben. 

Ne 

morem 

se 

odločiti. 

Zdi se mi 

pomemben. 

Zelo se mi 

zdi 

pomemben. 

Skupaj 

Spol 

Dečki   f 
             f % 

2 

0,8 

4 

1,7 

16 

6,6 

54 

22,4 

165 

68,5 

241 

100,0 

Deklice f 
             f % 

2 

0,9 

4 

1,9 

11 

5,1 

63 

29,3 

135 

62,8 

215 

100,0 

Skupaj            f 
                         f % 

4 

0,9 

8 

1,8 

27 

5,9 

117 

25,7 

300 

65,8 

456 

100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 
Tabela 6.31 Razlike v ocenjevanju pomembnosti predmeta šport za življenje glede na spol 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 3,146 4 0,534 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ. preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 

obdržimo. Med dečki in deklicami se ne pojavljajo razlike v ocenjevanju pomembnosti 

predmeta šport za življenje. Na osnovi podatkov vzorca lahko ugotovimo, da deklice in dečki 

ocenjujejo, da je predmet šport pomemben za življenje. Oba spola sta šport ocenila zelo 

pozitivno. Tudi rezultati raziskave so pokazali, da je šport najbolj priljubljen predmet za oba 

spola. To velja za 50 % dečkov in 27,5 % deklic (Jurak idr., 2002). Učenci imajo radi šport in 

se v večini zavedajo njegovih pozitivnih koristi. 
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H9: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede pogostosti pojavljanja posameznih znakov utrujenosti, ki se pojavijo med 

poukom: slabost, bolečine v hrbtu, oteženo sedenje, bolečine v vratu, glavobol, slaba volja, bolečine v roki, zaspanost, zaskrbljenost, 

padec koncentracije, bolečine v trebuhu. 

 
Tabela 6.32 Pogostosti in razlike pojavljanja posameznih znakov utrujenosti, ki se pojavijo med poukom, glede na spol 

Legenda: χ
2
 – vrednost Pearson Chi-Square; α – stopnja pomembnosti/tveganja; g – stopnja prostosti 

DEČKI DEKLICE 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno χ
2 

g α 

SLABOST 50,6 % 27,6 % 17,7 % 2,9 % 1,2 % 36,2 % 32,1 % 27,5 % 4,1 % 0,0 % 14,392 4 0,006 

BOLEČINE V 

HRBTU 
34,6 % 27,6 % 24,3 % 8,6 % 4,9 % 40,8 % 22,9 % 23,9 % 9,6 % 2,8 % 3,711 4 0,446 

OTEŽENO 

SEDENJE 
39,3 % 23,0 % 20,1 % 7,0 % 10,7 % 40,8 % 18,3 % 25,2 % 9,2 % 6,4 % 5,676 4 0,225 

BOLEČINE V 

VRATU 
38,3 % 29,6 % 19,8 % 7,4 % 4,9 % 42,1 % 18,5 % 24,1 % 12,5 % 2,8% 11,576 4 0,021 

GLAVOBOL 37,3 % 30,3 % 24,1 % 6,2 % 2,1 % 24,3 % 30,3 % 29,8 % 13,3 % 2,3 % 13,661 4 0,008 

SLABA VOLJA 33,6 % 26,6 % 22,8 % 9,1 % 7,9 % 40,1 % 22,1 % 24,4 % 9,7 % 3,7 % 5,800 4 0,215 

BOLEČINE V 

ROKI 
20,2 % 24,3 % 29,6% 17,3 % 8,6 % 23,9 % 22,9 % 33,0 % 10,6 % 9,6 % 5,045 4 0,283 

ZASPANOST 35,8 % 25,1% 21,0 % 10,3% 7,8 % 34,3 % 25,5 % 22,2 % 9,3 % 8,8 % 0,420 4 0,981 

ZASKRBLJENOST 40,2 % 27,0 % 22,1% 7,4 % 3,3 % 45,6 % 24,0 % 20,7 % 6,9 % 2,8 % 1,466 4 0,833 

PADEC 

KONCENTRACIJE 
35,7 % 29,5 % 22,0 % 8,3 % 4,6 % 39,4 % 27,3 % 23,6 % 6,0 % 3,7 % 1,748 4 0,782 

BOLEČINE V 

TREBUHU 
50,0 % 27,9 % 14,8 % 5,3 % 2,0 % 40,8 % 28,9 % 22,0 % 6,9 % 1,4 % 6,266 4 0,180 
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Razlike v pogostosti pojavljanja določenih znakov utrujenosti med učno uro glede na spol se 

kažejo pri: slabosti (α = 0,006), bolečinah v vratu (α = 0,021) in glavobolu (α = 0,008).  

Na osnovi podatkov vzorca je razvidno, da se slabost nikoli ne pojavi pri 50,6 % dečkov, 

medtem ko se nikoli ne pojavi pri 36,2 % deklic. Razlika se pokaže tudi pri pojavljanju 

slabosti včasih. Pojavi se pri 17,7 % dečkov in 27,5 % deklic. Bolečine v vratu so pogosteje 

prisotne pri deklicah (12,5 %) kot pri dečkih (7,4 %). Glavobol je veliko bolj prisoten pri 

deklicah. Nikoli ne občuti glavobola kar 37,3 % dečkov in zgolj 24,3 % deklic. Glavobol se 

včasih pojavi pri 24,1 % dečkov in 29,8 % deklic. Pogosto je prisoten pri 6,2 % dečkov in kar 

pri 13,3 % deklic.  

 

Podobne rezultate je pridobila tudi M. Škof (1982), ki je ugotovila, da v utrujenosti med dečki 

in deklicami ni velikih razlik, da se med njimi pojavlja približno enaka stopnja utrujenosti. 

Podrobnejše analize pa so vseeno pokazale, da so nekoliko bolj utrujene deklice. 

Tudi podatki, ki jih je zbrala M. Pisanski (1992) z vprašalnikom o trenutnem počutju učenca, 

kažejo, da so dekleta bolj fizično utrujena kot dečki. Pri njih so pogosteje prisotne bolečine v 

trebuhu in glavobol. 
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H10: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike glede pogostosti pojavljanja posameznih znakov utrujenosti, ki se pojavijo med 

poukom: slabost, bolečine v hrbtu, oteženo sedenje, bolečine v vratu, glavobol, slaba volja, bolečine v roki, zaspanost, zaskrbljenost, 

padec koncentracije, bolečine v trebuhu. 

 
Tabela 6.33 Pogostosti in razlike pojavljanja posameznih znakov utrujenosti, ki se pojavijo med poukom, glede na razred 

 

                                                
2 Pogoja za izračun χ

2 
hipoteze ne odvisnosti nista bila izpolnjena, zato je tukaj podan izračun Likelihood Ratio (Kullbackov 2Ȋ preizkus). 
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N
ik

o
li

 

R
ed

k
o

 

V
ča

si
h

 

P
o
g
o
st

o
 

V
ed

n
o
 

χ
2
 g α 

SLABOST 
50,6

% 

25,0

% 

21,8 

% 

1,3 

% 

1,3 

% 

46,8

% 

34,0

% 

16,3 

% 

2,8 

% 

0,0 

% 

34,8 

% 

30,5 

% 

28,0 

% 

6,1 

% 

0,6 

% 
20,306

2
 8 0,009 

BOLEČINE 

V HRBTU 

37,8

% 

23,1

% 

27,6

% 

6,4

% 

5,1

% 

44,4

% 

23,2

% 

23,2

% 

7,7 

% 

1,4

% 

31,3 

% 

29,4

% 

21,5

% 

12,9

% 

4,9 

% 
13,767 8 0,088 

OTEŽENO 

SEDENJE 

48,1

% 

16,7

% 

17,9

% 

7,1

% 

10,3

% 

40,8

% 

16,2

% 

26,8

% 

9,2 

% 

7,0

% 

31,7 

% 

28,7

% 

23,2

% 

7,9 

% 

8,5 

% 
16,905 8 0,031 

BOLEČINE 

V VRATU 

45,2

% 

23,2

% 

19,4

% 

8,4

% 

3,9 

% 

43,3

% 

22,7

% 

22,7

% 

8,5 

% 

2,8

% 

32,5 

% 

27,0

% 

23,3

% 

12,3

% 

4,9 

% 
7,432 8 0,491 

GLAVOBOL 
37,0

% 

27,9

% 

25,3

% 

7,1

% 

2,6 

% 

28,9

% 

38,7

% 

23,2

% 

8,5 

% 

0,7

% 

27,6 

% 

25,2

% 

31,3

% 

12,9

% 

3,1 

% 
14,792 8 0,063 

SLABA 

VOLJA 

40,3

% 

28,6

% 

19,5

% 

4,5

% 

7,1 

% 

44,0

% 

21,3

% 

22,7

% 

7,1 

% 

5,0

% 

27,0 

% 

23,3

% 

28,2

% 

16,0

% 

16,0

% 
23,889 8 0,002 

BOLEČINE 

V ROKI 

26,5

% 

27,7

% 

26,5

% 

10,3

% 

9,0 

% 

22,5

% 

21,1

% 

34,5

% 

14,8

% 

7,0

% 

17,1 

% 

22,0

% 

32,9

% 

17,1

% 

11,0

% 
10,627 8 0,224 
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Legenda: χ
2
 – vrednost Pearson Chi-Square; α – stopnja pomembnosti/tveganja; g – stopnja prostosti 
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χ
2
 

 

g 

 

α 

ZASPANOS

T 

43,9

% 

22,6

% 

19,4

% 

6,5

% 

7,7 

% 

43,6

% 

26,4

% 

19,3

% 

6,4

% 

4,3

% 

19,5

% 

26,8

% 

25,6

% 

15,9

% 

12,2

% 
35,547 8 0,000 

ZASKRBLJE

NOST 

47,4

% 

21,8

% 

22,4

% 

5,1

% 

3,2 

% 

48,6

% 

26,8

% 

16,9

% 

4,9 

% 

2,8

% 

33,1

% 

28,2

% 

24,5

% 

11,0

% 

3,1 

% 
14,381 8 0,072 

PADEC 

KONCENTR

ACIJE 

44,4

% 

28,1

% 

18,3

% 

4,6

% 

4,6 

% 

41,4

% 

25,0

% 

25,7

% 

5,0 

% 

2,9

% 

27,4

% 

31,7

% 

24,4

% 

11,6

% 

4,9 

% 
17,858 8 0,022 

BOLEČINE 

V TREBUHU 

48,1

% 

27,6

% 

16,0

% 

5,8 

% 

2,6 

% 

52,8

% 

25,4

% 

12,0

% 

8,5 

% 

1,4

% 

37,2

% 

31,7

% 

25,6

% 

4,3 

% 

1,2 

% 
17,077 8 0,029 
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Razlike v pojavljanja posameznih znakov utrujenosti, ki se pojavijo med poukom, glede na 

razred se kažejo pri: slabosti (α = 0,009), oteženem sedenju (α = 0,031), slabi volji  

(α = 0,002), zaspanosti (α = 0,000), padcu koncentracije (α = 0,022) in bolečinah v trebuhu  

(α = 0,029). Na osnovi podatkov vzorca je razvidno, da se stanja utrujenosti največkrat 

pojavljajo pri učencih 6. razreda. 6. razred se sreča z novo organizacijo pouka (predmetna 

stopnja), pojavijo se novi predmeti, hkrati pa učenci vstopajo v pubertetno obdobje in vse to 

povečuje stopnjo utrujenosti (Škof, 1982). 

Od šestih znakov utrujenosti, pri katerih se med razredi pojavljajo razlike, je kar pri štirih 

razvidno, da se najpogosteje pojavljajo pri učencih 6. razreda. Pri 50,6 % četrtošolcev in 46,8 

% petošolcev se slabost nikoli ne pojavi, medtem ko se le-ta nikoli ne pojavi le pri 34,8 % 

šestošolcev. Slaba volja je največkrat prisotna pri učencih 6. razreda. 40,3 % četrtošolcev in 

44,0 % petošolcev slabe volje nikoli ne občuti, medtem ko je pri šestošolcih odstotek tukaj 

ponovno nizek, saj slabe volje nikoli ne občuti 27,0 % šestošolcev. Največje razlike med 

razredi je moč zaznati pri zaspanosti. 43,9 % četrtošolcev in 43,6 % petošolcev nikoli ne 

občuti zaspanosti, medtem ko med učno uro nikoli ni zaspanih le 19,5 % šestošolcev. Med 

odgovori »redko« in »včasih« ni bilo večjih razlik glede prisotnosti zaspanosti med poukom, 

medtem ko se razlike pojavijo pri odgovorih »pogosto« in »vedno«. Kar 15,9 % in 12,2 % 

šestošolcev je med poukom pogosto oz. vedno zaspanih, medtem ko so pri učencih razredne 

stopnje ti odstotki veliko nižji. Zaspanost se najverjetneje pogosteje pojavlja pri šestošolcih, 

ker ti otroci doma hodijo pozno spat. Vzrokov, zakaj hodijo pozno spat, je lahko več. 6. razred 

ima na urniku 11 predmetov, to je več kot jih imajo učenci v 4. in 5. razredu (Predmetnik 

osnovne šole, 2014). V popoldanskem času jim lahko šolsko delo vzame veliko časa, ki se 

zavleče v pozne popoldanske ali večerne ure, še posebej, če so v popoldanskem času učenci 

imeli vmes še razne dejavnosti. Zagotovo pa je razlog zaspanosti tudi v predolgem večernem 

gledanju televizije, uporabi računalnika in mobitela. V teoretičnemu delu smo že omenili, da 

ima veliko otrok danes računalnike in televizijo že v svoji sobi (Fox, 2004). Starši tako nimajo 

nadzora nad tem, kdaj otroci v večernih urah ugasnejo računalnik in televizijo ter odidejo 

spat. 

Spanje sodi med pomembne dejavnike, ki vplivajo na psihofizično stanje otrok (Novak, 

1995). H. Novak je objavila podatke raziskave, ki so pokazali, da je imelo kar 25,4 % 

petošolcev in 31,1 % sedmošolcev, ki so takrat obiskovali osemletno osnovno šolo, težave z 

jutranjim prebujanjem, kar pomeni, da takrat večina učencev med tednom ni imela dovolj 

spanja in posledično je bila v šoli prisotna zaspanost. Glede na našo raziskavo ugotavljamo, 

da je zaspanost pri učencih prisotna tudi danes. 

 

Pojavljanje posameznih znakov utrujenosti pa zagotovo vpliva tudi na zmanjšanje 

koncentracije učencev, le-ta je največkrat prisotna pri učencih 6. razreda. Razlike med 

odgovori se pojavljajo tudi pri spremenljivkah oteženo sedenje in bolečine v trebuhu. Kar 

10,3 % četrtošolcev, 7,0 % petošolcev in 8,5 % šestošolcev med poukom težko sedi.  

S povečanjem števila let šolanja se povečuje tudi število ur, ki jih učenci presedijo v šoli in 

doma za pripravo na pouk. To kažejo tudi rezultati raziskave, ki je bila izvedena v 4. in 7. 

razredu. Povprečen čas sedenja v šoli in po pouku za 4. razred znaša 9,14 ure na dan in za 7. 

razred 10,72 ure na dan (Strel, Završnik, Pišot, Zurc in Kropej, 2005). 

 

Manj pogosto so prisotne bolečine v trebuhu. Le-te vedno zazna samo 2,6 % četrtošolcev, 1,4 

% petošolcev in 1,2 % šestošolcev. Za ostale znake utrujenosti, katerih pogostost pojavljanja 

med poukom so ocenjevali učenci, ne moremo reči, v katerih razredih se pojavljajo pogosteje, 

ker razlik skoraj ni. 
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H11: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede mnenja o prispevku minute za 

zdravje h kakovosti pouka. 

 
Tabela 6.34 Mnenje o prispevku minute za zdravje h kakovosti pouka glede na spol 

 

 

PRISPEVEK MINUTE ZA ZDRAVJE H KAKOVOSTI 

POUKA 

Skupaj Se sploh 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Ne 

morem 

se 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

strinjam. 

Spol 

Dečki      f 
                f % 

8 

3,3 

5 

2,1 

31 

13,0 

78 

32,6 

117 

49,0 

239 

100,0 

Deklice  f 
                f % 

0 

0,0 

1 

0,5 

15 

6,9 

62 

28,7 

138 

63,9 

216 

100,0 

Skupaj               f 
                              f % 

8 

1,8 

6 

1,3 
46 

10,1 

140 

30,8 
255 

56,0 

455 

100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 
Tabela 6.35 Razlike v ocenjevanju minute za zdravje kot prispevku h kakovosti pouka glede na spol 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 22,085 4 0,000 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ. preizkusa je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo 

neodvisnosti zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,1 %. Dokazali smo, da se med spoloma 

pojavljajo razlike v ocenjevanju minute za zdravje kot prispevek h kakovosti pouka. 

 

Na osnovi podatkov vzorca je razvidno, da ocenjujejo deklice minuto za zdravje kot gibalno 

aktivnost, ki lahko prispeva h kakovosti pouka, bolje kot dečki. Kar 92 % (28,7 % + 63,9 %) 

deklic se strinja in zelo strinja s tem, da minuta za zdravje lahko pripomore posamezniku, da 

je med poukom uspešnejši, ustvarjalen, miselno aktiven in motiviran. 81,6 % (32,6 % + 49,0 

%) dečkov se s tem strinja in zelo strinja. Skozi celotno raziskavo lahko ugotavljamo, da so 

deklice minuti za zdravje bolj naklonjene kot dečki. 
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H12: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike glede mnenja o prispevku 

minute za zdravje h kakovosti pouka. 

 
Tabela 6.36 Mnenje o prispevku minute za zdravje h kakovosti pouka glede na razred 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % − delež vrednosti 

 
Tabela 6.37 Razlike v ocenjevanju minute za zdravje kot prispevku h kakovosti pouka glede na 

razred 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 22,487 8 0,004 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ. preizkusa je statistično pomembna na ravni α = 0,004. Hipotezo 

neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 0,4 %. Dokazali smo, da se med razredi pojavljajo razlike 

v ocenjevanju minute za zdravje kot prispevek h kakovosti pouka. 

 

Na osnovi podatkov vzorca je razvidno, da se največ petošolcev (62,0 %) strinja s tem, da 

minuta za zdravje lahko pripomore k uspešnejšemu, ustvarjalnemu, miselno aktivnemu in bolj 

motiviranemu pouku. Takega mnenja je tudi 60,5 % četrtošolcev in 46,6 % šestošolcev. Da 

minuta za zdravje ne more prispevati h kakovosti pouka pa meni 0,7 % četrtošolcev, 2,1 % 

petošolcev in 2,5 % šestošolcev. 

  

 

PRISPEVEK MINUTE ZA ZDRAVJE H 

KAKOVOSTI POUKA 

Skupaj Se sploh 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Ne 

morem 

se 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

strinjam. 

Razred 

 

 

4. razred         f 
                         f % 

1 

0,7 

5 

3,3 

18 

11,8 

36 

23,7 

92 

60,5 

152 

100,0 

5. razred         f 
                         f % 

3 

2,1 

0 

0,0 

9 

6,3 

42 

29,6 

88 

62,0 

142 

100,0 

6. razred         f 
                         f % 

4 

2,5 

1 

0,6 

19 

11,8 

62 

38,5 

75 

46,6 

161 

100,0 

Skupaj                            f 
                                            f % 

8 

1,8 

6 

1,3 

46 

10,1 

140 

30,8 

255 

56,0 

455 

100,0 
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6.2 REZULTATI IN RAZLAGA MATEMATIČNEGA TESTA 

V tem poglavju so predstavljeni rezultate matematičnega testa. Ob rezultatih so zapisane 

refleksije in primerjave z morebitnimi drugimi raziskavami, ki so bile izvedene na tem 

področju. 

 

Analiza primerjave matematičnih testov, ki so jih reševali učenci 4., 5. in 6. razreda, 

glede na takojšnji učinek minute za zdravje 

 
Tabela 6.38 Število rešenih in pravilno rešenih računov glede na čas reševanja 

Čas reševanja N Minimum Maximum 
Aritmetična 

sredina/povprečje 

St. 

odklon 

Pred minuto za zdravje 

(rešeni) 
54 7 44 21,63 8,692 

Pred minuto za zdravje 

(pravilno rešeni) 
54 7 44 21,15 8,712 

Po minuti za zdravje (rešeni) 54 8 44 25,45 7,837 

Po minuti za zdravje 

(pravilno rešeni) 
54 7 44 25,07 7,981 

Legenda: N – numerus 

 

Tabela 6.38 prikazuje minimalno in maksimalno število rešenih ter pravilno rešenih računov 

pred minuto za zdravje in po minuti za zdravje. Minimalno število rešenih in pravilno rešenih 

računov pred minuto za zdravje je 7. Po minuti za zdravje je bilo minimalno število rešenih 

računov 8, pravilno rešenih pa 7. Maksimalno rešenih računov je bilo pred minuto za zdravje 

in po minuti za zdravje 44.  

 

 
Slika 6.1 Povprečno število rešenih in pravilno rešenih računov glede na čas reševanja. 

 

Iz aritmetičnih sredin je razvidno, da so učenci v povprečju bolje reševali test po minuti za 

zdravje. Vrednosti artimetičnih sredin rešenih in pravilno rešenih računov pred minuto za 

zdravje sta 21,63 in 21,15, po minuti za zdravje pa 25,45 in 25,07. Lahko naredimo zaključek, 

da so bili učenci bolj uspešni pri računanju po izvedeni minuti za zdravje.  
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Analiza primerjave matematičnih testov, ki so jih reševali učenci 5. razreda, glede na 

štiridnevni učinek minute za zdravje 

 
Tabela 6.39 Število rešenih in pravilno rešenih računov glede na dan reševanja v tednu 

Čas reševanja N Minimum Maximum 
Aritmetična 

sredina/povprečje 

St. 

odklon 

Število rešenih računov v 

ponedeljek 
20 18 41 26,00 6,316 

Število pravilno rešenih 

računov v ponedeljek 
20 17 41 25,40 6,484 

Število rešenih računov v 

četrtek 
20 15 46 27,30 8,033 

Število pravilno rešenih 

računov v četrtek 
20 14 46 26,65 8,273 

Legenda: N − numerus 

 

Tabela 6.39 prikazuje število rešenih in pravilno rešenih računov ponedeljkovega in 

četrtkovega matematičnega testa. V ponedeljek je minimalno število rešenih računov 18 in 

pravilno rešenih 17. Nato smo po ponedeljkovem testu z učenci vsako uro izvajali minuto za 

zdravje. V četrtek so učenci ponovno reševali matematični test, kjer je bilo minimalno število 

rešenih računov 15 in pravilno rešenih računov 14. Precej velika razlika se pojavi v številu 

maksimalno rešenih računov. V ponedeljek so učenci maksimalno rešili in pravilno rešili 41 

računov, v četrtek pa 46.  

 

 
Slika 6.2 Povprečno število rešenih in pravilno rešenih računov glede na dan reševanja v tednu. 

Iz aritmetičnih sredin je razvidno, da so učenci v povprečju bolje reševali test v četrtek (po 

štiridnevnem izvajanju minute za zdravje). Vrednosti ponedeljkovih aritmetičnih sredin 

rešenih in pravilno rešenih računov sta 26,00 in 25,40, četrtkovih pa 27,30 in 26,65. 

Zaključimo lahko, da je minuta za zdravje skozi teden pozitivno vplivala na učence ter na 

njihovo zbranost, pozornost in koncentracijo.  

Poštevanko so učenci morali avtomatizirati v tretjem razredu. Ni vsebina, ki bi se jo še učili, 

morajo jo znati vsi. Učenci se na test niso mogli pripraviti, ker niso vedeli, da bodo reševali 

test s poštevanko, zato izključujemo možnost, da se je nekdo bolj pripravil drugi manj. 

Razloge, zakaj minuta za zdravje vpliva na uspešnost računanja, lahko najdemo v naslednjem 

citatu: »Sproščanje deluje poživljajoče, povečuje budnost, izboljšuje koncentracijo in 
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spodbuja ustvarjalnost ter spomin« (Zelenik, 2002, str. 53). Namen gibalne minute je 

predvsem razgibavanje telesa, sproščanje, vzpodbuditev krvnega obtoka in nasploh poživitev 

telesa (Meško, 2002). 

Zaspanost, glavobol, nervoza, utrujenost idr. so pogosto razlogi za slabše učne uspehe 

(Velikonja idr., 1984b). Že sestavljalci Programa življenja in dela so predvideli, da so uspehi 

učencev na šolah z dobro telesno vzgojo boljši (Velikonja idr.,1984b). 

F. Krpač, J. Jerman in N. Kos (2010) so ugotovili, da je tudi aktivni odmor pomemben 

dejavnik, ki lahko prispeva k izboljšanju pozornosti in koncentracije učencev pri pouku. 

Rezultati te raziskave so pokazali, da so učenci po organiziranem aktivnem odmoru delali 

manj napak kot pred aktivnim odmorom. 

Minuta za zdravje ima pozitivne učinke na celotno telo. Ne samo da lahko preventivno vpliva 

na skladen in celostni telesni razvoj otrok, temveč ima tudi pozitivne učinke na učni proces. 

Da so učenci bolj zbrano razmišljali ne kaže samo boljši rezultat pri drugem reševanju testa, 

temveč tudi njihov način reševanja testa. Kar nekaj učencev je pri drugem reševanju reševalo 

samo tiste račune, ki so jih takoj znali. Težje račune so spustili ali so jih pustili za konec. Pri 

prvem reševanju pa je velika večina računala račune po vrsti, kot so bili zapisani. 

 

Preverjali smo še raziskovalne hipoteze, ki smo jih postavili pred raziskavo. 

 

H13: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike v uspešnosti računanja pred minuto 

za zdravje in po minuti za zdravje. 

 
Tabela 6.40 Število rešenih in pravilno rešenih računov in razlike glede na spol in čas reševanja 

Čas 

reševanja 
Spol N 

Aritmetična 

sredina/povprečje 
Minimum Maximum t Sig. 

Pred 

minuto za 

zdravje 

(rešeni) 

 

Dečki 

 

Deklice 

 

34 

 

20 

 

21,21 

 

22,35 

 

7 

 

7 

35 

 

44 

 

 

 

-0,464 

 

 

 

0,645 

Pred 

minuto za 

zdravje 

(pravilno 

rešeni) 

 

Dečki 

 

Deklice 

 

 

34 

 

20 

 

20,71 

 

21,90 

7 

 

7 

35 

 

44 

 

 

 

 

-0,484 

 

 

 

 

0,631 

Po minuti 

za zdravje 

(rešeni) 

Dečki 

 

Deklice 

34 

 

20 

24,74 

 

26,75 

8 

 

13 

41 

 

44 

 

 

 

-0,911 

 

 

 

0,367 

Po minuti 

za zdravje 

(pravilno 

rešeni) 

 

Dečki 

 

Deklice 

 

34 

 

20 

24,35 

 

26,30 

7 

 

12 

41 

 

44 

 

 

 

 

-0,864 

 

 

 

 

0,393 

Legenda: N – numerus; t – vrednost t testa; Sig – stopnja tveganja 
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Med dečki in deklicami, ki so reševali matematični test, ne prihaja do pomembnih razlik. Pred 

izvedbo minute za zdravje je bilo minimalno število rešenih in pravilno rešenih računov pri 

dečkih in deklica 7. Maksimalno število rešenih in pravilno rešenih računov je bilo pri dečkih 

35, pri deklicah pa 44. Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da so prvi test boljše rešile 

deklice (deklice 22,35; dečki 21,90). 

Po minuti za zdravje je bilo pri dečkih maksimalno število rešenih in pravilno rešenih računov 

41, pri deklicah pa 44. Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da so test tudi drugič boljše 

rešile deklice (deklice 26,75; dečki 26,30). Zaključimo lahko, da so drugič test vsi reševali 

bolje kot prvič, tako deklice kot tudi dečki. 

T. Kum (2013) je v svoji raziskavi primerjala vpliv aktivnega odmora in sprostitvenih 

dejavnosti ter ugotavljala, katera oblika odmora učinkovitejše vpliva na uspešnost računanja. 

Ugotovila je, da so deklice matematični test rešile bolje od dečkov, ne glede na vrsto odmora.  

 

Dečki imajo radi gibalne aktivnosti in so po podatkih nekaterih raziskav bolj aktivni kot 

deklice. Lahko, da je minuta za zdravje, ki je razmeroma kratka gibalna aktivnost, dečke bolj 

vznemirile prav zaradi tega, ker je bila tako kratka, oni pa bi si želeli več aktivnosti. Morda je 

to razlog, da so bili manj zbrani kot deklice. 

 

H14: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike v uspešnosti računanja pred 

minuto za zdravje in po minuti za zdravje. 

 
Tabela 6.41 Število rešenih in pravilno rešenih računov in razlike glede na razred in čas reševanja 

Čas 

reševanja 
Razred N 

Aritmetična 

sredina/povprečje 
Minimum Maximum F Sig. 

Pred 

minuto za 

zdravje 

(rešeni) 

4. 

5. 

6. 

13 

20 

21 

14,46 

26,80 

21,14 

7 

13 

7 

30 

44 

35 

 

 

 

11,009 

 

 

 

0,000 

Pred 

minuto za 

zdravje 

(pravilno 

rešeni) 

 

4. 

5. 

6. 

 

13 

20 

21 

14,0 

26,25 

20,67 

7 

13 

7 

30 

44 

35 

 

 

 

10,527 

 

 

 

0,000 

Po minuti 

za zdravje 

(rešeni) 

4. 

5. 

6. 

13 

20 

21 

16,54 

30,00 

26,71 

8 

19 

14 

26 

44 

41 

 

 

 

21,255 

 

 

 

0,000 

Po minuti 

za zdravje 

(pravilno 

rešeni) 

 

4. 

5. 

6. 

 

13 

20 

21 

16,00 

29,55 

26,43 

7 

18 

14 

26 

44 

41 

 

 

 

 

20,629 

 

 

 

 

0,000 

Legenda: N – numerus; F – vrednost enosmerne analize variance; Sig – stopnja tveganja 
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Enosmerna analiza variance je med učenci 4., 5. in 6. razreda, ki so bili zajeti v vzorec, 

pokazala statistično pomembne razlike glede tega, kako uspešni so bili pri reševanju 

matematičnega testa pred in po minuti za zdravje. Stopnja tveganja (Sig) je povsod 0,000. 

Pred izvedbo minute za zdravje je bilo minimalno število rešenih in pravilno rešenih računov 

v 4. razredu 7, v 5. razredu 13 in v 6. razredu 7. Maksimalno rešenih in pravilno rešenih 

računov pa v 4. razredu 30, v 5. razredu 44 in v 6. razredu 35. Iz vzorčnih aritmetičnih sredin 

je razvidno, da so najbolje test pred izvedbo minute za zdravje rešili učenci 5. razreda in 

najslabše učenci 4. razreda. Po izvedeni minuti za zdravje so učenci ponovno pisali 

matematični test in rezultati kažejo, da so ga rešili veliko boljše kot prvič. Maksimalno 

rešenih in pravilno rešenih računov v 4. razredu je bilo 26, v 5. razredu 44 in v 6. razredu 41. 

Največja razlika se je pojavila pri učencih 6. razreda, saj so pri prvem testu imeli maksimalno 

rešenih in pravilno rešenih računov 35, pri drugem testu pa 41. Število minimalno rešenih in 

pravilno rešenih računov se je pri drugem testu povečalo. Učenci so test drugič rešili boljše. 

Najboljše so ga tudi drugič rešili učenci 5. razreda. Veliko bolje so ga pisali tudi učenci 6. 

razreda. Boljše kot prvič so test rešili tudi učenci 4. razreda, vendar rezultata niso tako zelo 

izboljšali kot preostala dva razreda.  

Razlogov, zakaj so bili učenci 5. razreda najuspešnejši in učenci 4. razreda najmanj uspešni, 

je lahko več. Upoštevati je potrebno, da je test reševalo več učencev 5. in 6. razreda. 5. razred 

je v primerjavi s 4. razredom lahko utrjeval in ponavljal poštevanko eno leto več, saj znajo 

učenci 4. razreda poštevanko eno leto, medtem ko jo učenci 5. razreda poznajo že dve leti. 

Pojavi se vprašanje, zakaj potem niso bili najbolj uspešni učenci 6. razreda, ki poštevanko 

poznajo že tri leta. Najverjetneje je razlog v številu ur, ki so namenjene aritmetiki. V 5. 

razredu učenci veliko več računajo kot v 6. razredu. Učni načrt za matematiko predpisuje 80 

ur aritmetike učencem 5. razreda in samo 58 ur aritmetike učencem 6. razreda (Žakelj idr., 

2011). Učenci 6. razreda imajo več drugih matematičnih vsebin, kjer ni potrebno poznavanje 

in ponavljanje poštevanke. Najverjetneje je bil pri teh učencih težava čas. Učenci znajo 

poštevanko, vendar so potrebovali več časa, da so se spomnili pravilnega rezultata. Podobno 

je bilo pri učencih 4. razreda, ki so najverjetneje tudi potrebovali več časa, da so se spomnili 

pravilnega rezultata. Najbolj imajo avtomatizirano poštevanko učenci 5. razreda.  
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H15: Med dečki in deklicami, ki obiskujejo 5. razred, se pojavljajo razlike v uspešnosti 

računanja glede na štiridnevni učinek minute za zdravje. 

 
Tabela 6.42 Število rešenih in pravilno rešenih računov in razlike glede na spol in dan reševanja v 

tednu 

Čas 

reševanja 
Spol N 

Aritmetična 

sredina/povprečje 
Minimum Maximum t Sig. 

Število 

rešenih 

računov v 

ponedeljek 

Dečki 

 

Deklice 

10 

 

10 

26,60 

 

25,40 

18 

 

19 

39 

 

41 

 

 

 

-0,415 

 

 

 

0,683 

Število 

pravilno 

rešenih 

računov v 

ponedeljek 

Dečki 

 

Deklice 

 

10 

 

10 

 

26,00 

 

24,80 

17 

 

17 

39 

 

41 

 

 

 

 

-0,405 

 

 

 

 

0,691 

Število 

rešenih 

računov v 

četrtek 

Dečki 

 

Deklice 

10 

 

10 

28,90 

 

25,70 

19 

 

15 

41 

 

46 

 

 

 

-0,886 

 

 

 

0,387 

Število 

pravilno 

rešenih 

računov v 

četrtek 

Dečki 

 

Deklice 

10 

 

10 

28,20 

 

25,10 

17 

 

14 

41 

 

46 

 

 

 

 

-0,831 

 

 

 

 

0,417 

Legenda: N – numerus; t – vrednost t testa; Sig – stopnja tveganja 
 

Med dečki in deklicami, ki so skozi celoten teden med učnim procesom izvajali minuto za 

zdravje, ne prihaja do pomembnih razlik. Učenci so test rešili drugič boljše kot prvič. 

Minimalno število rešenih računov v ponedeljek pri dečkih je bilo 18 ter pri deklicah 19, 

pravilno rešenih pa pri obeh spolih 17. Maksimalno število rešenih in pravilno rešenih 

računov v ponedeljek je pri dečkih bilo 39, pri deklicah pa 41. Iz vzorčnih aritmetičnih sredin 

je razvidno, da so v tem razredu v ponedeljek bili uspešnejši dečki (dečki 26,60 in 26,00; 

deklice 25,40 in 24,80). Po štirih dnevih vključevanja minute za zdravje v učni proces, so 

učenci 5. razreda še enkrat pisali matematični test. Minimalno število rešenih računov pri 

dečkih je bilo 19 in pri deklicah 15 ter pravilno rešenih računov pri dečkih 17 in pri deklicah 

14. Maksimalno število rešenih in pravilno rešenih računov je bilo pri dečkih 41, pri deklicah 

pa 46. Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da so test tudi drugič boljše rešili dečki 

(dečki 28,90 in 28,20; deklice 25,70 in 25,10). So pa imele deklice pri prvem in drugem testu 

višje število maksimalnih rešenih in pravilno rešenih računov. 
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7 ZAKLJUČKI 
 

Namen naloge je bil ugotoviti, ali bi učenci z vidika obremenjenosti in utrujenosti, ki sta 

pogosto prisotni med učnim procesom, potrebovali minuto za zdravje. Z izvajanjem in 

predstavitvijo minute za zdravje v različnih oddelkih 2. triletja dolenjskih osnovnih šol ter 

rezultati anketnega vprašalnika in matematičnega testa smo želeli vplivati na pogostejše 

vključevanje minute za zdravje v učne ure.  

 

V raziskavi so sodelovali učenci nekaterih dolenjskih osnovnih šol, ki so v šolskem letu 

2013/2014 obiskovali 2. vzgojno-izobraževalno obdobje. Anketni vprašalnik je rešilo 463 

učencev, matematični test pa 54 učencev. V raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni 

pristop ter deskriptivno in kavzalno neeksperimetalno metodo pedagoškega raziskovanja.  

 

Spremenljivke anketnega vprašalnika in matematičnega testa smo vnesli v Microsoft Excel. 

Nato smo podatke obdelali s programom SPSS. Uporabljeni so bili naslednji statistični 

postopki: frekvenčna in odstotkovna porazdelitev, χ
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti, 

Kullbackov 2Ȋ preizkus (kadar pogoja za uporabo χ
2
-preizkusa hipoteze neodvisnosti nista 

bila izpolnjena), T-test in enosmerna analiza variance (ANOVA). 

 

Glede na zastavljene cilje in hipoteze smo prišli do naslednjih zaključkov: 

 

1. Učenci so o izvedeni minuti za zdravje izrazili pozitivno mnenje. Kar 97 % jih je 

odgovorilo, da jim je  bila minuta za zdravje všeč. Med samim izvajanjem minute za zdravje 

je bilo med učenci opaziti sproščenost in zadovoljstvo, učenci niso izražali negativnih čustev 

ali vzbujali občutka, da jim je to nezanimivo.  

Zastavili smo si hipotezo H1: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede mnenja o 

izvedeni minuti za zdravje. Ugotovili smo, da se med dečki in deklicami ne pojavljajo 

pomembne razlike glede tega, ali jim je bila izvedena minuta za zdravje všeč ali ne. Hipotezo 

H1 tako ovržemo. 

Na osnovi vzorca lahko naredimo zaključek, da so minuto za zdravje bolj pozitivno ocenile in 

doživele deklice, vendar med spoloma ne prihaja do statistično pomembnih razlik. 

 

2. Več kot polovica učencev (56,1 %) ni še slišala za minuto za zdravje. Minuto za zdravje 

pozna 31,3 % učencev. Glede na to, da učni načrt za šport (Kovač idr., 2011) ne predpisuje 

obvezne minute za zdravje, so rezultati pričakovani. Učitelji niso obvezani, da morajo v učni 

proces vključevati minuto za zdravje, zato je učenci v veliki večini ne poznajo. Tu smo 

postavili še hipotezo H2: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike glede 

poznavanja minute za zdravje. Ugotovili smo, da se med razredi drugega triletja pojavljajo 

razlike glede poznavanja minute za zdravje. Hipotezo H2 tako lahko potrdimo. 

Minuta za zdravje je najbolj poznana učencem 6. razreda, najmanj poznana pa učencem 4. 

razreda. Poznavanje minute za zdravje je zagotovo odvisno od tega, v kolikšni meri šola, 

razredni in predmetni učitelji promovirajo minuto za zdravje ter ostale dodatne gibalne 

aktivnosti. 

 

3. Učence smo povprašali, ali v šoli med učno uro kdaj izvajajo gibalno dejavnost/minuto za 

zdravje. Skoraj polovica učencev (47,9 %) je podala odgovor, da med poukom niso nikoli 

deležni gibalnih dejavnosti. Zgolj 3,7 % učencev je odgovorilo, da so med učnimi urami 

pogosto deležni gibalnih dejavnosti. V povezavi s tem vprašanjem smo si postavili hipotezo 

H3: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike glede izvajanja minute za zdravje. 
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Ugotovili smo, da se med razredi drugega triletja pojavljajo razlike glede izvajanja minute za 

zdravje. S to ugotovitvijo lahko hipotezo H3 potrdimo. Najpogosteje se minuta za zdravje 

izvaja na razredni stopnji. Kar 73,9 % učencev 5. razreda je odgovorilo, da minuto za zdravje 

izvajajo včasih. Petemu razredu po pogostosti izvajanja minute za zdravje sledi 4. razred, 

vendar je v 4. in 6. razredu minuta za zdravje mnogo manj prisotna. V kolikšni meri bo  

minuta za zdravje sploh vključena v učni proces, je odvisno zgolj od učitelja. Logično je, da 

če učitelj ne pozna minute za zdravje, je ne bo vključil v svoje ure pouka. Veliko je odvisno 

tudi od ravnatelja, v kolikšni meri bo promoviral dejavnosti, ki jih ponuja učni načrt za šport.  

Minuta za zdravje je pogosteje prisotna na razredni stopnji. Menimo, da je razlog v 

poznavanju učnega načrta za šport. Razredni učitelji poučujejo tudi šport in poznajo učni 

načrt, medtem ko se predmetni učitelji najverjetneje poglobijo samo v učni načrt za svoje 

področje.  

Tudi doma si učenci med večurnim sedenjem pred televizijo, računalnikom, med delanjem 

domače naloge in učenjem ne vzamejo ravno pogosto odmora. Največ učencev (28,0 %) si 

odmor doma vzame včasih, 24,3 % učencev pa vedno. Rezultati so spodbudni, vendar pa so 

manj spodbudni odgovori učencev, v katerih so navedli, kaj v času odmora počnejo. 

Najpogosteje so navedli, da v tem času opravijo biološke potrebe, prezračijo sobo, se 

spočijejo v postelji ali se igrajo z igračami, gledajo televizijo in uporabljajo računalnik ali pa 

se ukvarjajo s športnimi aktivnostmi.  

Učitelj je učencem vzor. Vsakodnevno vključevanje minute za zdravje bi morda lahko 

spodbudilo otroke k temu, da bi si doma sami znali poiskati primeren odmor zase. »Izkušen 

učitelj, ki sam uživa v gibanju, bo brez težav navdušil tudi učence« (Dennison, P. E. in 

Dennison, E. G., 2007, str. 5). 

Kaj učenci v prostem času počnejo doma, je seveda odvisno tudi od družinskega okolja. Zgled 

otrokom na tem področju so zagotovo tudi starši. Katere prostočasne aktivnosti si bo izbral 

otrok, je tako v veliki meri odvisno tudi od staršev.  

 

4. Učence drugega triletja smo povprašali tudi o utrujenosti pri posameznih predmetnih 

področjih. Ugotovili smo, da se utrujenost pojavlja pri vseh predmetih. Nekateri učenci jo pri 

posameznem predmetu občutijo bolj, drugi manj. Največ učencev se zelo utrudi pri angleščini 

(9,3 %), najmanj pa je za učence utrujajoča likovna vzgoja (58,5 %). Raziskali smo tudi 

hipotezo H4: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede utrujenosti pri 

posameznih predmetnih področjih: slovenščina, matematika, angleščina, naravoslovni 

predmeti (naravoslovje in tehnika, naravoslovje, tehnika in tehnologija), družboslovni 

predmeti (družba, geografija, zgodovina), glasbena umetnost, likovna umetnost. Do 

razlik med spoloma prihaja zgolj pri treh predmetnih področjih, in sicer pri matematiki (α = 

0,001), glasbeni umetnosti (α = 0,013) in likovni umetnosti (α = 0,001). Hipotezo (H4) o 

razlikah med dečki in deklicami pri posameznih predmetnih področjih ovržemo. 

Tukaj smo si postavili še hipotezo H5: Med razredi drugega triletja se pojavljajo razlike 

glede utrujenosti pri posameznih predmetnih področjih: slovenščina, matematika, 

angleščina, naravoslovni predmeti (naravoslovje in tehnika, naravoslovje, tehnika in 

tehnologija), družboslovni predmeti (družba, geografija, zgodovina), glasbena umetnost, 

likovna umetnost. Ugotovili smo, da se razlike kažejo pri štirih predmetnih področjih, in 

sicer pri slovenščini (α = 0,001), matematiki (α = 0,001), naravoslovnih predmetih (α = 0,044) 

in družboslovnih predmetih (α = 0,031). Hipotezo (H5) o razlikah med razredi drugega triletja 

pri posameznih predmetnih področjih ovržemo.  

 

5. Utrujenost učencev med poukom povzročijo različni dejavniki: sedenje, poslušanje, 

pisanje, govorjenje, razmišljanje, težka učna snov in slab zrak v učilnici. Vsi ti dejavniki so 

vsakodnevno prisotni v učnem procesu. Nekateri so za učence bolj utrujajoči, drugi manj. 
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Učence zelo utrudi slab zrak v učilnici (30,1 %), medtem ko so najmanj pogosto izbrali, da jih 

sploh ne utrudi težka učna snov (7,8 %). Slabši zrak v razredu zagotovo zmanjša storilnost 

učencev in spodbudi slabost in glavobol. Tukaj smo postavili hipotezo H6: Med razredi 

drugega triletja se pojavljajo razlike glede stopnje utrujenosti pri posameznih 

dejavnikih: sedenje, poslušanje učitelja, pisanje, branje, govorjenje, razmišljanje, težka 

učna snov, slab zrak v učilnici. Razlike med razredi se kažejo pri naslednjih dejavnikih, ki 

povzročajo utrujenost: pisanje (α = 0,006), branje (α = 0,037) in razmišljanje (α = 0,040). 

Hipotezo H6 tako ovržemo, ker med razredi prihaja do pomembnih razlik zgolj pri treh 

dejavnikih. Na osnovi podatkov vzorca pa smo lahko razbrali, da našteti dejavniki najbolj 

utrujajoče delujejo na učence 6. razreda.  

 

6. Učenci so po predstavitvi in izvedbi minute za zdravje imeli priložnost, da so ocenili, v 

kolikšni meri se jim ta gibalna aktivnost zdi pomembna za življenje. Mnogi učenci so jo 

ocenili kot gibalno dejavnost, ki je za življenje lahko pomembna. Kar 84 % učencev je 

ocenilo, da se jim minuta za zdravje zdi zelo pomembna oz. pomembna. Mnenje učencev o 

minuti za zdravje smo primerjali še med spoloma in tako postavili hipotezo H7: Med dečki in 

deklicami se pojavljajo razlike glede ocenjevanja pomembnosti minute za zdravje. 

Razlike med dečki in deklicami so statistično pomembne, saj se med spoloma pojavljajo  

pomembne razlike v ocenjevanju pomembnosti minute za zdravje. Hipotezo H7 lahko 

potrdimo. Glede na to, da so deklice bolj pozitivno od dečkov ocenile izvedeno minuto za 

zdravje, ni presenetljivo, da se jim zdi tudi bolj pomembna za življenje kot dečkom. Kar 54,9 

% deklic meni, da je minuta za zdravje lahko zelo pomembna oz pomembna, medtem ko je 

takšnega mnenja 47,9 % dečkov. 

Glede na to, da učenci visoko vrednotijo minuto za zdravje, ni presenetljivo, da podobno 

ocenjujejo tudi predmet šport. Kar 91,5 % učencev je ocenilo, da je šport zelo pomemben oz. 

pomemben za življenje. Vrednotenje predmeta šport smo preverjali še med spoloma in 

postavili hipotezo H8: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede ocenjevanja 

pomembnosti predmeta šport. Med dečki in deklicami ne prihaja do razlik v ocenjevanju 

pomembnosti predmeta šport. Oba spola sta ta predmet ocenila pozitivno. Hipotezo H8 tako 

ovržemo. Na podlagi rezultatov raziskave lahko naredimo zaključek, da imajo učenci radi 

šport, posledično so zaradi tega najverjetneje tudi pozitivno ocenili minuto za zdravje. 

 

7. Med poukom se pri učencih pojavijo različni znaki utrujenosti, ki jih povzročajo 

najrazličnejše obremenitve. Učenci so ocenjevali pogostost pojavljanja posameznih znakov 

pri pouku. Ugotovili smo, da učence najpogosteje med poukom bolijo roke. Raziskali smo 

tudi, ali prihaja glede na pogostost znakov utrujenosti do razlik med spoloma in posameznimi 

razredi drugega triletja. Postavili smo hipotezo H9: Med dečki in deklicami se pojavljajo 

razlike glede pogostosti pojavljanja posameznih znakov utrujenosti, ki se pojavijo med 

poukom: slabost, bolečine v hrbtu, oteženo sedenje, bolečine v vratu, glavobol, slaba 

volja, bolečine v roki, zaspanost, zaskrbljenost, padec koncentracije, bolečine v trebuhu. 

Razlike v pogostosti pojavljanja določenih znakov utrujenosti med učno uro glede na spol se 

kažejo pri: slabosti (α = 0,006), bolečinah v vratu (α = 0,021) in glavobolu (α = 0,008). 

Hipotezo H9 tako ovržemo, ker med spoloma prihaja do pomembnih razlik zgolj pri treh 

spremenljivkah.  

V utrujenosti med dečki in deklicami ne prihaja do velikih razlik, vendar lahko rečemo, da se 

določeni znaki utrujenosti pogosteje pojavijo pri deklicah, predvsem to velja za glavobole. 

Naredili smo še primerjavo med razredi in postavili H10: Med razredi drugega triletja se 

pojavljajo razlike glede pogostosti pojavljanja posameznih znakov utrujenosti, ki se 

pojavijo med poukom: slabost, bolečine v hrbtu, oteženo sedenje, bolečine v vratu, 

glavobol, slaba volja, bolečine v roki, zaspanost, zaskrbljenost, padec koncentracije, 



Vanja Šenica: Minuta za zdravje v drugem triletju osnovne šole 
MAGISTRSKO DELO 

 

89 

 

bolečine v trebuhu. Ugotovili smo, da se razlike v pojavljanju posameznih znakov 

utrujenosti med razredi drugega triletja kažejo pri: slabosti (α = 0,009), oteženem sedenju (α = 

0,031), slabi volji (α = 0,002), zaspanosti (α = 0,000), padcu koncentracije (α = 0,022) in 

bolečinah v trebuhu (α = 0,029). Na osnovi podatkov vzorca lahko rečemo, da so določeni 

znaki utrujenosti najpogosteje prisotni pri učencih 6. razreda. Hipotezo H10 ovržemo, ker 

med razredi prihaja do pomembnih razlik le pri šestih spremenljivkah. 

 

8. Minuta za zdravje lahko z različnih vidikov prispeva h kakovostnejšemu pouku. Učenci so 

po minuti za zdravje lahko uspešnejši, bolj ustvarjalni, miselno aktivni in motivirani. 

Pripomore lahko k razvoju socialnih spretnosti in zdravega življenjskega sloga ter omogoča 

povezovanje različnih predmetnih področij. 86,8 % učencev se strinja oz. zelo strinja, da 

minuta za zdravje lahko pripomore k temu, da so pri pouku uspešnejši, ustvarjalni, miselno 

aktivni in bolj motivirani. Nasprotnega mnenja je zelo majhen delež učencev (3,1 %). 

Raziskali smo razlike med spoloma in postavili hipotezo H11: Med dečki in deklicami se 

pojavljajo razlike glede mnenja o prispevku minute za zdravje h kakovosti pouka. Med 

spoloma se pojavljajo razlike v ocenjevanju minute za zdravje kot prispevek h kakovosti 

pouka, zato lahko hipotezo H11 potrdimo. Deklice boj kot dečki ocenjujejo, da minuta za 

zdravje lahko prispeva h kakovostnejšemu pouku. Rezultati niso presenetljivi, saj lahko 

ugotovimo, da so skozi celotno raziskavo deklice bolj naklonjene minuti za zdravje kot dečki. 

Primerjali smo razlike med razredi in postavili hipotezo H12: Med razredi drugega triletja 

se pojavljajo razlike glede mnenja o prispevku minute za zdravje h kakovosti pouka. 

Raziskava je pokazala, da se med razredi pojavljajo razlike v ocenjevanju minute za zdravje 

kot prispevek h kakovosti pouka. Hipotezo H12 potrdimo. Najboljše mnenje o prispevku 

minute za zdravje h kakovostnejšemu pouku imajo učenci 5. razreda, za katere smo že podali 

ugotovitev, da so najpogosteje deležni minute za zdravje med poukom. 

 

9. Z raziskavo smo želeli preveriti, ali minuta za zdravje vpliva na kakovostnejši učni proces z 

vidika koncentracije in pozornosti učencev. V ta namen smo sestavili matematični test, ki so 

ga učenci reševali pred izvedbo minute za zdravje in po izvedbi minute za zdravje. Pri tem so 

bili časovno omejeni. Rezultati so pokazali, da so bili učenci uspešnejši pri drugem reševanju, 

se pravi, po tem ko so se razgibali in prezračili razred. Postavili smo si hipotezo H13: Med 

dečki in deklicami se pojavljajo razlike v uspešnosti računanja pred minuto za zdravje 

in po minuti za zdravje. Rezultati raziskave so pokazali, da se med dečki in deklicami ne 

pojavljajo pomembne razlike, zato hipotezo H13 ovržemo.  

Naredili smo tudi primerjavo med razredi drugega triletja in postavili hipotezo H14: Med 

razredi drugega triletja se pojavljajo razlike v uspešnosti računanja pred minuto za 

zdravje in po minuti za zdravje. Med razredi so se pojavile pomembne razlike glede tega, 

kako uspešni so bili pri reševanju matematičnega testa pred in po minuti za zdravje. Hipotezo 

H14 lahko tako potrdimo. Najbolje so test rešili učenci 5. razreda, najslabše pa učenci 4. 

razreda. 

 

10. Dvajset učencev 5. razreda je bilo od ponedeljka do četrtka deležnih minute za zdravje, ki 

smo jo izvajali vsako šolsko uro. Rezultati matematičnih testov so pokazali, da so učenci test 

bolje rešili v četrtek. Rezultate smo primerjali med spoloma in postavili hipotezo H15: Med 

dečki in deklicami, ki obiskujejo 5. razred, se pojavljajo razlike v uspešnosti računanja 

glede na štiridnevni učinek minute za zdravje. Ugotovili smo, da se med dečki in deklicami 

v 5. razredu ne pojavljajo pomembne razlike v doseženem številu točk pri matematičnem 

testu. Hipotezo H15 torej ovržemo. 
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Res je, da je minuta za zdravje "najmanjša" telesna dejavnost v primerjavi z ostalimi, ki jih 

ponuja učni načrt za šport, vendar ima velike razsežnosti in mnogo vpliva na boljši učni 

proces, kar je vredno izkoristiti. Minuta za zdravje je v učni proces vključena redko. Rezultati 

raziskave so pokazali, da si učenci te gibalne aktivnosti želijo in da so se učenci po minuti za 

zdravje počutili boljše. Tudi rezultati matematičnega testa so pokazali, da so bili učenci po 

minuti za zdravje uspešnejši. 

Zagotovo bi bilo smiselno podobno raziskavo izvesti tudi v 1. in 3. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju.  

Rezultati pravijo, da bo temu področju potrebno nameniti več pozornosti ter delovati v korist 

in dobro otrok. 
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9 PRILOGE 
 

9.1 PRILOGA1: Vprašalnik za učence 

Pozdravljena draga učenka, pozdravljen dragi učenec! 

Sem Vanja Šenica, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Zaključujem svoj študij in pri 

raziskovalni nalogi potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, da odgovoriš na spodnja vprašanja in 

mi tako pomagaš pri raziskovalni nalogi. Vprašalnik vsebuje 15 vprašanj in tri podvprašanja. 

Anketni vprašalnik je anonimen, zato se ti ni potrebno nikamor podpisovati. Že vnaprej se ti 

lepo zahvaljujem za sodelovanje in ti želim veliko uspeha pri šolskem delu. 

Vanja Šenica  

 

Spol (Obkroži.):       DEČEK        DEKLICA 

 

Razred (Obkroži.): 4. 5. 6. 

 

Šola (Napiši ime šole.): _________________________________________ 

 
 

1. Ali ti je bila telovadba (minuta za zdravje), ki smo jo izvedli, všeč? Obkroži. 

a) Da.  b) Ne. 

 

2. Obkroži, kaj velja zate. Lahko obkrožiš več odgovorov in/ali dopišeš svoj odgovor. 

a) Telovadba me je utrudila. 

b) Telovadba je bila zame razvedrilo, zabava. 

c) Telovadba je bila dolgočasna. 

č) Raje bi sedel/a in se pogovarjal/a s sošolcem/sošolko kot telovadil/a. 

d) Všeč mi je bilo, da sem se razgibal/a, saj je to dobro za moje zdravje. 

e) Drugo: _________________________________________________. 

 

3. Napiši, kako si se počutil/a po telovadbi. 

___________________________________________________________________________ 

4. Ali si pred mojim prihodom že poznal/a minuto za zdravje, si že slišal/a zanjo? 

Obkroži. 

 

a) Da.   b) Ne.  c) Ne spomnim se. 

 

5. Kako bi ti poimenoval/a takšno telovadbo med učno uro? 

__________________________________________________ 

6. Ali v šoli pri učni uri skupaj z učiteljem kdaj telovadite, izvajate minuto za zdravje? 

Obkroži. 

 

a) Pogosto.  b) Včasih.  c) Nikoli.  
(Če si tukaj obkrožil/a odgovor a ali b, nadaljuj z vprašanjem 6.1. Če si tukaj obkrožil/a odgovor c, nadaljuj z 

vprašanjem 6.2.) 
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6.1. Če pri učni uri telovadite (imate minuto za zdravje), ali ti je to všeč? Oceni od 1 do 5, 

ali ti je telovadba med učno uro všeč, oceno obkroži. 

 
Sploh mi ni všeč. 

 

1 

Ni mi všeč. 

 

2 

Ne morem se 
odločiti. 

3 

Všeč mi je. 

 

4 

Zelo mi je všeč. 

 

5 

 

6.2. Če pri pouku ne telovadite, nimate minute za zdravje, ali bi jo želel/a imeti? Oceni 

od 1 do 5, ali bi želel/a imeti kratko telovadbo med učno uro, oceno obkroži. 

 
Sploh si je ne 

želim. 

 

1 

Ne želim si je. 

 

 

2 

Ne morem se 

odločiti. 

 

3 

Želim si je. 

 

 

4 

Zelo si je želim. 

 

 

5 

 

7. Ali se pri predmetih, ki so napisani spodaj, kdaj utrudiš? V kolikšni meri se pri teh 

predmetih utrudiš? Oceni od 1 do 5 in ocene obkroži. 

 

 Zelo se 

utrudim. 

Utrudim se. Včasih se 

utrudim. 

Se ne 

utrudim. 

Sploh se 

ne 

utrudim. 

Slovenščina 1 2 3 4 5 

Matematika 1 2 3 4 5 

Angleščina 1 2 3 4 5 

Naravoslovni predmeti 
(naravoslovje in tehnika, 

naravoslovje, tehnika in 
tehnologija) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Družboslovni predmeti 
(družba, geografija, 
zgodovina) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Glasbena umetnost 1 2 3 4 5 

Likovna umetnost 1 2 3 4 5 

 

8. Kdaj bi ti najbolj potreboval/a telovadbo, oddih z minuto za zdravje? Oceni od 1 do 5 

in ocene obkroži.  

 

 Bi najbolj 

potreboval/a. 

 

Bi 

potreboval/a. 

Mogoče bi 

potreboval/a. 

Ne bi 

potreboval/a. 

Bi najmanj 

potreboval/a. 

Na začetku učne 

ure. 

1 2 3 4 5 

Na sredini učne 

ure. 

1 2 3 4 5 

Na koncu učne 

ure. 

1 2 3 4 5 
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9. V kolikšni meri te utrudijo dejavniki, ki so napisani spodaj? Oceni od 1 do 5 in ocene 

obkroži. 

 

 Zelo me 
utrudi. 

Me utrudi. Včasih me 
utrudi. 

Me ne 
utrudi. 

Sploh me ne 
utrudi. 

Sedenje 1 2 3 4 5 

Poslušanje učitelja 1 2 3 4 5 

Pisanje 1 2 3 4 5 

Branje 1 2 3 4 5 

Govorjenje 1 2 3 4 5 

Razmišljanje 1 2 3 4 5 

Težka učna snov 1 2 3 4 5 

Slab zrak v učilnici 1 2 3 4 5 

 

10. Ali si doma med večurnim sedenjem pred televizijo, računalnikom, med delanjem 

domače naloge in učenjem, kdaj vzameš odmor? Obkroži. 

 

a) Nikoli.         b) Včasih.          c) Redko.        č) Pogosto.      d) Vedno. 
(Če si tukaj obkrožil/a odgovor b, c, č ali d, odgovori še na vprašanje 10.1. Če si obkrožil/a odgovor 

a, nadaljuj z vprašanjem 11.) 
 

10.1. Če si doma vzameš odmor, kaj najpogosteje delaš med odmorom? Odgovore napiši 

na črte. 

a) _______________________________. 

b) _______________________________. 

c) _______________________________. 

11. Oceni, kako pomembni se ti zdita spodnji trditvi. Oceni obkroži. 

 

 Sploh se mi 

ne zdi 

pomembno. 

Ne zdi se 

mi 

pomembno. 

Ne 

morem 

se 
odločiti. 

Zdi se mi 

pomembno. 

Zelo se mi 

zdi 

pomembno. 

Sedaj, ko sem bolje spoznal/a 

minuto za zdravje, se mi zdi, 

da je za življenje pomembna. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Predmet šport je zame 

pomemben za življenje. 

1 2 3 4 5 
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12. Kako si ti povezan/a s športom? Obkroži, kaj velja zate. 

a) Treniram določen šport. 

b) S športom se ukvarjam v prostem času. 

c) S športom se ne ukvarjam. 

 

13. Koliko časa dnevno nameniš gibanju? Obkroži. 

a) Manj kot 15 minut. 

b) Od 15 do 30 minut. 

c) Od 30 do 45 minut. 

č)  Več kot eno uro. 

 

14. Ali med učno uro kdaj čutiš znake utrujenosti, ki so navedeni spodaj? Oceni in ocene 

obkroži. 

 

 Nikoli. Redko. Včasih. Pogosto. Vedno. 

Med učno uro mi je slabo. 1 2 3 4 5 

Med učno uro me boli hrbet. 1 2 3 4 5 

Med učno uro težko sedim. 1 2 3 4 5 

Med učno uro me boli vrat. 1 2 3 4 5 

Med učno uro me boli glava. 1 2 3 4 5 

Med učno uro postanem slabe volje. 1 2 3 4 5 

Med učno uro me bolijo roke. 1 2 3 4 5 

Med učno uro postanem zaspan/a. 1 2 3 4 5 

Med učno uro sem zaskrbljen/a. 1 2 3 4 5 

Med učno uro mi pade koncentracija. 1 2 3 4 5 

Med učno uro me boli trebuh. 1 2 3 4 5 

 

15. Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjo trditvijo. Oceno obkroži. 

 

Minuta za zdravje lahko pripomore k temu, da sem pri pouku uspešnejši/a, ustvarjalen/na, 

miselno aktiven/na, bolj motiviran/a. 

 
Se sploh ne 

strinjam. 

Se ne strinjam. Ne morem se 

odločiti. 

Se strinjam. Zelo se strinjam. 

1 2 3 4 5 
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9.2 PRILOGA 2: Matematični test za učence
3
 

 

 ҉   POŠTEVANKA  ҉ 
 

 
 

 

 

  

                                                
3
 Učenci so vedno dobili drugačen matematični test. Vsak matematični test je vseboval račune poštevanke, ki so 

zgoraj, le da so bili računi na drugih testih med seboj pomešani. 

4 x 4 = 

 

9 x 7 = 4 x 3 = 5 x 5 = 2 x 7 = 

10 x 4 =  7 x 5 =  

 

6 x 4 = 4 x 8 =  9 x 9 = 

1 x 2 = 

 

9 x 0 = 3 x 8 = 7 x 4 =  1 x 6 =  

8 x 8 =  

 

7 x 6 = 5 x 2 = 10 x 6 = 3 x 6 = 

3 x 9 = 4 x 2 = 7 x 3 = 2 x 8 = 

 

7 x 7 = 

5 x 4 =  

 

10 x 3 = 9 x 1 = 7 x 8 = 5 x 3 = 

6 x 6 = 

 

5 x 1 = 8 x 9 = 5 x 7 = 2 x 6 = 

5 x 9 = 

 

9 x 6 = 8 x 5 = 3 x 3 = 1 x 8 = 

5 x 10 = 

 

2 x 2 = 7 x 9 = 8 x 3 = 3 x 7 = 

6 x 3 = 

 

8 x 4 = 9 x 3 = 6 x 5 =  10 x 1 = 

3 x 4 = 

 

6 x 8 = 

 

4 x 7 = 3 x 5 = 7 x 0 = 

2 x 3 =  

 

4 x 9 = 8 x 7 = 6 x 10 = 5 x 8 = 

10 x 10 = 3 x 5 = 9 x 8 = 1 x 8 = 9 x 5 = 

 

7 x 2 = 2 x 10 = 4 x 5 = 8 x 2 = 2 x 9 = 
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9.3 PRILOGA 3: Gibalne naloge za izvedbo minute za zdravje pred 

reševanjem anketnega vprašalnika 

 

Vaja 1: Križno gibanje 

Pri vaji izmenično dvigujemo eno roko in nasprotno nogo (leva roka, desna noga). Nogo 

pokrčimo v kolenu, kot bi hodili na mestu. Gibamo se lahko naprej in vstran. Občasno se z 

roko dotaknemo nasprotnega kolena in tako »prečkamo telesno sredino«. 

Vaja spodbuja hkratno delovanje obeh možganskih polovic, vpliva na vedenje in držo ter učne 

spretnosti in sposobnosti (P. E. Dennison in G. E. Dennison, 2007). 

 

Vaja 2: Vaja za raztezanje po sedenju 

Kolena rahlo pokrčimo, dlani položimo na spodnji del hrbta (tik nad boke), prsti so obrnjeni 

navzdol. Dlani rahlo potisnemo naprej, da se v spodnjem delu hrbta ustvari napetost. Položaj 

zadržimo približno 10 sekund. Pri vaji dihanja ne zadržujemo. Vaja spodbudi prekrvavitev ter 

sprosti vrat, hrbet in noge (Fonda idr., 2010). 

 

Vaja 3: Vaja za motivacijo in krepitev sodelovanja 

Stojimo za šolskimi klopmi. Določimo pod žogice in učenca, ki bo začel podajanje in še 

enega, ki bo žogico prejel zadnji. Žogico si podajamo iz roke v roko po dogovorjeni poti. 

Žogica vmes ne sme pasti na tla. 

Vajo lahko izvajamo tudi v koloni ali krogu in uporabljamo različne položaje telesa (sede, 

čepe, leže ...). Uporabimo lahko različne žoge ali balon. Cilj vaje je, da žogica med 

podajanjem ne pade na tla in gre po dogovorjeni poti (Fonda idr., 2010). 

 

9.4 PRILOGA 4: Gibalne naloge za izvedbo minute za zdravje med enim 

in drugim matematičnim testom 

 

Vaja 1: Sova 

Z eno roko močno stiskamo ramo, da sprostimo napetosti v vratnih mišicah, in pri tem počasi 

obračamo glavo v levo, nato v desno in na sredino. Pazimo na dihanje. Pri vsakem položaju 

glave izdihnemo in spustimo različne glasove. Nato roko položimo na drugo ramo in 

ponovimo vajo (P. E. Dennison in G. E. Dennison, 2007). 

 

Vaja 2: Možganski gumbki 

Eno roko položimo na popek z drugo roko močno masiramo tkivo pod ključnico. Točke 

masiramo od 10 do 20 sekund, nato zamenjamo položaj rok (P. E. Dennison in G. E. 

Dennison, 2007). 

 

Vaja 3: Miselni gumbki 

Glavo imamo vzravnano in brado sproščeno. S palci in kazalci masiramo uhlje. Masirati 

začnemo na vrhu, ko pridemo do mečic, jih potegnemo navzdol. Postopek ponovimo trikrat 

(P. E. Dennison in G. E. Dennison, 2007). 

 


