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Etika težje poti  

 

Med dvema besedama izberi tišjo. 

Med besedo in molkom izberi poslušanje. 

Med dvema knjigama izberi tisto, ki je bolj prašna. 

Med zemljo in nebom izberi ptico. 

Med dvema živalima izberi tisto, ki te bolj potrebuje. 

Med dvema otrokoma izberi oba. 

Med manjšim in večjim zlom ne izberi nobenega. 

Med obupom in upanjem izberi upanje - težje ga boš nosil! 
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IZVLEČEK 

 

V diplomskem delu smo ugotavljali, kako predmet šport doživljajo otroci 2. triletja osnovne 

šole v regiji Prekmurje. V raziskavi je sodelovalo 449 učencev petih osnovnih šol z območja 

Prekmurja, ki so samostojno reševali vnaprej sestavljeni anonimni vprašalnik. 

 

V teoretičnem delu smo opredelili šport in njegov pomen za mlade ter preučili, kako lahko 

mlade motiviramo za šport. Predstavili smo predmet šport, želje učencev pri tem predmetu in 

predstavili tudi, kako pomembno vlogo igra učitelj pri njem. Dotaknili smo se doživljanja 

športa, tega, s kakšnimi strahovi se učenci srečujejo pri športu, ter razmišljali o tem, kako te 

strahove premagati.  

 

V empiričnem delu smo ugotavljali, ali imajo učenci radi predmet šport, kdo jih poučuje, kam 

ga uvrščajo po priljubljenosti in pomembnosti za nadaljnje življenje ter kako doživljajo 

ocenjevanje. Ugotavljali smo tudi, katere športe in dejavnosti imajo učenci pri predmetu šport 

radi, katerih ne marajo ter kaj bi pri predmetu radi počeli, če bi lahko sami izbirali. Zanimalo 

nas je, ali osnovne šole v prekmurski regiji izvajajo aktivni odmor in kakšna je priljubljenost 

le-tega.  

 

Ugotovili smo, da imajo učenci predmet šport radi, po priljubljenosti ga uvrščajo na prvo 

mesto, prav tako ga postavljajo na visoko na lestvici po pomembnosti za nadaljnje življenje. 

Najpogosteje ta predmet poučuje učitelj/učiteljica športa. Ugotovili smo tudi, da so učenci z 

zaključno oceno pri predmetu šport zadovoljni, da jih ocenjevanja ni strah in da športa brez 

ocen ne bi želeli imeti. Učenci imajo pri predmetu šport najraje igre z žogo, najbolj 

priljubljena je igra med dvema ognjema, ne marajo pa plesa, gimnastike in teka. Izmed 

dejavnosti imajo najraje športni dan, ne marajo pa, kadar se učitelj jezi in jih kaznuje. Po 

lastni izbiri bi učenci najraje izbrali nogomet, učenke pa med dvema ognjema. Aktivnega 

odmora večina učencev nima, bi pa ga želela imeti.  

 

Ključne besede: šport, predmet šport, doživljanje predmeta šport, ocenjevanje, strah, 2. 

triletje, regija Prekmurje 
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ABSTRACT 

 

HOW CHILDREN OF THE SECOND TRIAD OF PRIMARY SCHOOL IN THE REGION 

OF PREKMURJE PERCEIVE PHYSICAL EDUCATION 

 

This thesis examines how children, of the second triad of primary school in the region of 

Prekmurje, perceive physical education. The research study included 449 pupils form five 

primary schools in the Prekmurje region. Children have individually filled out a pre-

composed questionnaire that was carried out anonymously. 

 

The theoretical part of this thesis defines the meaning of sport and its representation for young 

people as well as their motivation to actively engage in sports. In addition, it outlines different 

ways on how to encourage children to be active. Furthermore, it examines their experience of 

sport activities, what kind of fears pupils encounter during sports, and ways to overcome 

those fears.  

 

In the empirical part of this thesis we have tried to determine, if children like physical 

education and who their teachers are. We also tried to determine how pupils perceive physical 

education in terms of popularity and importance for future life as well as how they experience 

getting grades for their performance. Moreover, we have also tried to define, which sports and 

activities pupils like or do not like, and what they would like to do during these classes, if the 

choice was up to them. We were also curious whether primary schools in the Prekmurje 

region implement an active break and how popular it is among pupils. 

 

We have determined that pupils like sports, it is their most popular subject, and they also view 

it as very important for their future life. In most cases these classes are taught by sports 

teachers (physical education).  We have concluded that pupils like their final grades and are 

pleased that their achievements are being evaluated. Furthermore, they are not afraid of being 

evaluated and are very pleased by receiving grades, they also prefer a physical education class 

that includes grades as to one that does not. Pupils like ball games the best, the most popular 

game is dodgeball, whereas dance, gymnastics and track are the least popular sports. Sports 

day is one of their most favourable activities. One of the things that they do not enjoy is when 

teachers get angry with them or punish them. If the choice for a favourite activity during 
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sports classes was left to the pupils, boys would choose soccer and girls dodgeball. Majority 

of the pupils do not have an active break but would like to have one very much.  

 

Key words: sports, sport as a school subject, the experience of sport, grades, fear, second 

triad, the Prekmurje region  
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1. UVOD 

 

Najpomembnejše znanje, ki ga potrebuje učitelj za dobro delo, je vedenje o tem, kako učenci 

doživljajo učenje in zaznavajo ravnanja svojih učiteljev.  

Steven Brookfield 

 

Šport je bil vedno tesno povezan s človekom in se je razvijal glede na način življenja v 

določenem obdobju. Ne moremo mimo dejstva, da šport predstavlja velik del človekovih 

dejavnosti in interesov, predvsem pa je pomembno sredstvo pri razvoju osebnosti otrok in 

njihovih psihomotoričnih sposobnostih (Doupona Topič in Kajtna, 2011).  

 

Predmet šport vzgaja in uči o športu, skozi šport in za šport. Pomembno je, da otroka naučimo 

raznovrstnih gibalnih spretnosti, osnov različnih športov, ki mu bodo prišle prav še dolgo po 

šolanju. To so spretnosti, ki imajo visoko raven transferja, pri katerih poznavanje ene plati 

omogoča lažje usvajanje drugih. Danes pri predmetu šport ne gre le za posredovanje 

športnega znanja in razvoj gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti, ampak gre tudi za 

proces motivacije za zdravo življenje in socializacijo. 

 

Danes otroci v šolah in prostem času ne namenjajo več toliko časa športu, kot so ga nekoč. 

Igranje nogometa, skrivalnice in lovljenje med odmori so zamenjali moderni računalniki ter 

mobilni aparati. Prav šola mora s pozitivno motivacijo spodbujati učence k športnim 

aktivnostim. 

 

»Vsak učitelj, ki poučuje športno vzgojo, se mora zavedati tudi pomena športne vzgoje in 

vedeti, kakšna je učinkovita športna vzgoja. Da pa lahko načrtuje kakovosten športnovzgojni 

proces, mora vedeti, kakšen odnos imajo učenci do predmeta, kako ga doživljajo, ali je med 

bolj priljubljenimi predmeti ali ne in kako jim priskočiti na pomoč, če se pojavijo negativna 

čustva, kot je npr. strah« (Košak, 2013, str. 1). 

 

Učitelj, ki poučuje šport, bi se v veliki meri moral zavedati tega, kako pomembne so športne 

aktivnosti za naše življenje in tako načrtovati pouk. Otroke je potrebno že zgodaj navdušiti za 

šport in jih vzpodbujati k temu, da se bodo z različnimi športnimi dejavnostmi ukvarjali tudi 

kasneje, ko bodo odrasli. 
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2. PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 Šport 

 

Pomen besede šport je v različnih kulturah različen, zato so tudi definicije med seboj različne.  

 

»Šport je po ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, 

tekmovanje, razvedrilo«, je zapisano v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1998, str. 

1362). 

 

Definicija športa po Evropski listini o športu, ki jo je Vlada republike Slovenije sprejela 4. 

februarja 1994: »Šport pomeni vse oblike telesne aktivnosti, ki so s priložnostnim ali 

organiziranim ukvarjanjem usmerjene k izražanju ali izboljševanju telesne vzdržljivosti, k 

duševnemu blagostanju in k oblikovanju družbenih odnosov ter pridobivanju rezultatov na 

tekmovanjih na vseh ravneh« (Evropska listina o športu, 1992, str. 1). 

 

Mednarodni Svet za šport in telesno vzgojo (ICSPE) je leta 1964 oblikoval sledečo definicijo: 

»Šport je vsaka telesna dejavnost, ki ima značaj igre in pri kateri prihaja do borbe s samim 

seboj ali pa je v tekmovanje vključenih več posameznikov« (Škof, 2010, str. 30). 

 

Kristan (2000) je zapisal, da je šport prostovoljna in prostočasna gibalna dejavnost, ki se je 

človek udeležuje iz igralnih nagibov in katere glavni namen je razvedriti se in hkrati povečati 

ali ohranjati telesne zmogljivosti (bodisi zaradi uravnovešenega bio-psiho-socialnega razvoja 

in stanja, boljših gibalnih dosežkov ali dejavnega počitka in obnove moči). Šport je področje 

družbene stvarnosti, kamor štejemo vse pojave, procese, odnose in namene na izsekih 

predmeta šport, športnega razvedrila, elitnega tekmovalnega športa, individualnega športa in 

zdravilnega oziroma rehabilitacijskega športa. 

 

Iz večine znanih svetovnih pojmovanj je mogoče povzeti, da je šport prostovoljna dejavnost, 

da se odvija po vnaprej določenih pravilih in da se ljudje vanjo vključujejo, ker jim ponuja 

zadovoljstvo, zabavo in veselje, ter hkrati možnost, da izboljšajo ali ohranjajo svoje telesne 

zmogljivosti (Škof, 2010). Povzeti je mogoče tudi tri bistvene komponente: šport je telesna 

aktivnost, razvedrilo, sprostitev in tekmovanje (Kristan, 2009). 
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»Telesna dejavnost ima v vseh življenjskih obdobjih človeka nenadomestljivo vlogo. Nujno 

potrebna je za normalen biološki, socialni in mentalni razvoj ter za zdravje mladih ljudi, v 

zrelih letih in starosti pa redna in primerno izbrana športna oz. telesna dejavnost ohranja 

vitalnost človeka, ga varuje pred boleznimi in mu omogoča boljšo kakovost življenja« (Škof, 

2010, str. 20). 

 

 

2.1.1 Pomen športa za mlade 

 

Nič ne uničuje človeka bolj kot njegova nedejavnost. 

Aristotel 

 

Temeljna značilnost sodobnega sveta je, da človek živi dlje. Dejstvo je, da je današnji človek 

bistveno zmanjšal fizično aktivnost, tako da je v tem trenutku dosegel zavidljivo stopnjo 

neaktivnosti. Aktivnost je ljudska vitalna potreba. Danes zaradi nezadostnega gibanja otroku 

primanjkuje osnovna gibalna moč skoraj vseh vitalnih funkcij. Močno zmanjšane in ogrožene 

so motorične sposobnosti, predvsem hitrost, moč in vzdržljivost. Glede na to, da je človek-

otrok nastal z gibanjem in v gibanju, se skozi evolucijo izpopolnil, je gibanje bilo in ostalo 

nujen pogoj za njegovo biološko preživetje. Danes nov čas favorizira um, tako da se otrok 

bolj utrudi psihično kot fizično. Psihična utrujenost v šoli subjektivno vpliva na fizično 

utrujenost otroka, tako da po šoli otrok odmor največkrat preživi pasivno (ob televiziji, 

računalniku, knjigi, učbeniku, pogosto v naslonjaču ali v postelji). Tako lahko pridemo do 

zaključka, da v sodobnih razmerah življenja ni dovolj fizične dejavnosti, vse telesne 

aktivnosti so na minimumu. Kineziologi poudarjajo dejstvo, da današnji otrok ne more v 

celoti funkcionirati brez ustrezne telesne aktivnosti. Zato moramo opozarjati na to, da naj 

telesna aktivnost postane navada in se uvrsti v vsakodnevni ritem otrokovega življenja (Igra, 

tjelesno vježbanje i sport, b.d.). 

 

Potreba po gibanju je naravna, zato si celostnega razvoja otrok brez telesne in športne 

dejavnosti ne moremo predstavljati, saj otrok ob gibanju razvija in krepi svoje telo, uri svoje 

sposobnosti in usklajuje motoriko (Škof idr., 2007). Redno gibanje pozitivno vpliva na razvoj 

in zdravje kosti, sklepov, mišic, motoričnih spretnosti (hoja, tek, skakanje, poskakovanje, 

preskakovanje, plezanje, metanje) ter na razvoj finomotoričnih sposobnosti, kot sta pisanje in 

risanje. Gibalna aktivnost, poleg vplivov na telesni in gibalni razvoj, vpliva tudi na duševni 
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razvoj, na razvoj funkcionalnih sposobnosti, na motivacijo za redno gibalno udejstvovanje v 

odraslosti, na odnos do prevzemanja odgovornosti za zdrav način življenja, na sprostitev in 

dobro počutje po vsakdanjem šolskem delu in sedenju,  na oblikovanje pristnega odnosa do 

okolja, narave in drugih ljudi ter nenazadnje tudi na zadovoljevanje otrokove naravne potrebe 

po gibanju in še in še (Zurc, 2008). 

 

Završnik in Pišot (2005) pojasnjujeta, da je za skladen celostni razvoj otroka in mladostnika 

nujno potrebna gibalna in športna aktivnost, zato smo jo dolžni zagotavljati v primerni 

količini in z ustrezno kakovostjo. Za ohranjanje zdravja je pomembno razmerje med 

energijskim vnosom in porabo, torej med prehranjevanjem in telesno aktivnostjo. Za 

pozitiven vpliv gibalne/športne aktivnosti na zdravje posameznika je potrebno najmanj »eno 

uro gibanja na dan, kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija« (Škof, 2010, str. 241). 

 

»Pomen telesne pripravljenosti otrok in mladine bi bil gotovo manjši, če ne bi slaba 

»kondicija« in posledično pogosto neustrezna telesna teža vodili v bolezenska stanja in krajše 

življenje ljudi« (Škof, 2010, str. 242). 

 

 

2.2 Motivacija in motivi 

 

Beseda motivacija izhaja iz latinske besede movere, kar pomeni gibati se. Psihologija 

motivacije se ukvarja z vprašanjem, kaj nas pripelje do tega, da nekaj naredimo ali pa ne. 

Motivacija povzroča in usmerja naša dejanja. Je eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo 

na to, da ljudje s približno enakimi sposobnostmi ne dosegajo približno enakih ciljev. 

Motivacija so vsi procesi spodbujanja, ohranjanja in usmerjanja telesnih in duševnih 

dejavnosti, zato da bi uresničili cilj. Obsega vsa gibala našega vedenja: potrebe, nagone, 

motive, želje, cilje, vrednote, ideale, interese, voljo (Kompare idr., 2001). 

 

Motiv je vse tisto, kar nam daje vzgon oz. energijo, in vse tisto, kar nas usmerja k enim 

objektom bolj kot k drugim. V našem obnašanju so pomembni tako motivi potiskanja – 

nagoni, potrebe – kakor tudi motivi privlačnosti – cilji, ideali, vrednote. Včasih prevladajo 

eni, včasih drugi in včasih je sploh težko reči, kateri, ker se zdi, da eni in drugi spodbujajo isto 

obnašanje (Krpač, 2007; povzeto po: Musek, 1997). 
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Motivacija v najširšem pomenu predstavlja usmerjeno, dinamično komponento vedenja in je 

značilna za vse organizme, od najpreprostejših enoceličnih ameb do človeka. Zajema 

spodbujanje aktivnosti in usmerjanje.  Človekovo ravnanje je usmerjeno k doseganju ciljev, 

zato bodo potrebe zadovoljene, ko bo cilj dosežen (Tušak in Tušak, 2001). Postavljanje ciljev 

nam omogoča bolj sistematično odločanje o tem, kaj v svojem življenju želimo doseči in 

krepi našo motivacijo. Če vemo, kaj želimo, se na to tudi lažje osredotočimo in postanemo 

boljši na tem področju (Slobodnik idr., 2005). Povečanje motivacije za delo je zelo 

pomemben cilj vsakega pedagoškega in izobraževalnega procesa, tudi predmeta šport. Da bi 

bili učenci uspešni, ni dovolj le to, da se znajo učiti, ampak tudi to, da so svojo energijo 

pripravljeni usmeriti v doseganje različnih ciljev (Cecić Erpič, Zabukovec in Boben, 2005). 

 

 

2.2.1 Motivacija za šport 

 

Obstaja veliko različnih razlogov, zaradi katerih se ljudje ukvarjajo s športom. Vsak od teh 

razlogov predstavlja nek motiv, ki se tekom življenja posameznika več ali manj spreminja. 

Pojmovanje motivacije se deli na dva tipa: 

 

• Notranja motivacija 

Vsako aktivnost lahko bolje opravljamo, če želja izhaja iz nas samih. Kadar si cilj postavimo 

sami in kadar se ukvarjamo z določeno aktivnostjo zato, ker sami tako želimo, govorimo o 

notranji motivaciji (Slobodnik idr., 2005). Notranja motivacija je naravna težnja iskanja 

izzivov in izvira iz dejavnikov, kot sta interes ter radovednost. Kadar smo notranje motivirani, 

ne potrebujemo nobenih zunanjih spodbud, ker je dejavnost že sama po sebi nagrada. 

Ravnanje notranje motiviranega človeka je povezano z dobrim psihičnim počutjem, z 

veseljem in uživanjem, s pripravljenostjo na napor, z zabavo ter vztrajnostjo. Pomembni so 

notranji kriteriji uspešnosti (Škof, 2010). Notranje motivirani posamezniki v športu vztrajajo 

zaradi športa samega − uživanje v neki aktivnosti, osebne izbire, pozitivni učinki in občutek, 

da so se zlili z dogajanjem. Kadar športniki verjamejo, da so oni sami vzrok za to, da so 

vključeni v šport in tudi za rezultat, so najbolje notranje motivirani (Kajtna in Jeromen, 2013).  

Na notranjo motivacijo učencev močno vplivajo njihovo stališče do športa, uživanje v 

dejavnosti in razredna klima. Učenec je notranje motiviran takrat, kadar dejavnost izvaja 

prostovoljno in  v zameno ne pričakuje nagrade ali kazni. Kvalitetno izvajanje dejavnosti 

(izzivi, radovednost, interes, samostojno obvladanje dejavnosti in neodvisno odločanje za 
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akcijo) je veliko bolj pomembno od samega rezultata. Če se otrok pouka udeležuje zato, ker 

mu je zanimiv in zabaven, ne pa zato, ker je ravno na urniku, pomeni, da je notranje motiviran 

(Cecić Erpič, Zabukovec in Boben, 2005).  

 

• Zunanja motivacija 

Kadar si cilja ne postavimo sami, ampak ga nam postavi kdo drug, govorimo o zunanji 

motivaciji. Če neko dejavnost počnemo zaradi drugih, v njej ne bomo našli zadovoljstva 

(Slobodnik idr., 2005). »Zunanja motivacija se kaže v tem, da nekaj naredimo zato, da bi si 

zaslužili oceno ali nagrado, se izognili kazni, zadovoljili učitelja. Sama dejavnost nas v resnici 

ne zanima, zanima nas to, kaj bo prinesla. Zunanje motivirani učenci iščejo čim lažje delo, 

pomembne so jim ocene, rezultati« (Škof, 2010, str. 218). Pohvale, nagrade, kazni, želja biti 

enak uspešnejšemu, želja po ugoditvi staršem ali učitelju in podobni motivi so zunanja 

motivacijska sredstva in ko ta prenehajo delovati, navadno ugasne tudi pripadnost neki ideji, 

stvari ali dejavnosti, ki smo jo prej izražali. Če nekdo nekaj počne zaradi zunanjega motiva, še 

ne pomeni, da ima to rad (Kristan, 1997).  

 

Delitev motivacije na zunanjo in notranjo je velikokrat preveč trda in toga ter ne more zajeti 

vseh nivojev in vrst motivacije v vzgojno-izobraževalnem procesu. Tako je najbolj pogosto 

prepletanje dejavnikov zunanje in notranje motivacije. Primer: posameznik se odloči za redno 

in telesno zahtevnejšo vadbo, pri kateri ne uživa, ve pa, da so te dejavnosti pomembne pri 

doseganju cilja, npr. zmanjšanju telesne teže (Škof, 2010). 

 

Predmet šport je eden izmed dejavnosti, katerih kvaliteta je v veliki meri odvisna od 

motivacije učencev. Pri različnih starostih so motivi za ukvarjanje s športom lahko različni. 

Zato mora biti šport organiziran zanimivo in raznoliko, tako da lahko vsak učenec najde 

nekaj, kar ga zanima in kjer lahko izrazi svoje sposobnosti (Kocijančič, 2007). 

»Najpomembnejše pri športni vzgoji je mladim vsaditi pozitiven odnos in ljubezen do športne 

dejavnosti oziroma do posameznih vsebin športne dejavnosti. Brez tega ni realno pričakovati 

pozitivnih bioloških prilagoditev, kaj šele dolgoročnih pozitivnih psihosocialnih učinkov 

športne vzgoje« (Škof, 2010, str. 219).  
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Trije ključi motiviranja otrok 

• Usmerjanje na uspeh 

Učitelj mora za učence organizirati takšne dejavnosti, pri katerih bodo uspešni, se bodo 

zabavali in nevede tudi izboljšali svoje zmožnosti, ker neuspeh mnogokrat povzroča to, da ne 

želimo več poizkušati. 

• Notranje motiviranje 

Učitelj mora svoje učence čim bolj notranje motivirati in jih s tem odvrniti od tega, da bi se s 

svojimi sošolci primerjali, a se obenem naučili spremljati in primerjati lasten napredek. S tem 

se učenci naučijo in spoznajo tudi to, kaj vse so v določenem času zmožni narediti in kako 

lahko nekaj izboljšajo. 

• Dejavnosti primerne razvojni stopnji učencev 

Dejavnosti, ki so primerne otrokovi razvojni stopnji, ga spodbujajo za trdo delo in k temu, da 

v situacijah, ko jim ne gre najbolje, ne popustijo. Več kot imajo učenci možnosti, več izkušenj 

bodo imeli in s tem bodo tudi bolj motivirani (Graham, 2001).  

 

 

2.3 Predmet šport 

 

Danes ljudje veliko pozornost namenjajo vprašanju, kaj je kakovost življenja in kako jo 

izoblikujeta posameznikov poklic ter njegov prosti čas. H kakovosti preživljanja prostega časa 

pa zagotovo v veliki meri pripomore tudi športno udejstvovanje. Zato ni vseeno, kakšne 

navade si posameznik pridobi v mladosti, na kakšen način se ukvarja s športom, kakšna 

znanja ima o učinkih različnih športnih dejavnosti, ustrezni količini vadbe in obremenitvi. Vsi 

otroci se med obveznim šolanjem seznanijo s sistematičnim športnovzgojnim procesom. Ob 

športnem udejstvovanju mora otrok ali mladostnik doživljati ugodje, saj je od tega v veliki 

meri odvisno, ali bo gibanje in šport kasneje v odraslosti vpletel v svoj prosti čas (Kovač in 

Jurak, 2012). 

 

»Športna vzgoja naj bi namreč poleg pomembnih pozitivnih vplivov na telesni, gibalni, 

spoznavni, čustveni, socialni in moralni razvoj otroka in mladostnika dajala vseživljenjska 

funkcionalna znanja, ki naj bi posamezniku omogočala, da si v odraslosti sam organizira svoje 

prostočasno športno udejstvovanje« (Fairclough in Stratton, 2005; Resolucija Evropskega 

parlamenta o vlogi športa v izobraževanju, 2007; povzeto po: Kovač in Jurak, 2012, str. 11). 
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V učnem načrtu za športno vzgojo je predmet šport opredeljen kot »nenehen proces bogatenja 

znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter kot 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 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 skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski 

optimizem« (Kovač in Novak, 2011, str. 4). 

 

Predmet šport se izvaja v vseh razredih osnovne šole. Zajema 834 ur rednega pouka in 5 

športnih dnevov v vsakem šolskem letu. Program je glede razvojnih značilnosti učencev 

vsebinsko, organizacijsko in metodično zaokrožen v tri šolska obdobja. V vsakem obdobju 

šola ponuja tri vrste dejavnosti: 

• dejavnosti, ki so obvezne za vse učence, 

• dejavnosti, ki jih šola ponudi (prostovoljno vključevanje učencev), 

• dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi (prostovoljno vključevanje učencev) 

(Kovač in Novak, 2011). 

 

Tabela 1: Program športne vzgoje v šoli 

 Prvo triletje Drugo triletje Tretje triletje 

Redni pouk z 

dvajseturnim 

tečajem plavanja v 

2. ali 3. razredu. 

Redni pouk. Redni pouk. Dejavnosti, ki so obvezne 

za vse učence. 

Pet športnih dnevov 

na leto. 

Pet športnih dnevov 

na leto. 

Pet športnih 

dnevov na leto. 

 Šola v naravi s 

poudarkom na 

plavanju in zimskih 

dejavnosti. 

 

Športne interesne 

dejavnosti. 

Športne interesne 

dejavnosti. 

Športne interesne 

dejavnosti. 

Dejavnosti, ki jih šola 

ponudi (prostovoljno 

vključevanje učencev). 

Dopolnilni pouk. Dopolnilni pouk. Dopolnilni pouk. 
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  Izbirna predmeta 

šport in ples. 

Nastopi, prireditve 

in šolska športna 

tekmovanja. 

Prireditve in šolska 

športna 

tekmovanja. 

Prireditve in šolska 

športna 

tekmovanja. 

Tečaji, šole v 

naravi, športni 

tabori oz. druge 

integrirane oblike. 

Tečaji, šole v 

naravi, športni 

tabori oz. druge 

integrirane oblike. 

Tečaji, šole v 

naravi, športni 

tabori oz. druge 

integrirane oblike. 

Dodatni programi 

(Zlati sonček, 

Ciciban). 

Dodatni programi 

(Krpan, Mladi 

planinec).  

Dodatni programi ( 

Mladi planinec 

…). 

Minuta za zdravje. Minuta za zdravje.   

Dodatne dejavnosti, ki 

jih šola ponudi 

(prostovoljno 

vključevanje učencev). 

Športni oddelki. Športni oddelki. Športni oddelki. 

(Kovač in Novak, 2011) 

 

Sodobnejše pedagoške teorije in tehnologije poučevanja v slovenski šoli poudarjajo načelo 

individualizacije, kar pomeni, da se morajo upoštevati individualne razlike med otroki v 

skupnem procesu poučevanja (Kovač in Jurak, 2012). Učni načrt priporoča, da je zaradi 

varnosti in upoštevanja individualizacije v vadbeni skupini največ 20 učencev. V drugem in 

tretjem triletju naj bodo učenci pri rednem pouku športa zaradi razlik v biološkem razvoju 

razdeljeni v fantovske in dekliške skupine. Pri plavanju, smučanju, kolesarjenju in 

pohodništvu je potrebno upoštevati normative (Kovač in Novak, 2011). 

 

Osrednji cilj predmeta šport v današnjem času je skrb za razvoj telesne pripravljenosti 

(kondicije) in zdravja mladih ljudi oz. vzgoja za zdrav življenjski slog otrok in mladine. Učni 

načrt za športno vzgojo v osnovni in tudi v srednji šoli v Sloveniji v celoti sledi tem nalogam 

(Škof, 2010). »Otroci in mladi v okviru učnega načrta spoznajo in razumejo vlogo in pomen 

gibanja, športa in kondicijskih dejavnosti kot pomembnih/neizogibnih elementov kakovosti 

življenja oziroma zdravega življenjskega sloga. Hkrati pa morajo biti mladi skozi izvedbo 

vsebin programov športne vzgoje deležni dovolj obsežne in intenzivne športne dejavnosti, ki 

jim bo omogočila osvojiti primerno raven aerobne vzdržljivosti in drugih dejavnikov splošne 

telesne kondicije (mišične moči in vzdržljivosti, gibljivosti, hitrosti in koordiniranosti telesa). 
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Še bolj kot to pa je pomembno, da so programi naravnani k spodbujanju športne in telesne 

dejavnosti tudi v prostem času – da so usmerjeni k oblikovanju zdravega življenjskega sloga 

mladih ljudi« (Škof, 2010, str. 21). 

 

 

2.3.1 Predmet šport po željah učencev  

 

»V vsakem človeku je skrita želja po samostojnosti in nadzoru nad svojim življenjem. Potrebi 

po samoomejevanju je zadoščeno, kadar lahko svobodno izbiramo med ponujenimi 

možnostmi in tem, kako se bomo vedli. Bistvo svobodnega odločanja je v tem, da raje sami 

izbiramo potrebe, kakor da nas nekdo sili v početje, ki se nanaša na njegove potrebe« (Škof, 

2010, str. 230). 

 

Omogočanje izbire je najpomembnejša strategija za spodbujanje avtonomnosti pri učencih. 

Kadar učenci sami izbirajo in se odločajo postajajo bolj predani nalogi in notranje motivirani, 

kar pa pomeni, da postanejo odgovorni za svoj napredek in znanje. Zato je pomembno, da 

lahko učenci včasih soodločajo pri določenih segmentih pouka – pri poteku pouka, 

ocenjevanju, vrednotenju svojih dosežkov. Učitelj lahko učencem omogoči izbiro različnih 

vsebin in dejavnosti, ki vodijo k istemu cilju, vrstni red opravljanja nalog, svobodo pri izbiri 

časa, kdaj bodo opravili svojo nalogo itn. S takimi vzpodbudami učenci razvijajo višjo 

stopnjo razumevanja postopkov vadbe in vrednotenja osebnih dosežkov, obenem pa 

doživljajo zadovoljstvo ob lastni športni dejavnosti in bolj spoštujejo svojo športno 

udejstvovanje (Škof, 2010). 

 

»Vzgojno prakso, ki temelji na otrokovih interesih, imenujemo pedocentrizem« (Kristan, 

2009, str. 170). S takšno vzgojo, kjer naj bi otrok postavljal vzgojno-izobraževalne smotre in 

cilje ter izbiral vsebine in organizacijske prijeme, se je v zgodovini ukvarjal tudi Rousseau. 

Sodobna pedagogika pa pedocentrizem odklanja, saj trdi, da mora biti vzgojno-izobraževalni 

proces strokovno in znanstveno utemeljen (Kristan, 2009). 

 

Kristan (2009) meni, da je ideja o urah športa, kjer učenci delajo tisto kar želijo in imajo 

najraje, razvrednotenje športne stroke in športne znanosti na raven rekreacije. Predmet šport 

pa ni namenjen rekreaciji, ampak je in mora biti pomemben in odgovoren vzgojno-

izobraževalni proces, ki mora biti smiselno in strokovno voden. Šport po izbiri učencev oža in 
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siromaši pedagoški proces. Učenci izbirajo le znane vsebine, le tisto kar poznajo in znajo, ne 

bodo se pa seznanili s vsebinami, ki so koristne in imajo pri sodobnem predmetu šport velik 

pomen (Kristan, 2009). »Glede na cilj v Učnem načrtu (2011) bi bilo smiselno, da učitelji 

učence seznanijo z novimi vsebinami, s katerimi se bodo lahko ukvarjali v vseh obdobjih 

življenja. Cilj športne vzgoje je učence navdušiti za dejavnosti, katerih se bodo posluževali 

tudi po končanem šolanju in z njimi ohranili vitalnost in zdrav način življenja« (Košak, 2013, 

str. 30). Naloga vsake smiselne vzgoje, tako tudi predmeta šport je, da s posredovanjem novih 

vsebin načrtno širi obzorja in s tem ustvarja individualne posebnosti ter odkriva nove interese. 

S pretiranim upoštevanjem želja učencev pa sta ti dve funkciji vzgoje zanemarjeni. Poleg 

vzgojno-izobraževalnega programa mora šola nuditi tudi različen program športnih interesnih 

dejavnosti, kjer se lahko prisluhne željam in izbiri učencev (Kristan, 2009). »Obvezna športna 

vzgoja je namenjena seznanitvi z najrazličnejšimi športi in navdušenju učencev za različne 

dejavnosti. Šolske interesne dejavnosti so namenjene željam in izbiri učencev« (Košak, 2013, 

str. 30). Pretirano upoštevanje učenčevih želja je tudi organizacijsko neuresničljivo, saj je v 

razredu veliko učencev, ki majo svoje interese in so jim všeč različne dejavnosti. 

Uresničevanje vseh interesov in želja bi bilo nesmiselno (Kristan, 2009). 

 

 

2.3.2 Vloga učitelja pri predmetu šport 

 

»Učno-vzgojni proces je vselej rezultat učenčevega in učiteljevega prizadevanja ter njunega 

medsebojnega sodelovanja, ki ga vplivi okolja lahko spodbujajo ali zavirajo. Učitelj je srce in 

duša vzgojno-izobraževalnega procesa. Od njegove učinkovitosti (od njegovih znanj in 

izkušenj – usposobljenosti (kompetence), njegovih občutkov – intuicije, energije – erosa, 

osebnostnih lastnosti itd.) je v veliki meri odvisno, kako globoko v srcu bodo mladi nosili 

šport in zdrav način življenja« (Škof, 2010, str. 22). 

 

Škof (2010) meni, da se pri delu z učenci prepletajo učiteljeve številne vloge. Enkrat kultivira 

učence, drugič diagnosticira stanje posameznika. Določiti mora pravo nalogo pravemu učencu 

v pravem trenutku. Pri tem ga vodita preciznost in poglobljen pristop znanstvenika. A 

vseskozi mora učitelj biti tudi vodja, ki skrbi za dobre odnose, motiviranost in pripadnost. 

Uspešno pedagoško delo učitelja temelji tudi na tem, da v razredu ustvari harmonijo 

medsebojnih odnosov in vzpostavi zaupanje. Le z ljubeznijo in s spoštovanjem učencev, z 
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resnico in ljubeznijo do športa ter z znanjem si učitelj lahko oblikuje pravo, pristno avtoriteto 

(Škof, 2010). 

 

 

2.4 Doživljanje športa 

 

Otroci v razvojnih obdobjih doživljajo in izražajo čustva kot so veselje, jeza, naklonjenost, 

anksioznost, strah, radovednost, ljubosumje in druga. Nadaljnji čustveni razvoj skupaj z 

razvojem socialnih in spoznavnih sposobnosti pa otrokom omogoča boljše zavedanje, 

razumevanje in razlaganje lastnih čustev in čustev drugih ter tudi vse bolj učinkovito 

nadzorovanje doživljanja in izražanja čustev (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

 

»Vsak učenec športno vzgojo doživlja drugače, po svoje. Kljub temu, da prav športna vzgoja 

velja za predmet, ki ga imajo učenci najrajši in se ga najbolj veselijo, pa je prav športna 

vzgoja tista, pri kateri učenci doživljajo različne strahove, tudi takšne, ki jih pri drugih šolskih 

predmetih ne srečajo. Nekateri se bojijo višine, padcev, poškodb, drugi učitelja, kaznovanja, 

posmehovanja sošolcev ali slabih ocen« (Ponikvar, 2012, str. 47). 

 

 

2.4.1 Strah 

 

»Strahovi so skupina čustev, za katere je značilno, da jih subjekt doživlja, ko oceni, da je 

ogrožena katera izmed njegovih vrednot in da se ne bi mogel ustrezno zoperstaviti objektu in 

situaciji, ki ga ogroža« (Milivojević, 2008, str. 490). 

 

 

2.4.1.1 Funkcija strahu 

 

»Strah je neprijetno čustvo, ki ima različne funkcije. Lahko deluje kot varovalni dejavnik in 

posameznika varuje pred soočenjem s situacijami, ki jih ne obvlada in v katerih bi se lahko 

poškodoval, doživel prevelik stres itd. (strah pred hitro drvečimi avtomobili, globoko vodo, 

nekaterimi nevarnimi živalmi itd.). Strah pa je lahko tudi zavora in posameznika po 

nepotrebnem sili v izogibanje določenim situacijam in mu preprečuje, da bi si pridobil nove 
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izkušnje in spretnosti (strah pred sovrstniki, domačimi živalmi, temo, delanjem napak, itd.)« 

(Horvat in Magajna, 1987, str. 191). 

 

 

2.4.1.2 Kako nastanejo strahovi 

 

Glede na nastanek poznamo dve vrsti strahu: naučeni in prirojeni. Naučene strahove otrok 

posnema in jih prevzame od staršev ali koga drugega. Prvotno učno situacijo, v kateri strah 

nastane, je težko odkriti. Za prirojene strahove je značilno, da se otrok v določeni starosti 

začne tipično bati nekaterih stvari, s katerimi nima nobenih negativnih izkušenj (npr. kače, 

podgane itd.) (Horvat in Magajna, 1987). 

 

Horvat in Magajna (1987) pravita, da strah pogosto težko ločimo od podobnega neprijetnega 

občutka, anksioznosti ali tesnobe. Strah je predvsem bolj specifično čustvo, ki je vezano na 

določen predmet ali situacijo. »Anksioznost pa je bolj razpršeno čustveno stanje brez točno 

določenega predmeta strahu. Posameznik doživlja nekaj nedoločenega, a ogrožujočega« 

(Horvat in Magajna, 1987, str. 191). Tesnobo doživljamo takrat, kadar točno ne vemo, česa 

nas je strah. Hauck (1987) opredeljuje strah »izključno kot občutek ogroženosti zaradi vzroka, 

ki se ga zavedamo, tesnobo pa kot občutek ogroženosti zaradi vzroka, ki se ga ne zavedamo« 

(Hauck, 1987, str. 17). Kombinacijo strahu in tesnobe imenujemo fobija. Fobija se pojavi ko 

ne vemo točno česa se bojimo, mislimo pa, da vemo (Hauck, 1987). »Med najpogostejše 

fobije spada šolska fobija, ki se kaže v reakcijah joka, bruhanja, morda bolečine v trebuhu ter 

v močni čustveni vzburjenosti ob odhodu v šolo« (Horvat in Magajna, 1987, str. 193). 

 

 

2.4.1.3 Strah v šoli 

 

Strah je čustvo, ki ga v povezavi z učenjem najpogosteje omenjamo. Mnenja o tem, kakšen 

vpliv ima strah na učence, so različna. Eni menijo, da strah hromi spominske in miselne 

funkcije, drugi pa, da jih spodbuja, celo, da za nekatere učence predstavlja sploh edino 

spodbudo za učenje (Marentič Požarnik, 2000).   

Sestavine strahu so lahko:  

• fiziološke (hitrejši utrip srca, potenje, bledica, hripavost, jecljanje, tiki, zadrgnjeno 

grlo), 
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• spoznavne (občutek ogroženosti), 

• vedenjske (priprave na beg ali spopad z nevarnostjo) (Marentič Požarnik, 2000). 

 

V šoli nastaja veliko situacij, ki povzročajo večji ali manjši strah. Delimo ga na socialni strah, 

ki lahko nastane pred izgubo vpliva (v razredu, v družbi), strah pred zavrnitvijo sošolcev in 

njihovo agresivnostjo, trpinčenjem, pred nepriznavanjem ali posmehom s strani sošolcev ali 

učiteljev ter na storilnostni strah, ki lahko nastane zlasti v situacijah preverjanja in 

ocenjevanja (strah pred neuspehom, nizko oceno, strah, da ne bi v določeni situaciji 

»odpovedal«). Storilnostni strah je izrazitejši, čim pomembnejša je situacija v učenčevih očeh 

(Marentič Požarnik, 2000).  

 

 

2.4.1.4 Strahovi pri športu 

 

»Svet okrog nas neprestano ponuja situacije, v katerih občutimo strah. Skakalec ob 

ponesrečenem skoku, ko visoko v zraku krili z rokami in lovi ravnotežje, občuti strah. Smučar 

na tekmovanju, kjer je pravkar nekdo grdo padel, prav tako občuti strah. Strah občuti tudi 

nogometni vratar, ko ob zaključenih enajstmetrovkah stoji nasproti strelcu in odloča o usodi 

celotnega moštva, hokejsko moštvo, ko v goste prihaja najbolj zveneče moštvo in še mnogi 

drugi« (Tušak in Tušak, 2001, str. 253). 

 

Strah se velikokrat pojavi tudi zaradi zaznave nevarnosti, ki jo prinaša objektivna zunanja 

situacija (Tušak in Tušak, 2001). Spremembe počutja, nerazumevanje in nespodbudna klima v 

skupini, večja obremenitev med urami športa, nepričakovan poraz ali trenutni neuspeh lahko 

povzroči, da posameznik reagira z večjim številom strahov in z večjo intenzivnostjo strahu, 

kar posledično pomeni manjšo športno uspešnost (Horga, 1993). 

 

Schubert (1988) navaja nekaj zelo verjetnih vzrokov za razvoj strahov v športu: 

• športnik se spominja neke negativne izkušnje (lastne ali izkušnje kolegov), 

• športnik je prepričan, da so zahteve trenerja, tekmovanja ali javnosti večje, kot pa 

so njegove sposobnosti, 

• so posledica navodil, kot npr.: »Pazi, da se ne poškoduješ! Pazi, da ne padeš in si 

česa ne zlomiš, itd.« (Schubert, 1988). 
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V športu se pogosto govori o tremi, ki ji strokovno rečemo predtekmovalna anksioznost in 

predstavlja posplošen strah. Športnik se ne zaveda točno, česa ga je strah, občuti le stanje 

vznemirjenosti. Za športnikovo tremo se pogosto skrivajo tipični športni strahovi, s katerimi 

se zlasti mladi športniki ne znajo najbolj spoprijemati. Posledice so pogosti odstopi, 

razočaranja in slabši rezultati na tekmovanjih. Med tipične strahove prištevamo:  

 

• Strah pred neuspehom 

Je najpogostejši in logično gledano najbolj razumljiv športnikov strah. Značilen je predvsem 

za športnike, ki so že bili uspešni in se bojijo izgubiti. Športniku poraz ali neuspeh zniža 

samozaupanje in spremeni njegovo vlogo v družini ter družbenih skupnostih.  Nekateri 

športniki se bojijo odziva javnosti na poraz. Tak strah je redkejši pri mlajših, še 

neuveljavljenih športnikih. 

 

• Strah pred uspehom 

Je najbolj zanimiv in nelogičen športnikov strah. Značilen je predvsem za mlade športnike, ki 

niso vajeni uspehov in se naenkrat prebijajo v ospredje. Ob nenadnem uspehu in dobrih 

rezultatih se njihov položaj naenkrat spremeni. Športniki se ustrašijo predvsem pritiska in 

izpostavljanja javnosti. 

 

• Strah pred zavrnitvijo (staršev ali trenerja) 

Strah pred zavrnitvijo je močno povezan z odnosom športnika do staršev in kasneje po 

dolgoletni navezanosti tudi do trenerja, saj skupaj gradijo želje po uspehu. Športnika je strah 

predvsem, da bi pri neuspehu prišlo do zavrnitve s strani staršev ali trenerja. 

 

• Strah pred agresivnostjo 

Pri strahu pred agresivnostjo govorimo o strahu pred lastno agresivnostjo. Športnika je strah, 

da bi na treningu moral reagirati tako agresivno, da bi nasprotnika morda tudi poškodoval. 

Zato ponavadi ne reagira tako, kot bi moral in ne doseže želenega rezultata. Takšen strah se 

največkrat pojavi pri bolj agresivnih športih (boks, hokej, nogomet) in posameznikih, ki so že 

kdaj imeli izkušnje z agresivnostjo. 
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• Strah pred bolečino oz. poškodbo 

Strah pred bolečino in poškodbo se pojavlja predvsem pri vzdržljivostnih športnikih (maraton, 

plavanje, smučarski teki), kjer se morajo navaditi na neprijetno bolečino, pri športnikih, kjer 

je nevarnost pred nevarnimi poškodbami (smučarski skoki, alpsko smučanje, gimnastika) in 

pri športnikih, ki so v neposrednem kontaktu z nasprotnikom (hokej, nogomet, rokomet 

borilni športi) (Tušak, Marinšek in Tušak, 2009).  

 

Strah na različne načine vpliva na športnikovo dejavnost: 

 

• fiziološki učinki: 

- povečana napetost mišic, 

- povišan srčni utrip, 

- nevrokemične spremembe, 

 

• psihološki učinki: 

- upad koncentracije, 

- povečana raztresenost, 

- upad samozavesti, 

- povečana pozornost na bolečino, 

 

• nastop: 

- slabši izkoristek energije, 

- upad pozornosti, ki je orientirana le na nastop, 

- večja dovzetnost za poškodbe (Slobodnik idr., 2005). 

 

Te strahove in opredelitve lahko preprosto prenesemo na povsem običajno uro športa, kjer se 

učenci vsakodnevno znajdejo v podobnih situacijah in se spopadajo s podobnimi strahovi kot 

športniki. Vse to pa posledično vpliva na njihovo uspešnost pri predmetu šport in športu 

nasploh (Horga, 1993). 
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2.4.1.5 Premagovanje strahov 

 

Športniki se pred strahovi branijo na različne načine. Velikokrat se vnaprej opravičujejo za 

neuspešno izvedeno nalogo ali pa se poskušajo izmakniti nalogi, rekoč, da so preutrujeni in 

izčrpani, poškodovani. Včasih se branijo agresivno ali pa reagirajo z begom, odpovejo nastop 

(Tušak in Tušak, 2001). 

 

Hauck (1987) podaja nekaj različnih načinov kako lahko premagamo strah: 

• Eden najpomembnejšim možnosti premagovanja strahu je tveganje. Moramo biti 

pripravljeni tvegati in se izpostaviti tistemu, česar nas je strah, da se tega strahu 

lahko znebimo. Strah premagamo takrat, kadar naredimo prav tisto, česar se 

bojimo. 

• Ljudje velikokrat ne želimo poskusiti nekaterih stvari, saj se bojimo, da ne bi bili 

uspešni. Če neko stvar želimo dobro opravljati, za to potrebujemo veliko vaje in ni 

narobe, če nam na začetku povzroča težave. »Bolj pomembno je, da smo aktivni, 

kot da smo uspešni« (Albert Elias). Z vajo, analiziranjem svojega dela in kritičnim 

pristopom bomo napredovali in bomo vedno boljši ter uspešnejši. 

• Največkrat nas je strah, ker sami sebe prepričamo, da je nekaj nevarno in strašno, 

zato moramo spremeniti napačna prepričanja. 

• Ponavadi nas je strah situacij, s katerimi nimamo izkušenj. Ob danih priložnostih 

moramo doživeti in se naučiti največ, da dobimo izkušnje in se znebimo strahov.  

• Strah lahko premagamo tudi z različnimi vajami za sproščanje. Zelo dober način za 

umiritev in sprostitev telesa in duha so raztegovalne vaje, ki jih zahteva joga, ter 

dihanje in meditacija. 

• Strahu ne moremo premagati na hitro, saj se v nasprotnem primeru lahko še 

poveča. Zato strah premagujemo počasi in postopoma (Hauck, 1987). 

 

Namen diplomskega dela je pridobiti podatke o tem, kako predmet šport doživljajo otroci 2. 

triletja v regiji Prekmurje. Ugotoviti želimo, ali imajo učenci radi predmet šport, kdo jih 

poučuje, kam ga uvrščajo po priljubljenosti in pomembnosti za nadaljnje življenje, kako 

doživljajo ocenjevanje. Ugotoviti želimo tudi, katere športe in dejavnosti imajo učenci pri 

predmetu šport radi, katerih ne marajo in kaj bi pri predmetu radi počeli, če bi lahko sami 
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izbirali. Zanima nas, ali osnovne šole v prekmurski regiji izvajajo aktivni odmor in kakšna je 

priljubljenost le-tega. 

 

S pridobljenimi podatki raziskave nas bodo učenci opozorili na to, na kaj morajo biti učitelji 

pozorni pri načrtovanju kakovostnega športnovzgojnega procesa, da bodo učenci pozitivno 

doživljali predmet šport in da bo ta predmet za vsakega učenca čim bolj zanimiv in privlačen. 
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3. CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

• Ugotoviti, kateri šolski predmet je najbolj priljubljen med učenci. 

• Ugotoviti, kateri šolski predmet se zdi učencem najpomembnejši za življenje. 

• Ugotoviti, katere športe in dejavnosti imajo učenci pri predmetu šport najraje. 

• Ugotoviti, ali imajo učenci radi predmet šport. 

• Ugotoviti, ali imajo učenci aktivni odmor in ali jim je to všeč. 

• Ugotoviti, ali bi učenci želeli imeti aktivni odmor. 

• Ugotoviti, ali so učenci zadovoljni z ocenami pri predmetu šport. 

• Ugotoviti, ali bi učenci raje imeli predmet šport brez ocen. 

• Ugotoviti, ali je učence strah ocenjevanja pri predmetu šport. 

• Ugotoviti, katerih športov in dejavnosti pri predmetu šport učenci ne marajo. 

• Ugotoviti, kaj bi učenci pri predmetu šport najraje počeli, če bi lahko sami izbirali. 
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4. HIPOTEZE 

 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

• H1: Predmet šport je med učenci najbolj priljubljen šolski predmet. 

• H2: Učencem je predmet šport pomemben za življenje. 

• H3: Učenci imajo najraje šport med dvema ognjema. 

• H4: Učenci imajo pri predmetu šport najraje dejavnosti po lastni izbiri. 

• H5: Učenci imajo radi predmet šport. 

• H6: Več kot polovica učencev nima aktivnega odmora. 

• H7: Večina učencev bi želela imeti aktivni odmor. 

• H8: Večina učencev je z oceno pri predmetu šport zadovoljna. 

• H9: Učenci predmeta šport brez ocenjevanja ne bi imeli. 

• H10: Učencev ocenjevanja pri predmetu šport ni strah. 

• H11: Učenci pri predmetu šport ne marajo testiranja za športnovzgojni karton. 

• H12: Učenci bi po lastni izbiri najraje igrali nogomet. 

• H13: Učenke bi po lastni izbiri najraje plesale. 
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5. METODE DELA 

 

5.1 Vzorec merjencev 

 

V vzorec merjencev je bilo vključenih 449 učencev, ki so v šolskem letu 2011/2012 

obiskovali 4., 5. in 6. razrede osnovnih šol v regiji Prekmurje.  

 

Tabela 2: Število prejetih vprašalnikov po šolah 

ŠOLA f f (%) 

OŠ III Murska Sobota 99 22,0 

OŠ II Murska Sobota 118 26,3 

OŠ Odranci 41 9,1 

DOŠ I Lendava 173 38,5 

OŠ Krog 18 4,0 

SKUPAJ 449 100 

Legenda:  

f – frekvenca ali število vrednosti 

f (%) – odstotek vrednosti 

 

 

Tabela 3: Število vključenih učencev po spolu in razredu 

      SPOL 

 

RAZRED      

f 

 DEČEK 

f (%) 

DEČEK 

f  

DEKLICA 

f (%) 

DEKLICA 

f  

SKUPAJ 

f (%) 

SKUPAJ 

4. 86 55,8 68 44,2 154 34,7 

5. 64 45,4 77 54,6 141 31,6 

6. 66 43,7 85 56,3 151 33,6 

SKUPAJ 216 48,4 230 51,6 446 100 

Legenda:  

f – frekvenca ali število vrednosti 

f (%) – odstotek vrednosti 
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Tabela 4: Število učencev, ki jih poučuje  razrednik/razredničarka, učitelj/učiteljica športa, 
razrednik/razredničarka in učitelj/učiteljica skupaj. 
KDO TE UČI PREDMET ŠPORT? F  f (%)  

razrednik/razredničarka 
 

128 28,5 

učitelj/učiteljica športa 
 

311 69,3 

razrednik/razredničarka IN 

učitelj/učiteljica skupaj 

9 2,0 

manjkajoča vrednost 1 0,2 

SKUPAJ 449 100 

Legenda:  

f – frekvenca ali število vrednosti 

f (%) – odstotek vrednosti 

 

 

5.2 Vzorec spremenljivk 

 

Za pridobivanje rezultatov smo uporabili že vnaprej pripravljen anonimni vprašalnik (priloga 

1), ki ga je sestavila dr. Vesna Štemberger, doc. Vprašalnik je nastal za potrebe diplomskih 

del, ki obravnavajo zaznavanje športnovzgojnega procesa. 

 

Vprašalnik zajema 19 vprašanj, od tega so 3 vprašanja informativnega značaja (spol, šola, 

razred), 4 so vprašanja odprtega tipa, kjer lahko učenci zapišejo proste odgovore, 16 pa je 

vprašanj zaprtega tipa, kjer učenci obkrožijo želen odgovor.  

 

V prvem delu ankete so vprašanja, s katerimi smo želeli pridobiti podrobnejše podatke o 

vzorcu merjencev. V drugem delu vprašalnika se vprašanja nanašajo na subjektivne podatke o 

anketirancih in zajemajo sledeče spremenljivke: 

• priljubljenost in pomembnost šolskih predmetov, 

• priljubljenost športov in dejavnosti pri predmetu šport, 

• doživljanje predmeta šport, 

• športne aktivnosti med odmori, 

• ocenjevanje predmeta šport in strah, ki ga povzroči ocenjevanje. 
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5.3 Organizacija meritev 

 

Anketiranje je potekalo v šolskem letu 2011/2012, od januarja do aprila. Po predhodnem 

telefonskem pogovoru z ravnatelji smo vprašalnike osebno odnesli na šole. Navodila za 

reševanje smo ravnateljem posredovali ustno, učiteljem pa poleg vprašalnikov priložili pisna 

navodila. Soglasja staršev za sodelovanje njihovih otrok v raziskavah so na vseh šolah imeli 

podpisana že od začetka šolskega leta. Učenci so vprašalnike izpolnjevali v šolah v času 

pouka. Ravnatelji so nam rešene vprašalnike posredovali nazaj po pošti ali smo jih prevzeli na 

šoli. 

 

 

5.4 Metode obdelave podatkov 

 

Metoda dela je deskriptivna, empirična in neeksperimentalna. Z vprašalnikom pridobljene 

podatke smo ročno vnesli v računalniški program Microsoft Word in Excel. Obdelani so bili s 

statističnim programom SPSS 16.0 za Windows. Uporabili smo metodo osnovne statistike. 

Rezultate smo prikazali v tabelah in grafih, iz katerih so razvidni število posameznih 

odgovorov, odstotki odgovorov ter veljavni odstotki. Odgovore na vprašanja odprtega tipa 

smo obdelali ročno in jih zapisali v tabelo v programu Microsoft Word.  
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6. REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

V tem poglavju bomo predstavili in interpretirali vprašanja in dobljene rezultate v enakem 

vrstnem redu, kot si sledijo vprašanja v vprašalniku. 

 

 
6.1 Kdo te uči predmet šport? 

 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, kdo poučuje predmet šport v 2. triletju osnovne šole. 

 

Graf 1: Kdo te uči predmet šport? 

Kdo te  uči predmet šport?

2,0 %

69,4 %

28,6 %

razrednik/razredničarka učitelj/učiteljica športa razrednik/razredničarka in
učitelj/učiteljica športa

skupaj

N = 446 učencev

 

Iz dobljenih rezultatov lahko vidimo, da večino učencev, in sicer 69,4 %, poučuje 

učitelj/učiteljica športa. 28,6 % učencev poučuje razrednik/razredničarka in le 2,0 % učencev 

poučujeta učitelj/učiteljica športa in razrednik/razredničarka skupaj. Rezultati so nekoliko 

presenetljivi, saj je bilo za pričakovati, da bo odstotek učencev, ki jih poučuje 

razrednik/razredničarka nekoliko višji, glede na Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (2011) in Pravilniku o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 

izobraževalnem programu osnovne šole (2012), ki pravi, da v 4. in 5. razredu lahko športno 

vzgojo poučuje tisti, ki je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka ali 

magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) 
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ali razredni pouk. Piše pa tudi, da lahko športno vzgojo v 4. in 5. razredu poučuje tisti, ki je 

končal univerzitetni študijski program športne vzgoje ali magistrski študijski program druge 

stopnje športna vzgoja.  

 

 

6.2 Napiši, katere tri predmete imaš v šoli najraje. 

 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, katere tri predmete imajo učenci v šoli najraje. Učenci so 

odgovorili na vprašanje tako, da so izbrali najljubše šolske predmete in jih uvrstili na prva tri 

mesta. 

 

Graf 2: Katere tri predmete imaš v šoli najraje? 
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Rezultati ankete so pokazali, da je med učenci 2. triletja najbolj priljubljen šolski predmet 

šport. Na prvo mesto najbolj priljubljenega šolskega predmeta ga je postavilo 233 

anketirancev (51,9 %), na drugo mesto 22,0 % in na tretje mesto 9,4 % anketirancev. 

 

Kot drugi najbolj priljubljen šolski predmet so anketiranci izbrali matematiko (13,8 %), na 

tretjem mestu pa je najbolj zastopana likovna umetnost (10,9 %). Ti trije šolski predmeti so 

izrazito najbolj priljubljeni med učenci 2. triletja v regiji Prekmurje, vsi ostali predmeti so 

dosegli delež pod 10,0 %. 
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Dobljeni rezultati so pričakovani, saj se ujemajo z že obstoječimi raziskavami. Jurak, Kovač 

in Strel (2002), ki so raziskovali priljubljenost športa, so ugotovili, da je med učenci razredne 

stopnje najbolj priljubljen šolski predmet šport. Kar 37, 8 % učencev ga je postavilo na prvo 

mesto, velik delež učencev pa ga je postavil na drugo ali tretje mesto po priljubljenosti. Drugi 

najbolj priljubljen šolski predmet po raziskavi je matematika, tretji pa likovna umetnost 

(Jurak, Kovač in Strel, 2002). Do podobnih rezultatov so v svojih raziskavah prišle tudi Kržič 

(2012), Švigelj (2012), Ponikvar (2012), Janečko Goličič (2012) in Košak (2013). V vseh 

regijah po Sloveniji, kjer so bile te raziskave izvedene, podatki kažejo na to, da učenci šport 

postavljajo na prvo mesto med priljubljenimi šolskimi predmeti. 

 

Žibertova (2005) je v svoji raziskavi ugotovila, da na priljubljenost športa v veliki meri vpliva 

učitelj s svojimi osebnostnimi lastnostmi in načinom dela, kot so: 

- veselje do pedagoškega dela, 

- seznanjanje učencev z učnimi vsebinami in kriteriji preverjanja, 

- demonstriranje in sodelovanje učitelja pri športnih igrah, pri čemer je oblečen 

v športno opremo, 

- dodatne naloge za učence, ki imajo težave pri športnih dejavnostih. 

 

Hipoteza 1: Predmet šport je med učenci najbolj priljubljen šolski predmet je na podlagi 

dobljenih rezultatov potrjena, saj je največji delež (51,9 %) učencev šport izbral za najbolj 

priljubljen šolski predmet. 
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6.3 Napiši, kateri trije predmeti so po tvojem mnenju za življenje najbolj 

pomembni. 

 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, kateri trije predmeti so učencem za življenje najbolj 

pomembni. 

 

Graf 3: Kateri trije predmeti so najbolj pomembni za življenje? 
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Na prvo mesto so učenci za najbolj pomemben šolski predmet za življenje s 49,4 % postavili 

matematiko. Za drugi najpomembnejši šolski predmet za življenje so učenci izbrali šport 

(14,0 %), za tretji najpomembnejši predmet pa slovenščino  (12,9 %). 

 

Kljub vedno večji pozornosti, ki jo dajemo športu in pomenu gibanja za življenje so učenci po 

pomembnosti za življenje uvrstili tiste predmete (matematika, slovenščina), pri katerih lahko 

pridobijo predvsem teoretična znanja. Vendar je zelo pomembno dejstvo, ki ga ne smemo 

zanemariti, da se 14,0 % učencev že zaveda pomembnosti športa za njihovo življenje. Tudi 

šole, učitelji in starši morajo otroke vzgajati in naučiti tega, da ukvarjanje s športom postane 

njihov način življenja. 

 

Podobne rezultate so v raziskavi o pomembnosti predmeta šport za življenje v primerjavi z 

drugimi predmeti dobili tudi Strel, Jurak in Kovač (2003). Učenci so na prvo mesto po 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Novinić Tajana; diplomsko delo 
 

- 28 - 
 

pomembnosti šolskega predmeta za življenje postavili matematiko, nato slovenščino ter šport 

in tuji jezik. 

 

Hipoteza 2: Učencem je predmet šport pomemben za življenje je na podlagi podatkov 

potrjena, saj so učenci uvrstili šport na prva tri mesta najpomembnejših šolskih predmetov za 

življenje. 

 

 

6.4 Katere športe imaš pri predmetu šport najraje? 

 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, katere športe imajo učenci pri predmetu šport najraje. 

Anketiranci so imeli možnost izbire več odgovorov, največ tri. 

 

Graf 4: Katere športe imaš pri predmetu šport najraje? 
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Pri predmetu šport imajo učenci najraje igro med dvema ognjema. Izmed vseh anketiranih 

učencev jo je izbralo 57,0 %. Na drugem mestu je nogomet (49,0 %), na tretjem mestu pa 

košarka (38,1 %). Sledita še odbojka (35,4 %) in rokomet (33,9 %). Iz grafa je razvidno, da je 

najmanj učencev izbralo testiranje za značko Krpan (6,7 %). 
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Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da med učenci te starosti prevladujejo predvsem 

skupinski športi. Za skupinske športe je značilno, da udeleženci med seboj tekmujejo v 

skupinah in da je rezultat odvisen od celotne skupine, tako se lahko tudi učenci, ki se bojijo 

izpostavljanja, sprostijo in uživajo v igri. 

 

 Po priljubljenosti pri športu prevladujejo tudi igre z žogo, zato iz tega lahko sklepamo, da je 

žoga med učenci zelo priljubljen športni rekvizit. Rezultati niso presenetljivi in so primerljivi 

z raziskavo Gregoričeve (2011) o priljubljenosti iger z žogo.  

 

Glede na raziskave Kržičeve (2012), Švigeljeve (2012), Ponikvarjeve (2012), Janečko 

Goličičeve (2012) in Košakove (2013) smo pričakovali, da bodo učenci igro med dvema 

ognjema po priljubljenosti športov pri predmetu šport uvrstili zelo visoko. V njihovih 

raziskavah so učenci prav tako največkrat izbrali igro med dvema ognjema. Iz izkušenj 

menimo, da učenci te starosti zelo radi tekmujejo, to sta v svoji raziskavi ugotovili tudi 

Cugmas in Burjak (2008). Vsaka igra pa je pravzaprav nekakšno tekmovanje, zato je tudi igra 

med dvema ognjema med učenci tako priljubljena. Med dvema ognjema je dinamična 

skupinska igra z žogo, kjer se v veliki meri kaže tudi tekmovalnost. Pri igri ni izpostavljanja 

posameznika, zato vsak lahko igra sproščeno in v igri uživa.  

 

Hipotezo 3: Učenci imajo najraje igro med dvema ognjema, ki smo si jo postavili, lahko 

potrdimo, saj je največ učencev (57,0 %) izbralo igro med dvema ognjema. 
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Tabela 5: Katere športe imaš pri predmetu šport najraje? 

DEČKI DEKLICE SKUPAJ  

ŠPORT f f (%) f  f (%) f f (%) 

med dvema ognjema 102 22,9 151 33,9 256 57,0 

nogomet 183 41,0 36 8,1 220 49,0 

košarka 113 25,3 56 12,6 171 38,1 

odbojka 48 10,8 111 24,9 159 35,4 

rokomet 101 22,6 51 11,4 152 33,9 

ples 2 0,4 96 21,5 98 21,8 

atletika 44 9,9 51 11,4 95 21,2 

gimnastika 14 3,1 66 14,8 80 17,8 

testiranje za ŠVK 34 7,6 44 9,9 79 17,6 

testiranje Krpan 15 3,4 15 3,4 30 6,7 

Legenda:  

f – frekvenca ali število vrednosti 

f (%) – odstotek vrednosti 

 

Iz podatkov je razvidno, da je tako med dečki kot deklicami zelo priljubljena igra med dvema 

ognjema. Med dečki so predvsem priljubljene igre z žogo: nogomet, košarka, rokomet. 

Deklice pa imajo raje odbojko in estetske športe, kot so ples, gimnastika. Rezultati so 

pričakovani, saj je znano, da so dečkom všeč bolj tekmovalni športi, deklicam pa športi, kjer 

se kažeta lepota in koordinacija gibanja (Doupona in Petrović, 2000; povzeto po Cugmas in 

Burjak, 2008). 
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6.5 Kaj imaš pri predmetu šport rad/-a? 

 

Z vprašanjem smo želeli ugotoviti priljubljenost nekaterih dejavnikov, ki vplivajo na odnos 

učencev do športa. Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov in izbrali dejavnosti, ki jih 

imajo radi in so jim všeč.  

 

Tabela 6:  Kaj imaš pri predmetu šport rad/-a? 

 f f (%) 

športni dan 326 72,6  

da lahko sami izbiramo, kaj bomo delali 322 71,7 

šolo v naravi 223 49,7 

da imamo veliko telovadnico 193 43,0 

tekmovanja 174 38,8 

štafetne igre 148 33,0 

poligon 144 32,1 

da imamo veliko žog 111 24,7 

da imamo veliko različnih rekvizitov 98 21,8 

da imamo veliko blazin 95 21,2 

Legenda:  

f – frekvenca ali število vrednosti 

f (%) – odstotek vrednosti 

 

Izmed dejavnikov, ki vplivajo na odnos do športa, je učencem najbolj všeč športni dan. Zanj 

se je odločilo 326 učencev, kar je 72,6 % vseh anketirancev. Velikemu številu učencev, 322 

učencem, kar je 71,7 %, je zelo všeč tudi, da lahko sami izbirajo, kaj bodo počeli. Naslednji 

najpogostejši dejavnik je šola v naravi, izbralo ga je 223 učencev, kar je 49,7 %. 

 

Kljub zelo majhni razliki med prvim in drugim najpogosteje izbranim dejavnikom so nas 

rezultati nekoliko presenetili. Glede na dosedanje raziskave o priljubljenosti nekaterih 

dejavnikov, ki vplivajo na odnos učencev do športa, smo pričakovali, da imajo učenci najraje, 

da sami izbirajo kaj bodo počeli, saj vsi učenci vedo, kaj jim je všeč in kaj ne.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Novinić Tajana; diplomsko delo 
 

- 32 - 
 

Hipotezo 4: Učenci imajo pri predmetu šport najraje dejavnosti po lastni izbiri lahko 

zavrnemo, saj so učenci z 72, 6 % izbrali športni dan. 

 

Pri učencih sta športni dan in šola v naravi zelo priljubljeni dejavnosti, saj potekata bolj 

sproščeno in razgibano, otroci pridobivajo nove izkušnje, doživetja, stiki s sošolci in učitelji 

pa so tesnejši. 

 

Učencem je pri športu zelo všeč, da lahko sami izbirajo, kaj bodo počeli, vendar pa učenci ne 

poznajo vzgojno-izobraževalnih smotrov in ciljev športne vzgoje. Pouk mora biti smiselno in 

strokovno voden, kot to narekuje učni načrt, zato ni priporočljivo, da učenci sami izbirajo, kaj 

bodo počeli (Kristan, 2009).  

 

 

6.6 Ali imaš predmet šport rad/-a? 

 

Z vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali imajo učenci radi predmet šport. 

 

Graf 5: Ali imaš predmet šport rad/-a? 

Ali imaš predmet šport rad/-a? 

NE
2 %

DA
98 %

 
Hipotezo 5: Učenci imajo radi predmet šport lahko na podlagi dobljenih rezultatov 

potrdimo, saj je 437 (98 %) učencev odgovorilo, da jim je šport všeč, le 9 (2 %) učencev pa 

tega predmeta ne mara. 
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Dobljeni rezultati so bili povsem pričakovani, saj so učenci že pri drugem vprašanju, kjer smo 

spraševali po priljubljenosti šolskih predmetov, šport uvrstili na prvo mesto, zato smo tudi pri 

tem vprašanju pričakovali velik odstotek učencev, ki bodo odgovorili, da imajo šport radi. Iz 

tega lahko sklepamo, da imajo učenci na splošno radi predmet šport, vendar obstaja tudi 

majhen delež učencev, ki športa ne marajo, razlogi za to pa so lahko različni.  

 

Kvaliteten pouk, dobra organizacija vzgojno-izobraževalnega dela in v veliki meri tudi učitelj 

in njegove osebnostne lastnosti vplivajo na priljubljenost predmeta šport. Da bodo učenci 

šport vzljubili in si izoblikovali pozitiven odnos do gibanja mora biti cilj vsakega učitelja. 

Žibert (2005) meni, da učitelj lahko z različnimi strategijami vpliva na priljubljenost 

predmeta. Te so: 

- upoštevanje učenčevih želja, 

- predlaganje dodatnih nalog ob neuspehu, 

- seznanitev z učnim načrtom ob začetku šolskega leta, 

- seznanitev z namenom vadbe, 

- vnaprej določeni kriteriji ocenjevanja, 

- dobra praktična usposobljenost učitelja, 

- primerna športna oprema učitelja, 

- učiteljev pozitiven odnos do pedagoškega dela, 

- pogovor o koristnosti športa. 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Novinić Tajana; diplomsko delo 
 

- 34 - 
 

6.7 Ali imate aktivni odmor? 

 

Z odgovori smo želeli izvedeti, ali imajo učenci aktivni odmor. Ker učenci predvidoma 

termina aktivni odmor ne poznajo, smo ga zamenjali s terminom telovadba med odmori. 

 

Graf 6: Ali imate aktivni odmor? 

Ali imate aktivni odmor?

NE
89 %

DA
11 %

 
Dobljeni rezultati so pokazali, da učenci povečini nimajo aktivnega odmora. Aktivnega 

odmora je deležnih le 49 (11 %) učencev, kar 395 učencev (89 %) pa aktivnega odmora nima.  

 

Rezultati so bili pričakovani in nas niso presenetili, saj glede na izkušnje iz pedagoške prakse 

in odgovorov učencev lahko potrdimo, da aktivni odmor še ni dovolj razširjen po slovenskih 

šolah. Opažamo pa, da se na šolah pogosteje uporablja minuta za zdravje.  

 

V zadnjem času se vse bolj pogosto poudarja pomen gibanja za zdrav način življenja, v 

katerega spadata tudi aktivni odmor in minuta za zdravje. Razlogi, da se ta dva načina izvajata 

na tako malo šolah v Sloveniji, so lahko prenatrpani učni načrt, preobremenjenost učiteljev, 

časovna stiska, nezadostna izobraženost nekaterih, predvsem starejših učiteljev o aktivnem 

odmoru, neustrezni pogoji za izvajanje dejavnosti. 

 

Hipotezo 6: Več kot polovica učencev nima aktivnega odmora lahko potrdimo, saj 89 % 

učencev nima aktivnega odmora. 
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6.8 Če imate aktivni odmor, ali ti je to všeč? 

 

Pri tem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali je učencem všeč, če imajo aktivni odmor. 

 

Graf 7: Če imate aktivni odmor, ali ti je to všeč? 

Če imate aktivni odmor, ali ti je to všeč?

NE
70,6 %

DA
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Rezultati so pokazali, da je aktivni odmor všeč 79 (29,4 %) učencem. Ti rezultati se ne 

ujemajo z grafom 6.7, saj je na 7. vprašanje (Ali imate aktivni odmor?) odgovorilo 444 

učencev, od tega jih ima aktivni odmor 49. Na osmo vprašanje bi jih torej moralo odgovoriti 

toliko, odgovorilo pa jih je 79. Sklepamo, da učenci niso razumeli, da ne smejo odgovoriti na 

to vprašanje, če so na prejšnje vprašanje odgovorili nikalno. Zanesljivost rezultatov je 

vprašljiva, saj ne prikazujejo dejanskega stanja, zato jih tudi nismo posebej interpretirali. 
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6.9 Če aktivnega odmora nimate, ali bi ga želel/-a imeti?  

 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, ali si učenci želijo imeti aktivni odmor.  

 

Graf 8: Če aktivnega odmora nimate, ali bi ga želel/-a imeti? 

Če aktivnega odmora nimate, ali bi ga želel/-a imeti? 
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Dobljeni rezultati so prav tako kot pri prejšnjem vprašanju sporni. Če je na 7. vprašanje 

odgovorilo 444 učencev in jih je od tega 395 odgovorilo, da aktivnega odmora nima, ni 

smiselno, da je na 9. vprašanje odgovorilo 417 učencev. Na to vprašanje bi lahko odgovorilo 

le 395 učencev, ki so pri 7. vprašanju odgovorili, da aktivnega odmora nimajo in ne 417 

učencev, kot jih je dejansko odgovorilo. 

 

Hipoteze 7: Večina učencev bi želela imeti aktivni odmor ne moremo ne potrditi ne 

zavrniti, saj so dobljeni rezultati nesmiselni. 

 

Menimo, da je izvajanje aktivnega odmora in minute za zdravje zelo priporočljivo, saj gibanje 

in sprostitev pozitivno vplivata tako na učence kot tudi na učitelja. Povečata se storilnost in 

motivacija za delo, krepijo se mišice, možgani se sprostijo in spočijejo za nadaljnje delo. 
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6.10 Obkroži oceno, ki si jo imel/-a lansko leto pri predmetu šport. 

 

Z vprašanjem smo želeli ugotoviti, kakšna je bila ocena učencev pri predmetu šport prejšnje 

šolsko leto. 

 

Graf 9: Obkroži oceno, ki si jo imel/-a lansko leto pri predmetu šport. 

Obkroži oceno, ki si jo imel/-a lansko leto pri predmetu šport.
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Učenci so v vprašalniku obkrožili oceno, ki so jo imeli v prejšnjem šolskem letu. Z opisno 

oceno so bili ocenjeni učenci 4. razreda, ki so lani obiskovali 3. razred, to je kar 35,1 % 

učencev.  Največ učencev, 49,9 %,  je bilo ocenjenih z oceno 5 (odlično), 12,7 % učencev z 

oceno 4 (prav dobro), 2,0 % učencev z oceno 3 (dobro), 0,2 % učencev z oceno 2 (zadostno). 

Z oceno 1 (nezadostno) ni bil ocenjen noben učenec.  

 

Za večino učencev je šport zelo dobro ocenjen predmet. Dobljeni rezultati nas niso presenetili, 

saj smo pričakovali, da bo največ učencev ocenjenih z oceno 5 (odlično). Učencem ocena zelo 

veliko pomeni. Vpliva na njihovo samozavest in nadaljnji razvoj in uspeh.  

 

Otrok, ki dobi višjo oceno, se bo tudi višje vrednotil, še naprej vztrajal pri delu in se trudil za 

uspeh. Dobra ocena je za učenca motivacija, saj z njo dokaže, da zmore in se trudi še naprej. 

Otrok, ki dobi nižjo oceno, je nemotiviran za delo, saj se mu ne zdi vredno vlagati truda in 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Novinić Tajana; diplomsko delo 
 

- 38 - 
 

napora v delo, pri katerem je neuspešen. Nedejavnosti bo tako sledil še naslednji slab rezultat, 

ki bo prinesel še večji dvom o lastnih sposobnostih. Tako bo sklenjen začaran krog neuspeha 

(Zurc, 2008). Slaba ocena pri športu lahko učencu povzroči tudi občutek manjvrednosti in 

zasmehovanje s strani sošolcev. Nerodnemu in manj talentiranemu otroku pa predstavlja izvor 

negativne samopodobe in padec motivacije. Učencem, ki so pri športu sposobni, vendar leni 

in nedisciplinirani, slaba ocena predstavlja kazen (Tušak, 1996). 

 

Na motivacijo učenca in podoživljanje samega sebe v veliki meri vpliva tudi subjektivno 

doživljanje povratne informacije, zato pri ocenjevanju znanja ni pomembna samo ocena, 

ampak tudi način posredovanja. Ta mora biti za učence spodbuden in prijazen, nikakor pa ne 

žaljiv ali podcenjujoč (Štemberger, 2003a). 

 

 

6.11 Ali si bil/-a z oceno pri predmetu šport zadovoljen/zadovoljna? 

 

Z vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali so učenci z oceno pri predmetu šport zadovoljni. 

 

Graf 10: Ali si bil/-a z oceno pri predmetu šport zadovoljen/zadovoljna? 

Ali si bil/-a z oceno pri predmetu šport zadovoljen/zadovoljna? 

DA
95,7 %

NE
4,3 %

 

Zelo velik odstotek učencev je z oceno pri predmetu šport zadovoljnih, kar 95,7 %. Nikalno je 

odgovorilo le 4,3 % učencev. Rezultati so bili pričakovani, saj je večina učencev v preteklem 

šolskem letu dosegla zelo dobre ocene. Z dobljenimi rezultati lahko potrdimo Hipotezo 8: 

Večina učencev je z oceno pri predmetu šport zadovoljna. 
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6.12 Ali bi imel/-a raje predmet šport brez ocen? 

 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, ali bi učenci imeli raje predmet šport brez ocen. 

 

Graf 11: Ali bi imel/-a raje predmet šport brez ocen? 

Ali bi imel/-a raje predmet šport brez ocen? 

DA
29,8 %

NE
70,2 %

 

29,8 % učencev je na vprašanje odgovorilo, da bi raje imeli šport brez ocen, 70,2 % učencev 

pa je na vprašanje odgovorilo nikalno. To pomeni, da večino učencev ne moti, da so pri športu 

ocenjeni, zato lahko Hipotezo 9: Učenci predmeta šport brez ocenjevanja ne bi imeli tudi 

potrdimo. 

 

Dobljeni rezultati so bili pričakovani, glede na to, da imajo učenci pri tem predmetu visoke 

ocene. Dobra ocena učenca dodatno motivira za nadaljnji trud.  

 

O ocenjevanju predmet šport je napisanega in povedanega veliko, a so pogledi nanj precej 

različni. Kristan (2009) meni, da šport ni selektivni predmet, ki pripravlja mlade za delo in 

poklic, ampak le pomaga pri celostnem razvoju mladostnika ter oblikovanju vrednot, zato 

ocenjevanje predmeta ni ne potrebno in ne nujno. Največji uspeh učiteljev teh predmetov je, 

če dosežejo, da imajo učenci ta predmet radi, zato ocena sploh ni potreben in ne nujna. 

Ocenjevanje teh predmetov lahko povzroči prav nasprotni učinek. 
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Pedagoški svetovalec Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, Jože Beslič, je leta 1971 

zapisal: »Telesna vzgoja je vzgojno področje, na katerem lahko dober učitelj uspešno deluje 

tudi brez ocenjevanja« (Kristan, 2009, str. 470; po Beslič). 

 

Strinjamo se z navedbo Štembergerjeve (2004), ki meni, da je predmet šport del rednega 

predmetnika in bi se naj zato ocenjeval enako kot ostali predmeti.  

 

 

6.13 Ali te je ocenjevanja pri predmetu šport strah? 

 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, ali je učence ocenjevanja pri predmetu šport strah. 

 

Graf 12: Ali te je ocenjevanja pri predmetu šport strah? 

Ali te je ocenjevanja pri predmetu šport strah?

DA
19,4 %

NE
80,6 %

 

19,4 % učencev je odgovorilo, da jih je strah ocenjevanja pri predmetu šport, 80,6 % učencev 

pa je odgovorilo, da se ocenjevanja ne boji. Rezultati so bili pričakovani, glede na to, da so 

učenci pri športu uspešni in zadovoljni z ocenami. Hipotezo 10: Učencev ocenjevanja pri 

predmetu šport ni strah lahko potrdimo. 

 

Razlogi, zakaj se učenci bojijo ocenjevanja pri predmetu šport, so lahko različni: slaba ocena, 

slabe izkušnje z ocenjevanjem, strah pred neuspehom, izpostavljenost, zasmehovanje sošolcev 

... Če bi poznali prave razloge, bi lažje razmišljali o postopkih za zmanjšanje tega strahu. 
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Učence, ki so odgovorili, da jih je strah ocenjevanja pri športu, bi bilo potrebno vprašati, zakaj 

se bojijo. 

 

 

6.14 Katerih športov pri predmetu šport ne maraš? 

 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, katerih športov oz. dejavnosti pri predmetu šport učenci ne 

marajo. 

 

Tabela 7: Katerih športov pri predmetu šport ne maraš? 

   f f (%) 

ples 243 54,2 

gimnastika 188 42,0 

tek 174 38,8 

tehtanje 172 38,4 

merjenje kožne gube 171 38,2 

atletika 152 33,9 

testiranje za ŠVK 138 30,8 

štafetne igre 133 29,7 

nogomet 130 29,0 

rokomet 127 28,3 

košarka 119 26,6 

poligon 115 25,7 

odbojka 101 22,5 

med dvema ognjema 45 10,0 

drugo 43 9,6 

Legenda:  

f – frekvenca ali število vrednosti 

f (%) – odstotek vrednosti 

 

Pri vprašanju so učenci lahko izbirali med različnimi odgovori in obkrožili več možnih 

odgovorov ali napisali svoj odgovor pod razdelek Drugo. Največ učencev (54,2 %) pri 

predmetu šport ne mara plesa, na drugem mestu je gimnastika (42,0 %), na tretjem mestu pa 
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tek (38,8 %). Sledijo jim še tehtanje (38,4 %), merjenje kožne gube (38,2 %) in atletika (33,9 

%). Precej visoko so učenci uvrstili tudi testiranje za športnovzgojni karton (30,8 %). 

Pričakovano je najmanj učencev izbralo med dvema ognjema (10, 0 %). Pod izbiro drugo so 

učenci največkrat napisali skok v višino, skok v daljino in met vorteksa. 

 

Dobljeni rezultati so nas nekoliko presenetili, saj nismo pričakovali, da bodo učenci na prvo 

mesto po nepriljubljenosti uvrstili ples. Predvidevamo, da so ta odgovor izbrali predvsem 

dečki, ker naj bi bil ples zanje bolj »ženski šport«. Podobno velja tudi za gimnastiko, ki je po 

nepriljubljenosti na drugem mestu. Učenci so visoko uvrstili tudi tek, predvidevamo, da je ta 

za njih nezanimiv, dolgočasen in utrujajoč, verjetno ga primerjajo tudi z ogrevanjem. Podobne 

rezultate so v svojih raziskavah diplomskega dela dobili tudi Janečko Goličičeva (2012), 

Ponikvarjeva (2012) in Kržičeva (2012).  

 

Pričakovali smo, da bodo učenci na prvo mesto po nepriljubljenosti uvrstili športnovzgojni 

karton, a so uvrstili ples. Predpostavljeno Hipotezo 11: Učenci pri predmetu šport ne 

marajo testiranja za športnovzgojni karton lahko zato na podlagi dobljenih rezultatov 

zavrnemo.  Vendar pa so učenci precej visoko postavili tehtanje in merjenje kožne gube. Ti 

dve dejavnosti pa se izvajata za športnovzgojni karton. 

 

 

6.15 Česa pri predmetu šport ne maraš? 

 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, česa pri predmetu šport učenci ne marajo. 

 

Tabela 8: Česa pri predmetu šport ne maraš? 

   f f (%) 

učitelj se jezi na nas 217 48,4 

učitelj nas kaznuje, če nismo pridni 185 41,3 

k športu zamujamo 159 35,5 

sošolci vpijejo 154 34,4 

predmet šport nam odpade, če nismo pridni 137 30,6 

da imamo šport v razredu 135 30,1 

štafetne igre 117 26,1 
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drugi se mi smejijo 116 25,9 

delamo vedno iste stvari 104 23,2 

vedno se utrudim 95 21,2 

poligon 94 21,0 

tekmovanja 94 21,1 

da nimamo telovadnice 85 19,0 

umažem se, potim se 82 18,3 

učitelj/učiteljica nikoli ne telovadi z nami 80 17,9 

nisem dober pri športu 79 17,6 

kadar imamo šport zunaj 59 13,2 

učitelj/učiteljica nam nikoli nič ne pokaže 50 11,2 

šole v naravi 45 10,1 

športnih dnevov 22 4,9 

Legenda:  

f – frekvenca ali število vrednosti 

f (%) – odstotek vrednosti 

 

Pri vprašanju so učenci ponovno lahko izbirali med različnimi odgovori in obkrožili več 

možnih odgovorov. Najpogosteje so izbrali odgovor učitelj se jezi na nas, kar v 48,4 %. 41,3 

% učencev ne mara, da jih učitelj kaznuje, če niso pridni. Prav tako jim ni všeč, če k športu 

zamujajo (35,5 %), če sošolci vpijejo (34,4 %) ali da jim šport odpade, če niso pridni (30,6 

%). Najmanj učencev pri športu ne mara šole v naravi (10,1 %) in športnih dnevov (4,9 %). 

 

Učenci so na prva tri mesta vključili stvari, ki se v veliki meri nanašajo na učitelja in tudi na 

njegov značaj. Nesprejemljivo se nam zdi, da se učitelj jezi na učence, saj je za uspešen 

vzgojno-izobraževalni proces zelo pomemben dober odnos med učenci in učiteljem. Prav tako 

ni sprejemljivo, da učitelj učence kaznuje ali jim odvzame uro športa zaradi vzpostavljanja 

discipline. Šport je v vzgojno-izobraževalnem procesu enakovreden ostalim predmetom, ki so 

določeni z učnimi cilji, zato ni dopustljivo, da se zaradi pomanjkanja časa pri ostalih 

predmetih zamuja k športu. Podobno je v svoji raziskavi ugotovila tudi Žibertova (2005), ki 

meni, da osebnostne značilnosti učitelja v veliki meri vplivajo na mnenje učencev o športu in 

s tem tudi na priljubljenost tega predmeta. 
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6.16 Napiši, kaj bi ti pri predmetu šport najraje delal/-a. 

 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, kaj bi učenci pri predmetu šport najraje počeli, če bi lahko 

sami izbirali. Vprašanje je bilo odprtega tipa.  

 

Tabela 9: Kaj bi pri predmetu šport najraje delal/-a? 

IZBIRA dečki deklice IZBIRA dečki deklice 
badminton 6 9 norenje po blazinah 0 1 
nogomet 127 10 veliko športa 1 1 
gimnastika 1 5 igre z žogo 1 1 
nič 1 2 to, kar delamo 0 1 
med dvema ognjema 13 53 skrivalnice 0 1 
vseeno 0 2 poligon 0 5 
štafetne igre 0 2 lovljenje 0 1 
drsanje 0 2 plezanje po vrvi 0 1 
odbojka 2 22 telovaditi 2 1 
košarka 12 13 blazine 0 1 
šola v naravi 1 2 plezanje 0 1 
rolanje 1 1 plezanje po drogu 0 1 
kar si sami želimo 10 3 hokej 2 1 
tenis 0 1 različni športi 1 0 
tek 4 6 smučanje 1 0 
ples 1 27 športni dan 0 1 
plavanje 2 1 nove stvari 0 1 
florball 1 0 gledanje televizije 1 0 
kolebnica 0 2 igra zastavice 1 1 
rokomet 2 7 merjenje kožne gube 0 1 
igre 3 16 skok v daljino 0 2 
gimnastične vaje 0 1 lovljenje rib 1 0 
vse 2 3 met vorteksa 0 1 
atletika 1 4 namizni tenis 1 0 
bradlja 1 0 zabavati se 1 0 
skok v višino 0 2 skakanje po trampolinu 0 1 
tekmovanje 1 1 ležanje na gugalniku 1 0 
zanimivi športi 1 0    
Dobljeni odgovori so zaradi različnosti interesov, ki jih imajo učenci, številni in razpršeni. 

Učenci so največkrat izbrali nogomet (137 odgovorov), med dvema ognjema (66 odgovorov), 

ples (30 odgovorov), odbojko (25 odgovorov), košarko (24 odgovorov), igre (19 odgovorov) 

…  

 

Med izborom dečkov in deklic lahko opazimo tipično »moške« in tipično »ženske športe«. 

Dečki bi po lastni izbiri najraje igrali nogomet (127 odgovorov), deklice pa med dvema 
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ognjema (53 odgovorov). Na drugo mesto so dečki uvrstili med dvema ognjema (13 

odgovorov), medtem ko so deklice izbrale ples (27 odgovorov). Dečki na tretje mesto 

uvrščajo košarko (12 odgovorov), deklice pa odbojko (22 odgovorov).  

 

Rezultati so pričakovani glede na rezultate prejšnjih vprašanj, kjer smo spraševali po 

priljubljenosti športov in dejavnosti pri predmetu šport. Učenci bi pri športu najraje izbirali 

vsebine, ki so jim všeč. Vendar, ker je šport v vzgojno-izobraževalnem procesu enakovreden 

ostalim šolskim predmetom, mora potekati v skladu z učnim načrtom in predpisanimi cilji. Za 

kvaliteten pouk športa mora učitelj to tudi upoštevati. Smiselno pa je, da učitelj občasno 

prisluhne učencem in njihovim željam, vendar pa izbiranja vsebin nikakor ne sme prepustiti 

učencem. 

 

Hipotezo 12: Učenci bi po lastni izbiri najraje igrali nogomet lahko na podlagi dobljenih 

rezultatov potrdimo. Hipotezo 13: Učenke bi po lastni izbiri najraje plesale pa lahko 

zavrnemo, saj bi učenke po lastni izbiri najraje igrale med dvema ognjema. 
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7. SKLEP 

 

Namen diplomskega dela je bil raziskati, kako predmet šport doživljajo otroci 2. triletja v 

regiji Prekmurje. Želeli smo ugotoviti, ali imajo učenci radi predmet šport, kdo jih poučuje, 

kam ga uvrščajo po priljubljenosti in pomembnosti za nadaljnje življenje, kako doživljajo 

ocenjevanje. Želeli smo ugotoviti tudi, katere športe in dejavnosti imajo učenci pri predmetu 

šport radi, katerih ne marajo in kaj bi pri predmetu radi počeli, če bi lahko sami izbirali. 

Zanimalo nas je, ali osnovne šole v prekmurski regiji izvajajo aktivni odmor in kakšna je 

priljubljenost le-tega. 

 

V vzorec merjencev je bilo vključenih 449 učencev 2. triletja petih osnovnih šol iz regije 

Prekmurje. Raziskavo smo izvedli s pomočjo anonimnega vprašalnika, ki ga je za potrebe 

diplomskih del sestavila dr. Vesna Štemberger, doc. Pridobljene podatke smo obdelali s 

statističnim programom SPSS in jih prikazali v tabelah in grafih.  

 

V skladu z zastavljenimi cilji smo opredelili 13 hipotez, ki smo jih na podlagi analize 

rezultatov potrdili ali ovrgli. 

 

Hipoteza 1: Predmet šport je med učenci najbolj priljubljen šolski predmet je na podlagi 

dobljenih rezultatov potrjena, saj je največji delež (51,9 %) učencev šport izbral za najbolj 

priljubljen šolski predmet. 

 

Hipoteza 2: Učencem je predmet šport pomemben za življenje je na podlagi podatkov 

potrjena, saj so učenci uvrstili šport na prva tri mesta najpomembnejših šolskih predmetov za 

življenje. 

 

Hipotezo 3: Učenci imajo najraje igro med dvema ognjema, ki smo si jo postavili, lahko 

potrdimo, saj je največ učencev (57,0 %) izbralo igro med dvema ognjema. 

 

Hipotezo 4: Učenci imajo pri predmetu šport najraje dejavnosti po lastni izbiri lahko 

zavrnemo, saj so učenci z 72, 6 % izbrali športni dan. 
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Hipotezo 5: Učenci imajo radi predmet šport lahko na podlagi dobljenih rezultatov 

potrdimo, saj je 437 (98 %) učencev odgovorilo, da jim je šport všeč, le 9 (2 %) učencev pa 

tega predmeta ne mara. 

 

Hipotezo 6: Več kot polovica učencev nima aktivnega odmora lahko potrdimo, saj 89 % 

učencev nima aktivnega odmora. 

 

Hipoteze 7: Večina učencev bi želela imeti aktivni odmor ne moremo ne potrditi ne 

zavrniti, saj so dobljeni rezultati nesmiselni. Zanesljivost rezultatov je vprašljiva in ne 

prikazuje dejanskega stanja, saj bi na to vprašanje moralo odgovoriti le 49 učencev, ki so pri 

prejšnjem vprašanju odgovorili, da imajo aktivni odmor, odgovorilo pa jih je 79.   

 

Zelo velik odstotek učencev je z oceno pri predmetu šport zadovoljnih, kar 95,7 %. Z 

dobljenimi rezultati lahko potrdimo Hipotezo 8: Večina učencev je z oceno pri predmetu 

šport zadovoljna. 

 

29,8 % učencev je na vprašanje odgovorilo, da bi raje imeli šport brez ocen, 70,2 % učencev 

pa je na vprašanje odgovorilo nikalno. To pomeni, da večino učencev ne moti, da so pri športu 

ocenjeni, zato lahko Hipotezo 9: Učenci predmeta šport brez ocenjevanja ne bi imeli tudi 

potrdimo. 

 

19,4 % učencev je odgovorilo, da jih je strah ocenjevanja pri predmetu šport, 80,6 % učencev 

pa je odgovorilo, da se ocenjevanja ne boji. Rezultati so bili pričakovani, glede na to, da so 

učenci pri športu uspešni in zadovoljni z ocenami. Hipotezo 10: Učencev ocenjevanja pri 

predmetu šport ni strah lahko potrdimo. 

 

Pričakovali smo, da bodo učenci na prvo mesto po nepriljubljenosti uvrstili športnovzgojni 

karton, a so uvrstili ples. Predpostavljeno Hipotezo 11: Učenci pri predmetu šport ne 

marajo testiranja za športnovzgojni karton lahko zato na podlagi dobljenih rezultatov 

zavrnemo.  Vendar pa so učenci precej visoko postavili tehtanje in merjenje kožne gube. Ti 

dve dejavnosti pa se izvajata za športnovzgojni karton. 
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Hipotezo 12: Učenci bi po lastni izbiri najraje igrali nogomet lahko na podlagi dobljenih 

rezultatov potrdimo. Hipotezo 13: Učenke bi po lastni izbiri najraje plesale pa lahko 

zavrnemo, saj bi učenke po lastni izbiri najraje igrale med dvema ognjema. 

 

Z raziskavo  smo ugotovili, da imajo učenci (98,0 %) predmet šport radi. 51,9 % učencev ga 

po priljubljenosti šolskih predmetov uvršča na prvo mesto, sledita mu matematika in likovna 

umetnost. Prav tako učenci predmet šport postavljajo visoko po pomembnosti za nadaljnje 

življenje. Kot najpomembnejši šolski predmet za življenje so ga uvrstili na drugo mesto (14,0 

%).  

 

Najpogosteje ta predmet poučuje učitelj/učiteljica športa, in sicer v 69,4 %. 28,6 % učencev 

poučuje razrednik/razredničarka in le 2,0 % učencev poučujeta učitelj/učiteljica športa in 

razrednik/razredničarka skupaj.  

 

Ugotovili smo tudi, da so učenci z zaključno oceno pri predmetu šport zadovoljni, kar 95,7 %, 

saj je večina učencev v preteklem šolskem letu dosegla zelo dobre ocene. Največ učencev, 

49,9 %,  je bilo ocenjenih z oceno 5 (odlično), 12,7 % učencev z oceno 4 (prav dobro), 2,0 % 

učencev z oceno 3 (dobro), 0,2 % učencev z oceno 2 (zadostno). Z oceno 1 (nezadostno) ni bil 

ocenjen noben učenec. Učencev ocenjevanja ni strah (80,6 %) in športa brez ocen ne bi želeli 

imeti (70,2 %). 

 

Učenci imajo pri predmetu šport najraje igre z žogo, najbolj priljubljena je igra med dvema 

ognjema. Izmed vseh anketiranih učencev jo je izbralo 57,0 %. Na drugem mestu je nogomet 

(49,0 %), na tretjem mestu pa košarka (38,1 %). Največ učencev (54,2 %) pri predmetu šport 

ne mara plesa, na drugem mestu je gimnastika (42,0 %), na tretjem mestu pa tek (38,8 %). 

 

Izmed dejavnosti, ki vplivajo na odnos do športa, jim je najbolj priljubljen športni dan (72,6 

%), ne marajo pa, kadar se učitelj jezi (48,4 %) in jih kaznuje (41,3 %).  

 

Po lastni izbiri bi učenci najraje izbrali nogomet (127 odgovorov), med dvema ognjema (13 

odgovorov) in košarko (12 odgovorov), učenke pa med dvema ognjema (53 odgovorov), ples 

(27 odgovorov) ter odbojko (22 odgovorov). 

 

Aktivnega odmora večina učencev (89,0 %) nima, bi pa ga želela imeti (70,6 %).  
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Razveseljujoče je dejstvo, da imajo učenci športno vzgojo radi in da se že v veliki meri 

zavedajo tudi njegove pomembnosti za življenje. Učitelji smo eden izmed pomembnih 

dejavnikov, ki vplivajo na odnos učencev do športa in predmeta šport. Da bomo lažje 

upoštevali značilnosti posameznika in razreda kot celote, ki je temelj za načrtovanje, izvajanje 

in vrednotenje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa pa moramo vedeti, kakšen 

odnos imajo učenci do predmeta šport in kako ga doživljajo. 
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9. PRILOGA 

 

Pozdravljen/-a! 

Sem Tajana Novinić, študentka razrednega pouka na pedagoški fakulteti v Ljubljani. Da bom 

lahko končala študij, moram napisati diplomsko delo z naslovom Kako športno vzgojo 

doživljajo otroci. Del diplomskega dela je tudi vprašalnik pred teboj. 

V veliko pomoč mi bo, če si boš vzel/-a nekaj minut in odgovoril/-a na vprašanja. Vprašalnik 

je anonimen, zato se ti nanj ni potrebno podpisati.  

Za sodelovanje in iskrenost se ti zahvaljujem! ☺ 

 

Spol (obkroži)      DEČEK          DEKLICA 

Šola (vpiši ime in kraj šole) __________________________________________________ 

Razred (obkroži)      4.          5.          6. 

Kdo te uči športno vzgojo? 

(obkroži) 

a) razrednik/razredničarka 

b) učitelj/učiteljica športa 

c) razrednik/razredničarka IN učitelj/učiteljica športa 

SKUPAJ 

Napiši, katere tri predmete 

imaš v šoli najraje. 

1. mesto: ______________________________________ 

2. mesto: ______________________________________ 

3. mesto: ______________________________________ 

Napiši, kateri trije predmeti so 

po tvojem mnenju za življenje 

najbolj pomembni. 

1. mesto: ______________________________________ 

2. mesto: ______________________________________ 

3. mesto: ______________________________________ 

Katere športe imaš pri športni 

vzgoji najraje? (obkroži največ 

tri) 

a) atletika 

b) gimnastika 

c) košarka 

d) rokomet 

e) nogomet 

f) odbojka 

g) ples 

h) med dvema ognjema 

i) testiranje za športnovzgojni karton 

j) testiranje za značko Krpan 
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Kaj imaš pri športni vzgoji 

rad/-a? (obkrožiš lahko več 

odgovorov, a samo tisto, kar 

imaš rad/-a, ti je všeč) 

a) štafetne igre 

b) tekmovanja 

c) poligon 

d) da lahko sami izbiramo, kaj bomo delali 

e) da imamo veliko žog 

f) da imamo veliko blazin 

g) da imamo veliko različnih rekvizitov 

h) da imamo veliko telovadnico 

i) športni dan 

j) šolo v naravi 

Ali imaš športno vzgojo rad/-

a? 

     DA          NE 

 

Ali imate med odmori 

telovadbo? 

     DA          NE 

Če imate med odmori 

telovadbo, ali ti je to všeč? 

     DA          NE 

Če telovadbe med odmori 

nimate, ali bi jo želel/-a imeti? 

     DA          NE 

Obkroži oceno, ki si jo imel/-a 

lansko leto pri športni vzgoji. 

     1    2     3     4     5     OPISNA OCENA 

Ali si bil/-a z oceno pri športni  

vzgoji zadovoljen/zadovoljna? 

     DA          NE 

Ali bi imel/-a raje športno 

vzgojo brez ocene? 

     DA          NE 

Ali te je ocenjevanja pri 

športni vzgoji strah? 

     DA          NE 

Katerih športov pri športni 

vzgoji ne maraš? (Obkroži 

vse, česar ne maraš. Lahko pa 

tudi sam/-a še kaj dopišeš) 

a) med dvema ognjema 

b) košarka 

c) rokomet 

d) nogomet 

e) odbojka 

f) atletika 

g) gimnastika 
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h) ples 

i) štafetne igre 

j) poligon 

k) testiranje za športnovzgojni karton 

l) tehtanje 

m) merjenje kožne gube 

n) tek 

o) dopiši: _________________________________ 

Česa pri športni vzgoji ne 

maraš? (Obkroži vse, česar ne 

maraš. Lahko pa tudi sam/-a 

še kaj dopišeš.) 

a) učitelj se jezi na nas 

b) učitelj nas kaznuje, če nismo pridni 

c) športna vzgoja nam odpade, če nismo pridni 

d) h športni vzgoji zamujamo 

e) nisem dober pri športni vzgoji 

f) drugi se mi smejijo 

g) učitelj/učiteljica nikoli ne telovadi z nami 

h) učitelj/učiteljica nam nikoli nič ne pokaže 

i) delamo vedno iste stvari 

j) sošolci vpijejo 

k) vedno se utrudim 

l) umažem se, potim se 

m) štafetne igre 

n) poligon 

o) tekmovanja 

p) da nimamo telovadnice 

q) da imamo športno vzgojo v razredu 

r) kadar imamo športno vzgojo zunaj 

s) športnih dni 

t) šole v naravi 

Napiši, kaj bi ti pri športni 

vzgoji najraje delal/-a. 

 

 


