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»Spodbude prihajajo od zunaj, 

spoznanja od znotraj, 

a le, 

ko oboje sovpade, 

dobimo razvoj.« 

[Seneka] 
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POVZETEK 

Športna aktivnost je pomembna za vzdrževanje zdravega načina življenja. Naše telo ima 

fiziološke mehanizme, ki skladno uravnavajo delovanje telesa med aktivnostjo. Prilagoditveni 

mehanizmi poskrbijo, da tudi ob večjih naporih in porabi energije vsaka celica dobi zadostno 

količino hranil in kisika. Ob redni vadbi je posledica prilagoditev na večkratni napor tudi 

znižanje srčne frekvence ob fizičnem naporu. To prilagoditev telesa pogosto pripisujemo 

dobri telesni pripravljenosti ali kondiciji posameznika. Pomembnosti gibanja se vsak dan bolj 

zavedamo, vseeno pa se skladno z razvojem tehnologije, daljših delavnikih in vse več 

sedečim opravilom gibamo premalo. Odnos do aktivnosti bi morali začeti oblikovati že zgodaj 

v življenju, zato se ta naloga osredotoča na aktivnost osnovnošolcev višjih razredov. Učence 

smo vprašali, koliko se gibajo izven šole, kaj jim predstavlja šport in kakšen pomen ima za 

naše telo. Čeprav mladostnike vse bolj privlači sedeči svet računalništva, ki ponuja zabavo za 

prosti čas, lahko izkoristimo povezavo med pametnimi napravami in gibanjem. Ena izmed teh 

povezav so športne aplikacije, ki jih lahko brezplačno uporabljajo uporabniki pametnih 

telefonov. Sports Tracker je športna aplikacija, ki lahko nadomesti nekatere vloge osebnega 

trenerja: spremlja naš trening in meri napredek, zato bi bila lahko uporabljena v namene 

motiviranja mladostnikov za več gibanja v prostem času. Z anketo smo zbrali odgovore 

osnovnošolcev in ugotovili, da se vsi zavedajo pomembnosti gibanja, vendar se v prostem 

času kljub temu vsi ne gibajo. Športne aplikacije večjemu deležu anketirancev niso poznane, 

vendar bi jih želeli spoznati in uporabiti pridobljene podatke svoje vadbe predvsem za lažje 

in zanimivejše spremljanje poteka vadbe in lastnega napredka.  

V nalogi smo spremljali tudi primer ene izmed prilagoditev telesa na reden tek in sicer srčno 

frekvenco, ki se je z rednimi treningi ob enakem naporu po približno 40 dneh znižala za 6,64 

utripov/min. Preverili smo tudi vpliv temperature okolja na srčno frekvenco, ki pa se ni 

pokazal za pomembnega.  

 

KLJUČNE BESEDE: 

- Aplikacije za šport 

- Motivacija za šport 

- Telovadba 

- Kondicija ali telesna pripravljenost 

- Frekvenca srca 
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ABSTRACT 

Physical activity is important for maintaining a healthy lifestyle. Our body’s biological 

systems are adapted to work together in order to regulate the functioning of our body 

during physical exercise. These mechanisms ensure that every single cell receives a sufficient 

supply of nutrients and oxygen during greater physical efforts and energy consumption. With 

regular exercise, our body develops certain adjustments to recurrent physical exertion, 

including lowering the heart rate during exercise, which is a regulation normally attributed 

to being physically fit or in top condition. The population is becoming more and more 

conscious about the importance of being physically active. However, with the progress of 

technology, extended working hours, and various sedentary tasks, we find less and less time 

for doing sports. A person’s attitude towards physical activity should be shaped earlier in life, 

which is why this thesis focuses on the habits of primary school teenagers – how often do 

they partake in physical activity outside of school, what does being active mean to them, and 

how does it affect their body. Although these young teenagers are being intensely drawn 

into the world of computers and videogames, a connection between smart devices and 

exercise can be made. Good examples of such a connection are sports applications that can 

be installed on any smart phone for free. The Sports Tracker App, for example, resemble 

some functions of a personal trainer. It monitors individual trainings and the user’s overall 

progress, and can be used as motivation for young teenagers to exercise more. The survey 

performed on primary school students, we assert that the majority of the respondents are 

aware of the importance of physical activity, even though most of them do not exercise in 

their free time. The majority of respondents are not familiar with sports applications, but do 

wish to learn about them and possibly use the obtained data on their physical activity to 

monitor their training course and progress in a more interesting way. 

One of the goals of this thesis is to monitor the way our body adjusts to regular running 

exercises by lowering the heart rate, which has decreased after forty days of regular training 

for approximately 6.64 beats per minute. The thesis also addresses the influence of the 

temperature of the environment on the heart rate, which was not correlated with heart 

rate.  

 

KEY WORDS: 

- Sports aplications 

- Motivation for sport 

- Exercise  

- Bodily adjustments  

- Heart rate 
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UVOD 

Mobilni telefon je naprava, ki je v današnjih časih nepogrešljiva. Preplavila je vse generacije; 

na mobilne telefone so se navadili starejši ljudje in z njimi odraščajo otroci. Živimo v tako 

imenovani »računalniški dobi«, kjer mladina ne pozna več iger »roparjev in žandarjev«, 

slepih miši in gradov iz peska ampak sestavljajo svoj svet na virtualnih omrežjih in spletnih 

igrah s pomočjo pametnih telefonov, tablic, računalnikov. Čeprav nam je znanost prinesla 

vse te odlične napredke, ki nam lajšajo življenje in omogočajo zabavo, informacije in delo na 

enem mestu, pa naše telo še vedno potrebuje dejavnost, ki jo mnogi v sedanjem hitrem 

tempu življenja zanemarjajo. Ta dejavnost je gibanje. Športna aktivnost je nujna za normalno 

delovanje človeškega organizma. Zakaj? Če se ozremo nazaj v svojo preteklost, vidimo več 

vrst svojih prednikov, ki so se od odcepa od človeku podobnih opic borili za obstanek. Boj za 

obstanek seveda pomeni uspešno razmnoževanje in nadaljevanje vrste in eden 

najpomembnejših dejavnikov sta hrana in ozemlje. Za zagotovitev tega je bil potreben lov, 

spretnost, vzdržljivost. Zaradi povečevanja gostote prebivalstva in pomanjkanja dobrin se je 

človek pred približno dvemi milijoni let začel seliti iz Afrike. Telo je bilo grajeno za tek in hojo. 

Več sto tisočletij je preteklo, da so se pri človeku razvile prilagoditve na dvonožno hojo, 

pokončno, ojačeno hrbtenico, razvili možgani. Razvoj do sodobnega človeka, ki večino časa 

presedi, pa ni trajal tako dolgo, da bi z evolucijo pridobili prilagoditve. Tu verjetno tiči 

poglaviten razlog, zakaj naše telo potrebuje gibanje – naše mišice zmorejo velike napore, 

skelet je trden in pripravljen na obremenitve med premikanjem, z gibanjem pa je povezano 

tudi normalno delovanje ostalih organskih sistemov kot sta na primer prebavila in krvožilje. 

Kljub sedečemu delu pa se gibanje umešča med dejavnosti ljudi. Vse več ljudi se zaveda 

pomembnosti športa in poskrbi, da imajo čas tudi za gibanje. Vseeno se večina otrok in 

mladine težko izogne mamljivim ekranom in za to poskušajo poskrbeti starši in učitelji, ki 

otroke usmerjajo stran od računalnikov, telefonov in televizije. Gibanje in pametne naprave 

pa si niso nujno izključujoči. Lahko so nam tudi v veliko pomoč pri izbiri aktivnosti, pri 

motivaciji za delo, pri programih z vadbami in pri spremljanju in analiziranju naših športnih 

podvigov. Ni se treba ločiti od svojega telefona, da si vzameš čas zase, lahko se aktiviraš 

skupaj z njim in s tem še spremljaš svoj napredek. Uporaba pametnega telefona kot 

pripomočka za vadbo je lahko odličen način motiviranja otrok, ki se neradi udeležujejo 

športnih aktivnosti. Morda jih lahko pritegne to, da se igrajo s programom, spremljajo svojo 

pripravljenost in jo poskušajo izboljšati, hkrati se lahko primerja s prijatelji in razvijajo 

tekmovalno željo po izboljšavi svojih rezultatov in mogoče po novih vnosih in ciljih, kar lahko 

urejajo preko računalnika. Večina aplikacij ima namreč svojo spletno stran, ki omogoča 

urejanje in pregled športnih aktivnosti pa tudi povezovanje s prijatelji in objavo na socialnih 

omrežjih. 

V diplomski nalogi smo raziskali, kako bi lahko uporabili športno aplikacijo v motivacijske 

namene otrok, ki jim je gibanje prej odveč kot v veselje. Hkrati pa se bomo osredotočili še na 



2 

 

delovanje, odzive in prilagoditve našega telesa na vadbo na podlagi teorije, preteklih raziskav 

in empiričnega dela z merjenjem fizičnih parametrov telesa med tekom in hitrosti, dolžine in 

poteka proge. Ugotovili bomo tudi, da je počitek nujen del urnika atleta in ga nikakor ne 

smemo zanemariti.  

 

 

1. PAMETNI TELEFON KOT OSEBNI TRENER 

1.1. Operacijski sistem Android in športne aplikacije 

Android je odprtokoden program in operacijski sistem podjetja Andorid, Inc., s katerim se 

najpogosteje srečamo na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih, uporabljen pa je tudi v 

drugih elektronskih napravah. Na voljo je veliko programov, med katerimi jih je veliko število 

brezplačnih in jih lahko uporablja vsak imetnik pametnega telefona s sistemom Android. 

Uporaba je enostavna in enaka na vseh napravah. Prav tako je velika prednost samodejna 

sinhronizacija z Googlovimi storitvami, saj s tem omogoča uporabniku vse delo na enem 

mestu (npr. Gmail). Hkrati ne lajša življenja le uporabnikom, ampak tudi razvijalcem mobilnih 

telefonov, saj ni potrebno razvijati svojih operacijskih sistemov, temveč lahko razvijajo le 

njegove komponente (Android, 2015). 

Na voljo so številne aplikacije, ki so namenjene športu. Med najbolj poznanimi in 

uporabljenimi so: Sport tracker, Endomondo, Strava, Run keeper, SporyPal, Nike running, 

Map My Run in med drugimi tudi slovenska športna aplikacija @life.  

 

1.2. Sports tracker 

Sports tracker je brezplačna aplikacija, ki si jo lahko naložijo vsi uporabniki pametnih 

telefonov z operacijskim sistemom Android. Najdemo jo pod kategorijo Zdravje in fitnes. 

Zastopana je v petih jezikih: angleškem, finskem, francoskem, nemškem in španskem (Sports 

tracker, 2014). 

Aplikacija nam omogoča, da spremljamo svojo športno aktivnost s pomočjo GPS-a. Glede na 

zaznavanje lokacije zariše opravljeno pot, spremlja nadmorsko višino terena, zabeleži 

dolžino, oceni porabo kalorij in na podlagi hitrosti spreminjanja lokacije izračuna hitrost 

našega gibanja. Glede na zbrane podatke izriše grafe.  
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Slika 1: Prikaz meritev s Sports trackerjem. 

Ko odpremo posamezen trening, v tem primeru tek, se nam z rdečo črto izriše pretečena pot 

na zemljevidu. Izris poti je precej natančen. Ob izrisu lahko izberemo poljuben prikaz 

podatkov. Prvi zavihek nam pove osnovne podatke o teku: trajanje, dolžino poti, povprečni 

ritem, porabljene kalorije, povprečno hitrost, maksimalno hitrost in najvišjo in najnižjo 

nadmorsko višino. Pod zavihkom Laps pa si lahko poljubno izbiramo, kako želimo razčleniti 

svojo pot. Seveda si intervale lahko označujemo tudi sami med tekom in potem dobimo 

prikaz poljubno dolgih odsekov poti.  

Aplikacija poda graf s prikazom spreminjanja hitrosti in nadmorske višine. Po želji lahko 

katero izmed teh komponent odkljukamo in spremljamo samo eno. 

 

Slika 2: Prikaz meritev po komponentah. 

Po grafu prikazane hitrosti lahko potujemo z miško. Za vsak meter opravljene poti se prikaže 

čas, hitrost in nadmorska višina v tistem trenutku. Tako lahko spremljamo potek svoje poti 

na najbolj podroben način: kako se nam hitrost upočasni ob povišanju naklona in obratno, 

kako se krajša dolžina pretečene poti v določenem intervalu po dolgem času, ko smo že 

utrujeni in podobno. 
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Slika 3: Pregled grafa. 

Aplikacija omogoča tudi priključitev merilnika srčnega utripa, ki se ga kupi prek spleta in je 

narejen izključno za meritve s Sports trackerjem. Z merilcem srčnega utripa se obseg 

podatkov, pridobljenih z aplikacijo močno poveča. Z merilcem dobimo dodatno funkcijo: 

spremljanje naše srčne frekvence in s pomočjo aplikacije načrtovanje treninga glede na našo 

telesno pripravljenost ter spremljanje napredka. Vrednost frekvence srca med treningom 

umesti v 5 con. Pet-conska skala je pri načrtovanju in analiziranju treningov pogosto 

uporabljena. Utrip se giblje v prvi coni med najlažjimi aktivnostmi, kot sta na primer hoja ali 

kolesarjenje po ravnini. Z višanjem intenzitete gibanja se viša tudi srčna frekvenca in potuje 

po conah navzgor do 5. cone, ki predstavlja najintenzivnejšo obremenitev srca. Program sam 

zbere podatke in le s klikom na zavihek »Zones view« dobimo svojo srčno aktivnost med 

treningom razdeljeno v teh 5 con. Iz tega lahko razberemo efektivnost svoje vadbe – največja 

efektivnost treninga je, če večji delež časa srce deluje med 2. in 4. Cono (Sports Tracker, 

2015). 

Glede na analizo treninga lahko načrtujemo naslednjega. Če smo imeli intenzivni trening, pri 

katerem je srce veliko časa delovalo v 4. in 5. coni, lahko naslednji trening izvajamo v lažjih 

dveh conah, vendar dlje časa. Na ta način srca ne preobremenimo z dvema preveč 

intenzivnima vadbama, hkrati pa pridobivamo vzdržljivost. Pod vzdržljivost srca mislimo na 

nižanje srčne frekvence ob enaki obremenitvi.  

Podrobnejši pogled v cone delovanja srca:  

CONA AKTIVNOST 

SRCA [%] 

OZNAKA DELOVANJE PRIPOROČEN 

ČASOVNI 

INTERVAL 

1 50-60 Ogrevanje in 

raztezanje  

Priporočen srčni utrip za del aktivnosti pred in 

po končani intenzivnejši vadbi; pred za 

pripravo mišic in sklepov na vadbo, da se 

mišice ohladijo, raztegnejo in prilagodijo. 

10 – 15 min 

2 60-70 Poraba 

maščob in 

vzdržljivost 

V to cono nas pripelje aerobna vadba, pri kateri 

se aktivira metabolizem maščob. Prav tako z 

daljšim ostajanjem v tej coni pridobivamo 

vzdržljivost ter se pripravljamo na vstop srčne 

Daljši čas 
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frekvence v višje cone. 

3 70-80 Aerobna cona Cona, kjer se ojača cirkulacija krvi in krepi naša 

kondicija.  

Daljši čas, po 

periodah z 

vmesno 

aktivnostjo cone 1 

4 80-90 Anaerobna 

cona 

Z aktivnostjo v tej coni izboljšujemo vzdržljivost 

pri višji hitrosti ter povečujemo toleranco mišic 

na mlečno kislino. 

Krajši intervali v 

coni 4, daljši 

intervali v coni 1 

in 2 

5 90-100 Maksimalna 

srčna 

aktivnost 

Cona, ki izboljša našo pripravljenost na kratke, 

ampak zahtevne napore. V tej coni mišice 

delujejo v anaerobnih razmerah, saj zaradi 

visoke intenzitete ni dovolj hitre oskrbe s 

kisikom. S to cono izboljšujemo tudi mišično – 

živčne povezave. 

Kratki intervali v 

tej coni z ustrezno 

dolgimi počitki 

med njimi 

Tabela 1: Pregled con obremenitve po Sports trackerju (povzeto po: Sports tracker, 2015). 

 

 

Prednosti Slabosti 

-natančen prikaz poti, točno merjenje s pomočjo 

GPS 

-GPS sateliti imajo slab signal v gozdu, zato program 

ne more izrisati celotne poti 

-pregledni podatki in izračuni -za spremljanje srčne aktivnosti je treba dokupiti 

poseben merilec srčnega utripa 

-omogoča spremljanje vseh aktivnosti, pregled 

preteklih in načrtovanje prihodnjih 

-med tekom je treba s seboj nositi telefon 

-sodelovanje in deljenje vsebin z ostalimi uporabniki   

-motivacijska funkcija  

Tabela 2: Prednosti in slabosti Sports trackerja. 
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1.3. Motivacijska uporaba Sports trackerja za spodbujanje učencev h 

gibanju 

1.3.1. O motivaciji 

»Motivacija je notranje stanje, ki vzbuja, usmerja in vzdržuje vedenje.« (Woolfolk, 2002, str. 

318) 

Pravilna motivacija učencev je v šoli ključnega pomena. Prav tako je motivacija gonilna sila, ki 

nas poganja na poti do določenega cilja. Glede na vir motiviranosti ločimo 2 različni 

motivaciji: 

1. Notranja motivacija: motivacija, ki izhaja iz posameznika. Vir motivacije je naša želja 

po določenem cilju, uspehu ali pa le opravljanju določene dejavnosti. Primer notranje 

motivacije je učenje snovi, ki nas zanima in želimo biti o njej podučeni. Nagrada 

takšnega učenja je znanje.  

2. Zunanja motivacija: izhaja iz okolja. Motivira nas uspeh, nagrada, ki jo bomo z 

dejavnostjo pridobili, ali pa kazen, ki se ji želimo izogniti, ne pa sam potek dejavnosti. 

Spodbuda pri tej motivaciji je izpolnjevanje zahtev, ki jih postavi okolje. Primer 

zunanje motivacije je učenje predmeta, ki nas ne zanima, za odlično oceno. Nagrada, 

za katero stremimo, je dobra ocena (Granfola, 2011). 

Najopaznejša razlika med notranjo in zunanjo motivacijo je razlog za dejanje, vzrok vedenja, 

kar imenujemo lokus kontrole (Woolfolk, 2002). 

Cilj vsakega učitelja je v otroku vzbuditi čim večjo notranjo motivacijo, lažje pa je graditi na 

zunanji motivaciji. Velikokrat lahko tudi zunanja motivacija pripelje do notranje, še pogosteje 

pa se obe vrsti motivacije prepleteta. Na primer odločitev za trdo delo v neki aktivnosti, v 

kateri pravzaprav ne uživamo najbolj, ampak se zavedamo, da je pomembna za dosego 

nekega cilja (zunanji vzrok) in zato vanjo vložimo veliko truda, hkrati pa želimo iz tega čim 

več pridobiti. V tem primeru otrok ponotranji zunanji vzrok. (Woolfolk, 2002) 

1.3.2. Športni način življenja 

»Športni način življenja je sistem vrednot, ki jih postopno že od rane mladosti vključujemo v 

svoj osebni življenjski slog in sčasoma postanejo del našega notranjega sveta. Takšen 

življenjski vzorec postane individualna potreba posameznika, ki izhaja iz njega samega, 

vzpostavi se notranja disciplina vsakega posameznika. Športni način življenja nam daje 

univerzalno energijo in s tem odpira nove razsežnosti bivanja.« (Bizjan, 2004, str. 8) 
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Športno življenje se ne odraža le v samem športu, ampak tudi pripadajoči prehrani, ureditvi 

življenja, zavedanju škodljivih razvad kot sta kajenje in izogibanje le tem, zaobjema tudi naše 

mišljenje. Ni le občasna prostočasna aktivnost, ampak je priporočljiv, če ne celo nujen, za vse 

v vseh življenjskih obdobjih. Poglaviten pomen športa je zdravo in vitalno telo, vendar ne 

smemo izpustiti duševnega pomena športa na naše počutje in zavedanje sebe in sveta, še 

posebej narave, okoli nas. Šport pa ima velik pomen tudi pri otrokovi vzgoji. Vrednote in 

lastnosti, pridobljene s športom, vplivajo na otrokova kasnejša dejanja v odraslem življenju. S 

športom se namreč naučimo vztrajnosti, rednosti, premagovanja težav, padcev in krize na 

poti do želenega cilja. Še posebej skupinski športi nas izpopolnjujejo in učijo sodelovanja v 

skupini, dogovarjanja, pomoči. S športom gradimo samopodobo in samospoštovanje, hkrati 

pa nam privzgaja red in disciplino ter delovne navade (Bizjan, 2004).  

1.3.3. Motivacija otrok za šport 

Otroci se s športom najpogosteje seznanijo v šoli. Otrokom se okrog osmega leta začnejo 

razvijati kognitivne sposobnosti, kar pomeni, da začenjajo razumeti in znajo opisati svoje 

vedenje, začnejo tudi razlikovati med telesnim in psihičnim in se veliko primerjajo s sovrstniki 

(Cecić Erpič, 2007). Nekateri otroci so izredno športni in tekmovalni ter želijo vsak iz svojih 

razlogov čim bolj sodelovati v športnih dejavnostih. Spet drugi pa nimajo razvitih dovolj 

motoričnih ali funkcionalnih sposobnosti, da bi več športov obvladali vsaj delno. Takim 

otrokom je športna vzgoja navadno neprijetna in tudi učitelji z vztrajanjem pri določenih 

aktivnostih ne pomagajo dvigniti otrokove motivacije za šport. Če se v neki aktivnosti 

počutimo nesposobne in neprimerne že v šoli, jo bomo poskusili izven obvezne športne 

vzgoje izriniti čim dlje iz naših vsakodnevnih dejavnosti. Navade iz otroških let se pogosto 

ohranijo tudi v kasnejšem življenju, zato je uvajanje športne aktivnosti v vsakdan pomembno 

že pri otrocih, ne šele ko nam na primer to priporoči zdravnik zaradi bolečin v hrbtu od 

predolgega sedenja v pisarni. Kot smo že omenili pa šport ne sme biti označen kot trenutna 

fizična aktivnost, ki jo izvajamo na primer v šoli, ampak kot način življenja, katerega lahko 

osvoji vsak ter ga prilagodi svojim sposobnostim. Učitelj ima pomembno vlogo pri 

oblikovanju otrokovega odnosa do športa. Veliko lahko pripomore že s samo povratno 

informacijo, ki je ključna za učenje in napredek. S povratnimi informacijami ovrednotimo 

naše delo, pri športu izvajanje dejavnosti, našo uspešnost, rezultat, napredek. Pri športni 

vzgoji je vir povratne informacije učitelj ali trener, ki otroka pri športu usmerja v boljše 

rezultate. Že sam rezultat, ali pa pohvala učitelja ob učenčevem napredku, je lahko 

motivacija učencu za uvajanje v šport in vztrajanje v njem. To je najpogosteje zunanja 

motivacija, za doseganje notranje motivacije pa želimo, da otrok ponotranji zavedanje, da je 

šport izrednega pomena za zdravo življenje in da ni nujno, da smo v vseh športih, ki jih 

počnemo najboljši, ampak treniramo za svoje boljše počutje in osebne rekorde. Pozitivnega 

odnosa do športa in uspeha ne smemo enačiti z zmagovanjem in najboljšimi rezultati med 

vrstniki (Bačanac, Škof, 2007).  
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S pravilnim načinom ocenjevanja otrokovega dela učenec dobi povratno informacijo o 

kakovosti svojega nastopa, o morebitnem napredku ali zaostanku in o pravilnem ali 

nepravilnem izvajanju. Takšnega ovrednotenja svojega napora po na primer nogometni 

tekmi ne dobi, če je dobra igra le zmaga in slaba poraz (Bačanac, Škof, 2007). 

Ministrstvo za šolstvo je že v predzadnji posodobitvi učnih načrtov leta 2011 dodalo več 

poudarka na razvijanje digitalne pismenosti in uvedbe IKT (informacijsko komunikacijska 

teorija) v pouk. IKT lahko uporabljamo tudi pri športu, saj je na voljo veliko sodobne opreme 

(na primer merilniki srčne frekvence, digitalne kamere, merilniki porabe energije…), s katero 

lahko spremljamo napredek posameznika in mu z meritvami damo povratno informacijo 

(Kovač, 2012). 

Napredek tehnologije in pametni telefoni, ki so dostopni že skoraj vsakemu, pa nam še 

povečajo možnosti za spremljanje našega fizičnega stanja z različnimi športnimi aplikacijami 

in merilniki. Ena izmed njih je tudi zgoraj opisana aplikacija Sports tracker. Njeno delovanje in 

možnosti smo že opisali, sedaj pa bomo ocenili motivacijsko vrednost te aplikacije za 

osnovnošolske otroke.  

 

Otroci za gibanje v prostem času potrebujejo motivacijo. Ker veliko prostega časa namenijo 

računalniku ali pametnemu telefonu bi morda lahko preko njiju motivirali otroka za 

aktivnost. Kot primer športa smo v tej nalogi izbrali tek. Tek je zelo priljubljena športna 

aktivnost med mladimi in starejšimi, saj razgiba celotno telo, zahteva relativno malo opreme 

in jo lahko izvajamo kadarkoli in kjerkoli. V teku vidimo sprostitev, trening, skrb za telo in 

kondicijo. Kaj pa v njem vidijo otroci? Otroci se v osnovni šoli s tekom najbližje srečajo pri 

športnovzgojnem kartonu. Tam morajo dati največ od sebe in teči najhitreje, da se zapiše 

najboljši rezultat. Takšen tek spremlja velik fizični in psihični napor, ki za otroka ni nujno 

motivirajoč. Sklepamo, da si večina otrok teka ne izbere za aktivnost, ki jo bodo počeli ob 

sončnem popoldnevu. Skupinski treningi, kot so nogomet, so po eni strani že sami po sebi 

motivirajoči, saj otroci želijo čim več pripomoči k skupini, so tekmovalni in se ne počutijo 

same v neki naporni aktivnosti. Pri individualnih športih pa vsak gradi na sebi in ni le poraza 

ali zmage, ampak šteje tudi napredek (Bačanac, Škof, 2007). Tudi napredek je lahko odlična 

motivacija in pri tem je lahko v pomoč športna aplikacija. S spremljanjem z njo pridobljenih 

podatkov lahko trenirajo sami sebe, so boljši v šolskih športih, tekmujejo med sabo in 

podobno. Pridobljeni podatki jih lahko spodbudijo, da gredo po enem kratkem pretečenem 

krogu s prižganim Sport trackerjem čez tri dni ponovno teči in poskušati izboljšati svoj 

rezultat. Tudi sama komunikacija prek Sport trackerjeve strani, kjer pod določenim imenom 

objavljajo svoje dosežke, je lahko motivacija za izboljšanje le teh. 
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2. TEK 

2.1. Fiziologija telesnega napora 

2.1.1 Športna pripravljenost  

 

Naš organizem je preplet delovanja in sovplivanja mnogih sistemov, ki delujejo usklajeno pod 

nadzorom perifernega in centralnega živčevja ter endokrinega sistema. Sinhrono delovanje 

in usklajevanje omogoča homeostazo telesa tudi ob spremembah in drugih vplivih na telo iz 

okolja.  

Fizična aktivnost vpliva na delovanje več organskih sistemov v telesu, sprememba v enem pa 

vpliva tudi na delovanje drugega, zato jih je težko obravnavati popolnoma ločeno. Z rednim 

treniranjem se odzivi sistemov, ki so najbolj obremenjeni med vadbo tudi spremenijo, 

prilagodijo in optimizirajo svoje delovanje – spremeni se naša športna pripravljenost 

(Pistotnik 2011, Kacin 2013). 

 

2.1.2 Srčno-žilni sistem 

 

Ljudje smo razmeroma velika bitja, kar vpliva na presnovo. Da so vsi deli telesa, torej vse 

celice, preskrbljene z energijo, se je razvil učinkovit in hiter sistem prenosa snovi in toplote. 

Izmenjavo snovi in energije omogoča krvožilni sistem: obsežen preplet žil dovodnic, odvodnic 

in kapilar, po katerih se pretaka kri, zraven njega pa deluje še limfni obtok s pretakajočo se 

limfo po limfnih žilah. Kri po telesu poganja mišična črpalka - srce (Périlleux, 1999). 

Vsaka stran srca ima svoj preddvor (atrij) in prekat (ventrikel). V desni preddvor se polni 

venska kri, v levega pa arterijska kri iz pljuč. Srce s krčenjem atrijev in ventriklov iztisne kri 

najprej iz atrijev v ventrikle skozi enosmerne zaklopke in nato iz ventriklov, ponovno skozi 

zaklopke, v arterije. Levi ventrikel pošlje kri skozi aortno zaklopko v aorto in po celem telesu, 

zato mora biti srčna stena tega dela srca najmočnejša (Kacin, 2013). 

 

Nadzor in frekvenca srca 

Človeško srce utripa s stalnim ritmom, ki ga narekuje glavni ritmovnik ali sinoatrialni vozel, in 

je približno 70 utripov/minuto. Ta frekvenca ni odvisna od živčevja, vendar pa njeno 

prilagajanje trenutnim potrebam nadzira avtonomno živčevje. Simpatični in parasimpatični 

del avtonomnega živčevja spreminjata srčno frekvenco in krčljivost srca. Vpliv simpatičnega 

živčnega sistema je opazen pri povečani fizični aktivnosti, ko se potreba po kisiku poveča in 

simpatik pospeši bitje srca in poveča moč krčenja, da kri hitreje potuje po obtoku in 

pravočasno oskrbi aktivne celice s potrebnim kisikom. Obratno parasimpatik umirja srčni 

utrip (Périlleux, 1999). 
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Minutni volumen 

Količino krvi, ki jo srce prečrpa v eni minuti, imenujemo minutni volumen (MV). Poda nam 

črpalno zmogljivost srca. Izračunamo ga iz frekvence srčnega utripa in utripnega volumna 

(UV), približno 70 ml krvi, ki se pri vsakem utripu iztisne iz levega prekata v aorto.  

Minutni volumen= frekvenca srčnega utripa * utripni volumen 

 

Primer minutnega volumna v mirovanju:  

fSU= 72 utripov/min 

UV= 70 ml 

MV= 72/min * 70ml = 5040 ml/min ≈ 5 L/min (Périlleux, 1999) 

Minutni volumen se z redno vadbo lahko spremeni, kar bomo opisali pozneje ob 

prilagoditvah telesa na redno vadbo. 

 

2.1.3 Dihalni sistem  

 

Celice za svoje delovanje potrebujejo kisik. Hranila dobivajo s hrano, ki jo vnesemo, vendar je 

potrebno organske snovi še predelati, prebaviti in razgraditi, da lahko iz njih dobimo 

energijo. Pri tem odigra vnesen kisik odločilno vlogo, saj organske snovi oksidira. Pri 

oksidaciji se porablja kisik, sprošča pa energija v obliki ATP, ogljikov dioksid in voda. Da lahko 

ti biokemijski procesi potekajo v celicah, so se razvili različni dihalni sistemi.  

 

Povezava dihal in krvožilja 

Dihalni in krvožilni sistem sta med seboj tesno povezana in delujeta skladno. Skupaj 

omogočata neprestano kroženje krvi po celem telesu in izmenjavo plinov med okoljem in 

krvjo.  

Kisik, ki ga v telo vnesemo z dihanjem, se porablja v oksidativni presnovi, katere aktivnost 

odraža minutna poraba kisika. Z minutno porabo kisika torej lahko ovrednotimo intenzivnost 

določene telesne dejavnosti in iz nje izračunamo, koliko energije porabimo za določen šport.  

 

2.1.4 Mišičje 

 

Mišičje je tkivo, katerega delo najlažje opazujemo, zaznavamo in kontroliramo. Mišične 

celice so specializirane za pretvarjanje kemijske energije v mehansko. S tem omogočajo 

gibanje, vplivajo na prebavo, pretok krvi (tudi srce je mišica) in krvni tlak (Katch, McArdle, 

Katch, 2011).  

 

Mišice lahko razdelimo na različne načine: 

1. Glede na strukturo:  

-prečno progaste mišice,  

-gladke mišice. 
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2. Glede na funkcijo in lokacijo v telesu: 

-skeletne mišice, 

-visceralne mišice in 

-srčna mišica. 

 

3. Glede na nadzor: 

-nezavedno delujoče mišice (visceralne mišice in srce) 

-mišice, nadzorovane z zavestjo (skeletne mišice) (Zapiski s predavanj Zoofiziologija, 

2012/13). 

 

Srčni mišici in njenemu delovanju smo se posvetili že pri poglavju o krvožilju. Visceralne 

mišice, ki so povezane z notranjimi organi in žilami imajo izredno pomembno vlogo v našem 

telesu; na primer s krčenjem premera žil povečajo krvni tlak in obratno, povzročajo 

peristaltiko prebavne cevi, naježijo dlako itd. Delujejo nezavedno. Za namen diplomske 

naloge pa bomo največ pozornosti posvetili skeletnim mišicam, ki igrajo ključno vlogo pri 

gibanju, v našem primeru teku.  

 

Skeletne mišice 

Skeletne mišice omogočajo gibanje in lokomocijo telesa. Preko kit se pripenjajo na kosti na 

dveh narastiščih: na izvoru in prirastišču. Med njima je mišični trebuh, sestavljen iz 

vzporednih snopov mišičnih vlaken. Vlakno ali mišična celica je sestavljeno iz še manjših 

vlakenc, miofibril, ki pa jih gradijo tanki aktinski in debelejši miozinski filamenti. Ureditev teh 

dveh miofilamentov povzroča prečno progavost mišice. Mišica je prepredena s krvnimi in 

limfnimi žilami ter obdana z več ovojnicami: epimizij obdaja celotno mišico, perimizij obdaja 

več vlaken skupaj (fascikli), endomizij pa obdaja posamezna vlakna. Med miofibrilami pa so 

mitohondriji, sarkoplazemski retikel in glikogen, ki se porablja za delovanje mišice (Zapiski s 

predavanj Zoofiziologija, 2012/13). 

 

2.2 Vadba 

»Ključni dogodek vsake telesne vadbe je pretvorba kemične energije v mišicah v mehansko, 

pri čemer se mišica skrči.« (Kacin, 2013, str. 212) 

 

2.2.1 Mišična zmogljivost in odzivi mišice na vadbo 

 

Z določenimi vadbami želimo povečati zmogljivost izbranih mišic. Mišično zmogljivost 

najpogosteje merimo ali pa opazujemo po treh glavnih komponentah: jakosti, vzdržljivosti in 

moči. 

1. Jakost: Je maksimalna sila mišice pri določeni kotni hitrosti v sklepu. Odvisna je 

predvsem od velikosti mišice. Jakost same mišice je pogosto večja, kot jo lahko 
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izmerimo, saj je omejena še s pripravljenostjo kit in sklepov, ki sodelujejo pri 

aktivnosti mišice. 

  

2. Vzdržljivost: je izvajanje aktivnosti nizke intenzitete dlje časa. Nanjo poglavitno vpliva 

energija, ki jo ima mišica na zalogo, torej količina zalog glikogena pred vadbo. 

 

3. Moč: predstavlja produkt sile in hitrosti, je celotno delo mišice v določenem času. 

Mišična moč se meri v newton metrih na sekundo (Guyton in Hall, 2012; Kacin, 2013). 

 

Pri treniranju je pomembno tudi učenje določene motorične aktivnosti, saj se utrdijo 

mišično-živčne povezave, katerih izoblikovanost opišemo z motoričnimi spretnostmi. 

Motorične spretnosti ohranimo še dolgo po tem, ko končamo z aktivnimi treningi, same 

mišične celice pa zgoraj naštetih pridobitev ne ohranijo dolgo, če prenehamo s treniranjem.  

Učenje določenega gibanja spremljajo tudi motivirajoči dejavniki (Koeppen in Stanton, 2008). 

 

Ločimo 2 tipa skeletnih mišic 

Z eno vrsto športa treniramo samo nekatere skupine mišic. Za aktiviranje vseh mišic in 

izboljševanje vseh treh zgoraj opisanih komponent mišične zmogljivosti moramo izvajati 

različne vaje in spreminjati intenziteto vaj, saj v aerobnih in anaerobnih razmerah v telesu 

delujejo različno prilagojeni tipi mišičnih vlaken.  

 

1. Rdeče skeletne mišice: 

Rdeča vlakna so lahko hitra ali počasna, vendar so vsa oksidativna. Imajo veliko 

mitohondrijev in mioglobina, zaradi česar so rdeče barve. Hitra vlakna hitro hidrolizirajo 

ATP in omogočajo hitro gibanje, medtem ko so počasnejša vlakna bolj odporna proti 

utrujanju. Počasna rdeča vlakna imajo višjo vzdražnost, jih je manj kot hitrih in zastopajo 

vzdržljivostno komponento mišice. Športniki, ki se ukvarjajo z vzdržljivostnimi aerobnimi 

športi, imajo v mišicah več počasnih rdečih oksidativnih vlaken. Primer: maratonski tek. 

 

2. Bele skeletne mišice: 

Bela vlakna so hitra in glikolitična. Prilagojena so za hitre in močne kontrakcije. Imajo 

manj mitohondrijev in nizek prag vzdražnosti. Zaradi aktivnosti v anaerobnih razmerah 

vsebujejo manj mioglobina in so svetlejša. Primer: šprinterski tek 

(Koeppen in Stanton, 2008; Zapiski s predavanj Zoofiziologija, 2012/13). 

 

Mišični metabolni procesi med vadbo 

Mišice pretvarjajo kemično vezano energijo v mehansko. Kemično energijo dobijo v obliki 

ATP. Adenozin trifosfat je molekula, v katere fosfatnih vezeh je shranjene veliko energije. V 

fosfatnih vezeh je shranjenih 30 kJ/mol energije, ki se ob cepitvi vezi sprosti in omogoči 

kontrakcijo celice. Ena molekula ATP lahko odcepi dve molekuli pripetega fosforja. Z 
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odcepom prvega se ATP pretvori v ADP (adenozin difosfat) in z odcepom drugega v AMP 

(adenozin monofosfat) (Guyton in Hall, 2011). 

Zadostno količino ATP molekul mišici zagotavljajo trije energijski metabolni procesi: 

a) Pretvorba kreatinin fosfata v kreatinin, 

b) Pretvorba glikogena v mlečno kislino in 

c) Aerobni sistem (oksidacija glukoze, maščobnih kislin in aminokislin) (Guyton in Hall, 

2011). 

 

Za daljše delovanje mišice ji moramo torej zagotoviti zadostno količino ATP. Pri tem pomaga 

tudi v mišični celici prisoten kreatinin fosfat, ki pretvori molekulo ADP v energijsko bogato 

ATP, sam pa v tem procesu odda fosfatno skupino in se pretvori v kreatin. To reakcijo 

katalizirajo za to specializirani encimi, kreatin fosfokinaze (CPK). Veliko CPK je ob miozinskih 

glavah, kjer hitro resintetizirajo ATP, kjer je najbolj potreben, vendar te zaloge niso velike in 

zadoščajo za manj kot minuto maksimalne mišične aktivnost (Koeppen in Stanton, 2008).  

 

Bolečina v mišicah po treningu in mlečna kislina 

Bolečino v mišicah po vadbi ali, kakor rečemo, »muskelfiber«, pogosto zmotno pripisujemo 

povečani količini mlečne kisline. Mlečna kislina, ali 2-hidroksipropanojska kislina nastaja pri 

oksidaciji glukoze. Glukoza se oksidira v piruvat, pri čemer nastaja laktat (protonirana mlečna 

kislina), ki sodeluje pri obnovi koencima NAD+. Omenjeni koencim sodeluje pri pretvorbi 

glukoze v piruvat in je torej potreben, da je energija celicam ves čas dostopna in da lahko na 

primer tečemo. Ob zadostni prisotnosti kisika v telesu, torej ob aerobni vadbi ali stanju (hoja, 

zmeren tek) se nastali laktat oksidira nazaj v piruvat in porablja naprej v mitohondrijih za 

nastanek ATP, ali pa se v jetrih v procesu glukoneogeneze pretvori nazaj v glukozo. (Koeppen 

in Stanton, 2008). V primeru anaerobnega stanja celice (na primer šprint), ko telo ne more 

dovolj hitro dostaviti kisika glede na energijske potrebe, se začne pretvorba glukoze v 

anaerobnem procesu glikolize, ki z razgradnjo glukoze v dva piruvata sprosti samo 4 

molekule ATP brez prisotnosti kisika. Ob tem procesu pa se tudi večina piruvata pretvori v 

mlečno kislino, ki jo je preveč za normalno odstranjevanje in prehaja iz mišičnih celic v 

intersticijsko tekočino in v kri. Nabrana mlečna kislina v okolici mišičnih celic lahko povzroči 

lokalno znižanje pH-ja ali acidozo (Leitinger, 2011; Guyton in Hall, 2011). Acidozo občutimo 

kot pekočo bolečino v mišici, na primer, če dve minuti držimo telo v počepu, začutimo to 

bolečino v stegenski mišici. pH v človeških mišicah se lahko v anaerobnih pogojih zniža iz 

nevtralnega na 6,4 – 6,5 (Sahlin, 2014). Ker kislo okolje otežuje normalno delovanje celice in 

so mišice z nabrano mlečno kislino utrujene in boleče, se mora mlečna kislina razgraditi, kar 

se zgodi ob prisotnosti kisika. Torej ko se dvignemo iz počepa, sprostimo mišice in te med 

počivanjem dobijo dovolj kisika, ki razgradi mlečno kislino in s tem se bolečina konča. 

Bolečina v mišicah, ki jo občutimo dan po aktivnosti, pa prisotna zaradi mikropoškodb, ki 

nastanejo med vadbo in zaradi njih prisotnega vnetja. Mikropoškodbe so normalen del 

procesa izboljšanja delovanja mišice. Med vadbo se strga veliko mišičnih vlaken, posledično 
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vnetje občutimo kot bolečino v mišicah. Po obnovi poškodbe se poveča debelina in dolžina 

mišičnih vlaken, zato je mišica tudi močnejša. Mikropoškodbe brez potrebne regeneracije 

lahko vodijo tudi v hujše poškodbe, ki pa nimajo pozitivnega učinka na delovanje mišic 

(Leitinger, 2011). 

 

2.2.2 Prilagoditve telesa na redno vadbo 

 

Z vadbo pridobljene prilagoditve srca     

Med vadbo mišične celice potrebujejo večjo preskrbo s kisikom in hranili kot v mirovanju. Za 

boljši prenos potrebnih snovi celicam in odvoz odpadnih, skrbi kri, ki jo po telesu poganja 

srce. Prvi odziv na povišano potrebo celic je povečanje frekvence srca.  

Spremembe se lahko odražajo tudi v minutnem volumnu srca, ki ga uravnavajo notranji in 

zunanji mehanizmi.  

1. Notranji mehanizem imenujemo Starlingov zakon in uravnava minutni volumen glede 

na količino venske krvi, ki se vrača v desni preddvor. Utripni volumen bo čim večji, 

tem večji bo pritok venske krvi. S povečanjem raztega srčne mišice se poveča tudi 

moč kontrakcije. Minutni volumen narašča, dokler ne oskrbi vseh delujočih mišic, 

hkrati pa se povišanemu minutnemu volumnu prilagodi tudi srčna frekvenca. 

Volumen srca se poveča, poveča se moč črpanja in utripni volumen posledično pa 

srce utripa počasneje. Kamre srca maratonskega tekača se lahko povečajo do več kot 

40% (Guyton in Hall, 2011). Že iz zgoraj zapisane enačbe Minutni volumen= frekvenca 

srčnega utripa * utripni volumen lahko razberemo, da se minutni volumen poveča, če 

se povečata oba ali eden od faktorjev. Navadno se minutni volumen poveča na račun 

povišane frekvence zaradi aktivnosti, saj je to prvi odziv srca na povečane potrebe 

telesa. V našem primeru, katerem spremljamo trajne prilagoditve srca z redno vadbo, 

pa se poviša utripni volumen. Prilagoditev označujemo z imenom Sindrom športnega 

srca, pri kateri se ob povečanem delovanju poveča levi prekat, srčna stena je 

debelejša, frekvenca srčnega utripa pa upočasnjena. Te fiziološke prilagodite srca ni 

potrebno zdraviti, kot je to treba pri bolezensko povečanem srcu, ki ima zmanjšano 

črpalno zmožnost (Jakoljević, 2013). 

2. V zunanji regulacijski mehanizem pa se vključi vegetativno živčevje, ki utripni 

volumen uravnava s povišano koncentracijo kalcija v srčnih mišičnih celicah, ki vpliva 

na krčljivost srca (Périlleux, 1999). 

 

S temi prilagoditvami srce športniku omogoča, da opravi enako intenzivno vadbo z manj 

napora. Kondicijsko in vzdržljivostno dobro pripravljenim ljudem se sprememba v volumnu 

srca ne pozna samo med aktivnostjo, ampak tudi v mirovanju. Telo izboljša nadzor nad 

frekvenco srca. V avtonomnem živčevju se z redno vadbo spremeni razmerje aktivacije 

simpatika in parasimpatika v korist parasimpatika, ki znižuje srčno frekvenco. Zato imajo 

ljudje z atletskim srcem navadno nižji krvni tlak, saj srce z enim utripom, ki prejšnjemu sledi 
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po daljšem časovnem intervalu, pošlje po telesu večjo količino krvi, frekvenca srca pa se 

zmanjša zaradi lažjega premagovanja perifernega upora in znižanega arterijskega krvnega 

tlaka. Frekvenca srca športnikov je v mirovanju znižana iz običajnih 70 utripov/minuto na 

približno 50 utripov/minuto (Kacin, 2013). 

Ta prilagoditev se odraža tudi v hitrejši normalizaciji srčnega utripa po športni aktivnosti 

(Katch, McArdle, Katch, 2011).  

 

Odziv obtočil med tekom 

Med vadbo se močno poveča pretok krvi, tudi do 10x, v mišicah, koži in srcu. Telo favorizira 

večjo prekrvavljenost delov telesa, ki trenutno potrebujejo največ hranil in kisika; mišice za 

opravljanje aktivnosti, srce za povečanje minutnega volumna in koža za intenzivnejše 

oddajanje odvečne toplote z znojenjem. Aktivnost in z njo ojačano delovanje pretakanja krvi 

povišata krvni tlak. Hipertenzija je med vadbo običajna in ne predstavlja grožnje zdravju kot 

bolezenska hipertenzija, pri kateri imamo povišan krvni tlak že v mirovanju in iz drugih 

razlogov. Povišan krvni tlak pa med aktivnostjo počasi upada zaradi zmanjšanja delovanja 

hipertenzijskih dejavnikov – lahko bi rekli, da se med dolgim tekom telo »prilagodi« na 

povečano aktivnost in uravna delovanje vseh sistemov v neko »aktivno ravnovesje« (Kacin, 

2013). 

Pretok v ožilju mišic, srca in kože uravnavajo trije mehanizmi: 

-razširijo se arteriole, 

-poveča se minutni volumen srca in 

-skrčijo se žile v prebavilih, kar uravna zmanjšanje perifernega upora v žilah mišic in kože 

(Périlleux, 1999). 

 

1.2.3 Potek teka 

 

Pri teku je ključnega pomena, da telesno aktivnost začnemo z ogrevanjem, končamo z 

raztezanjem in ne pozabimo na počitek.  

 

1. Ogrevanje: razgibamo celotno telo, ogrejemo mišice z ogrevalnimi vajami. S tem 

pospešimo pretok krvi skozi mišice in preprečimo poškodbe med vadbo. V ogrevanje 

spadajo tudi vaje za gibljivost, ki je ena izmed motoričnih sposobnosti mišice. Z večjo 

gibljivostjo lažje dosežemo maksimalno delovanje mišice (Laitinger, 2011). 

2. Vadba: je v našem primeru tek. Čas, intenzivnost in progo si izberemo glede na želene 

cilje. Da potek naše vadbe lažje spremljamo, lahko uporabljamo različne pripomočke 

kot so športne ure z merilnikom utripa in merilcem razdalje in hitrosti ali pa 

aplikacije, dosegljive na pametnih telefonih.  

3. Raztezanje: je del, ki ga po končanem teku ne smemo izpustiti, saj ohranja ali 

izboljšuje gibljivost naših mišic. Z raztezanjem poskrbimo za večjo prožnost mišic in 

sklepov. Z raztezanjem tudi pospešimo prekrvavitev mišice, kar je potrebno za 
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hitrejše odpravljanje mikropoškodb, nastalih med tekom. Prav tako raztezanje vpliva 

na izgradnjo novega dela mišice. Vpliva tudi na večjo vzdržljivost mišice na nateg, kar 

zmanjša možnost poškodbe med vadbo (Health Guidance, 2015; Leitinger, 2011). 

4. Počitek: zelo pomemben del celotnega športnega procesa in mu bomo namenili svoje 

poglavje. 

 

Razlika med občasno in redno vadbo 

Delovanje telesa ni enako ob enkratni vadbi po dolgem poležavanju ali pa po rednem 

treniranju. Prilagoditve telesa nastanejo šele z redno vadbo. Večji volumen srca, večja 

mišična masa, večji volumen pljuč in količina absorbiranega kisika – vse to od telesa zahteva 

več energije. Telo samo od sebe ne bo izgrajevalo velikih in močnih mišic, če jih ne 

potrebuje, saj predstavljajo le dodatno energijsko obremenitev. Medtem, ko z rednim 

treniranjem od telesa stalno zahtevamo večjo zmogljivost pri gibanju, dihanju, preskrbi s 

kisikom in hranili, pa se mu v sisteme, ki so lahko preobremenjeni, splača vložiti več snovi in 

energije. 

 

 

2.3 Počitek  

 

Počitek po vadbi je čas, ko se telo obnovi, ojača in pripravi na naslednjo vadbo. Jeffreys 

razdeli funkcijo počitka na štiri komponente:  

1. normalizacija fizioloških funkcij, kot je krvni tlak in utrip ter hitrost dihanja, 

2. vrnitev telesa v homeostazo, predvsem na celični ravni (vrnitev celic v stanje 

bazalnega metabolizma, obnovitev celic), 

3. obnovitev energijskih zalog (glikogen v mišicah in glukoza v krvi) in 

4. obnovitev encimov, vključenih v karbohidratni metabolizem (Jeffreys, 2005). 

 

Dolžina in vrsta počitka je odvisna od intenzivnosti, trajanja in vrste vadbe (Jeffreys, 2005). 

Počitek je lahko delen ali popoln. Ločimo različne vrste počitka glede na trajanje in sicer: 

1. takojšen počitek med naporom (na primer počitek mišice v desni nogi tekala, ko se ta 

odrine z levo), 

2. kratek počitek med serijami (na primer 10 dvigov uteži, kratek premor, ponovitev 

dvigov uteži), 

3. daljši počitek med vadbami (Mike in Kravitz, 2009). 

Med prvo vrsto počitka se obnovijo zaloge ATP in odstranijo metabolni produkti. Kratek 

počitek med serijami naj bi obnovil še kreatin fosfat. V času zadnjega počitka se popravijo 

mikropoškodbe v mišicah in izgrajujejo prilagoditve, opisane v zgornjem poglavju (Mike in 

Kravitz, 2009). 
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2.3.1 Optimalen počitek 

 

Za namen diplomske naloge se bomo osredotočili na vpliv daljšega počitka med vadbami na 

telo in njegovo fizično pripravljenost. Optimalen čas počitka si izberemo glede na to, kako 

intenzivno smo z vadbo obremenili mišico, kakšna je bila obremenitev celotnega telesa in 

kakšen je naš cilj vadbe (A workout routine, 2015; Jeffreys 2005).  

Z iskanjem optimalnega počitka se je ukvarjalo že mnogo znanstvenikov. McLester je 

spremljal regeneracijo treniranih moških atletov po 3 setih po deset ponovitev z 

maksimalnim trudom z osmimi različnimi vajami. Da bi lahko ugotovil, kdaj se mišice 

popolnoma regenerirajo, so atleti vaje ponovili po 24, 48 in 72 urah počitka. Nihče izmed 

testiranih ni uspel ponoviti vaj z maksimalnim trudom po 24 urah. Po 48 urah se je 40 % 

popolnoma regeneriralo tekom počitka, večina pa se je dokončno regenerirala po 72 in 96 

urah. Prišel je tudi do zaključkov, da so starejši testiranci potrebovali več počitka za 

regeneracijo kot mlajši – 70 % testirancev med 50 in 65 letom starosti ni doseglo popolnega 

okrevanja niti po 96 urah (Bishop, Jones,Woods, 2008). 

Podobne teste sta izvajala tudi Jones in Church, vendar prišla do drugačnih rezultatov. Po 

njunih meritvah naj bi večini testirancev (70%) zadostoval 48 urni počitek. Odstopanja od 

rezultatov je znak, da na regeneracijo mišice vpliva mnogo dejavnikov, se pa razlikuje tudi od 

človeka do človeka in variira med različnimi mišičnimi skupinami, ki jih utrujamo (Bishop, 

Jones,Woods, 2008, str. 6).  

 

Počitek pa ni le fizična neaktivnost, ampak je sestavljen iz več komponent. Tudi počitek mora 

biti primerno zastavljen in mora vsebovati strategije, ki so optimalne za okrevanje po 

določeni vrsti vadbe. Utrujenost ni univerzalna za vsak trening, zato tudi počitek ne sme biti 

(Jeffreys, 2005). Pri načrtovanju počivanja med treningi morajo biti vključene vse glavne 

sestavine počitka:  

 urnik in načrtovanje treningov, kjer mora biti vključen tudi načrt počitka, 

 primerne vadbe po treningu, 

 prehrambni in hidracijski načrt, 

 spanec, 

 vaje za fizično in čustveno sprostitev in 

 psihična priprava (Jeffreys, 2005). 

 

Čeprav smo se v diplomski nalogi posvetili predvsem fizičnemu okrevanju po vadbi, se 

moramo zavedati, da je počitek sestavljen iz več komponent in ima tudi psihična 

pripravljenost in čustveno stanje posameznika pomembne vpliv na njegove rezultate v 

športu. Obdobij in strategij, ki jih posameznih potrebuje za popolno regeneracijo v popolnem 

smislu počitka, ne moremo posplošiti, kot lahko to storimo za okrevanje mišice po naporu, 

zato je potrebno načrt počitka prilagoditi vsakemu posamezniku (Jeffreys, 2005). 
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2.3.2 Pomanjkanje počitka 

 

Premalo počitka ali pa njegova odsotnost je lahko kritično še za tako dobrega športnika. Brez 

počitka se mišice ne morejo obnoviti, zaloge energije napolniti in poškodbe v mišicah se 

lahko večajo, energija pa porablja iz napačnih tkiv. Z opustitvijo počitka med vadbo ne 

pridobimo zmogljivosti, saj se mišica ne more ojačati in obnoviti. Odsotnost počitka in 

neprestani napori lahko vodijo v bolezensko stanje, kot so hude mišične bolečine, utrujenost 

in izčrpanost, bolečine v sklepih, slabost, glavoboli, slabša fizična zmogljivost, negativna 

čustva, zmanjšana telesna odpornost in posledično pogosti prehladi, ki lahko vodijo v hujše 

bolezni, nespečnost. Konstantno pomanjkanje počitka in hkrati izvajanje obremenitev lahko 

pripelje začetne sindrome do hudih telesnih poškodb, izčrpanosti telesa, omedlevice ali v 

skrajnih primerih celo smrti (About health, 2015). 

 

2.3.3 Preveč počitka 

 

Prav tako izničimo učinek vadbe, če med enim in drugim treningom mine preveč časa. 

Povprečno mišica potrebuje 24 - 48 ur počitka med aktivnostjo, da se izgradijo nove mišične 

celice in obnovijo poškodovane (Bishop, Jones,Woods, 2008). Optimalni počitek torej traja 

dan do dva. Že po dveh tednih prenehanja treniranja se opazijo izgube pridobljene telesne 

pripravljenosti in ponovne spremembe v prilagojenih mehanizmih, po nekaj mesecih pa 

napredek povsem izgine (Katch, McArdle, Katch, 2011). 

 

2.3.4 Rehidracija 

 

Med tekom ali katero drugo fizično aktivnostjo se telo segreva. Odvečno toploto, večinoma 

nastalo kot produkt krčenja mišic, mora telo odvajati. Telo se ohlaja z znojenjem. Znoj skozi 

znojne žleze priteče na površino kože in s svojim izhlapevanjem oddaja toploto v okolico, telo 

pa se s tem ohlaja. Izgubo tekočine z znojenjem pa je treba nadomestiti, saj je že več kot 5% 

izguba telesne teže zaradi znojenja škodljiva za organizem.  

Nadomeščanje izgubljene vode mora biti upočasnjeno, z dodanimi elektroliti, ki zmanjšajo 

razliko med zaužito tekočino in hipertoničnim okoljem znotraj celic. Strokovnjaki priporočajo 

pitje slane raztopine in sicer Na+ v koncentraciji 50 mmol/l ali več, z dodatkom kalija. Količina 

zaužite tekočine naj bi bila nekoliko večja od tiste, ki smo jo med vadbo izgubili, saj telo ne 

izkoristi popolnoma vse popite tekočine (Bishop, Jones,Woods, 2008). European food safety 

authority priporoča 2 – 2,5 litra tekočine na dan v mirovanju, te potrebe pa se ob vadbi 

povečajo tudi do 10 – 12 l na dan (Rotovnik Kozjek, 2004). 
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2.4  Vpliv temperature 

 

Na telo med vadbo vpliva tudi temperatura okolja. Ljudje smo bitja s stalno telesno 

temperaturo med 36.4 in 37.3°C (Wang in Han, 2014). Večja kot je temperaturna razlika med 

telesom in okoljem, več energije telo porabi za vzdrževanje temperature.  

Temperaturni vpliv okolja na telo je še posebej opazen med vadbo. Med aktivnostjo v našem 

telesu poteka intenzivnejša presnova kot v mirovanju. Pri tem se sprošča toplota, zato se 

naše telo med vadbo ogreje, še posebej na delih, kjer so mišice najaktivnejše. Glede na 

potrebo po ohlajanju, je za vadbo ustreznejša nižja temperatura. Visoke temperature med 

vadbo privedejo do večje utrujenosti kot v hladnejših temperaturah (Bishop, Jones,Woods, 

2008). Temperatura okolja pa hkrati ne sme biti prenizka, ker najbolj vpliva na gibljivost 

telesa in nizke temperature imajo nanjo negativen vpliv (Pistotnik, 2011). 

Če je srčna frekvenca res povišana ob toplejšem vremenu oziroma znižana v hladnem, bomo 

preverili v empiričnem delu diplomske naloge. Upoštevali bomo, da je afiniteta hemoglobina 

za kisik nižja pri višji temperaturi, saj se tako kisik lažje odcepi od hemoglobina in gre v 

toplejšo mišično celico, kjer je potreben. Obratno je v pljučih nižja temperatura koristna 

zaradi višje afinitete hemoglobina za vezavo kisika (Četrtič, 2007). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 Namen naloge, metode, vzorec 

 

Empirični del naloge je bil prav tako razdeljen na dva dela. Prvi del je bilo anketiranje 

osnovnošolskih otrok in s tem namen ugotoviti, kakšen pomen učenci tretje triade osnovne 

šole pripisujejo športu in ali bi lahko z uporabo pametnega telefona dvignili motivacijo 

učencev za gibanje tako v šolskem kot izvenšolskem času. Drugi del je bilo merjenje srčnega 

utripa med vadbo z namenom ugotoviti, kako redna vadba vpliva na srčno frekvenco. 

Za pridobitev podatkov smo v prvem delu izbrali metodo spraševanja in sicer anketo. Anketa 

je zaprtega tipa, torej z odgovori z obkroževanjem. Za drugi del pa smo podatke pridobili z 

merjenjem srčnega utripa z merilcem srčnega utripa športne ure in merjenjem z aplikacijo za 

Android Sports tracker.  

Vzorec za anketo so bili osnovnošolci višje stopnje, stari od 12 do 15 let. Anketiranci so bili iz 

dveh različnih osnovnih šol. Zbrali smo odgovore 48 učencev in učenk. Ankete so bile 

anonimne.  

Srčni utrip sem merila na sebi.  

 

3.2  Hipoteze 

 

 Osnovnošolski otroci višje stopnje se zavedajo, da je gibanje pomembno. 

 Učenci, ki se manj ukvarjajo s športom, gibanju pripisujejo drugačen pomen, kot tisti, 

ki so športno aktivnejši.  

 Športna aplikacija bi dvignila otrokovo notranjo motivacijo za gibanje. 

 Z rednim tekom pridobimo kondicijo, kar se odraža na zmanjševanju srčne frekvence 

med vadbo.  

 Temperatura okolja med vadbo vpliva na srčno frekvenco; ta je v vročem vremenu 

višja in hladnem nižja. 

 

3.3  Statistična obdelava podatkov, rezultati in interpretacija 

 

3.3.1 Sports tracker kot motivacijsko sredstvo za športno aktivnost otrok ter pogled 

osnovnošolcev na gibanje 

 

Pametne telefone ima velika večina otrok, še posebej iz višjih razredov osnovnih šol. 

Zanimalo me je, ali učenci uporabljajo svoje telefone tudi za spremljanje svojih športnih 
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aktivnosti, saj imajo na voljo pestro izbiro športnih aplikacij, oziroma, če te aplikacije sploh 

poznajo. Hkrati sem želela preveriti še, kakšen pomen dajejo športu nasploh, koliko se z njim 

ukvarjajo v prostem času in zakaj mislijo, da je telesna dejavnost pomembna. Odgovore sem 

pridobila z vprašalnikom, jih preštela in prikazala z različnimi grafi.  

 

Med anketiranimi učenci smo najprej želeli preveriti, koliko jih trenira kakšen šport v 

prostem času. Od 48 anketiranih se jih 27 aktivneje ukvarja s športom, 21 pa ne trenira 

nobenega. Z razdelitvijo po spolu opazimo, da trenira več fantov kot deklet, vendar to ni  

statistično značilno (test hi-kvadrat, p=0,9).  Vseeno lahko zaključimo, da je več kot polovica 

anketiranih otrok športno aktivna tudi v izvenšolskem času.  

 

a) 

 

b) 

  

Graf 1: a) Število anketiranih deklet, ki redno trenirajo izbrani šport. b) Število anketiranih fantov, ki redno 

trenirajo izbrani šport.  

 

Zanimalo me je tudi kolikokrat na teden se ukvarjajo s športom. 

Število 
treningov 

Število 
učencev 

a-nič 2 

b-1x 1 

c-2x 11 

d-3x 7 

e-več kot 3x 27 

 

Za potrditev hipoteze, ali se učencem zdi gibanje pomembno ali ne, sem jih povprašala o 

tem, zakaj in če se jim zdi gibanje pomembno. 
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Graf 2: Odstotki odgovorov na vprašanje, zakaj se učencem zdi gibanje pomembno.  

 

Združila sem odgovore na vprašanje, kjer so učenci odgovorili, kolikokrat na teden se 

ukvarjajo s športom in zakaj se jim zdi gibanje pomembno. Tako dobimo povezavo med tem, 

kakšen odnos imajo do športa učenci, ki trenirajo pogosteje kot tisti, ki so aktivni le občasno 

ali pa sploh niso. To primerjavo najlažje ponazorimo s tortnimi diagrami.  
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Graf 3: Zbrani grafi, ki prikazujejo odgovore učencev o pomembnosti športa z njihovo telesno aktivnostjo in 

pripadajoča legenda odgovorov. 

Učenci, ki se ne gibajo izven pouka, so gibanje opisali pomembno za zdravje zdaj in v starosti, 

predvsem pa se jim zdi pomembno za ohranjanje ali izboljšanje kondicije. Nihče ni označil 

gibanja kot zabavno prostočasno aktivnost.  

Tisti, ki se gibajo 1x tedensko, tega ne počnejo zaradi nabiranja kondicije ampak zaradi 

zabave ob ukvarjanju s športom. Sem verjetno spadajo družinski športni izleti med vikendom 

in igra s prijatelji. Prav tako se zavedajo, da je gibanje pomembno za splošno zdravje.  

Učenci, ki se gibajo večkrat na teden so izbrali bolj raznolike odgovore. Otroci, ki trenirajo 

kakšen šport in se gibajo redno, torej trikrat ali več kot trikrat na teden so obkrožili vse 

odgovore s poudarkom na nabiranju in ohranjanju kondicije.  

S testom hi-kvadrat, ki spada pod statistične neparametrične teste, preverimo, kolikšna je 

verjetnost, da lahko to porazdelitev posplošimo populacijo, oziroma so razlike le posledica 

naključja (Rode, 2015). S testom hi-kvadrat (𝑋2) smo preverili, če imajo učenci, ki se gibajo 
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večkrat tedensko drugačno predstavo in odnos do športa, kot tisti, ki se ne ukvarjajo z 

nobeno športno aktivnostjo ali pa se samo enkrat tedensko.  

𝑋2 (p= 0,50), ni pokazal razlik, torej potrdimo ničelno hipotezo, da med učenci ni statistično 

pomembnih razlik pri zavedanju o koristih gibanja glede na dejansko ukvarjanje s športom.  

Učenci, ki se večkrat tedensko ukvarjajo s športom so sicer podali podrobnejše odgovore, 

vendar je test dokazal, da športu ne pripisujejo drugačnega pomena kot tisti učenci, ki se s 

športom ne ukvarjajo. Dobro je, da se vsi učenci zavedajo pomembnosti gibanja in znajo 

opredeliti, za kaj je koristno, tudi, če se tega v praksi ne držijo. Hipotezo, da se 

»osnovnošolski otroci višje stopnje se zavedajo, da je gibanje pomembno« torej lahko 

potrdimo.  

Učenci, ki se večkrat tedensko ukvarjajo s športom, so sicer podali podrobnejše odgovore, 

vendar je test dokazal, da športu ne pripisujejo drugačnega pomena kot tisti učenci, ki se s 

športom ne ukvarjajo. Dobro je, da se vsi učenci zavedajo pomembnosti gibanja in znajo 

opredeliti, za kaj je koristno, tudi, če se tega v praksi ne držijo. Hipotezo, ki predposavlja, da 

se odnos do športa spreminja skladno s pogostostjo ukvarjanja s športom zato ovržemo.  

Hkrati pa, če se vrnemo na Graf 2, ugotovimo, da so največkrat izbrani odgovori učencev, da 

je gibanje pomembno za ohranjanje zdravja, vzdrževanje kondicije in sprostitev. Hipotezo, da 

»osnovnošolski otroci višje stopnje se zavedajo, da je gibanje pomembno« torej lahko 

potrdimo.  

 

 

Graf 4: Odstotki odgovorov o tem, koliko učencev že uporablja 

športne aplikacije. 

 

Graf 5: Odstotki odgovorov koliko anketiranih učencev bi si 

želelo spoznati športne aplikacije pri športni vzgoji. 

 



25 

 

 

Graf 6: V odstotkih prikazani odgovori o namenu, s katerim bi učenci uporabili 

pridobljene podatke s športno aplikacijo. Legenda: a) za tekmovanje s sošolci, b) za 

spremljanje, koliko boljši sem lahko vsak naslednji trening (npr. pretečem enako 

razdaljo hitreje), c) za štetje porabljenih kalorij med vadbo, d) zato, da si lahko doma 

na računalniku ogledam, kakšno pot sem naredil. 

 

 

Iz grafov razberemo, da je 40 % učencev že slišalo za športne aplikacije. Večina (73%) bi si 

želela, da bi športne aplikacije spoznali med poukom športne vzgoje in se naučili uporabe 

aplikacije in pridobljenih podatkov. Po vprašanju, za kaj bi, ali za kaj uporabljajo pridobljene 

podatke o svojem fizičnem stanju med merjeno telovadbo, hitrosti, dolžini proge in trajanju 

aktivnosti, se je več kot polovica (60%) odločila za odgovor, da bi s tem spremljali svoj športni 

napredek. Delež odgovorov se je nanašal tudi na zanimanje zaradi souporabe računalnika, in 

delež na spremljanje kalorične porabe. Najpogosteje izbrani odgovor in želja po spoznavanju 

športnih aplikacij lahko potrdita hipotezo, da bi se učencem dvignila motivacija za gibanje, če 

bi lahko svoje gibanje spremljali v številkah na pametnem telefonu in opazovali svoj 

napredek ter posledično želeli napredovati. Vseeno ostaja vprašanje, koliko časa bi 

zanimanje za aplikacijo imelo vpliv na vadbo in ali bi treninge vključili v svoje življenje na 

daljši rok, ali bi gibanje čez čas opustili.  
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3.3.2 Tekaške meritve 

 

Z rednimi tekaškimi treningi v določenem obdobju sem želela preveriti, kako se telo prilagaja 

na redni napor. Najhitreje telesne prilagoditve opazimo preko kondicije. Izbrala sem 

spremljanje odziva srca in srčne frekvence. Utrip sem merila z merilcem utripa športne ure, 

ki je merila tudi razdaljo in hitrost. Med tekom sem vklopila tudi aplikacijo Sports tracker, ki 

je prav tako merila razdaljo poti, preračunala hitrost in s pomočjo GPS-a izrisala pot na 

zemljevidu. Da bi čim bolj zmanjšala vpliv vseh drugih dejavnikov, ki bi utegnili vplivati na 

spremembe v srčni frekvenci, sem vedno tekla po isti poti in poskušala teči s približno enako 

hitrostjo. Na poti sem si izbrala štiri točke, kjer sem si zapisala čas in trenutni utrip. Če je bilo 

možno, sem opravljala meritve ob čim bolj podobnih delih dneva, najpogosteje zjutraj, kjer 

sem tudi pazila, da je vedno minilo vsaj pol ure od zajtrka, saj poln želodec obremeni telo in 

zahteva svoj delež prekrvavljenosti, kar prav tako lahko vpliva na pulz. Med razmere, na 

katere nisem mogla vplivati, spada temperatura, zato sem naredila tudi primerjavo med 

temperaturo in srčnim utripom med vadbo pri tej temperaturi.  

 

 
Graf 7: Vpliv zunanje temperature na frekvenco srca. 

Temperature ozračja v katerih sem tekla, so se gibale od -6 do 17°C. Iz razpršenosti grafa 

ugotovimo, da temperatura zraka ni vplivala na srčno frekvenco. S temi rezultati moramo 

ovreči hipotezo, da temperatura okolja med vadbo vpliva na srčno frekvenco in je ta v 

vročem vremenu višja in hladnem nižja. Morda bi bili rezultati drugačni, če bi bila ne glede na 

temperaturo za tek oblečena vedno v enaka oblačila, saj sem se v svojem primeru oblekla 

temperaturi primerno, torej ob nižjih temperaturah bolj, kar je preprečilo direkten vpliv 
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temperature ozračja na telo. Prav tako bi pričakovali razlike, če bi tekla pri temperaturah 

višjih od 17°C.  

Hipotezo o vplivu temperature smo ovrgli, s čimer smo še dodatno zmanjšali vpliv katerega 

koli drugega dejavnika na spremembe v srčni frekvenci kot le tek sam. V graf smo vnesli vse 

štiri med tekom izmerjene frekvence.  

 

Graf 8: Spremljanje sprememb v srčni frekvenci med zaporednimi treningi. 

Frekvenco sem merila na štirih mestih, modra črta prikazuje meritev bolj na začetku teka, 

vijolična pa na koncu. Za lažjo predstavo in tudi natančnejši prikaz bomo izbrali samo četrto 

frekvenco, kjer se je telo že dokončno ogrelo in prilagodilo na tek, ter samo tiste meritve, ki 

sem jih merila v zaporedni seriji.  
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Graf 9: Padanje srčne frekvence z zaporedno vadbo. 

Opazimo, da se je frekvenca srca, merjena na istem delu proge in po približno istem času 

dneva, nižala. Nižanje srčne frekvence med tekom je eden izmed pokazateljev pridobivanja 

kondicije, ki ga lahko tudi dokaj enostavno izmerimo in spremljamo. Iz naklona grafa lahko 

razberemo, da je srčna frekvenca z rednim tekom padala za 0,15 utripov/min na dan. V 

približno 40 dneh teka se je frekvenca med enako obremenitvijo telesa znižala za 6,64 

utripov/min. Značilnost padanja krivulje smo izračunali tudi s p-testom v excellu in ta je 

prikazal 3% tveganje, da je gibanje krivulje naključno.  

Ostale opisane prilagoditve v teoretičnem delu ne nastanejo v tako kratkem času in tudi 

samo merjenje morebitnega povečanega volumna srca ali mišične mase je zahtevnejše in 

zanj potrebujemo primerne merilne inštrumente.  

 

Zniževanje frekvence potrjuje hipotezo, da »z rednim tekom pridobimo kondicijo, kar se 

odraža na zmanjševanju srčne frekvence med vadbo«.  

 

Da pa je pridobljeno kondicijo treba ohranjati, vidimo po ponovnem dvigu srčne frekvence 

med tekom po številčnejših dnevih počitka med vadbami in enomesečni pavzi, kar prikazuje 

spodnji graf. Rdeče obarvani točki označujeta vadbi, med katerima je minil mesec brez 

meritev. Opazimo, da se srčna frekvenca ponovno dvigne na podobno, kot smo jo izmerili na 

začetku meritev.  
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Graf 10: Prikaz ponovnega poslabšanja telesne pripravljenosti po predolgi neaktivnosti. 

 

Prilagoditve telesa na napor torej niso stalne in jih lahko ob prenehanju aktivnosti izgubimo. 

Prav tako je pomembno, koliko dni počitka si vzamemo med vadbami, saj je po preveč 

dnevih neaktivnosti napredek slabši, kot če treniramo redno.  

Ker pa sem tekla v naravi in hitrosti teka nisem mogla imeti ves čas popolnoma konstantne, 

preverimo še, kako se je spreminjala hitrost teka. 

 

 
Graf 11: Spreminjanje hitrosti teka med meritvami. 
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Graf prikazuje hitrost teka med zapisom 4. srčne frekvence. Čeprav sem želela hitrost med 

vsako meritvijo ohranjati konstantno, opazimo, da sem povečevala hitrost teka. Ta se proti 

koncu meritev dvignila z 9,2 do okrog 10 km/h. Iz naklona premice lahko razberemo, da se je 

hitrost teka povečala za 0,0155 km/h na dan torej 0,11 km/h na teden (p=0,03). Ker je srčna 

frekvenca padala kljub povečevanju hitrosti, lahko nehoteno povečevanje hitrosti pripišemo 

zvečevanju kondicije med obdobjem rednega teka. 

 

Graf 12: Odvisnost spreminjanja srčne frekvence od povečevanja hitrosti teka med zaporednimi meritvami. 

 

Z zvečevanjem hitrosti teka bi pričakovali tudi zviševanje frekvence srca. Na zgornjem grafu 

pa obratno sorazmerje kaže na pridobivanje kondicije med obdobjem rednih treningov. Kljub 

povečevanju hitrosti teka se je frekvenca srca značilno zmanjšala (p=0,02).  
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SKLEPI 

V diplomski nalogi smo ugotavljali, kako motivirani so otroci za športne aktivnosti tudi v 

prostem času, kaj jih motivira in kako bi jim lahko v šoli pomagali zvišati motivacijo za 

gibanje. V tem prvem delu smo na podlagi analize anket potrdili hipotezo, da se 

osnovnošolski otroci zavedajo pomembnosti gibanja, in da telovadbi pripisujejo pozitiven 

pomen tako tisti otroci, ki so športno zelo aktivno pa tudi tisti, ki so manj. Kot možno orodje 

za dvigovanje otrokove motivacije za šport smo se osredotočili na športno aplikacijo Sports 

tracker, ki bi lahko otroku, ki mu je všeč ukvarjanje z elektronskimi napravami, zvišala željo 

po gibanju, saj bi svoje aktivnosti lahko meril, planiral, primerjal s prijatelji in analiziral s 

pomočjo pametnega telefona in računalnika. Prišli smo do zaključkov, da se aplikacija večini 

otrok zdi zanimiv in uporaben pripomoček, ki ga bi želeli spoznati tudi v okviru šolske športne 

vzgoje (73%), in bi njene podatke v večini (60%) uporabili za spremljanje svoje aktivnosti in 

napredka. Kako dolgo pa bi aplikacija motivirala otroka za redno treniranje, pa ostaja 

vprašanje, na katerega bi lahko odgovorili, če bi učencem aplikacijo predstavili in preverili 

njihovo uporabo aplikacije in zanimanje zanjo po določenem obdobju od začetka uporabe.  

V drugem delu naloge pa smo s spremljanjem srčne frekvence med redno vadbo ugotovili, 

da se le ta po več treningih znižuje na račun prilagoditve telesa na tek. Z meritvami smo 

potrdili hipotezo, da se izboljševanje kondicije najprej odraža v zniževanju srčne frekvence 

med enakim naporom, saj se poveča moč črpanja. Poveča se tudi minutni volumen srca, saj 

predstavlja zmnožek utripnega volumna in frekvence srca. Ob redni vadbi se v tej enačbi ne 

poveča le frekvenca, kot se ob nenadni aktivnosti, ampak se zaradi fizioloških prilagoditev 

srca poveča tudi utripni volumen. Pokazali smo, da predolg počitek med vadbami negativno 

učinkuje na pridobljeno kondicijo in moramo zato za ohranjanje ali zviševanje telesne 

pripravljenosti odmeriti primerno dolg počitek med vadbami. Iz meritev smo poskušali 

izključiti vse druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na frekvenco srca, vendar ker sem tekla 

zunaj, na temperaturo nismo mogli vplivati. Kljub temu da je temperatura med vadbo 

pomembna, smo v nalogi izključili njen vpliv na naše meritve in zato ovrgli hipotezo, da 

temperatura okolja med vadbo vpliva na srčno frekvenco in je ta v vročem vremenu višja in 

hladnem nižja. Oba dela diplomske naloge skupaj kažeta, da uporaba aplikacije za mobilni 

telefon lahko vpliva na motivacijo za gibanje, hkrati pa se že nekajtedenska redna vadba 

izboljša kazalnike kondicije.  
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PRILOGE 

Anketni vprašalnik 

Pozdravljen/a! 

Potrebujem tvojo pomoč pri pisanju diplomske naloge. Poskušam izvedeti, koliko svojega časa 

nameniš športu, kako pomemben se ti zdi in ali ti je všeč. Zanima me tudi, če poznaš kakšne 

načine, s katerimi si lahko popestriš telovadbo tudi izven šole. Prosim, da na spodnja vprašanja 

odgovoriš iskreno. Anketa je anonimna in bo uporabljena zgolj v raziskovalne namene diplome.  

Hvala za pomoč!  

Katja Fink 

1.) Spol (obkroži):             Ž              M 
 

2.) Starost: ______________ 
 

3.) Ali treniraš kakšen šport?           DA / NE 
 

4.) Kolikokrat na teden se poleg šolske telovadbe še ukvarjaš s športom, rekreacijo ali drugimi 
telesnimi aktivnostmi (sprehajanje psa, izleti, vožnja s kolesom…). 

a) nič 
b) 1x 
c) 2x 
d) 3x 
e) več kot 3x 

 

5.) Zakaj se ti zdi gibanje pomembno? (lahko obkrožiš več odgovorov) 
a) ker je zdravo 
b) ker z njim lahko shujšam 
c) ker je zabavno 
d) ker z njim ohranjam ali izboljšujem telesno kondicijo 
e) ker z njim vplivam na boljše zdravje, ko bom starejši 
f) ne zdi se mi pomembno 

 

6.) Na katere dele telesa vpliva tek? (lahko obkrožiš več odgovorov) 
a) na dihala 
b) na mišice 
c) na kosti  
d) na možgane 
e) na prebavo 
f) na hrbtenico 
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7.) Bi ti bil tek, kolesarjenje ali pa hoja v hribe bolj zanimiva,  
če bi med tem lahko uporabljal svoj pametni telefon, ki bi meril pretečeno pot,  

tvojo hitrost, utrip, porabljene kalorije? Ali pa kako visoko si se vzpel med hojo v hrib?   DA / NE 

 

8.) Imaš na telefonu nameščeno kakšno športno aplikacijo?                           DA / NE 
 

9.) Ali bi ti bilo všeč, če bi učitelj namenil uro takšnim aplikacijam,  
ter vas jih naučil uporabljati?                                                                                       DA / NE                                                                                       

 

10.) Večina športnih aplikacij ti med gibanjem izmeri pretečeno, prevoženo ali prehojeno pot, 
ki si jo lahko ogledaš na zemljevidih na računalniku, tvojo hitrost, nadmorsko višino, 
porabljene kalorije, trajanje gibanja in če imaš pas za merjenje pulza še srčno frekvenco. Za 
kaj bi uporabil dobljene podatke? 

 

a) za tekmovanje s sošolci 
b) za spremljanje, koliko boljši sem lahko vsak naslednji trening (npr. pretečem enako 

razdaljo hitreje) 
c) za štetje porabljenih kalorij med vadbo 
d) zato, da si lahko doma na računalniku ogledam, kakšno pot sem naredil 

 

Soglasje staršev za uporabo podatkov anket 

SOGLASJE STARŠEV 

Spoštovani starši! 

Sem študentka 4. letnika pedagoške fakultete in v okviru diplomske naloge ugotavljam, kaj si 

otroci predstavljajo pod šport, ali jim je všeč ali odveč ter o njihovem zavedanju pomembnosti 

gibanja za naše telo. Rezultati ankete bodo uporabljeni zgolj v namene diplomske naloge ter so 

anonimni. S podpisom soglašate, da rešeno anketo lahko uporabim v analizi.  

Hvala za pomoč! 

Katja Fink 

 

Podpisani/a, _____________________________, soglašam, da se rešena anketa mojega otroka, 

__________________________, lahko uporabi v raziskovalni namen diplomske naloge.  

 

Podpis:  


