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POVZETEK 

V diplomskem delu je predstavljeno vključevanje športnih vsebin v naravoslovno učno pot. 

Osredotočila sem se na medpredmetno povezovanje bioloških vsebin s športnimi 

aktivnostmi na naravoslovni učni poti. Namen diplomske naloge je identificirati športne 

aktivnosti, ki bi jih bilo mogoče čim bolje povezati z biološkimi vsebinami, primernimi za 

obravnavo v osnovni šoli. Prav tako želim izvedeti, ali učni načrti vključujejo cilje, ki 

povezujejo biološke vsebine s športnimi ter katere vsebine lahko medpredmetno povežemo. 

Pripravila sem tudi interdisciplinarna didaktična gradiva za vključevanje športnih dejavnosti v 

naravoslovno učno pot.  

Z medpredmetnim povezovanjem prispevamo k bolj celostnemu razumevanju učencev o 

naravi ter bioloških konceptih. Učitelji različnih predmetnih področij bi se morali čim bolj 

povezati in sodelovati, ter tako ponuditi učencem bolj celostno usmerjen pouk. 

Ključne besede: interdisciplinarna gradiva, integracija, biologija, šport, naravoslovna učna 

pot 

ABSTRACT 

The present diploma paper talks about the integration of sport activities into a nature 

educational trail. It focuses on the interdisciplinary connection of biological content and 

sport activities in a nature educational trail. The purpose of the diploma paper is to find 

sports activities that could be integrated into the biological content, suitable for elementary 

schools. It also discusses whether the curriculum includes any biological content connected 

with physical education. Interdisciplinary teaching materials were prepared for the 

integration of sports activities into the nature educational trail. 

The interdisciplinary teaching contributes to students’ holistic understanding of nature and 

biological concepts. Teachers of different subjects should work together and offer students 

interdisciplinary education for better learning. 

 Keywords: interdisciplinary teaching materials, integration, biology, sport, nature 

educational trail  
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1. UVOD 

Kakor rastline in živali dihajo, tako tudi ljudje potrebujemo kisik za proces celičnega dihanja, 

ki je nujno potreben za delovanje organizma. Vsi organizmi imamo podobne, če ne celo iste 

potrebe za ohranjanje življenja. S pomočjo športne aktivnosti na naravoslovni učni poti 

želimo približati te podobnosti organizmov tudi učencem. Kot primer navedem cilj iz učnega 

načrta biologija: »Učenci razumejo oskrbo mišičnih celic s hrano in kisikom ter jo povežejo s 

fizično aktivnostjo telesa«. V takem primeru bi naravoslovno učno pot lahko uporabili za 

neposredno povezovanje športa in vsebin biologije.  

»Sodobne izobraževalne politike in šolski sistemi v svetu posvečajo v kurikulih na vseh 

ravneh izobraževanja vse večjo pozornost povezovanju vsebin in veščin med posameznimi 

predmeti in predmetnimi področji, kar je odslikava in posledica naraščajoče diferenciacije in 

specializacije disciplin« (Pavlič Škerjanc, 2010).  

V učnem načrtu za naravoslovje, v poglavju o medpredmetnih povezavah, so predstavljene 

naravoslovne učne teme predvsem v povezavi z geografijo, tehniko in tehnologijo ter 

drugimi predmeti. Menim, da je mogoče povezati tudi vsebine iz Naravoslovja, Biologije in 

Športne vzgoje. Zato bom v diplomski nalogi izdelala interdisciplinarna gradiva, v katerih bom 

povezala šport, naravoslovje in biologijo na naravoslovni učni poti na Golovcu. Za šport sem 

se odločila zaradi številnih dokazanih pozitivnih učinkov športnih aktivnosti na ljudi, možnosti 

ozaveščanja učencev o pomenu izvajanja športnih aktivnosti in povezovanja bioloških vsebin 

s športnimi aktivnostmi.  

Becker (2010) pravi: »Splošno sprejeta izobraževalna filozofija pedagogike na prostem je, da 

lahko bivanje v naravnih pokrajinah in soočenje z naravnimi pojavi zagotovo pozitivno 

spodbudi k izobraževalnemu procesu posameznika« (str. 2).  

Primere interdisciplinarnih aktivnosti v naravi lahko najdemo v CŠOD, kjer dajejo velik 

poudarek na povezovanju športa, naravoslovja in biologije. V CŠOD imajo vizijo oziroma 

poslanstvo, da so njihovi programi v svoji strukturi holistično naravnani in imajo zelo 

pomembno vlogo v procesu socializacije. S programi šole v naravi tako želijo izboljšati 

vrednosti praktičnega značaja, ohranjati zdravje otrok in mlade motivirati za družabne stike. 

V CŠOD pravijo, da morajo biti programi šole v naravi še bolj življenjski, odnos med 
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udeleženci pa partnerski in demokratičen. Tako bodo učenci postali soustvarjalci programa, 

ne pa pasivni poslušalci (CŠOD, 2015). 

S pomočjo različnih člankov in druge literature ter analizo učnih načrtov za predmete 

Naravoslovje, Biologija in Šport bom izdelala načrt za vključevanje športnih dejavnosti v 

naravoslovno učno pot z namenom povezovanja bioloških in športnih vsebin. Pripravila bom 

tudi interdisciplinarna didaktična gradiva za obravnavo na naravoslovni učni poti na Golovcu.   
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2. PREGLED LITERATURE 

2.1. INTERDISCIPLINARNOST 

Uporaba interdisciplinarnosti pri pouku združuje učitelje različnih predmetov, da ustvarjajo 

zanimive učne izkušnje za učence in odkrijejo nove načine za doseganje ciljev iz učnega 

načrta. Koncept medpredmetnega poučevanja potrjuje celovitost in edinstvenost vsakega 

predmetnega področja, vendar pa se zaveda medsebojne povezave med predmeti (Purcell 

Cone in sod., 2009). 

»Stvarnost doživljamo kot celoto, ne pa kot strukturirano po kriterijih posameznih disciplin. 

Človeški možgani zaznave procesirajo vzporedno, ne pa sekvenčno, in informacije urejajo v 

kompleksne mreže z jasnimi hierarhijami medsebojnih odnosov. Večja avtentičnost učnega 

procesa torej že po definiciji terja intenzivnejše in globlje povezave med disciplinami oziroma 

šolskimi predmeti. Vse večja fragmentiranost znanja, ki ga dajejo sedanji izobraževalni 

programi, ob dejstvu, da terja usposobitev za reševanje problemov v resničnem življenju 

celovita, integrirana znanja in veščine, je tesnejše povezovanje med predmeti in 

predmetnimi področji postavila za enega najpomembnejših ciljev pri nadaljnjem razvoju 

kurikulov« (Pavlič Škerjanc, 2010). 

V članku avtorice Katje Pavlič Škerjanc, Smisel in sistem kurikularnih povezav (2010), so 

opisane tri oblike kurikulov: tradicionalni kurikul, obogateni tradicionalni kurikul ter 

integrativni kurikul. Za tradicionalni kurikul je značilno, da razumevanje in znanje ostajata 

fragmentirana in minimalno povezana znotraj predmetov in tudi med predmeti. Pri tej obliki 

kurikula so kurikularne oziroma učne poti linearne in divergentne (glej Slika 1). Obogateni 

tradicionalni kurikul temelji na vsebinskem pristopu k povezovanju predmetov. Pri tej obliki 

kurikula sta razumevanje in znanje še vedno fragmentirana in minimalno povezana tako 

znotraj predmeta kot med predmeti, vendar se tu in tam zaradi sodelovanja učiteljev, ki 

poučujejo različne predmete, učne poti lahko presekajo oz. stečejo v isti točki (glej Slika 2). 
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Slika 1 Tradicionalni kurikul (Pavlič Škerjanc, 2010). 

 

Slika 2 Obogateni tradicionalni kurikul (Pavlič Škerjanc, 

2010). 

Za medpredmetno povezovanje naravoslovnih predmetov (Naravoslovje, Biologija) s 

predmetom Športna vzgoja, je potrebno intenzivnejše povezovanje, katerega pa omogoča 

tretja oblika kurikula, imenovan integrativni kurikul (Slika 3).  

Za integrativni kurikul je značilen konceptualen pristop k povezovanju znotraj in med 

predmeti, v katerem učni proces osmišlja in usmerja nek skupni problem. Tako sta 

razumevanje in znanje povezana znotraj predmeta in med predmeti. Značilno je tudi, da sta 

poučevanje in učenje sodelovalna in potekata po krožnih in vijačnih konvergentnih 

kurikularnih oziroma učnih poteh (Pavlič Škerjanc, 2010). 

 

Slika 3 Integrativni kurikul (Pavlič Škerjanc, 2010). 
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Integrativni (povezovalni) kurikul, za razliko od integriranega (povezanega) kurikula, ki že 

vnaprej ustvari in predpiše povezave, omogoča in spodbuja povezave med predmeti oziroma 

disciplinami. Te discipline pri pouku postavljamo v aktivne medsebojne odnose, da tako 

dosežemo več: obogatimo disciplinarno znanje. Ključni cilj integrativnega kurikula je 

razvijanje sintetičnega mišljenja in (iz)gradnja celovitega, povezanega, integriranega, 

holističnega znanja in trajna zmožnost povezovanja (Pavlič Škerjanc, 2010). 

Kakšna pa je razlika med medpredmetnimi in kurikularnimi povezavami? Pavlič Škerjanc 

(2010) pojasni, da se medpredmetne povezave odvijajo na linearni ravni, ter da izhajajo iz 

predmetov, ki v medsebojnih povezavah iščejo višjo kakovost doseganja predmetnih ciljev. 

Za kurikularne povezave pa pravi, da z ravni kurikula sežejo v posamezne predmete ter jih 

ciljno in izvedbeno povežejo oziroma prepletejo med seboj. Avtorica poudari, da kurikularne 

povezave izhajajo iz kurikularnih ciljev, so temeljni kurikularni princip, ki že v izhodišču 

zadeva kurikul kot celoto. 

Pri načrtovanju interdisciplinarnega pouka je pomembna tudi smiselnost kurikularnih 

povezav. »Smiselni cilj in pričakovani rezultat medpredmetne oziroma kurikularne povezave 

je nekaj, česar en predmet ali en učitelj ne bi mogel doseči sam ali pa vsaj tega ne bi mogel 

doseči tako dobro,« pravi Pavlič Škerjanc (2010). Učitelji si morajo zastaviti vprašanja, s 

katerimi preverijo smiselnost kurikularne povezave: npr. Ali so povezave res smiselne? Ali vsi 

sodelujoči predmeti z njimi uresničujejo svoje predmetne cilje in to bolje, kot bi jih dosegli 

brez sodelovanja? Ali z njimi spodbujamo razvoj kritičnega mišljenja in zmožnost problemske 

obravnave pri učencih? (Pavlič Škerjanc, 2010).  

Interdisciplinarne učne izkušnje krepijo in bogatijo znanje učencev, zato zagovorniki 

interdisciplinarnega poučevanja verjamejo, da se otroci največ in najbolje naučijo ravno z 

uporabo tega pristopa (Purcell Cone in sod., 2009).  

Prednosti interdisciplinarnega povezovanja so: 

 ponuja nove načine za predstavitev ter uporabo konceptov in spretnosti; 

 spodbuja sposobnost kritičnega mišljenja, kot so analiza, sinteza in vrednotenje; 

 pri učencih gradi sodelovalni pristop k učenju. Učenci tako lahko uporabijo to 

sposobnost in prispevajo k reševanju učne naloge ali problema; 
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 motivira učence, saj je tako učenje zabavno in smiselno; 

 spodbuja učitelje k sodelovanju, razumejo druga vsebinska področja in razvijajo 

kolegialne odnose; 

 poveča možnost za priznavanje in sprejemanje več perspektiv; 

 neguje divergentno in ustvarjalno mišljenje; 

 učence uči uporabe več virov pri reševanju problema; 

 prikazuje prenos znanja iz enega učnega okvira v drugega (Purcell Cone in sod. 2009). 

2.2. PROGRAMI CŠOD 

Pri povezovanju športnih in naravoslovnih predmetov je koristno, če izvajamo pouk na 

prostem, v naravi. Pouk v naravi naj bo kot neko dopolnilo običajnemu pouku v razredu, 

hkrati pa naj bo zabavno in zanimivo za učence. V Sloveniji je Center šolskih in obšolskih 

dejavnosti ena takih organizacij, ki organizira učenje v naravi, ki je zanimivo in zabavno za 

učence, hkrati pa stremijo k čim bolj interdisciplinarnemu pouku. V nadaljevanju bom 

predstavila poslanstvo in vizijo CŠOD. 

»Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) sega na področje šolstva, športa, znanosti in 

kulture. CŠOD je bil ustanovljen za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih 

s posredovanjem znanja, z uvajanjem v raziskovalno delo, s kulturnimi dejavnostmi in za 

realizacijo posameznih delov programa na področju vzgoje in izobraževanja. Programi se 

izvajajo v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter v dnevnih centrih po vsej 

Sloveniji« (CŠOD, 2014–2015).  

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) organizira aktivnosti na prostem, s poudarkom 

na naravoslovnih znanosti in športa kot del razširjenega kurikula devetletne osnovne šole, ki 

ga vsaka osnovna šola ponuja poleg obveznega kurikula (Becker, 2010). 

 

Slika 4 Logo Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD, 2014–2015). 
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Dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki zadevajo pedagoško delo so: 

1. izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so povezane z življenjem v naravi ter so del 

programa osnovne šole in vzgojno-izobraževalnih programov na ravni srednješolskega in 

visokošolskega izobraževanja; 

2. nudenje učnih ter športnih sredstev in objektov, pa tudi storitev pedagoškega in drugega 

strokovnega osebja za izvedbo dejavnosti iz prejšnje točke ter naravoslovnih, kulturnih in 

drugih interesnih dejavnosti; 

3. izvajanje stalnih projektov vključevanja mladih v raziskovalno delo, kot so tabori, poletne 

šole, mladinske raziskovalne skupine in podobno v obliki seminarjev, ekskurzij in 

predavanj; 

4. sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter vključevanje v združenja in 

mednarodne ustanove (CŠOD, 2014–2015). 

 »Center ponuja mladim možnost, da sodelujejo v problemsko naravnanem pouku, ki 

mobilizira vse njihove zmožnosti, dejavnosti in ustvarjalnost ter daje izvrstne rezultate. Poleg 

tega pa daje tudi največ ustvarjalnega zadovoljstva in užitka pri delu« (CŠOD, 2014–2015). 

Programi v CŠOD pa imajo zelo pomembno vlogo tudi v procesu socializacije. S programi šole 

v naravi želijo izboljšati vrednosti praktičnega značaja, ohranjati zdravje otrok in mlade 

motivirati za družabne stike, same programe šole v naravi pa želijo narediti še bolj 

življenjske. Tako v CŠOD poudarjajo, da so učenje življenjskih veščin, razvijanje kritičnega in 

ustvarjalnega razmišljanja ter graditev samospoštovanja in osebnostnega razvoja, smernice, 

na katerih naj bi temeljil program šole v naravi. V CŠOD pa želijo ostati vodilni tudi pri 

uvajanju novih didaktičnih prijemov pri delu na terenu oziroma v naravi (CŠOD, 2014–2015). 

2.3. NARAVOSLOVNA UČNA POT GOLOVEC 

Golovec, priljubljena izletniška točka, je geografsko nadaljevanje Šišenskega hriba, Grajskega 

griča in je sestavni del Posavskega hribovja. Na Golovcu so učenci biološkega krožka, pod 

mentorstvom Brigite Pirnat in v sodelovanju s skupino učiteljev na OŠ Poljane ter go. 

Marjano Tavčar z Zavoda za gozdove OE Ljubljana, izdelali gozdno učno pot Golovec, ki je 

dolga približno 1100 m (Gozdna učna pot Golovec, 2008). 
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Na Golovec vodi več različnih poti. Tja lahko pridemo s severne strani, kjer je začetek poti iz 

Štepanjskega naselja ali Hrušice, ali pa iz južne strani, kjer je lahko izhodišče Rakovnik ali 

Rudnik. Do gozdne učne poti pa najlažje pridemo s Poljan po Poti na Golovec, ki se končuje 

pri astronomsko-geofizikalnem observatoriju (Gozdna učna pot Golovec, 2008).  

Gozdno učno pot na Golovcu sestavlja 10 stojišč, vsako stojišče predstavlja svojo vsebino: 

1. Kamninska podlaga in zgradba tal na Golovcu; 

2. Izkaznice najpogostejših dreves ob poti; 

3. Razvojne faze gozda; 

4. Ekološki dejavniki, ki vplivajo na razvoj gozda; 

5. Vloga gliv v gozdu; 

6. Kisla tla z rdečim borom in borovnico; 

7. Vegetacija na poseki; 

8. Zgradba debla in starosti dreves; 

9. Gospodarjenje z gozdom; 

10. Smrekovi gozdovi in lubadar (Gozdna učna pot Golovec, 2008). 

 

Slika 5 Gozdna učna pot Golovec z označenimi stojišči (Gozdna učna pot Golovec, 2008). 

Učenci OŠ Poljane so skupaj z mentorji, poleg Gozdne učne poti na Golovcu, izdelali spletno 

stran, ki omogoča virtualno učenje celotne učne poti, nudi pa tudi ponavljanje novih vsebin, 

ki so jih učenci spoznali pri terenskem delu na Gozdni učni poti Golovec. 
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2.4. ŠPORTNE AKTIVNOSTI PRI POUKU 

Številni dejavniki, kot so npr. etnično ozadje (Dollinger in Clark, 2012), starost (Best in Miller, 

2010), inteligenčni količnik oz. nadarjenost ter samokontrola učenca (Duckworth, Quinn in 

Tsukayama, 2012), vplivajo na uspešnost učencev v šoli. Da bi izboljšali uspešnost v šoli, 

mnogi učitelji posegajo po metodah za povečanje učnih dosežkov učencev. Študije kažejo, da 

je eden od načinov za povečanje uspešnosti učencev, povečanje telesnih aktivnosti v šolskem 

dnevu. Dokazi kažejo, da fizična aktivnost pri otrocih izboljša nevronsko električno-aktivno 

pozornost, zaviralni nadzor pa pomaga učencem, da izključijo motnje in se osredotočijo na 

nalogo. Študija je pokazala, da učitelji poročajo tudi o boljšem vedenju učencev v razredu 

(Kaye Howie, Beets in Pate, 2014). Raziskovalci, ki so preverjali vpliv telesne vadbe na 

kognitivne zmogljivosti učencev, pa so ugotovili, da vključitev več fizičnih aktivnosti v 

šolskem dnevu koristi tudi kognitivnim zmožnostim učencev. Ti rezultati imajo pomembno 

vlogo tudi pri vključevanju športnih aktivnosti v šolski kurikul (Hill in sod., 2010).  

Na splošno je sodelovanje v fizični aktivnosti (ali natančneje aerobni vadbi) tudi kognitivna 

dejavnost, ki zaposluje možganske regije višjega reda in zahteva prilagodljivo razmišljanje. 

Medtem ko telesna dejavnost naravno ne lajša pomnjenja ali asociativnega učenja, pa 

verjetno lajša nastanek in razvoj ciljno usmerjenih adaptivnih sposobnosti reševanja 

problemov, ki so eden izmed razpoznavnih znakov človekovega razvoja. Aerobna vadba je 

potemtakem lahko neprecenljiv dejavnik v razvoju otroka in zaradi teh ugotovitev je 

potrebno prepričati oziroma spomniti starše in vzgojitelje, naj ponovno pretehtajo pomen 

aerobne vadbe (Best, 2010). 

Telesna vadba ima pozitiven učinek na več vidikov kognicije in samozavesti pri zdravih 

otrocih in mladostnikih. Številne študije so pokazale pozitivno povezavo med telesno 

aktivnostjo in čustvi ter razpoloženjem pri otrocih, potrebne pa so še študije o učinkih vadbe 

na pozitivna čustva in pozitivna razpoloženja pri zdravih otrocih in mladostnikih. Rezultati 

študije The academic and pshychological benefits of exercise in healthy children and 

adolescents (Rasmussen in Laumann, 2012) dajejo dokaze o psiholoških koristi, ki jih 

povzroča vadba. Koristi, ki jih nudi telesna vadba, so opazne takoj in so zato bolj spodbudne 

za otroke in mladostnike, kot dolgoročni učinki vadbe, kot so zmanjšanje možnosti bolezni 

srca in ožilja v daljni prihodnosti (Rasmussen in Laumann, 2012).   
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Zaradi vplivov športnih aktivnosti na otroke, njihovo razpoloženje, čustva in kognitivne 

sposobnosti sem mnenja, da lahko učenci na naravoslovni učni poti s pomočjo športnih 

aktivnosti spoznajo in razumejo biološke koncepte bolje, kot če bi jih spoznali samo v 

razredu, prav tako pa bom poskušala s pomočjo pregleda literature interdisciplinarno 

povezati biološke vsebine s športno aktivnostjo.  
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3. METODA 

3.1. VSEBINSKA ANALIZA UČNIH NAČRTOV 

Naravoslovni in biološki pojavi ter procesi so medsebojno zelo prepleteni, zato v učnih 

načrtih predlagajo čim bolj celostno razumevanje teh pojavov in procesov. Povezanost med 

rastlinami, živalmi in ljudmi je kompleksna, z ustreznimi učnimi oblikami in metodami pa 

lahko učence privedemo do bolj celostnega razumevanja te kompleksnosti in povezanosti. 

Razumevanje bioloških konceptov in uporabnost bioloških znanosti lahko vključujemo v 

interdisciplinarna področja, pri čemer naj učitelj strokovno načrtuje pouk v sodelovanju z 

učiteljem drugega predmeta, ki ju skušata celostno povezati ter predstaviti skupne cilje in 

vsebine učencem. 

Za pripravo didaktičnih gradiv sem pregledala literaturo, ki vključuje koncepte 

medpredmetnega povezovanja, ter učenje v naravi, analizirala pa sem tudi učne načrte 

naravoslovja, biologije in športa, ter druga učna gradiva na temo medpredmetnega 

povezovanja bioloških in športnih vsebin. 

3.1.1. UČNI NAČRT NARAVOSLOVJE (6. IN 7. RAZRED) 

Učni načrt za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole sestavljajo štirje glavni vsebinski sklopi: 

Snovi, Energija, Živa narava in Vplivi človeka na okolje. V prvem delu učenci spoznajo, da so 

snovi iz delcev, spoznajo lastnosti snovi ter uporabnost, v tem delu pa spoznavajo tudi 

kamnine in prst ter procese, pri katerih nastajajo kamnine in prst. V drugem sklopu (Energija) 

učenci spoznavajo sonce kot osnovni vir energije na Zemlji, pridobivanje električne energije 

in vsestransko uporabnost le te, srečajo pa se tudi s tokovi. Živa narava, tretji sklop učnega 

načrta za naravoslovje, vsebuje spoznavanje celice, njeno zgradbo, pri tem pa uporabljajo 

tudi nekatere izmed splošnih ciljev, npr. uporabo mikroskopa, lupe in drugih raziskovalnih 

pripomočkov in metod. Učenci nato nadaljujejo s spoznavanjem fotosinteze ter celičnega 

dihanja, spoznajo, da je celično dihanje bistveno za delovanje same celice (tako rastlinske, 

kot tudi živalske celice), ter da se celično dihanje tesno prepleta s procesom fotosinteze. 

Potem se srečajo z zgradbo in delovanjem rastlin, povežejo samo zgradbo rastlin z različnimi 

procesi, ki se v rastlini dogajajo, med drugim poglobijo tudi svoje znanje o fotosintezi. 

Naslednja tema je razmnoževanje, rast in razvoj rastlin, pri čemer spoznajo seme, razumejo 
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njegov pomen, razumejo tudi pomen samega razmnoževanja za rastlino. Učenci razumejo 

pomen zgradbe semen in plodov ter njihovo povezavo s raznašanjem le teh. Preidejo na 

razvrščanje rastlin, na nežive dejavnike, ki vplivajo na okolje, ter spoznajo različne 

prilagoditve, ki so jih rastline ustvarile za preživetje v različnih okoljih. Kot zadnjo vsebino v 6. 

razredu spoznajo pomen rastlin v ekosistemu ter pomen za človeka. V četrtem sklopu se 

seznanijo z zelo pomembno vsebino in sicer z vplivom človeka na okolje. Razumejo pomen 

učinkovitega izkoriščanja naravnih surovin in energije, spoznajo gospodarjenje z odpadki, kar 

lahko vključijo v svoje vsakdanje življenje (Vilhar in sod., 2011a). 

V 7. razredu osnovne šole so vsebinski sklopi v učnem načrtu enaki kot v 6. razredu, le da so 

teme nekoliko spremenjene. Tako v prvem sklopu spoznajo zmesi in čiste snovi. Nadaljujejo s 

snovjo o raztopinah, spoznajo topnost in nasičenost raztopine, pri tej temi pa se pogosto 

srečajo tudi z eksperimenti in poskusi. Učenci v tem sklopu opredelijo lastnosti čistih snovi v 

zmesi ter na tej osnovi načrtujejo ustrezne postopke ločevanja. Spoznajo tudi fizikalne in 

kemijske spremembe snovi. V sklopu Energija učenci spoznavajo svetlobo in barve, spoznajo, 

da lahko svetlobna energija povzroča segrevanje snovi, spremembe agregatnega stanja, 

spremembe snovi. Spoznajo tudi lastnosti svetlobe in svetlobnih žarkov. Poleg tega se 

srečajo še z zvokom, nato pa preidejo na valovanje. V tretjem sklopu (Živa narava) se učenci 

spet srečajo s celico, tokrat svoje znanje iz 6. razreda poglobijo, poudarek pa je predvsem na 

živalski celici. V tem sklopu se srečajo z zgradbo in delovanjem bakterij in gliv, spoznajo 

glavne značilnosti le teh ter njihov pomen, spoznajo pa tudi pomen sožitja med nekaterimi 

organizmi. Nato preidejo na zgradbo in delovanje živali, pri tem spoznavajo organske 

sisteme, prepoznajo podobnosti in razlike med različnimi skupinami organizmov, ter pomen 

organizmov za okolje in človeka. Razumejo osnovne značilnosti nespolnega in spolnega 

razmnoževanja živali ter prednosti spolnega razmnoževanja živali. Razumejo, da sta rast in 

razvoj živali povezana z nastajanjem novih celic (celična delitev). Učenci spoznajo tudi osebni 

razvoj živali in preobrazbo na izbranih primerih, spoznajo pa tudi razvojni krog človeških 

zajedavcev. Pouk nadaljujejo z razvrščanjem živali, nato pa preidejo na zgradbo in delovanje 

ekosistemov. Pri tem poglavju spoznajo pomen rastlin kot proizvajalcev, razumejo prehranski 

splet ter kroženje snovi. Srečajo se tudi s primerjavo zgradbe in delovanja različnih 

ekosistemov. V zadnjem sklopu, ki predstavlja vplive človeka na okolje, učenci spoznajo 

pomen biotske pestrosti za stabilnost ekosistema, spoznajo naravne in antropogene 
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ekosisteme, ter zakaj mora človek antropogene ekosisteme neprestano vzdrževati. Razumejo 

in razmišljajo o problemih onesnaževanja okolja, ter o pomenu varovanja narave ter 

ohranjanja biotske pestrosti (Vilhar in sod., 2011a). 

V učnem načrtu za naravoslovje med splošnimi cilji srečamo cilje, ki vključujejo razvijanje 

naravoslovnih kompetenc. Pri naravoslovju učenci spoznajo in razumejo temeljne 

naravoslovne koncepte ter njihovo uporabnost pri razlagi pojavov in dogajanj iz okolja, 

narave. Seznanijo se z uporabo osnovnega strokovnega izrazoslovja, spoznajo pridobivanje, 

obdelavo in vrednotenje podatkov iz različnih virov. Učenci razvijajo eksperimentalne 

sposobnosti in metode raziskovanja, razvijajo tudi stališča in odnos, oziroma se zavedajo 

pomena in vrednosti narave in okolja, prepoznavajo in razumejo okoljsko problematiko ter 

odgovorno in aktivno sodelujejo pri razreševanju in trajnostnem razvoju (Vilhar in sod., 

2011a).  

3.1.2. UČNI NAČRT BIOLOGIJA (8. IN 9. RAZRED) 

V 8. razredu učenci nadgradijo in poglobijo svoje znanje ter razumevanje o bioloških 

konceptih, ki so ga pridobili pri naravoslovju. Učenci spoznajo biologijo kot vedo in se tako 

seznanijo z glavnimi mejniki v razvoju biologije, razumejo razvoj sodobne biologije ter 

analizirajo vpliv biološkega znanja na človekovo vsakdanje življenje. Med poukom se srečajo 

tudi z raziskovanjem ter poskusi, spoznajo različne raziskovalne metode. Nato preidejo na 

celico in dedovanje, pri čemer uporabijo pridobljeno znanje iz vsebinskega modula 

Raziskovanje in poskusi. Učenci v 8. razredu spoznajo tudi samo zgradbo in delovanje 

človeka, pri tem se poglobijo v diferenciacijo in specializacijo celic, združevanje le teh v tkiva, 

združevanje tkiv v organe, ti pa sestavljajo organske sisteme, ki tvorijo organizem kot celoto. 

Spoznajo organske sisteme (čutilni, hormonski, živčni, prebavni, dihalni, 

razmnoževalni/reproduktivni, idr.) in njihovo delovanje ter njihov pomen za normalno 

delovanje človeka. Spoznajo tudi nekaj bolezni ter kako ohranjati zdravje (Vilhar in sod., 

2011b). 

Operativni cilji in vsebine v 9. razredu pri predmetu Biologija vključujejo teme, kot so 

Biologija in družba, pri kateri učenci spoznajo, da je biološko znanje temelj za medicino, 

veterino, farmacijo itd., na podlagi primerov pa razvijajo razumevanje o temeljni in uporabni 

znanosti ter interdisciplinarnosti. Naslednji vsebinski sklop je Raziskovanje in poskusi, pri tem 
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učenci nadgradijo znanje iz 8. razreda. Učenci samostojno postavljajo raziskovalna vprašanja 

in načrtujejo raziskave, znajo ovrednotiti natančnost meritev in ponovljivost poskusov, znajo 

izdelati ustrezen graf za prikaz podatkov in razviti kvantitativne trditve o odnosih med 

spremenljivkami. Nadaljujejo s sklopom Kemija živih sistemov, pri katerem spoznajo, da ima 

ogljik osrednjo vlogo v živi naravi, spoznajo, da so molekule v živih sistemih zgrajene 

pretežno iz ogljika, vodika, dušika, kisika, fosforja in žvepla, učenci razumejo, da v organizmih 

neprestano potekajo kemijske reakcije. Učenci nato spoznavajo vsebinski sklop Dedovanje, 

ponovijo zgradbo celice, razumejo, da je v kromosomu vsa genetska informacija shranjena v 

molekuli DNA, razumejo pomen natančnega podvojevanja DNA za prenašanje 

nespremenjenega genetskega zapisa iz celice v celico in iz roda v rod, in druge pomembne 

cilje, ki se navezujejo na dedovanje. Nato nadaljujejo s spoznavanjem biotehnologije, 

spoznajo gensko spremenjene organizme ter zakaj so koristni, pa tudi slabosti GSO, učenci 

razumejo hiter razvoj genskega inženirstva in njegovo uporabo ter prednosti in omejitve 

njegove uporabe v biotehnologiji. V devetem razredu se učenci spoznajo še z Evolucijo, 

učenci razumejo, da je evolucija ena od temeljnih značilnosti življenja, spoznajo, da so 

genetska variabilnost in okoljski dejavniki vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov, 

spoznajo nekatere hipoteze o nastanku življenja, ki nam omogočajo razlago nastanka živega 

po povsem naravni poti, spoznajo, da imajo tudi zelo počasni geološki procesi velike učinke 

skozi dolga časovna obdobja. Učenci spoznajo tudi, da ima vsaka vrsta omejeno sposobnost 

prilagajanja na spremembe okolja in da vrsta izumre, če se okolje nenadno preveč spremeni. 

Učenci se srečajo še z razvrščanjem organizmov, biotsko pestrostjo, spoznajo ekosisteme in 

njegove značilnosti. Kot zadnji vsebinski sklop, ki ga učenci spoznajo v devetem razredu, je 

Vpliv človeka na naravo in okolje. Učenci tako spoznajo razliko med ekologijo, varstvom 

narave in okolja, razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse 

narave in biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem. Razumejo 

vplive človeka na biotske sisteme in te vplive raziščejo v lastnem okolju, spoznajo vzroke in 

posledice nastanka ozonske luknje, spoznajo vzroke in posledice globalnega segrevanja 

(Vilhar in sod., 2011b). 

Učenci bi naj v 8. in 9. razredu osnovne šole dosegli tudi nekaj splošnih ciljev, med drugim 

razumevanje glavnih zakonitosti žive narave, temeljnih bioloških konceptov in povezav med 

njimi, razumevanje zgradbe in delovanje človeškega organizma, ter pomen okolja za 
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ohranjanje zdravja posameznika in človeštva. Učenci naj bi razvili tudi ustrezen in odgovoren 

odnos do narave in interes za njeno ohranjanje. Med splošnimi cilji najdemo tudi sposobnost 

prepoznavanja kompleksnih problemov in njihovega reševanja, učenje na podlagi opazovanj, 

poskusov in ročne spretnosti, zmožnost uporabe sodobne tehnologije, iskanje in obdelava 

podatkov ter ekstrakcijo informacij. Eden bistvenih ciljev je tudi zmožnost za sodelovanje ter 

odgovornost pri delu (Vilhar in sod., 2011b). 

V poglavju Didaktična priporočila je poudarjen pomen celostnega razumevanja bioloških 

konceptov ter poleg frontalne oblike dela priporočeno tudi lastno raziskovanje učencev ter 

druge aktivnosti (Vilhar in sod., 2011b). 

3.1.3. UČNI NAČRT ŠPORT (1. DO 9. RAZRED) 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci izboljšujejo svojo gibalno učinkovitost 

(telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti). Z zavestnim nadzorom 

oblikujejo pravilno telesno držo, izvajajo gibanja v različnem ritmu, primerjajo svojo gibalno 

učinkovitost glede na svoj biološki razvoj. V tem obdobju usvajajo tudi različne naravne 

oblike gibanja, iger in športnih znanj, izvajajo osnovne prvine atletike, gimnastike in igre z 

različnimi žogami. Razvijajo samozavest, odločnost, borbenost in vztrajnost, pridobivajo 

osnovne higienske navade, povezane s športom. Učenci razumejo tudi pomen gibanja in 

športa, poznajo in upoštevajo osnovna načela varnosti v telovadnici, na igrišču, v bazenu, na 

snegu in pohodu. Spoznajo naravne oblike gibanja in igre, atletsko abecedo, hojo in tek v 

naravi, igre hitrega odzivanja, preskakovanje različnih ovir, določene razdalje. Prav tako 

spoznajo tudi gimnastično abecedo, ki vključuje osnove akrobatike (valjanje, zibanje, 

poskoke v opori na rokah, preval naprej), skoke, vese in opore, vaje ravnotežja na ožji 

površini ter ritmiko. V prvem triletju se spoznajo tudi s plesnimi igrami, igrami z žogo. Učenci 

se udeležijo tudi tečaja plavanja, pohodništva, kar šole pogosto izvajajo v naravi (morje, 

hribi, gore). Dodatne vsebine v učnem načrtu za prvo triletje so zimske dejavnosti ter športna 

programa Zlati sonček in Ciciban planinec (Kovač in sod., 2011). 

V drugem triletju učenci nadgrajujejo svoje znanje iz nižjih razredov, izboljšujejo gibalne in 

funkcionalne sposobnosti (koordinacija gibanja, moč, hitrost, gibljivost, aerobna vzdržljivost), 

usvajajo športna znanja, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih, znajo 

ravnati s športnimi pripomočki, zavestno nadzorujejo svoje telo pri gimnastičnih položajih in 
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gibanjih v različnih smereh, okoli različnih osi, na različnih orodjih in z različnimi pripomočki. 

Učenci v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju uporabljajo osnovne pojme športnega 

izrazoslovja, poznajo značilnosti posameznih športov, poznajo in upoštevajo pravila 

obnašanja ter osnovna načela varnosti, poznajo in razumejo pomen vpliva redne in dovolj 

intenzivne športne vadbe na telesno držo, kondicijsko pripravljenost, zdravje in dobro 

počutje. Učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, samozavest, medsebojno 

sodelovanje, naravovarstveno ozaveščanje …), razumejo različnost v gibalni učinkovitosti 

posameznikov, razumejo tudi pomen varovanja naravne in kulturne dediščine. V tem 

obdobju učenci spoznajo naravne oblike gibanja, igre in splošno kondicijsko pripravo, 

poglobijo znanje o atletiki (štafetni teki, štarti z različnih položajev, daljši tek v naravi v 

pogovornem tempu). Tako kot v prvem triletju, se učenci v drugem triletju srečajo tudi z 

gimnastiko in njenimi prvinami, učenci poglobijo že usvojeno znanje iz prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Učenci spoznajo male športne igre (mala košarka, mala odbojka, 

mali rokomet in mali nogomet). Prav tako se srečajo tudi s plavanjem in nekaterimi vodnimi 

dejavnostmi, kot recimo v poletni šoli v naravi. V šoli v naravi ali na zimskem športnem 

dnevu se učenci ponovno srečajo s smučarskimi dejavnostmi (igre na snegu, smučanje). 

Učenci v drugem triletju se ponovno udeležijo pohodov, tokrat na nekoliko višje vrhove, kot 

v prvem triletju, srečajo pa se tudi z orientacijskimi potmi ali teki (Kovač in sod., 2011). 

V zadnjem triletju učenci redno spremljajo svojo gibalno učinkovitost glede na biološki razvoj 

in primerjajo lastne gibalne ter funkcionalne sposobnosti in telesne značilnosti s povprečnimi 

populacijskimi vrednostmi vrstnikov. Učenci nadgrajujejo različna športna znanja tako, da 

izpopolnjujejo tehniko in taktiko osnovnih elementov atletike, gimnastike in drugih izbranih 

športov, do stopnje, ki omogoča sproščeno in učinkovito sodelovanje v igri. Učenci razumejo 

vpliv redne športne vadbe in primerne prehrane na zdravje in dobro počutje, razumejo 

pojave v telesu pri različnih načinih vadbe in odzivanje organizma na napor, razlikujejo 

aerobno in anaerobno vadbo, glede na vrednost srčnega utripa, spoznajo in razumejo 

preventivno vlogo športa v ozaveščanju proti različnim oblikam zasvojenosti in drugim 

patološkim pojavom sodobne družbe. V tem vzgojno-izobraževalnem obdobju gradijo učenci 

odgovoren odnos do svojega zdravja (redno, dovolj intenzivno gibanje, ustrezne 

prehranjevalne navade, spremljanje telesne mase …), oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce, 

spoštujejo različnost in drugačnost v gibalni učinkovitosti posameznika, spoštujejo vložen 
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napor ob doživljanju večjih telesnih obremenitev, spoznajo ekološka vprašanja, povezana s 

športnimi dejavnostmi. Med praktičnimi vsebinami v tretjem triletju, se učenci srečajo s 

splošno kondicijsko pripravo, nadgrajujejo atletsko in gimnastično znanje, izpopolnjujejo 

plesne prvine ter spoznajo tehnike, taktike in pravila športnih iger (košarka, rokomet, 

nogomet, odbojka). Pri pohodništvu se učenci seznanijo s tempom hoje, pomenom 

nadomeščanja izgubljene tekočine ter termoregulacijo. Razumejo vpliv hoje na organizem, 

krepijo zavedanje o varovanju narave ter povečujejo skrb za ohranitev naravne in kulturne 

dediščine. Kot v vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih, so tudi v tem triletju predvidene 

dodatne vsebine, ki jih šole izvajajo po svojih zmožnostih (Kovač in sod., 2011). 

Med splošne teoretične vsebine spadajo dobro počutje in zdrav življenjski slog, primerna 

prehrana ob različnih športnih dejavnostih, hidracija, uporaba vitaminov, razvoj in 

spremljanje gibalnih sposobnosti. Učenci spoznajo in razumejo odzivanje srčno-žilnega in 

dihalnega sistema na povečan napor pri športni vadbi, spoštujejo pravila športnega 

obnašanja, razumejo pomen koristnega preživljanja prostega časa zaradi zdravja in druženja. 

Pri športni vzgoji pa se učenci seznanijo tudi z varovanjem okolja in narave (Kovač in sod., 

2011). 

Športna vzgoja lahko poteka tudi v okviru šole v naravi, ki poteka zunaj kraja stalnega 

bivanja, pri čemer se v pedagoškem procesu prepletajo vsebine športa, naravoslovja, 

družboslovja, glasbenega in likovnega izražanja. Šola v naravi je tudi priložnost za 

spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov med učenci, nudi možnost poglobljenega 

spoznavanja in drugačnega skupnega sodelovanja učencev in učiteljev (Kovač in sod., 2011). 

3.2. ANALIZA DRUGIH UČNIH GRADIV 

Po pregledu izbrane literature na temo interdisciplinarnega povezovanja bioloških in 

športnih vsebin ter  učenja v naravi in učnih načrtov iz Naravoslovja, Biologije in Športne 

vzgoje, sem analizirala še nekaj drugih učnih gradiv. 

3.2.1. VERNIER EKSPERIMENTI 

Na spletu sem zasledila veliko eksperimentov, ki jih lahko učitelji izvajajo pri pouku 

naravoslovja ali biologije. V tabeli 1 je izbor eksperimentov, za katere menim, da bi jih bilo 

mogoče z nekaj spremembami dopolniti in prilagoditi v interdisciplinarna gradiva za 
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povezovanje naravoslovnih oziroma bioloških vsebin s športnimi vsebinami, potrebna pa je 

tudi prilagoditev eksperimentov glede na razred, v katerem bi eksperiment izvedli. Več 

eksperimentov je zbranih v prilogi 1. 

Tabela 1 Izbor naravoslovnih/bioloških eksperimentov, ki bi jih lahko interdisciplinarno povezali s športnimi vsebinami 

(Vernier Software & Technology, 2015). 

Eksperiment Razred Vsebina 
Medpredmetno 

povezovanje 

Celično dihanje/Cell 

Respiration (O2) 

6., 7., 8. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 

športna vzgoja 

Celično dihanje/Cell 

Respiration (CO2 and O2) 

6., 7., 8. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 

športna vzgoja 

Srčni utrip in telesna 

pripravljenost/Heart Rate 

and Physical Fitness 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 

športna vzgoja 

Ventilacija in srčni 

utrip/Ventilation and Heart 

Rate 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 

športna vzgoja 

Fotosinteza in 

dihanje/Photosynthesis and 

Respiration (CO2 and O2) 

6. razred naravoslovje naravoslovje, biologija, 

športna vzgoja 

Transpiracija v 

rastlinah/Transpiration in 

plants 

6. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 

športna vzgoja 

Srčni utrip, krvni tlak in 

telesna vadba/Heart Rate, 

Blood Pressure, and Exercise 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 

športna vzgoja 

3.2.2. INTERDISCIPLINARNOST PRI ŠPORTNI VZGOJI V OSNOVNI ŠOLI (Interdisciplinary 

Elementary Physical Education) 

V knjigi Interdisciplinary Elementary Physical Education najdemo primere vključevanja 

različnih disciplin oziroma predmetov v športno vzgojo. Avtorji razlikujejo tri modele 
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interdisciplinarnega poučevanja: povezani model (the connected model), skupni model (the 

shared model) in partnerski model (the partnership model). Povezani model je povezava 

vsebin iz katerih koli dveh predmetnih področij, pri tem pa je vključen le en učitelj. Za skupni 

model je značilno, da učitelji različnih predmetov oziroma disciplin sodelujejo in poučujejo 

podobne koncepte ali sposobnosti v približno istem časovnem obdobju. V tem modelu sta 

vključena dva ali več učiteljev. Pri partnerskem modelu pa je bistvena enaka zastopanost 

dveh ali več predmetov v kurikularnem smislu (Purcell Cone in sod., 2009). 

V poglavju Integrating Physical Education With Science, je navedenih nekaj primerov 

integriranja naravoslovnih znanosti v športne vsebine. Naravoslovne znanosti oziroma 

»Science« so razdelili na tri skupine: biološke vede o življenju, znanosti o Zemlji in vesolju ter 

fizikalne vede. Kot primer navajam učno pripravo »Kolk je povezan s stegnenico«, katere 

namen je izboljšati učenčevo zavest o svojem telesu med tem, ko spoznava mišično-skeletni 

sistem, ter izboljšati razumevanje o delovanju delov telesa v gibanju (Purcell Cone in sod., 

2009). 

V tabeli 2 je zapisanih nekaj primerov vaj, pri katerih je mogoče izvesti interdisciplinarno 

povezovanje bioloških in športnih vsebin. Navedene so spretnosti in koncepti posameznih 

predmetov, primernost za razred ter model interdisciplinarnega poučevanja. 

Tabela 2 Primeri vaj za interdisciplinarno povezovanje bioloških in športnih vsebin (Purcell Cone in sod., 2009). 

Spretnosti in koncepti Ime vaje Razred 
Model interdisciplinarnega 

poučevanja 

Biologija: spoznavanje 
telesa, velikih mišic in kosti 

Športna vzgoja: 
uravnoteženje 

Kolk je povezan s stegnenico  

(The Hip Bone Is Connected 
to the Thigh Bone) 

2-3 Povezan model 

Naravoslovje: spoznavanje 
cveta in rastlin 

Športna vzgoja: oblike 
telesa, zaporedja gibanja 

Aprilski dež prinaša majsko 
cvetje  

(April Showers Bring May 
Flowers) 

3-5 Partnerski model 

Biologija: transportni sistem 

Športna vzgoja: 
kardiorespiratorni tek, skoki 
in skiping 

Mavrični tek  

(Rainbow run) 

3-5 Povezan model 
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3.2.3. NA GOZDNI UČNI POTI, I. GIMNAZIJA V CELJU 

I. gimnazija v Celju že nekaj let izvaja terensko delo z medpredmetnim povezovanjem. Kot 

primer navajajo naravoslovni dan v jami Pekel, v katerem sodelujejo učitelji biologije z učitelji 

kemije in geografije. Že dvajset let izvajajo ta naravoslovni dan, pri čemer so učenci pasivno 

poslušali razlago učitelja. Nekaj let nazaj pa so se odločili, da dopolnijo terensko delo še z 

delom dijakov doma in aktivnejšimi metodami dela na terenu in v šoli. Pri tem so povezali 

različne predmete in s skupnimi cilji usvajali snov posameznih učnih načrtov. Učenci so z 

enim poročilom tako pridobili oceni pri dveh povezanih predmetih. Pri naravoslovnem dnevu 

v jami Pekel gre za poglobljeno obravnavo s področja več šolskih predmetov, in sicer 

geografije in biologije, ki imata osrednjo vlogo, kemije, ki ima poudarjeno vlogo, ter 

podpornih predmetov (zgodovine, informatike, slovenščine in tujega jezika). Kot cilj take 

povezave navajajo, da dijaki v prvem letniku s pomočjo aktivnih metod in oblik dela razvijejo 

celostno razumevanje o interakciji med geosfero in biosfero. Dijaki na terenu tako 

neposredno izkusijo kompleksnost in povezanost žive in nežive narave ter naravnih in 

družbenih dejavnikov. Učiteljem se je projektni dan kot kurikularna povezava izkazal kot 

primer dobre prakse in ga bodo izvajali še v prihodnje, vsebinsko ter organizacijsko pa ga 

bodo poskušali še nadgraditi (Marčič in sod., 2010). 

3.2.4. ANALIZA UČNIH GRADIV, DOSTOPNIH PREKO SPLETA 

Na spletu sem zasledila učno pripravo, ki povezuje biološke vsebine s športno aktivnostjo. 

Aktivnost so poimenovali Invazija mikrobov (Invasion of the Microbes) in je primerna od 5. 

do 8. razreda po ameriški osnovni šoli (PE Central, 1996–2015). Aktivnost obsega vsebine 

naravoslovja in zdravja v povezavi s športno dejavnostjo. Namen vaje je, da učenci razumejo, 

kako naše telo gradi obrambo pred mikrobi in kakšno je delovanje našega imunskega 

sistema. Aktivnost poteka tako, da razdelimo telovadnico na tri dele (dele označimo z 

markirnimi stožci ali markirnim trakom). Znotraj prvega dela telovadnice je koža, v tem delu 

sta dva ali trije učenci, ki prikazujejo kožo tako, da se držijo za roke (v aktivnosti sedijo na 

mini skuterjih in se držijo za roke, če skuterjev nimamo na voljo, lahko učenci sedijo na tleh 

ali se premikajo po kolenih, vedno pa se morajo med seboj držati za roke). V drugem delu 

telovadnice so bele krvne celice, tukaj so štirje učenci, ki skupaj držijo brisačo ali rjuho 

(približno 3x3 metre veliko) in se premikajo znotraj označenega polja. Na tretji in zadnji liniji 

obrambe so protitelesa in imunski sistem (število protiteles določimo glede na število 
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učencev v razredu, preostali učenci ponazarjajo mikrobe). Protitelesa nosijo šale ali markirne 

zastavice in poskušajo mikrobe označiti. Ko jim uspe mikrobe označiti, se morajo označeni 

mikrobi splaziti skozi tunel, nato pa se vrniti na začetek. Učenci, ki ponazarjajo kožo, bele 

krvne celice in protitelesa, se lahko premikajo samo znotraj svojega označenega dela, 

imunski sistem pa se lahko premika skozi vse tri obrambne linije. Ko je mikrob označen ali 

ujet, se mora ob strani vrniti nazaj na začetno mesto in se ponovno poskusi prebiti skozi vse 

tri obrambne linije. Če mu to uspe, je mikrob zmagovalec. Ko mine nekaj časa, učitelj ustavi 

igro in se z učenci pogovori o vlogi kože, belih krvnih celicah, protitelesih in imunskem 

sistemu. Nato lahko zamenja vloge (PE Central, 1996–2015).  
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4. REZULTATI Z RAZPRAVO 

4.1. REZULTATI VSEBINSKE ANALIZE UČNIH NAČRTOV 

Med pregledovanjem učnih načrtov za osnovno šolo pri predmetih Naravoslovje, Biologija in 

Športna vzgoja sem ugotovila, da ni veliko neposrednih učnih ciljev, ki povezujejo 

naravoslovne ali biološke vsebine s športnimi aktivnostmi. V učnem načrtu za biologijo v 8. 

razredu sem med cilji tako zasledila povezavo med anatomijo človeka in fizično aktivnostjo: 

»Učenci razumejo oskrbo mišičnih celic s hrano in kisikom ter jo povežejo s fizično 

aktivnostjo telesa« (Vilhar in sod., 2011a).  

Pri predmetu Športna vzgoja je v učnem načrtu v poglavju Medpredmetne povezave 

zapisanih kar nekaj športnih vsebin, ki jih je mogoče interdisciplinarno povezati z 

naravoslovjem ter biologijo. Naj navedem nekaj medpredmetnih povezav v drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju: »Pomen gibanja in ustrezne športne dejavnosti, higiene, 

uravnotežene prehrane, pitja tekočine in počitka za dobro počutje in zdravje; Odzivanje 

organizma na povečan napor; Pomen varovanja okolja« (Učni načrt. Program osnovna šola. 

Športna vzgoja, 2011). V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je tudi nekaj ciljev z 

medpredmetnimi povezavami športne vzgoje z biologijo: »Dobro počutje in zdrav življenjski 

slog; Primerna prehrana ob različnih športnih dejavnostih, hidracija, uporaba vitaminov, 

poživil in preparatov, ki vsebujejo hormone; Razvoj in spremljava gibalnih sposobnosti (moč, 

hitrost, gibljivost, skladnost gibanja, vzdržljivost) in pomen kondicijske pripravljenosti; 

Odzivanje srčno-žilnega in dihalnega sistema na povečan napor pri športni vadbi …« (Kovač 

in sod., 2011). 

V učnem načrtu za Biologijo so v poglavju Medpredmetne povezave zapisani vsebinski sklopi 

biologije, ki se povezujejo s posameznimi predmeti. Tako se v 8. in 9. razredu lahko biologija 

povezuje s športno vzgojo pri vsebinskih sklopih Zgradba in delovanje človeka (8. razred) ter 

Vpliv človeka na naravo in okolje (9. razred). Za povezovanje konceptov v okviru predmeta in 

z drugimi predmeti,  vključevanje in izvedbo medpredmetnih področij ter razvijanje in 

uporaba raznih zmožnosti, so naravoslovni projektni dnevi ena od primernih oblik dela 

(Vilhar in sod., 2011b).  
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V učnem načrtu za Naravoslovje, v poglavju Medpredmetne povezave, ne zasledim 

neposrednih možnosti za vsebinske povezave in navezave naravoslovja s športno vzgojo. 

Vsebinski sklopi iz naravoslovja v 6. in 7. razredu se povezujejo predvsem z geografijo, 

tehniko in tehnologijo, likovno in glasbeno vzgojo ter z gospodinjstvom. Zato bom v 

nadaljevanju prikazala primere pedagoških priprav za 6., 7. in 8. razred, ki omogočajo 

interdisciplinarno povezavo in navezavo naravoslovnih oziroma bioloških vsebin s športnimi 

aktivnostmi. 

4.2. REZULTATI VSEBINSKE ANALIZE DRUGIH UČNIH GRADIV 

Med pregledovanjem Vernier eksperimentov sem zasledila nekaj eksperimentov, ki 

neposredno povezujejo biološko vsebino s športnimi vsebinami, npr. Srčni utrip in telesna 

vadba, Moč prijema in mišična utrujenost idr. Med izbranimi eksperimenti so tudi takšni, ki 

sicer niso neposredno interdisciplinarni, a jih je z nekaj spremembami mogoče izvesti tudi 

kot interdisciplinarno gradivo bioloških ter športnih vsebin. Prav tako so nekateri 

eksperimenti pretežki za določene razrede, zato je prav, da vsak učitelj, ki želi uporabiti te 

eksperimente pri pouku, pregleda in popravi vsebino eksperimentov tako, da bodo učenci 

lahko dosegali dobre rezultate. 

Omenjen primer naravoslovnega dneva v jami Pekel (ki ga izvajajo v I. gimnaziji v Celju) bi 

lahko medpredmetno povezali tudi s športno vzgojo. Potrebno bi bilo preveriti smiselnost 

povezovanja s športom, skrbno načrtovanje celotnega naravoslovnega dne, vprašati pa se je 

treba, katere skupne cilje lahko povežemo, da bodo učenci oz. dijaki razmišljali celostno.  

Učne priprave za vključevanje naravoslovnih oziroma bioloških ved v športno vzgojo, ki jih 

najdemo v knjigi Interdisciplinary Elementary Physical Education, so prilagojene predvsem za 

nižje razrede ameriških šol (od 2. do 5. razreda). Z nekaj spremembami lahko določene učne 

priprave prilagodimo za izvedbo interdisciplinarnega pouka ali naravoslovnih dni s povezavo 

športnih vsebin za višje razrede (6. do 9. razred).  
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4.3. PRIMER PEDAGOŠKE PRIPRAVE ZA VKLJUČEVANJE ŠPORTNIH AKTIVNOSTI V 

NARAVOSLOVNO UČNO POT (6. RAZRED) 

4.3.1. UČITELJEVA PRIPRAVA 

Učna tema: Izhlapevanje vode iz listov  

Učne oblike: delo v skupinah, individualna 

Učne metode: terensko delo, praktično delo, opazovanje, merjenje, risanje grafov, 

zapisovanje podatkov, pogovor, razlaga, pojasnjevanje 

Učna sredstva: 

a) učila: delovni listi 

b) učni pripomočki: PVC vrečke za gospodinjstvo, elastika ali vrvica, trda podloga za 

pisanje, pisalo, geometrijsko ravnilo, drevesna veja oz. palica 

Delovno mesto: teren (Gozdna učna pot Golovec) 

Operativni učni cilji: 

 učenci urijo spretnosti pri izvajanju osnovnih eksperimentalnih tehnik ter uporabi 

ustreznih pripomočkov z namenom pridobivanja eksperimentalnih podatkov,  

 učenci spoznajo pomembnost sistematičnega opazovanja in izvajanja meritev ter 

zapisovanje eksperimentalnih opažanj in meritev,  

 učenci razumejo, da rastlina iz telesa izgubi zelo veliko vode, ker mora odpreti listne 

reže za privzem ogljikovega dioksida, 

 učenci razumejo pomen preprečevanja izgube vode za preživetje posamezne celice in 

rastline kot celote. 

4.3.2. IZVEDBENI NAČRT UČNE ENOTE 

Transpiracija je izhlapevanje vode iz rastlin, predvsem iz listov, izhlapeva pa lahko tudi iz 

stebla, cvetov in plodov. Odprtine, ki so v spodnji povrhnjici listov, imenujemo listne reže in 

omogočajo izmenjavo plinov in vlage. Listne reže omogočajo transpiracijo, s čimer se rastlina 

ohlaja, hkrati pa nastane vlek, ki poganja vodo iz korenin v višje predele rastlin. Transpiracija 
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iz listnih rež predstavlja do 2/3 skupne izgube vode iz rastlin (Zgradba in delovanje rastlin, 

b.d.).  

Učence ob prihodu na naravoslovno učno pot na Golovcu razdelimo v skupine po 3 učence 

skupaj. Učenci bodo izpeljali eksperiment, pri čemer bodo spoznali transpiracijo v rastlinah in 

pomen transpiracije za rastlino. Poleg tega bodo učenci izvedli še tri športne aktivnosti, s 

katerimi bodo spoznali pomen znojenja pri fizični aktivnosti. Predviden čas vaj je ena šolska 

ura (čas vaj je odvisen od velikosti skupine učencev in števila pripomočkov, ki so na voljo). 

Učenci lahko na terenu izvedejo le vajo, ki ugotavlja pomen znojenja ob športni aktivnosti, 

vajo s transpiracijo pa lahko nastavijo predhodno že v razredu, ali pa na terenu naberejo 

rastline in nastavijo poskus v učilnici (za vidne rezultate pri poskusu transpiracije je potrebno 

nekoliko več časa).  

Pripomočki: 

 PVC gospodinjska vrečka, 

 elastika ali vrvica, 

 veja ali lesena palica, 

 pisalo, 

 geometrijsko ravnilo, 

 trda podlaga, 

 delovni listi. 

 

1) Učenci si naj na terenu izberejo eno primerno veliko rastlino v senci in eno primerno 

veliko rastlino na soncu, s pomočjo katerih bodo lahko nastavili eksperiment. S PVC 

gospodinjsko vrečko naj pokrijejo del rastline in jo z elastiko ali vrvico dobro pričvrstijo 

(kot je prikazano na sliki). Učenci naj spremljajo dogajanje v vrečki vsakih 10 minut ter 

zapišejo svoja opažanja na delovni list. 
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Slika 6 Prikaz priprave eksperimenta za ugotavljanje transpiracije (»Transpiration«, 2009). 

2) Učenci naj pogledajo svoje roke in zapišejo svoja opažanja na delovni list. Potem naj si 

vsak učenec v skupini izbere eno izmed športnih aktivnosti: 

a) šprinterski tek na razdalji 20–30 metrov, vajo naj opravlja 60 sekund, 

b) poskoki iz počepa na razdalji 20–30 metrov, vajo opravlja 60 sekund, 

c) sonožni poskoki levo-desno preko lesene palice, vajo opravlja 60 sekund. 

Po opravljeni športni aktivnosti naj učenci ponovno pogledajo svoje roke in zapišejo opažanja 

na delovni list.   

a) b) c) 

 

Slika 7 Šprinterski tek na razdalji 20–

30 metrov. 

 

Slika 8 Sonožni poskoki iz počepa na 

razdalji 20–30 metrov. 

 

Slika 9 Sonožni poskoki čez palico 

(levo-desno). 
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4.4. PRIMER PEDAGOŠKE PRIPRAVE ZA VKLJUČEVANJE ŠPORTNIH AKTIVNOSTI V 

NARAVOSLOVNO UČNO POT (7. RAZRED) 

4.4.1. UČITELJEVA PRIPRAVA 

Učna tema: Celično dihanje 

Učne oblike: delo v skupinah, individualna 

Učne metode: terensko delo, praktično delo, opazovanje, merjenje, risanje grafov, 

zapisovanje podatkov, pogovor, razlaga, pojasnjevanje 

Učna sredstva: 

a) učila: delovni listi, 

b) učni pripomočki: Vernier senzor za merjenje koncentracije O2 in senzor za merjenje 

koncentracije CO2, Vernier prenosni računalnik, ustrezna posoda za merjenje s 

senzorji, spirometer, trda podloga za pisanje, pisalo, geometrijsko ravnilo, drevesna 

veja oz. palica. 

Delovno mesto: teren (Gozdna učna pot Golovec) 

Operativni učni cilji: 

 učenci urijo spretnosti pri izvajanju osnovnih eksperimentalnih tehnik ter uporabi 

ustreznih pripomočkov z namenom pridobivanja eksperimentalnih podatkov, 

 učenci spoznajo pomembnost sistematičnega opazovanja in izvajanja meritev ter 

zapisovanje eksperimentalnih opažanj in meritev,  

 učenci spoznajo, da poteka proces celičnega dihanja tudi v živalskih celicah (v 

mitohondrijih), 

 učenci razumejo proces celičnega dihanja in zakaj je celično dihanje pomembno, 

 učenci poznajo snovi, ki se porabljajo pri celičnem dihanju ter snovi, ki pri tem 

nastajajo, 

 učenci spoznajo, da se s fizično aktivnostjo poveča poraba kisika in da pri tem 

nastane več ogljikovega dioksida.  
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4.4.2. IZVEDBENI NAČRT UČNE ENOTE 

Celično dihanje je proces, pri katerem vsaka živa celica pridobi energijo, ki jo potrebuje za 

delovanje, rast in razvoj. V procesu celičnega dihanja se porabljajo hranilne snovi in kisik, 

sprošča se energija, pri tem pa nastajata ogljikov dioksid in voda (Godec in sod., 2015). 

Učence ob prihodu na naravoslovno učno pot na Golovcu razdelimo v skupine po 3 učence 

skupaj. S pomočjo Vernier opreme za merjenje koncentracij kisika in ogljikovega dioksida in 

drugimi pripomočki bodo spremljali koncentracijo proizvedenega ogljikovega dioksida in 

koncentracijo porabljenega kisika v procesu celičnega dihanja pri živalih, pri učencu v 

mirovanju in pri učencu po opravljeni fizični aktivnosti. Predviden čas vaj sta dve šolski uri 

(čas vaj je odvisen od velikosti skupine učencev in števila pripomočkov, ki so na voljo). Za 

hitrejše opravljanje terenskih vaj lahko nekatere skupine učencev začnejo pri vaji 1, 

preostale skupine učencev pa pričnejo pri vaji 2, ko opravijo svojo nalogo, skupini zamenjata 

naloge. Vajo 3 naj učenci naredijo šele na koncu. 

Pripomočki: 

 Vernier senzor za merjenje koncentracije kisika (O2), 

 Vernier senzor za merjenje koncentracije ogljikovega dioksida (CO2), 

 Vernier prenosni računalnik, 

 Vernier spirometer, 

 ustrezna posoda z luknjami za senzorje, 

 veja ali lesena palica, 

 lopata, 

 pisalo, 

 geometrijsko ravnilo, 

 trda podlaga, 

 delovni listi. 
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1) Učenci naj na terenu izberejo prostor, kjer bodo izkopali prst ter iz nje nabrali talne živali. 

Nabrane talne živali (med 20 in 50 organizmov) naj vstavijo v posodo za merjenje s 

senzorji Vernier. Senzorja za merjenje koncentracij kisika in ogljikovega dioksida naj 

priklopijo na Vernier prenosni računalnik in po navodilih proizvajalca izmerijo 

koncentracije teh dveh plinov. Ko učenci nastavijo opremo na posodo z živalmi, naj 

počakajo 5 minut, da se razmere v posodi umirijo, nato pa naj spremljajo dogajanje z 

merjenjem koncentracij plinov v posodi 2 minuti. Ugotovitve naj zapišejo na delovni list 

ter narišejo graf, ki prikazuje koncentracijo kisika in koncentracijo ogljikovega dioksida pri 

živalih.  

 

Slika 10 Prikaz priprave poskusa za ugotavljanje celičnega dihanja pri živalih. 

2) Vsak učenec naj izmeri koncentracijo kisika in koncentracijo ogljikovega dioksida v 

izdihanem zraku v mirovanju. Pri tej vaji je potrebno razkužiti ali menjati ustnik po 

uporabi vsakega učenca. Za merjenje naj uporabijo spirometer in ustrezne senzorje. Med 

izvajanjem poskusa naj prvih 5 vdihov in izdihov ne merijo, da se razmere umirijo 

(oprema, tresljaji …) nato pa naj spremljajo in beležijo dihanje 2 minuti. Ugotovitve naj 

zapišejo na delovni list ter narišejo graf, ki prikazuje koncentracijo kisika in koncentracijo 

ogljikovega dioksida v izdihanem zraku v mirovanju.  
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Slika 11 Spirometer za merjenje koncentracij kisika ali ogljikovega dioksida v izdihanem zraku (Oxygen and Aerobic 

Metabolism, 2011). 

3) Učenci naj izmerijo koncentracijo kisika in koncentracijo ogljikovega dioksida v izdihanem 

zraku po opravljeni športni aktivnosti. Vsak učenec naj izbere eno športno aktivnost: 

a) tek (»šprint«) na razdalji 20–30 metrov, vajo opravlja 60 sekund, 

b) sonožni poskoki iz počepa na razdalji 20–30 metrov, vajo opravlja 60 sekund, 

c) sonožni poskoki levo-desno preko lesene palice, vajo opravlja 60 sekund. 

Pri merjenju prvih 5 vdihov in izdihov naj ne merijo, da se razmere umirijo (oprema, tresljaji 

…), nato pa naj spremljajo in beležijo dihanje 2 minuti. Ugotovitve naj zapišejo na delovni list 

ter narišejo graf, ki prikazuje koncentracijo kisika in koncentracijo ogljikovega dioksida v 

izdihanem zraku pri fizični aktivnosti. 
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a) b) c) 

 

Slika 12 Šprinterski tek na razdalji 20–

30 metrov. 

 

Slika 13 Sonožni poskoki iz počepa na 

razdalji 20–30 metrov. 

 

Slika 14 Sonožni poskoki čez palico 

(levo-desno). 

4.5. PRIMER PEDAGOŠKE PRIPRAVE ZA VKLJUČEVANJE ŠPORTNIH AKTIVNOSTI V 

NARAVOSLOVNO UČNO POT (8. RAZRED) 

4.5.1. UČITELJEVA PRIPRAVA 

Učna tema: Srčna frekvenca in fizična aktivnost 

Učne oblike: delo v skupinah, individualna 

Učne metode: terensko delo, praktično delo, opazovanje, merjenje, risanje grafov in 

zapisovanje podatkov, pogovor, razlaga, pojasnjevanje 

Učna sredstva: 

a) učila: delovni listi, 

b) učni pripomočki: Vernier merilec srčnega utripa, Vernier prenosni računalnik, trda 

podloga za pisanje, pisalo, geometrijsko ravnilo, drevesna veja oz. palica. 

Delovno mesto: teren (Gozdna učna pot Golovec) 

Operativni učni cilji: 

 učenci urijo spretnosti pri izvajanju osnovnih eksperimentalnih tehnik ter uporabi 

ustreznih pripomočkov z namenom pridobivanja eksperimentalnih podatkov, 

 učenci spoznajo pomembnost sistematičnega opazovanja in izvajanja meritev ter 

zapisovanje eksperimentalnih opažanj in meritev,  

 učenci znajo samostojno postaviti raziskovalna vprašanja in načrtovati preprosto 

raziskavo, 
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 učenci znajo predstaviti povezavo med raziskovalnim vprašanjem, naravoslovnimi 

koncepti, izvedenimi poskusi, zbranimi podatki in zaključki na podlagi znanstvenih 

dokazov, 

 učenci znajo izdelati modele v ustreznem merilu in ustrezno označene diagrame in 

skice, ki posredujejo znanstvena spoznanja, 

 učenci spoznajo vlogo srčnega utripa in krvnega tlaka, 

 učenci spoznajo, da se med telesno aktivnostjo poveča število srčnih utripov v minuti 

(srčna frekvenca), 

 učenci razumejo pomen zvišanja srčne frekvence med telesno aktivnostjo. 

4.5.2. IZVEDBENI NAČRT UČNE ENOTE 

Med fizično aktivnostjo se srčna frekvenca zviša. Pri ljudeh, ki so fizično bolje pripravljeni, se 

srčna frekvenca med fizično aktivnostjo zviša manj, kot pri ljudeh s slabšo telesno 

pripravljenostjo. Pri telesno bolje pripravljenih ljudeh se srčna frekvenca po fizični aktivnosti 

prej povrne na izhodiščno srčno frekvenco, izmerjeno med mirovanjem (Heart rate and 

exercise, 2015). 

Učence ob prihodu na naravoslovno učno pot na Golovcu razdelimo v skupine po 3 učence 

skupaj. S pomočjo Vernier opreme za merjenje srčne frekvence bodo spremljali srčno 

frekvenco učenca v mirovanju in srčno frekvenco učenca med in po fizični aktivnosti. 

Predviden čas vaj sta dve šolski uri (čas vaj je odvisen od velikosti skupine učencev in števila 

pripomočkov, ki so na voljo).  

Pripomočki: 

 Vernier merilec srčnega utripa, 

 Vernier prenosni računalnik, 

 trda podloga za pisanje, 

 pisalo, 

 geometrijsko ravnilo, 

 drevesna veja oz. palica. 

 



33 

1) Vsak učenec naj izmeri svojo srčno frekvenco v mirovanju. Za merjenje naj uporabijo 

merilec srčne frekvence, ki ga nastavijo po navodilih proizvajalca. Ko nastavijo opremo za 

merjenje srčne frekvence, naj 1 minuto izvajajo meritve poskusno, torej brez beleženja, 

nato pa naj spremljajo in beležijo svojo srčno frekvenco 2 minuti. Ugotovitve naj zapišejo 

na delovni list ter narišejo graf, ki prikazuje srčno frekvenco v mirovanju. 

 

Slika 15 Vernier pripomoček za merjenje srčnega utripa (»Hand-Grip Heart Rate Monitor«, 2015). 

2) Vsak učenec naj izmeri svojo srčno frekvenco med fizično aktivnostjo: 

a) šprinterski tek na razdalji 20–30 metrov, merjenje naj traja 60 sekund, 

b) sonožni poskoki iz počepa na razdalji 20–30 metrov, merjenje naj traja 60 sekund, 

c) sonožni poskoki čez palico (levo-desno), merjenje naj traja 60 sekund. 

Za merjenje naj uporabijo merilec srčne frekvence, ki ga nastavijo po navodilih proizvajalca. 

Ko nastavijo opremo za merjenje srčne frekvence, naj 1 minuto izvajajo meritve poskusno, 

torej brez beleženja, nato pa naj spremljajo in beležijo svojo srčno frekvenco še 2 minuti. 

Ugotovitve naj zapišejo na delovni list ter narišejo graf, ki prikazuje srčno frekvenco med 

telesno aktivnostjo.  
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a) b) c) 

 

Slika 16 Šprinterski tek na razdalji 20–

30 metrov. 

 

Slika 17 Sonožni poskoki iz počepa na 

razdalji 20–30 metrov. 

 

Slika 18 Sonožni poskoki čez palico 

(levo-desno). 

3) Vsak učenec naj izmeri svojo srčno frekvenco še 5 minut in 10 minut po opravljeni fizični 

aktivnosti. Za merjenje naj uporabijo merilec srčne frekvence, ki ga nastavijo po navodilih 

proizvajalca. Ko nastavijo opremo, naj 1 minuto izvajajo meritve poskusno, torej brez 

beleženja, nato pa naj spremljajo in beležijo svojo srčno frekvenco še 1 minuto. 

Ugotovitve naj zapišejo na delovni list ter narišejo grafa, ki prikazujeta srčno frekvenco 5 

minut in 10 minut po telesni aktivnosti. 
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11. ZAKLJUČEK IN SKLEPI 

Na prvi pogled se zdi, da je načrtovanje interdisciplinarnega pouka, ki vključuje biološke in 

športne vsebine, zelo enostavno, vendar, če želimo, da učenci čim bolj celostno povežejo in 

razumejo biološke in športne koncepte, je to nekoliko bolj zahtevno. Medpredmetno 

povezovanje je tudi že recimo orientacijski tek v naravi, a to še ne pomeni, da smo kvalitetno 

povezali osrednji predmet (Naravoslovje, Biologija …) s predmetom Športna vzgoja.  

V diplomski nalogi sem poskušala čim bolj holistično povezati in približati povezavo med 

biološkimi vsebinami ter športno aktivnostjo. Veliko študij je že pokazalo pozitivne učinke 

športnih dejavnosti na učne sposobnosti učencev, zato bi lahko učitelji večkrat sodelovali 

med seboj in pripravljali interdisciplinarna gradiva in pouk v povezavi s športnimi 

aktivnostmi. Pri pripravi interdisciplinarnih gradiv je potrebno skrbno načrtovanje ciljev, za 

katere želimo, da jih učenci usvojijo, potrebno je pregledati literaturo in razmisliti, katere 

vsebine so primerne ter smiselne za interdisciplinarno povezovanje. Vse to počnemo z 

namenom, da bi učenci razumeli kompleksnost in povezanost različnih konceptov. Zastavila 

sem si vprašanje, ali je mogoče vključiti športne dejavnosti v biološke vsebine ter katere 

vsebine lahko povežemo in vključimo v naravoslovno učno pot. To sem preverila z analizo 

učnih načrtov za predmete Naravoslovje, Biologija in Športna vzgoja. Prav tako sem 

analizirala druga učna gradiva ter učna gradiva, ki so dostopna na spletu. V učnih načrtih ni 

veliko neposrednih ciljev, ki povezujejo biološke vsebine s športnimi, vendar lahko iz različnih 

vsebin pripravimo interdisciplinarni pouk. Na podlagi pregledane literature, učnih načrtov ter 

drugih učnih gradiv sem pripravila še interdisciplinarna didaktična gradiva za vključevanje 

športnih dejavnosti v naravoslovno učno pot, pri čemer sem poskušala čim bolj ce lostno 

povezati biološke vsebine s športnimi. Sklepamo lahko, da je težavnost gradiv primerna za 

učence višjih razredov v osnovni šoli. Na podlagi rezultatov analize in pregledane literature 

menim, da je smiselno pripraviti interdisciplinarna gradiva, ki povezujejo biološke in športne 

vsebine, ter tako predstaviti učencem drugačen in zanimiv način poučevanja. Učenci s tem 

pridobijo nove izkušnje ter gledajo na svet in naravo celostno.  
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PRILOGE 

PRILOGA 1: IZBOR VERNIER EKSPERIMENTOV 

V tej prilogi so zbrani Vernier eksperimenti, ki jih lahko interdisciplinarno povežemo z biološkimi 

vsebinami. 

Tabela 3 Izbor eksperimentov, ki jih lahko interdisciplinarno povežemo s športnimi vsebinami (Redding in Masterman, 
2007). 

Eksperiment Razred Vsebina 
Medpredmetno 

povezovanje 

Transpiracija/Transpiration 6. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Celično dihanje/Cell 
Respiration (O2) 

6., 7., 8. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Celično dihanje/Cell 
Respiration (CO2) 

6., 7., 8. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Celično dihanje/Cell 
Respiration (Pressure) 

6., 7., 8. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja, fizika 

Celično dihanje/Cell 
Respiration (CO2 and O2) 

6., 7., 8. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Aerobno dihanje/Aerobic 
Respiration 

6., 7., 8. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Soodvisnost rastlin in 
živali/Interdependence of 
Plants and Animals 

6., 7., 8., 9. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Biodiverziteta in 
ekosistemi/Biodivesity and 
Ecosystems 

7., 8., 9. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Energija v hrani/Energy in 
Food 

6., 7., 8. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 
gospodinjstvo, športna 
vzgoja 

Kontrola človeškega 
dihanja/Control of Human 
Respiration 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Srčni utrip in telesna 
pripravljenost/Heart Rate 
and Physical Fitness 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Ventilacija in srčni 
utrip/Ventilation and 
Heart Rate 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Kisik in dihanje 
človeka/Oxygen Gas and 
Human Respiration 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 
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Fotosinteza in 
dihanje/Photosynthesis 
and Respiration (O2) 

6. razred naravoslovje naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Fotosinteza in 
dihanje/Photosynthesis 
and Respiration (CO2) 

6. razred naravoslovje naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Fotosinteza in 
dihanje/Photosynthesis 
and Respiration (CO2 and 
O2) 

6. razred naravoslovje naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

 

Tabela 4 Izbor eksperimentov, ki jih lahko interdisciplinarno povežemo s športnimi vsebinami (Moore in sod., 2008) 

Eksperiment Razred Vsebina 
Medpredmetno 

povezovanje 

Kako močan prijem 
imaš?/Get a grip! 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

 

Tabela 5 Izbor eksperimentov, ki jih lahko interdisciplinarno povežemo s športnimi vsebinami ( Volz in Stahmer DeMoss, 
2014). 

Eksperiment Razred Vsebina 
Medpredmetno 

povezovanje 

Celično dihanje/Cell 
respiration (CO2) 

6., 7., 8. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Transpiracija v 
rastlinah/Transpiration in 
plants 

6. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Biodiverziteta v 
ekosistemu/Biodiversity in 
Ecosystems 

9. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

 

Tabela 6 Izbor eksperimentov, ki jih lahko interdisciplinarno povežemo s športnimi vsebinami (Melville in sod., 2012). 

Eksperiment Razred Vsebina 
Medpredmetno 

povezovanje 

Celično dihanje/Cell 
Respiration 

6., 7., 8. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Transpiracija v 
rastlinah/Transpiration of 
Plants 

6. razred naravoslovje, biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Srčni utrip/Heart Rate 8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 
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Tabela 7 Izbor eksperimentov, ki jih lahko interdisciplinarno povežemo s športnimi vsebinami (Volz in Sapatka, 2014). 

Eksperiment Razred Vsebina 
Medpredmetno 

povezovanje 

Vroča roka/A Hot Hand 8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Kako močan prijem 
imaš?/Get a grip! 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Srčni utrip in položaj 
telesa/Heart Rate and 
Body Position 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Srčni utrip in telesna 
vadba/Heart Rate and 
Exercise 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Spremljanje 
gibanja/Graphing Your 
Motion 

8. razred biologija, fizika naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja, fizika 

 

Tabela 8 Izbor eksperimentov, ki jih lahko interdisciplinarno povežemo s športnimi vsebinami (Gordon in Gordon, 2005). 

Eksperiment Razred Vsebina 
Medpredmetno 

povezovanje 

Srčni utrip in telesna 
vadba/Heart Rate and 
Exercise 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Krvni pritisk in telesna 
vadba/Blood Pressure and 
Exercise 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Vpliv baroreceptorjev na 
srčni utrip/Heart Rate 
Response to Barorecetor 
Feedback 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Srčni utrip, krvni tlak in 
telesna vadba/Heart Rate, 
Blood Pressure, and 
Exercise 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Vpliv prekrvavljenosti na 
temperaturo kože/Effect 
of Vascularity on Skin 
Temperature 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Primerjava moči 
prijema/Grip Strenght 
Comparison 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 
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Moč prijema in mišična 
utrujenost/Grip Strength 
and Muscle Fatigue 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Uvod v EMG/Introduction 
to EMG 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Živčno-mišični 
refleksi/Neuromuscular 
Reflexes (with 
Accelerometer) 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Živčno-mišični 
refleksi/Neuromuscular 
Reflexes (without 
Accelerometer) 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Analiza mišične 
funkcije/Muscle Function 
Analysis 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Prostornina in kapaciteta 
pljuč/Lung Volumes and 
Capaticities 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Odgovor dihal na fiziološke 
iziveRespiratory Response 
to Physiologic Challenges 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

EMG in mišična 
utrujenost/EMG and 
Muscle Fatigue 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Analiza funkcije 
pljuč/Analysis of Lung 
Function 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Ekstrakcija kisika iz 
pljuč/Oxygen Extraction by 
the Lungs 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 

Kisik in aerobni 
metabolism/Oxygen and 
Aerobic Metabolism 

8. razred biologija naravoslovje, biologija, 
športna vzgoja 
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PRILOGA 2: UČNI LIST (6. razred) 

DELOVNI LIST – 6. RAZRED 

Naslov učne teme: Izhlapevanje vode iz listov 

Člani skupine: _______________________________________________________________________ 

 

Naloga 1: 

Izberite si primerno veliko rastlino v senci. S PVC gospodinjsko vrečko 

prekrijte del rastline in jo z vrvico dobro pričvrstite (kot je prikazano 

na sliki). Sedaj poiščite še eno rastlino na sončnem predelu in del 

rastline prav tako prekrijte z PVC vrečko ter dobro pričvrstite z vrvico. 

Obe rastlini spremljajte vsakih 10 minut in zapišite svoja opažanja: 

a) Rastlina v senci: 

 0 minut: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 10 minut: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 20 minut: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 30 minut: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

b) Rastlina na soncu: 

 0 minut: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 10 minut: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 20 minut: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 30 minut: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Odgovorite na vprašanja: 

1. Kaj se dogaja s tistim delom rastline, ki je prekrit s PVC vrečko (rastlina v senci)? ______________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Kaj se dogaja s tistim delom rastline, ki je prekrit s PVC vrečko (rastlina na soncu)? ____________ 

____________________________________________________________________________ 

3. V listih potekata fotosinteza in celično dihanje. Zapišite, kaj rastline potrebujejo za fotosintezo in 

kaj pri tem nastaja, ter kaj rastline potrebujejo za celično dihanje in kaj nastaja pri tem procesu. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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4. Ali opazite kakšno razliko v vrečkah pri rastlini v senci in pri rastlini na soncu? Kaj opazite? Kako bi 

to razložili?______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Naloga 2: 

Poglejte svoje roke in zapiši svoja opažanja. ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Vsak v skupini naj opravi eno izmed športnih aktivnosti: 

a) šprinterski tek na razdalji 20–30 metrov, vajo opravljajte 60 sekund, 

b) poskoki iz počepa na razdalji 20–30 metrov, vajo opravljajte 60 sekund, 

c) sonožni poskoki levo-desno preko lesene palice, vajo opravljajte 60 sekund. 

Po opravljeni športni aktivnosti ponovno poglejte svoje roke in zapišite opažanja na delovni list.   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Odgovorite na vprašanja: 

1. Kaj se je dogajalo na roki po opravljeni telesni aktivnosti? _______________________________ 

2. Kaj menite, kakšen je pomen znojenja za telo? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Ali opazite kakšno podobnost v dogajanju znotraj vrečke pri prvi nalogi ter dogajanje na roki po 

opravljeni telesni aktivnosti? Kakšne podobnosti opazite? ________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Iz rastlin voda izhlapeva skozi listne reže. Količina vode, ki izhlapi iz rastline, je odvisna od jakosti 

svetlobe (dan/noč), temperature, vlažnosti, velikosti rastlin … Kako bi razložili pomen 

izhlapevanja vode pri rastlini na soncu? Ali je ta funkcija podobna funkciji znojenja pri človeku? 

Pojasnite! ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Po opravljenih nalogah ne pozabite pospraviti za seboj! Naravo je treba ohranjati čim bolj čisto in 

neokrnjeno.    

a) b) c) 

 

Slika 1 Šprinterski tek na razdalji 20–
30 metrov. 

 

Slika 2 Sonožni poskoki iz počepa na 
razdalji 20–30 metrov. 

 

Slika 3 Sonožni poskoki čez palico 
(levo-desno). 
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PRILOGA 3: UČNI LIST (7. razred) 

DELOVNI LIST – 7. RAZRED 

Naslov učne teme: Celično dihanje 

Člani skupine: _______________________________________________________________________ 

Naloga 1: 

Na terenu izberite prostor, kjer boste izkopali prst ter iz nje nabrali talne živali. Nabrane talne živali 

(med 20 in 50 organizmov) vstavite v posodo za merjenje s senzorji Vernier. Senzorja za merjenje 

koncentracij kisika in ogljikovega dioksida priklopite na Vernier prenosni računalnik in izmerite 

koncentraciji teh dveh plinov. Ko nastavite opremo na posodo z živalmi, počakajte 5 minut, da se 

razmere v posodi umirijo, nato spremljajte dogajanje z meritvami koncentracij plinov v posodi 2 

minuti. Ugotovitve zapišite na delovni list ter narišite graf, ki prikazuje koncentracijo kisika in 

koncentracijo ogljikovega dioksida pri živalih v odvisnosti od časa (na grafu označite osi).  

   

       Prostor za graf: 

Tabela 1 Koncentracije O2 in CO2  pri živalih. 

 

 

Odgovorite na vprašanja: 

1. Kaj se je dogajalo s koncentracijami plinov preden ste začeli meriti? ________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Kaj se dogaja s koncentracijami plinov po prvi minuti (60 sekund)? _________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Kaj se je zgodilo s koncentracijami plinov ob koncu merjenja (120 sekund)? __________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Kako bi pojasnili dogajanje v posodi?_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. Celično dihanje poteka tako v rastlinskih, kot tudi v živalskih celicah. Zapišite, kaj se pri tem 

procesu porablja in kaj nastaja. Kakšen je pomen celičnega dihanja? _______________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Čas (v 
sekundah) 

Koncentracija 
kisika (O2) 

Koncentracija 
ogljikovega 

dioksida (CO2) 

0   

20   

40   

60   

80   

100   

120   
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Naloga 2: 

Izmerite koncentracijo kisika in koncentracijo ogljikovega dioksida v izdihanem zraku v mirovanju. Za 

merjenje uporabite spirometer in ustrezne senzorje. Pri merjenju prvih 5 vdihov in izdihov ne merite, 

da se razmere umirijo (oprema, tresljaji …), nato pa spremljajte in beležite dogajanje s 

koncentracijami plinov 2 minuti. Ugotovitve zapišite na delovni list ter izrišite graf, ki prikazuje 

koncentracijo kisika in koncentracijo ogljikovega dioksida v izdihanem zraku v mirovanju v odvisnosti 

od časa (na grafu označite osi).        

Prostor za graf: 

Tabela 2 Koncentracije O2 in CO2 v mirovanju. 

 

 

Odgovorite na vprašanja: 

1. Kaj se je dogajalo s koncentracijami plinov preden ste začeli meriti? ________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Kaj se dogaja s koncentracijami plinov po prvi minuti (60 sekund)? _________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Kaj se je zgodilo s koncentracijami plinov ob koncu merjenja (120 sekund)? __________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Naloga 3: 

 

Vsak v skupini naj opravi eno izmed športnih aktivnosti: 

a) šprinterski tek na razdalji 20–30 metrov, vajo opravljajte 60 sekund, 

b) poskoki iz počepa na razdalji 20–30 metrov, vajo opravljajte 60 sekund, 

c) sonožni poskoki levo-desno preko lesene palice, vajo opravljajte 60 sekund. 

  

Čas (v 
sekundah) 

Koncentracija 
kisika (O2) 

Koncentracija 
ogljikovega 

dioksida (CO2) 

0   

20   

40   

60   

80   

100   

120   
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Po opravljeni športni aktivnosti ponovno izmerite koncentracije plinov v izdihanem zraku (kot pri 

nalogi 2). Zapišite rezultate v tabelo in izrišite graf, ki prikazuje koncentracije plinov v izdihanem 

zraku po opravljeni športni aktivnosti v odvisnosti od časa (na grafu označite osi). 

.        Prostor za graf: 
Tabela 3 Koncentracije O2 in CO2 v izdihanem zraku  
po opravljeni športni aktivnosti. 

 

 

Odgovorite na vprašanja: 

1. Kaj se je dogajalo s koncentracijami plinov v izdihanem zraku po opravljeni telesni aktivnosti? ___ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Kako športna aktivnost vpliva na spreminjanje koncentracij kisika in ogljikovega dioksida? ______ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. V katerih celičnih organelih poteka celično dihanje? _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Kateri organ potrebuje največ kisika ob športni aktivnosti? _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Po opravljenih nalogah ne pozabite pospraviti za seboj! Naravo je treba ohranjati čim bolj čisto in 

neokrnjeno.   

 

a) b) c) 

 

Slika 1 Šprinterski tek na razdalji 20–
30 metrov. 

 

Slika 2 Sonožni poskoki iz počepa na 
razdalji 20–30 metrov. 

 

Slika 3 Sonožni poskoki čez palico 
(levo-desno). 

Čas (v 
sekundah) 

Koncentracija 
kisika (O2) 

Koncentracija 
ogljikovega 

dioksida (CO2) 

0   

20   

40   

60   

80   

100   

120   
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PRILOGA 4: UČNI LIST (8. razred) 

DELOVNI LIST – 8. RAZRED 

Naslov učne teme: Srčna frekvenca in fizična aktivnost 

Člani skupine: _______________________________________________________________________ 

Naloga 1:  

Vsak član skupine si naj izmeri svojo srčno frekvenco (število srčnih utripov v minuti) v mirovanju. Za 

merjenje uporabi merilec srčne frekvence, ki ga nastaviš po navodilih proizvajalca. Ko nastaviš 

opremo za merjenje srčne frekvence, 1 minuto izvajaj meritve poskusno, torej brez beleženja 

rezultatov, nato pa spremljaj in beleži svojo srčno frekvenco 2 minuti. Ugotovitve zapiši v tabelo ter 

izriši graf, ki prikazuje srčno frekvenco v mirovanju v odvisnosti od časa (na grafu označi osi). 

       Prostor za graf:   

Tabela 1 Število utripov v pretečenem času  
v mirovanju. 

 

 

Odgovorite na vprašanja: 

1. Kakšen je tvoj srčni utrip na minuto? _________________________________________________ 

2. Ali so kakšne razlike med tvojo srčno frekvenco in srčno frekvenco sošolcev?  ________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Kakšen je pomen srčnega utripa oz. srčne frekvence? ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Kdaj meniš, da se poveča srčna frekvenca? Zakaj? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

  

Čas (v 
sekundah) 

Število utripov 

20  

40  

60  

80  

100  

120  
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Naloga 2: 

 

Vsak v skupini naj opravi eno izmed športnih aktivnosti: 

d) šprinterski tek na razdalji 20–30 metrov, vajo opravljaj 60 sekund, 

e) poskoki iz počepa na razdalji 20–30 metrov, vajo opravljaj 60 sekund, 

f) sonožni poskoki levo-desno preko lesene palice, vajo opravljaj 60 sekund. 

Po opravljeni športni aktivnosti ponovno izmeri svojo srčno frekvenco. Meri 2 minuti in zapiši 

rezultate v tabelo ter izriši graf, ki prikazuje srčno frekvenco v odvisnosti od časa (na grafu označi osi). 

       Prostor za graf: 

Tabela 2 Število utripov v pretečenem času po  
športni aktivnosti. 

 

 

Odgovorite na vprašanja: 

1. Kaj se je zgodilo s tvojo srčno frekvenco po opravljeni aktivnosti? __________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Ali so kakšne razlike med tvojim srčno frekvenco ter srčno frekvenco sošolcev? _______________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Zakaj so razlike v srčni frekvenci med tabo in sošolci? ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

a) b) c) 

 

Slika 1 Šprinterski tek na razdalji 20–
30 metrov. 

 

Slika 2 Sonožni poskoki iz počepa na 
razdalji 20–30 metrov. 

 

Slika 3 Sonožni poskoki čez palico 
(levo-desno). 

Čas (v 
sekundah) 

Število utripov 

20  

40  

60  

80  

100  

120  
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4. Kako vpliva fizična aktivnost na srčno frekvenco? _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Naloga 3: 

Izmeri srčno frekvenco približno 5 minut po opravljeni fizični aktivnosti ter približno 10 minut po 

opravljeni aktivnosti.  

Srčna frekvenca 5 minut po aktivnosti: ___________________________________________________ 

Srčna frekvenca 10 minut po aktivnosti: __________________________________________________ 

1. Ali opaziš kakšno razliko? Pojasni. _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Kaj se dogaja s srčno frekvenco pri počitku? ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Ponovno primerjaj svoj srčni utrip s srčno frekvenco sošolcev. Kaj ti povedo razlike v  srčni 

frekvenci med sošolci? ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Po opravljenih nalogah ne pozabite pospraviti za seboj! Naravo je treba ohranjati čim bolj čisto in 

neokrnjeno.   

 

 


