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kako daleč lahko sežejo.« 

 

(T. S. Eliot) 
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IZVLEČEK 
 
 
V magistrskem delu smo ugotavljali, kakšno mnenje imajo učenci 3. razredov o predmetu 

šport.  

 

V teoretičnem delu smo opredelili pomen gibanja in športa ter obrazložili razliko med njima. 

Osredinili smo se na pomembnost kakovostnega izvajanja predmeta šport v osnovni šoli ter na 

zagotavljanje varnosti in pozitivne razredne klime pri tem predmetu. Omenili smo, zakaj je 

treba izvajati diferenciacijo in individualizacijo, ter našteli nekaj načinov, kako lahko učitelji 

prilagodijo pouk različnim učencem. Zelo pomembno vlogo pri razvoju otrokovega mnenja o 

športu imajo poleg učitelja tudi starši, zato smo nekaj besed namenili tudi njim. Opisali smo, s 

katerimi strahovi se učenci pri športu srečujejo in na katere načine bi lahko te strahove 

premagali. V zadnjem poglavju pa smo razložili problem opravičevanja učencev od športne 

vadbe in našteli nekaj predlogov, kako bi lahko v pouk vključili tudi tiste učence, ki imajo 

razne zdravstvene težave in posledično ne morejo biti enako aktivni kot njihovi vrstniki. 

 

V empiričnem delu je sodelovalo 245 učencev, ki v šolskem letu 2014/15 obiskujejo 3. 

razrede na različnih osnovnih šolah v gorenjski in ljubljanski regiji. Zanimalo nas je, ali je 

predmet šport med učenci priljubljen, ali se zavedajo njegovega pomena in ga uvrščajo med 

tri življenjsko pomembne šolske predmete, katere športe in oblike dela imajo pri predmetu 

šport radi ter katerih ne marajo. Zanimalo nas je tudi, kateri dejavniki jih pri predmetu šport 

motijo in kaj bi si sami najbolj želeli pri tem predmetu početi, če bi lahko sami izbirali.  

 

Rezultati so pokazali, da je predmet šport med najbolj priljubljenimi šolskimi predmeti med 

učenci, ti pa se zavedajo tudi njegovega pomena, saj so ga uvrščali med tri življenjsko 

pomembne šolske predmete. Poleg športa so njihovi priljubljeni predmeti tudi likovna 

umetnost, matematika in glasbena umetnost, življenjsko pomembni pa se jim zdijo tudi 

matematika, spoznavanje okolja in slovenščina.  

 

Kar se tiče vrst športa, se učenci najbolj navdušujejo nad moštveno igro med dvema ognjema. 

Med dečki sta priljubljena tudi nogomet in košarka, med deklicami pa gimnastika. Najmanj 

radi imajo testiranje za športnovzgojni karton in značko krpan. Na vprašanje, kaj imajo pri 

predmetu šport radi, so v največjem številu odgovarjali, da najraje sami izbirajo, kaj bodo 
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počeli, všeč pa so jim tudi športni dnevi, šole v naravi in poligon kot učna oblika. Najmanj 

pomembno se jim zdi, da imajo veliko blazin, žog in veliko različnih pripomočkov. 

 

Glede vrst športa sta med dečki najmanj priljubljena ples in gimnastika, med deklicami pa 

nogomet in rokomet. Oboji pa so v večini odgovorili, da ne marajo merjenja kožne gube.  

 

Dejavniki, ki učence pri predmetu šport najbolj motijo, so, da se učitelj jezi na njih, da sošolci 

vpijejo, da se jim drugi posmehujejo, da jih učitelj kaznuje in da jim predmet šport odpade, 

kadar niso pridni.  

 

Če bi učenci lahko sami izbirali, kaj bodo pri predmetu šport počeli, bi se v veliki večini 

najraje igrali različne igre. Za druge priljubljene dejavnosti pa so izbrali tudi gimnastiko, 

nogomet, košarko, ples, odbojko in tek.  

 

 

Ključne besede: mnenje, osnovna šola, predmet šport, priljubljenost, tretji razred, učenci   
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ABSTRACT 

 Title: THIRD GRADERS` OPINION OF PHYSICAL EDUCATION 

 

In the master’s thesis we researched what kind of an opinion pupils of the 3rd grade have 

about the Sport as a subject. 

 

In the theoretical part we identified the meaning of movement and sport and explained the 

difference between them. We focused on the importance of the quality of delivery of the Sport 

as a subject in elementary school and on ensuring safety and a positive class climate in this 

subject. We touched upon the reason why it is important to implement differentiation and 

individualization and we provided a few ways by which the teachers are able to adjust the 

class to different pupils. In addition to the teacher, the parents hold a very important role in 

the development of the child’s opinion on sport; therefore we briefly touched upon this as 

well. We described the type of fears pupils are faced with in sports and proposed ways these 

fears could be overcome. Finally, in the last chapter we explained the issue of excusing pupils 

from sports activity and provided some suggestions on how pupils, who have medical 

conditions and are thus enable to be as active as their peers, can be more included in class. 

 

In the empirical part, we obtained results from 245 pupils, which in the school year 2014/2015 

attend 3rd grades in various elementary schools in the Gorenjska and Ljubljanska region. We 

wanted to know whether the Sport as a subject is popular amongst the pupils; whether the 

pupils are aware of its importance and classify it amongst three most important subjects for 

life; and which sports and forms of activity they prefer and which they dislike. We were also 

interested to find out, which factors the pupils are bothered by and what they would prefer to 

do most, if they were able to choose themselves.  

 

The results show the Sport as a subject is one of the most popular school subjects amongst 

students, who are also aware of its importance as they classified it as one of the top three most 

important school subjects for life. In addition to sports, the pupils favourite subjects are Arts, 

Math and Music, whereas the subjects rated as most life-important are Math, Natural and 

Social Science and Slovene.  
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In regards to the type of sports, the pupils are most excited about the team game dodgeball. In 

addition to this, basketball and football are also popular with the boys, whereas gymnastics is 

popular with the girls. On the other hand, the least preferred type of activity was testing for 

sport educational personal file and Krpan badge. When asked about what they like in Sport as 

a subject, the majority answered they prefer to choose what type of activity they wish to do. 

They also enjoy sports day, field trip and obstacle field as a learning technique. The least 

important factors according to the pupils were having a lot of mats, balls and a lot of different 

props. In regards to types of sports, the least favourite amongst boys are dancing and 

gymnastics, whereas girls prefer football and handball the least. Most boys and girls, however 

also said they dislike measuring a skin fold. The factors which the pupils were most bothered 

by are the teacher getting angry with them, classmates screaming, being mocked and laughed 

at, being punished by the teacher and having their sports class canceled when they are not 

behaving well.  

 

If the pupils were able to pick for themselves what they would prefer to do, they would 

mostly prefer to play various games. For other popular activities they also chose gymnastics, 

football, basketball, dance, volleyball and running.  

 

 

Key words: opinion, elementary school, subject Sport, popularity, 3rd grade, pupils  
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1.0 UVOD 
 

Otroci so ob vstopu v šolo različno gibalno sposobni. Gibalne sposobnosti pa so izjemno 

pomembne, zato bi morali imeti učenci v šoli poleg pridobivanja novega znanja omogočeno 

tudi kakovostno gibanje in spoznavanje novih fizičnih aktivnosti. Gibanje in šport za učence 

pomenita sprostitev, obenem pa se naučijo tudi poštene igre, sodelovanja z drugimi, 

samoizražanja in obvladovanja svojih čustev. Za razvoj učencev je pomembno, da je čim več 

učnih dejavnosti v šoli povezanih z gibanjem, vendar ob tem nikakor ne smejo doživljati 

negativnih izkušenj. Zelo pomembno je spodbujanje njihovih pozitivnih čustev (veselje, sreča, 

radovednost, upanje, ponos idr.), ker se samozaupanje otrok utrjuje v povezavi z uspešnostjo 

v lastnih gibalnih spretnostih. Prav zato moramo paziti, da se učenci pri predmetu šport ne 

srečujejo neprestano s porazi, saj lahko šport posledično začutijo kot čustveno obremenitev 

(Ovsenek, 1999).  

 

Glavni cilj predmeta šport ni le ta, da učence naučimo vsebin iz učnega načrta. Ima veliko 

globlji in pomembnejši življenjski cilj. Učence želimo poučiti o pomembnosti ukvarjanja s 

športom tudi v prostem času. Želimo, da bi si o športu ustvarili čim bolj pozitivno mnenje in 

razumeli, zakaj je tako pomembno, da ostanejo telesno aktivni tudi v nadaljnjih obdobjih 

svojega življenja. Učenci, ki si bodo znali svoj prosti čas organizirati tako, da bo ta vključeval 

čim več različnih gibalnih dejavnosti, bodo ohranjali svoje zdravje in lažje premagovali stres.  

 

Pomembno vlogo pri razvijanju mnenja učencev o športu ima razredni učitelj oziroma športni 

pedagog. Njegova naloga ni le poučevati učencev in vzdrževati pozitivne odnose v razredu, 

ampak jim mora biti tudi dober zgled. S svojim vedenjem in z osebnostnimi značilnostmi v 

veliki meri vpliva na ravnanja učencev, zato mora svojo vlogo učitelja jemati zelo resno. 

Učenci morajo učitelja začutiti kot skrbno osebo, ki jim bo vedno nudila varnost in podporo. 

Učitelj pa mora nujno delati na dobrih odnosih z vsakim učencem posebej, saj mora doseči 

določeno raven zaupanja. Le tako mu bo uspelo varno poučevati šport, saj mu bodo učenci 

pripravljeni povedati, katere težave imajo in česa se bojijo. To pa bodo storili le, če bodo 

prepričani, da jim bo vedno pripravljen prisluhniti, nuditi podporo in da bo skupaj z njimi 

poskušal poiskati rešitve za nastale težave. 
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Zavedati pa se moramo, da je pri predmetu šport težko pri vsaki uri doseči zadovoljstvo prav 

vseh učencev v razredu. Vsi učenci nimajo enakih gibalnih sposobnosti, zato so za nekatere 

določene učne vsebine pretežke in zato tudi nezanimive, za druge pa prelahke, kar posledično 

povzroča nemotiviranost za delo. Le z individualizacijo in diferenciacijo pa lahko dosežemo, 

da bi vsak učenec pri predmetu šport dobil maksimalno in razvijal pozitivno mnenje o njem 

(Štemberger, 2003). 

 

Prve gibalne izkušnje otrok dobiva v svoji družini, zato starši in drugi bližnji sorodniki pri 

razvoju svojega otroka igrajo pomembno vlogo. Pomembno je, da je otrok že od vsega 

začetka deležen spodbudnih besed in podpore, ob vstopu v šolo pa ga morajo starši znati tudi 

usmerjati, ga pripraviti do razmišljanja, katere športne interesne dejavnosti ga zanimajo, mu 

obrazložiti, kako pomembno je redno udeleževanje, mu pomagati pri razvijanju njegovih 

gibalnih sposobnosti, ga poučiti, da je do zmage treba priti na pošten način, sicer ta nima 

nikakršnega pomena, ter mu razložiti, da sta bolj kot rezultat pomembna ukvarjanje s športom 

in zabava ob tem.  

 

Nekateri otroci pa žal nimajo te možnosti (finančna stiska, odsotnost starševske podpore idr.), 

zato je zanje predmet šport edina priložnost, ko so lahko fizično aktivni. To je še dodaten 

razlog, zakaj je tako zelo pomembno kakovostno poučevanje tega predmeta (Pickup in Price, 

2007).  

 

Pomembno je razlikovati med terminoma gibanje in šport. Gibanje je imanentni del športa 

oziroma pojem »gibanje« je že v pojmu »šport«. Gibanje je že vsakršno lazenje, plazenje, 

obračanje, hoja oziroma tek v vrtec, šolo ali v službo in celo premikanje med spanjem. 

Vendar pa to še ni šport. Pri športu gre za namerno telesno aktivnost za razvedrilo, sprostitev 

ali za tekmovanje. Tekmujemo lahko z drugimi ali s samim seboj, kar na primer pomeni, da 

želimo biti danes boljši kot včeraj in jutri boljši kot danes (Kristan, 2009). 

 

Gibalne dejavnosti imajo izključno aktiven pomen, čeprav gre lahko tudi za nenamensko 

telesno gibanje, na primer v službi (poštarji, zidarji, kmetje idr.) in pri transportu (tek na 

avtobus, kolesarjenje v trgovino, hoja idr.). S pojmom »gibanje« lahko torej zajamemo širši 

spekter dejavnosti kot s pojmom »šport«, saj tu zajamemo še ogromno drugih dejavnosti, ki 

niso športne, na primer planinarjenje, delo na polju idr. Šport oziroma športne dejavnosti pa se 
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odvijajo po vnaprej določenih pravilih ter nudijo zabavo, veselje, zadovoljstvo in možnost 

ohranjanja oziroma izboljševanja svoje telesne zmogljivosti (Škof, 2010). 

 

2.0 PREDMET IN PROBLEM 
 

Dandanes je mogoče opaziti vse nižjo telesno aktivnost otrok, kar pa predstavlja velik 

problem, saj odsotnost gibalne aktivnosti v otroštvu ni mogoče nikakor več nadomestiti v 

nadaljnjem življenju. Otroci se sami po sebi tega ne zavedajo dobro, zato pa smo tu odrasli, 

učitelji in starši, ki moramo poskrbeti za to, da bomo otroke usmerili na prave poti. Gibalne 

aktivnosti smo v primerni količini in z ustrezno kakovostjo dolžni zagotavljati, saj njihovo 

pomanjkanje lahko upočasni gibalni in tudi intelektualni razvoj otrok, pomembno pa vplivajo 

tudi na njihov psihosocialni razvoj. Z gibalnimi izkušnjami otroci spoznavajo sebe, svojo 

okolico, se vključujejo med sovrstnike in rešujejo številne probleme (Pišot in Završnik, 2005). 

 

Veliko razrednih učiteljev se ne zaveda resnosti poučevanja predmeta šport, saj tu vplivamo 

na celosten razvoj posameznika. Pri učencih želimo vzbuditi željo po zdravem načinu 

življenja ter si prizadevamo, da bi šport vzljubili in se želeli ukvarjati z njim tudi v prostem 

času, kajti športno aktivni posamezniki so manj tesnobni, uspešnejši tudi pri drugih šolskih 

predmetih in razvijajo pozitivnejšo samopodobo.  

 

Problem se pojavi že pri načrtovanju športnovzgojnega procesa, saj učiteljem veliko časa 

vzame načrtovanje diferenciacije in individualizacije, brez katerih pa dandanes pri pouku 

preprosto ne gre, saj so si učenci med seboj preveč različni, imajo različne potrebe in 

pričakovanja ter drugačne gibalne sposobnosti. Zato ju prevečkrat izpuščajo in pripravijo 

enake naloge za vse učence v razredu, brez prilagajanja in upoštevanja različnih predznanj 

učencev (Bizjak idr., 2006).  

 

Drugi problem je zagotavljanje varnosti ter uporaba primernih in varnih orodij in 

pripomočkov. Treba je opozoriti, da na kar nekaj slovenskih osnovnih šolah nimajo ustreznih 

orodij in pripomočkov glede na starost učencev. Pri njihovi uporabi je treba upoštevati, kateri 

starosti so namenjeni, sicer tvegamo, da bi se učenci resno poškodovali. Zato je zelo 

pomembno, da učitelji dobro poznajo vsa orodja in pripomočke ter da se zavedajo nevarnosti, 
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ki ob napačni uporabi prežijo na učence, da bodo lahko opozorili vodstvo oziroma prilagodili 

pouk glede na opremljenost osnovne šole, v kateri učijo (Štemberger, 2002).  

 

Tretji problem pa predstavlja strah učencev pred izvajanjem določenih športnih prvin. Učitelj 

se mora znati pravilno spopasti s tem in jih pripraviti do dela, saj se lahko zgodi, da učenci ne 

bodo želeli vaditi, ker se bodo preveč bali in premalo zaupali učitelju. Ta pa mora vedeti tudi, 

kako ravnati v primerih, ko učenci prevečkrat prinesejo opravičila, zaradi katerih naj jim ne bi 

bilo treba vaditi. Pomembno je, da se učitelj zaveda, da je najslabše, kar lahko naredi, to, da 

učencu, ki zaradi določenih razlogov ne more aktivno sodelovati, dovoli samo sedenje na 

klopi in čakanje, da ura športa mine. Jasno mora postaviti zahteve glede opravičil. To naj 

vsebuje natančen opis zdravstvenega stanja učenca ter zapis, česa natanko ne sme početi in 

kaj lahko. Na podlagi tega pa mora potem prilagoditi učni proces in se truditi, da bodo vsi 

učenci vključeni vanj ter da nihče ne bo prikrajšan za kakovostni pouk (Jurak in Kovač, 

2010).  

 

Problem magistrskega dela je ugotoviti mnenje učencev o predmetu šport.  

 

2.1 Pomen gibanja  
 

Gibanje je pomemben del našega razvoja. Spremlja nas v vsakem trenutku življenja. V 

procesu gibanja že kot otroci pridobivamo gibalne spretnosti in razvijamo gibalne sposobnosti 

(hitrost, ravnotežje itn.). Gibalne izkušnje, ki jih kot otroci pridobivajo že v predšolskem in 

zgodnjem šolskem obdobju, pa so zelo dragocene za celosten razvoj človeka (Škof, 2007).  

 

Gibanje otroku omogoča spoznavanje sebe in okolice ter vključevanje med sovrstnike. Zato 

smo gibalno aktivnost v primerni količini in z ustrezno aktivnostjo dolžni zagotavljati. V 

današnjem sodobnem svetu je to zavedanje še posebej pomembno, saj način življenja mladih 

postaja vse bolj sedeč. Tehnologija, ki nam je sicer na vseh področjih olajšala življenje, nas je 

tudi prikrajšala za vse vrste gibalnih aktivnosti (Pišot in Završnik, 2005). 

 

Brez napredovanja v gibalnih sposobnostih se otrok ne more celostno razviti. Gibanje otroku 

omogoča raziskovanje sveta. Lahko se približa tistim stvarem, ki ga zanimajo, in umakne 

tistim, ki se mu zdijo neprijetne oziroma se jih boji. Razvoj njegovega gibanja je tesno 
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povezan z razvojem njegove samopodobe. Na podlagi izkušenj, ki jih z gibanjem pridobiva, 

in na podlagi doživljanja lastnega telesa si gradi predstavo o sebi in svojih zmožnostih. 

Odrasli pa imajo otrokovo gibanje prevečkrat za samoumevno, čeprav bi ga morali spremljati, 

spodbujati in razvijati v smeri, da bo zmožen prenašati obremenitve, stres in preizkušnje, ki 

mu jih bo prinašalo življenje (Škof, 2010).  

 

Pomanjkanje možnosti sodelovanja pri športnih aktivnostih lahko upočasni gibalni in 

intelektualni razvoj otroka. Nasprotno pa redna gibalna aktivnost pozitivno vpliva na 

psihosocialni razvoj otroka (Pišot in Završnik, 2005).  

 

Otrok, ki fizično raste, gre skozi proces, ki se nanaša na funkcionalne spremembe, povezane z 

rastjo. Z naraščajočo željo po fizični aktivnosti, zanimanjem za razne športe in z 

vsakodnevnim gibanjem pa pozitivno vpliva na svoje telo, saj se v njegovem telesu zmanjšuje 

raven telesne maščobe, povečuje se mu mišična masa in krepi kostno tkivo. Do konca 

zgodnjega otroštva pa je večinoma tudi končan proces, pri katerem se povečuje maščobna 

snov v plašču, ki obdaja nevrone, oziroma mielinacija, s čimer se otroku omogoči tudi razvoj 

hitrih reakcij in preciznejše gibanje. Pozneje lahko napreduje tudi z izboljšanjem zaznavnih 

sposobnosti in spretnosti, ki zahtevajo oster vid in zmožnost sledenja, ki so nujno potrebne za 

izpolnitev določenih nalog, ki jih želi uspešno opraviti (Bull, Davis, Roscoe in Roscoe, 1997).  

 

Otrokov gibalni razvoj je povezan s telesnim, čustvenim, kognitivnim in s socialnim 

razvojem, saj poteka večsmerno in na različnih področjih. Na začetku gibalnega razvoja je 

otrok najprej sposoben nadziranja glave, nato trupa, rok in na koncu nog, saj razvoj poteka v 

proksimo-distalni smeri, kar pomeni, da je otrok najprej zmožen nadzirati tiste dele telesa, ki 

so bližje hrbtenici, šele pozneje pa tudi tiste bolj oddaljene. Otrok tako postopoma postaja vse 

bolj sposoben nadzirati in izvajati vse zahtevnejše gibalne spretnosti. Različna obdobja, skozi 

katera poteka gibalni razvoj, imenujemo razvojne stopnje. Otrok mora usvojiti vsako razvojno 

stopnjo, saj je ta pogoj za vzpostavitev višje stopnje. Med tem se otrok neprestano srečuje z 

učenjem novih, zahtevnejših gibalnih spretnosti, ne smemo pa pozabiti, da so pri tem 

pomembne tudi druge otrokove sposobnosti in značilnosti (Pišot in Planinšec, 2005).  

 

»Telesna aktivnost človeku pomaga vzpostaviti in ohranjati notranjo harmonijo ter ubranost z 

ljudmi in okoljem, v katerem živi« (Boben, Cecić Erpić, Škof in Zabukovec, 2005, str. 50).  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Tanja Petrušič: magistrsko delo 
 

6 

 

Razvite gibalne sposobnosti so pogoj za varno športno udejstvovanje, kar omogoča sproščeno 

igro s sovrstniki in s tem visoko raven pozitivnih čustev. Poleg tega je razvoj gibalnih 

sposobnosti odločilni dejavnik za usvajanje raznovrstnih športnih znanj v poznejših obdobjih 

življenja (Jurak, Kovač, Starc, Strel, 2007).  

 

2.1.1 Pomen športa za usmeritev v zdrav življenjski slog 
   

Učence želimo pripraviti do tega, da si bodo znali v življenju zapolniti prosti čas z različnimi 

gibalnimi dejavnostmi. Želimo jih usmeriti v zdrav, športni življenjski slog. In prav predmet 

šport je šolski predmet, ki ima takšen vzgojno-izobraževalni cilj (Kristan, 2009). 

 

Predmet šport ima zelo pomembno vlogo tudi z vidika javnega zdravstva, ker posameznika 

pripravlja do redne telesne dejavnosti. Učenci v okviru tega predmeta spoznajo, kako 

pomembna sta gibanje in vzdrževanje kondicijske dejavnosti skozi vse življenje. Zato mora 

biti program zasnovan tako, da spodbuja učence k telesni dejavnosti tudi v prostem času. 

Posamezniki, ki so redno gibalno/športno dejavni, lažje prenašajo tudi duševne obremenitve. 

Dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, v njih budijo zavest, da zmorejo in da lahko premagajo 

ovire, kar jim omogoča lažje obvladovanje stresa (Škof, 2010). 

 

Učinek telesnega gibanja ima vsaj toliko pomemben učinek kot terapevtski, če ne še bolj. 

Razne gibalne dejavnosti nudijo posamezniku zadovoljstvo, zabavo in veselje ter zmanjšujejo 

negativne posledice sodobnega načina življenja, ki močno slabšajo naše počutje. Že v osnovni 

šoli se s stresom učenci dandanes skoraj vsakodnevno srečujejo. S športno rekreacijo lahko v 

veliki meri zmanjšamo njegove negativne vplive, pomembno pa je, da je ta razvedrilna, 

sproščajoča in nam zagotavlja notranje bogatenje. Tu niso pomembni rezultati, prav tako 

posamezniki ne želijo preseči samega sebe. Gre samo za del dneva, ko se sprostijo in 

razbremenijo vsakdanjih skrbi (Barborič idr., 2005).  

 

Za ohranjanje zdravja ni potrebna intenzivna vadba; dovolj je že zmerno gibanje. Zelo 

pomembno pa je, da smo telesno aktivni v vseh obdobjih življenja. Aktivni življenjski slog 

zmanjša možnosti za zbolevnost za kar dobrih 50 %, poleg tega pa tudi izboljša kakovost 

življenja, saj je bilo že večkrat dokazano, da naše zdravje varuje le redna gibalna in športna 
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aktivnost. Ta mora biti primerno intenzivna in prilagojena vsakemu posamezniku (Pišot in 

Završnik, 2005).  

 

Položaji, v katerih se učenci znajdejo zaradi šolskega dela in domačih nalog, kvarno vplivajo 

na njihovo držo in rast. S športom takšne okvare v prvi vrsti preprečujemo, lahko pa tudi 

odpravljamo posledice nepravilnega sedenja, nošenja težke šolske torbe itn. Učenci bi se 

morali s športom ukvarjati vsak dan, saj premalo gibanja ne ogroža le telesnega razvoja, 

ampak tudi umskega. Učenci z različnimi gibalnimi vajami pozitivno vplivajo na razvoj 

osrednjega živčnega sistema, srca z ožiljem, dihal, mišičja, okostja, sklepov … (Sluga, 1981). 

 

V današnjem času je treba učence naučiti že marsikatero izmed naravnih oblik gibanja, saj jih 

veliko nima možnosti spoznati v vsakdanjem življenju. Učencem mora biti omogočeno, da se 

z njimi seznanijo in jih izvajajo čim pogosteje, predvsem v okviru predmeta šport, saj lahko s 

temi gibanji v otroški dobi ogromno vplivamo na razvoj njihovih gibalnih sposobnosti 

(gibljivost, hitrost, koordinacija, moč, preciznost, ravnotežje,vzdržljivost) (Pistotnik, 1999). 

 

Resen problem sodobnega sveta sta postali prekomerna telesna teža in sladkorna bolezen tipa 

2, ki je včasih veljala samo za bolezen odraslih. Danes to ni več tako. Predvsem zaradi 

nezadostne telesne dejavnosti se je ta bolezen močno razširila med otroki. Pri prekomerni 

telesni teži otrok bi morali ukrepati, saj ta v kar 80 % vodi k debelosti v odraslosti. Veliko 

tveganje za zdravje predstavljajo tudi razne škodljive diete, ki se jih mladi poslužujejo v 

napačnih oblikah. Namesto da bi povečali telesno dejavnost, izpuščajo obroke, kar je skrb 

vzbujajoče (Škof, 2007).  

 

Slaba telesna zmogljivost in prenizka oziroma previsoka telesna teža vodita k različnim 

bolezenskim stanjem v poznejših obdobjih življenja. Pomembno pa je vedeti, da številne 

bolezni izvirajo prav iz obdobja otroštva. Torej učenci, ki v tem obdobju ne oblikujejo 

življenjskih navad pravilnega prehranjevanja, organiziranja prostega časa in vključevanja 

športno-gibalnih dejavnosti kot sestavni del življenja, imajo večje možnosti, da jih v poznejših 

obdobjih presenetijo razne bolezni. V tem obdobju se učenci tudi naučijo skrbeti za svoje 

zdravje, začenjajo razumeti posledice kajenja, pitja alkohola in uživanja drog, zato je zelo 

pomembno, da njihov proces oblikovanja vrednot spremljamo in pazimo, da ne zaidejo na 

napačne poti (Škof, 2010).  
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Vse bolj znano postaja, da glavni razlog za različne zdravstvene težave ljudi dandanes niso 

razne nalezljive bolezni, ampak način življenja. Najhitreje se širi »val prekomerne telesne teže 

mladih«, ki ne kaže nikakršnih znakov zaustavljanja. Telesna aktivnost v življenjih mladih 

upada. Ljudje preprosto niso dovolj aktivni, da bi to lahko koristilo njihovemu zdravju. 

Številni otroci po svetu poznajo večinoma samo t. i. sedentaren način življenja in so zelo 

redko deležni zmernih ali napornih fizičnih aktivnosti med tednom ali ob koncu tedna. Čeprav 

je prekomerna telesna teža daleč najbolj poznana med boleznimi, ki so posledica premajhne 

telesne aktivnosti, pa obstaja vse več dokazov, da bo naslednja bolezen, ki bo v središču 

pozornosti, povezana z depresijo mladih. Mladi kažejo vse več znakov, da se njihovo duševno 

zdravje slabša, še posebej med ženskami. Opazimo lahko vse več duševnih motenj, od 

tesnobe in depresije z motnjami hranjenja do obsesivno-kompulzivnega vedenja in želje po 

samopoškodovanju (Green, 2008). 

 

S tem ko želimo učence usmeriti v zdrav življenjski slog, pa hkrati razvijamo tudi njihov 

odnos do narave. Zelo pomembno je, da se čim večji del programa predmeta šport izvaja na 

prostem. Pri teku, kolesarjenju, planinarjenju itn. ne gre le za telesno dejavnost, ampak tudi za 

učenje uživanja in sprejemanja narave (Škof, 2010). 

 

Če nam uspe pri učencih privzgojiti ljubezen do narave, se bodo vedno vračali k njej, tudi kot 

odrasli ljudje s svojimi družinami. Poleg tega se športno aktivni učenci običajno športu 

zavežejo tudi v poznejših dobah življenja. Odrastejo v odgovorne ljudi, ki znajo dobro 

organizirati svoj prosti čas, in ne povzročajo nobenih skrbi. Izogibajo se ponočevanju, 

pijančevanju, kajenju, kriminalu idr. Velik del slabih vplivov moderne dobe lahko preprečimo 

s športom, zato je zelo pomembno, da učenci začutijo potrebo po njem že v osnovni šoli, če 

ne še prej (Sluga, 1981). 

 

2.1.2 Pomen športa za uspešnost pri drugih šolskih predmetih 
   

Učenci, ki so gibalno sposobnejši in aktivnejši, imajo v šoli boljši učni uspeh kot gibalno 

manj sposobni in telesno manj aktivni učenci. Ker se premalo gibajo, so slabšega zdravja in v 

slabši telesni kondiciji, zato težje prenašajo šolske obveznosti (Škof, 2007).  
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V današnjem času je šolski učni uspeh postal zelo pomemben, saj je eden izmed 

pomembnejših dejavnikov, ki vpliva na življenjske poti učencev. Šolski uspeh se gradi na 

ocenah učencev, zato ni vseeno, kakšne so. Ne glede na pričakovanja staršev so eni učenci 

bolj, drugi pa manj uspešni. Zaradi slabšega učnega uspeha se starši pogosto poslužujejo 

različnih ukrepov, tudi kazni. Kazen velikokrat vključuje prepoved ukvarjanja s športom za 

učenca, dokler ne popravi svojih ocen, ne zavedajo pa se, kako mu na tak način škodujejo. 

Dodatno ukvarjanje s športom v prostem času namreč pri otroku razvija osebnostne lastnosti, 

ki so bistvenega pomena za uspešnost v šoli, saj mora otrok nujno vzdrževati telesno 

kondicijo, ki je zelo pomembna za vzdržljivost pri umskem delu, kognitivne sposobnosti, 

obvladovanje čustev in za razvoj delovnih navad. Ukvarjanje s športom pa mora biti dovolj 

pogosto in kakovostno, da bi sploh lahko imelo takšne pozitivne učinke (Grilc in Štemberger, 

2005).  

 

Zurc (2006) v raziskavi pri 10-letnikih ugotavlja, da imajo učenci, ki so v prostem času bolj 

telesno dejavni, višji učni uspeh kot gibalno neaktivni učenci. Kar 45 % odličnjakov se skoraj 

vsak dan ukvarja z različnimi športnimi dejavnostmi. 

 

Redna vadba pripomore k otrokovemu celostnem razvoju, saj posledično pripomore k 

izboljšanju učnega uspeha. Gibalno sposobnejši učenci lahko z vse večjim vključevanjem v 

razne športne dejavnosti in s časovno vse daljšim posvečanjem športu razvijajo tudi nekatere 

kognitivne sposobnosti, kot so na primer inteligentnost ter analitični in sintetični prijemi 

reševanja problemov. Na tak način razvijajo tudi svoje osebnostne značilnosti, na primer 

sprejemanje omejitev, odrekanje, časovni obseg zmožnosti za učenje idr. Vse to pa ima velik 

vpliv na njihovo učno uspešnost. Ukvarjanja otrok s športom ne smemo nikoli razumeti kot 

izgubo časa oziroma zmanjševanje priprave na šolo, saj je ukvarjanje s športom samo po sebi 

priprava na šolo, ker je tukaj otrok izpostavljen podobnim razmeram. Čeprav ti otroci porabijo 

manj časa za učenje, pa lahko vseeno dosegajo boljše rezultate, saj jim je priučena 

koncentracija (Petrovič et al., 1982, v Grilc in Štemberger, 2005).  

 

Če želimo, da so učenci uspešni tudi pri drugih šolskih predmetih, moramo razumeti, da za to 

potrebujejo tudi določene telesne sposobnosti, saj dolgotrajno sedenje ob učenju zahteva 

vzdržljive držne mišice, ker med sedenjem najbolj obremenjujejo hrbtenico. Učenci morajo 

imeti razvito tudi fino motoriko, ki jim omogoča učenje pisanja ter socialne in čustvene 

spretnosti, kot so: vzpostavljanje socialnih stikov, delo v skupini, samovrednotenje in razvoj 
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samostojnosti, na podlagi česar znajo potem iz knjig pridobljeno znanje tudi prikazati drugim 

ter zanj dobiti ustrezno oceno. Gibalna aktivnost otrok v prostem času je nedvomno povezana 

s šolsko uspešnostjo, saj odraža stopnjo razvitosti otrokovega razvoja na vseh področjih 

(Zurc, 2006).  

 

Roth (2005, v Planinšec, 2007) ugotavlja, da so učenci, ki so dovolj gibalno aktivni, v šoli 

sposobni slediti pouku in ohranjati koncentracijo od prve do pete učne ure. Tega pri fizično 

neaktivnih učencih ni mogoče opaziti, saj vsak otrok nujno potrebuje gibanje, zato se gibljejo 

med poukom, če pozneje v dnevu nimajo te priložnosti ali pa so zaposleni z drugimi 

nešportnimi dejavnostmi. Redna gibalna aktivnost pri učencih izboljša tudi učno motivacijo, 

mentalno pripravljenost in ne nazadnje tudi zdravje, kar pomeni, da bodo otroci zaradi raznih 

bolezni manj dni odsotni v šoli. Po mnenju avtorja naj bi gibalna aktivnost izboljšala 

predvsem tisti del učne uspešnosti, ki je neodvisen od inteligentnosti.  

 

Otroci, ki se v prostem času redno ukvarjajo s športom, razvijajo določene razvojne 

značilnosti, ki so bistvenega pomena za uspešnost v šoli. Otroci razvijajo in vzdržujejo raven 

telesne energije, kondicijo, ki vpliva na vzdržljivost pri umskem delu, kognitivne sposobnosti, 

samoizražanje, skrbnost, obvladanje čustev in sodelovanje z drugimi (Zurc, 2008).  

 

Zavedati pa se moramo, da je lahko tudi šport okolje, v katerem velikokrat prihaja do 

razburjenja in jeze. Učenci so lahko jezni na učitelja, ker je pri določeni igri po njihovem 

mnenju napačno razsodil, na sotekmovalca, ker je prišlo do kakšnega odrivanja in posledično 

nepravičnih rezultatov, na starše, ki ne upoštevajo njihovih želja idr. Učitelji morajo tudi temu 

nameniti kar precej pozornosti, saj se nezadovoljstvo učencev pri uri športa lahko odraža še 

naslednje ure – pri drugih predmetih, ko se zaradi razburjenja ne morejo zbrati in slediti 

pouku. Učitelji morajo zato pri predmetu šport paziti, da ne spodbujajo pretirane 

tekmovalnosti, da se izogibajo situacijam, ki utegnejo sprožiti sovražnost med učenci, 

uporabljati morajo različne tehnike sprostitve pred aktivnostmi tekmovalnega značaja, med 

njimi in po njih, zagotoviti morajo pravično sojenje, z učenci pa se morajo znati tudi 

pogovarjati o športu in jih pripraviti na določene negativne strani športnih aktivnosti, kot sta 

tekmovalnost sošolcev, žaljenje idr. Učitelji morajo poiskati prave načine za sproščanje 

napetosti med učenci, da bodo lahko po uri športa sproščeni in zadovoljni ter da bodo zmožni 

spremljati nadaljnji pouk (Jeromen in Kajtna, 2007).  
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Učenci med urami pri drugih šolskih predmetih zaradi dolgotrajnega sedenja velikokrat 

postanejo nemirni, naveličani pouka, začnejo klepetati in se ozirati na vse strani. Da bi to 

preprečili, bi morali učitelji redno izvajati minute za zdravje in aktivni odmor. Minuto za 

zdravje lahko učitelj izvede kadar koli, ko opazi, da je pozornost učencev upadla. Aktivni 

odmor mora načrtovati za vse učence, dolg pa bi moral biti približno 20–30 minut. Seveda pa 

se moramo zavedati, da ta čas ni namenjen malici. Aktivnega odmora in minut za zdravje 

ogromno učiteljev sploh ne izvaja, saj ne želijo izgubljati časa, ne zavedajo pa se, da bi s tem 

preprečili neprestano opozarjanje in umirjanje učencev ter da bi tako lažje in kakovostneje 

izpeljali pouk. Vsak učitelj bi moral vsaj minuto za zdravje dnevno vključevati v urnik. Še 

posebej pomembna je za učence prvega in drugega triletja. Gibanje bi že tako moralo biti del 

otrokovega vsakdanjika, da bi ga sprejel kot del življenja tudi v poznejših obdobjih. S 

kakovostno minuto za zdravje in z aktivnim odmorom bi to lahko dosegli ali vsaj ogromno 

pripomogli k oblikovanju življenjskega sloga posameznika. Učitelji bi lahko razmislili tudi o 

vpeljavi kakšnih novih, izvirnejših oblik dela, na primer jutranji krog na tleh v učilnici bi 

lahko zamenjal kratek sprehod ali lahkoten tek, med katerim bi se prav tako lahko pomenili o 

delu, ki jih čaka tisti dan (Štemberger, 2005b).  

 

Aktivni odmor je eden izmed zelo učinkovitih načinov zmanjševanja utrujenosti učencev med 

poukom. Pomembno pa je vedeti, kam ga je najbolje umestiti. Najboljši učinek bi gotovo 

imel, če bi ga izvajali po 2. ali 3. šolski uri, trajal pa naj bi 10–25 minut. Aktivni odmor mora 

biti organiziran, načrtovan in izveden pod vodstvom učiteljev. Učenci na razredni stopnji 

namreč pri takšnih aktivnostih še vedno nujno potrebujejo vodenje in pomoč. Aktivni odmor 

zahteva izbiro specifičnih vsebin, motivacijo in varnost, česar nikakor ne moremo kar 

prepustiti učencem, saj tega še niso sposobni. Učitelj jim mora ponuditi številne in 

raznovrstne vsebine, učenci pa lahko sodelujejo njihovi izbiri. Aktivni odmor mora biti voden 

tako, da učence čim manj spominja na klasičen pouk in jim daje občutek svobode (Krpač in 

Krovinovič, 2005).  

 

2.2 Predmet šport  
   

Predmet šport učencem zagotavlja vsestranski telesni in duševni razvoj. Učenci si tu 

pridobivajo gibalne izkušnje, ki jih bodo koristno uporabljali vse življenje, zato morajo biti 

vsebine predmeta prilagojene potrebam v življenju. Zelo pomembno pa je zavedanje, da mora 
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pri predmetu šport vzgojni cilj velikokrat prevladovati nad izobraževalnim. Učenci morajo 

razumeti, da je lepo, če si želijo zmage in se za doseganje tega cilja tudi trudijo, obenem pa se 

morajo zavedati, da zmaga ni vredna nič, če ni bila pošteno pridobljena. Vedeti morajo, da je 

sodelovanje pomembnejše od zmage, saj imajo od sodelovanja v športu korist vsi, od zmage 

pa le redki (Sluga, 1981). 

 

Učitelji, ki poučujejo predmet šport, se morajo zavedati, da je ta namenjen otroku. To morajo 

imeti neprestano v mislih in delovati skladno s tem mišljenjem. Upoštevati morajo, da pri tem 

predmetu ne gre le za pridobivanje znanja. Učence morajo poučevati tako, da bodo razvili 

pozitiven odnos do športa in razumeli, kako pomembno je ukvarjanje s športom za zdrav 

način življenja. Predmet šport je zelo pomemben za celosten razvoj otroka, zaradi katerega 

mu bo v prihodnosti omogočeno kakovostno življenje. Ti cilji pa so lahko doseženi le, če je 

proces poučevanja predmeta šport kakovostno pripravljen. Od kakovostnega oziroma 

nekakovostnega načrtovanja procesa je pozneje odvisno, ali bo izvedba poučevanja predmeta 

šport uspešna v največji mogoči meri (Štemberger, 2004).  

 

Ura predmeta šport je lahko uspešna in maksimalno aktivna le, če je dobro strukturirana. Pri 

tem je bistvenega pomena motivacija, kar pa predvsem v zgodnjem otroštvu za učence 

predstavlja igra. Prek nje razvijajo gibalne sposobnosti, iznajdljivost, situacijsko mišljenje, 

izboljšujejo orientacijo v prostoru in zadovoljujejo potrebo po gibanju. Igra je za učence 

nujno potrebna, saj se z njeno pomočjo socializirajo, ker omogoča skupno sodelovanje, poleg 

tega pa jih navaja na življenje v skupini (Kovač in Novak, 2006, v Planinšec in Tamše, 2010).  

 

Vsak učitelj, ki poučuje predmet šport, pa naj bo to razredni učitelj ali športni pedagog, bi se 

moral zelo jasno zavedati, kako mora biti ura športa sestavljena. Vsaka ura športa mora 

namreč vsebovati pripravljalni del, ki traja 15 minut, glavni del, ki bi moral trajati od 25 do 30 

minut, ter zaključni del, ki mu namenimo približno od 3 do 5 minut. Pripravljalni del sestoji iz 

uvoda (2 minuti), splošnega ogrevanja (4 minute) in specialnega ogrevanja (9 minut). V 

glavnem delu ure pa je čas namenjen uresničevanju zastavljenih ciljev. Tu lahko učitelj 

učencem podaja nove učne vsebine ali pa utrjuje že znane oziroma preverja učinke dela. 

Učenci s tem pridejo do novih spoznanj, kako zelo pomembni so novo znanje, lastna aktivnost 

pri športnih dejavnostih in doživljanje biopsihosocialnih dejavnikov, ki jih daje posamezen 

šport oziroma iskanje športa, ki bi lahko zadovoljeval njihove potrebe po gibanju, obenem pa 

bi zanje predstavljal sprostitev in zabavo. Zaključni del ure pa bi moral biti namenjen 
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umirjanju učencev in teoretičnemu povzetku, učitelji pa bi za konec morali izbrati takšno 

dejavnost, ki je po obremenitvi ravno nasprotna glavnemu delu ure. Na primer: kadar so 

obremenitve v glavnem delu ure zelo visoke, mora biti dejavnost bolj umirjena in nasprotno 

(Kovač in Strel, 2004; Pirc, 1991, v Mandelc in Štemberger, 2005).  

 

Načrtovanje športnovzgojnega procesa je zelo pomembna dejavnost. Od načrtovanja je 

odvisno, kako kakovostne športne aktivnosti bodo učenci imeli možnost spoznati in doživeti v 

šolskem letu. Pri načrtovanju moramo paziti, da zajamemo vsa področja športa in vse športne 

panoge, ki se morajo izvajati v osnovni šoli. Načrtovati moramo začeti pravočasno in čim 

natančneje, pri tem pa moramo upoštevati:  

− učni načrt, 

− materialne in finančne pogoje šole, 

− prioriteto športnih panog v kraju in občini, 

− zemljepisne in podnebne pogoje, 

− avtonomijo šole in učitelja pri izbiri športnih panog in vsebin, 

− prevzem strokovne odgovornosti za izbiro športnih panog in vsebin, 

− sodelovanje z drugimi učitelji, predvsem na razredni stopnji,  

− podporo ravnatelja (Voglar, 1999).  

 

Predmet šport sestoji iz biološko-zdravstvenih, izobraževalnih, vzgojnih in razvedrilnih nalog. 

Biološko-zdravstvene naloge predmeta šport nas navajajo na zdrav način življenja, boj proti 

za zdravje škodljivim stvarem (cigarete, mamila, alkohol …) in na zadostitev naravnih potreb 

po vsakodnevnem gibanju, skrbi za pravilno telesno rast, utrjevanje zdravja in krepitev 

odpornosti. V sklopu izobraževalnih nalog se naučimo telesnih spretnosti, ki jih dolgoročno 

potrebujemo za uspešno delo, obrambo in za zdravo športno razvedrilo. Naučimo se hitro in 

vztrajno teči, obvladovati žogo, svoje telo v različnih položajih in na različnih orodjih, skakati 

… Z izobraževalnimi nalogami pa pridobimo tudi znanje o zdravem načinu življenja, delu in 

o počitku. Vzgojne naloge nas naučijo najpomembnejših stvari, ki jih nujno potrebujemo za 

uspeh. Te so: prizadevnost, požrtvovalnost, samostojnost, disciplina, pogum, odločnost in 

iznajdljivost. Na podlagi vzgojnih nalog začnemo tudi razvijati zaupanje v lastno moč ter 

smisel za zdrav način življenja in varstvo okolja. Nepogrešljiv del pri urah predmeta šport pa 

so nedvomno tudi razvedrilne naloge. Potek ure mora biti zasnovan tako, da gre za protiutež 

intelektualni obremenitvi učencev. Učencem je treba že takoj predstaviti veselje do športa, kar 
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pa nam lahko uspe le, če poskrbimo za razvedrilo in dobro voljo. Navajati jih moramo na 

športne aktivnosti v vseh letnih časih in vseh obdobjih življenja ter jih naučiti, kako zapolniti 

prosti čas z raznimi športnimi igrami in izleti v naravo (Ulaga, 1980). 

 

Vedeti moramo, da je za zelo veliko učencev predmet šport edina priložnost, ko so lahko 

fizično aktivni. Zato je še pomembneje, da jim učitelji tega predmeta takrat znajo nuditi 

kakovosten pouk. Pri predmetu šport učenci razvijajo čustvene, kognitivne, družabne in 

fizične spretnosti, zato v njihovih življenjih zasede pomembno mesto. Zaželeno je, da se 

poučevanje športa povezuje tudi s širšimi vzgojno-izobraževalnimi cilji. Tu se morajo učenci 

srečevati z navdušenjem, naučiti se morajo odločnosti ter pravilnega, smiselnega in 

primernega ravnanja v različnih situacijah. Predmet šport je lahko za učence najboljši okvir, v 

katerem se začnejo učiti in razvijati svoje fizične spretnosti, pozneje pa mogoče tudi preseči 

meje učnega načrta (Pickup in Price, 2007).  

 

Znanje, pridobljeno pri predmetu šport, je zelo dragoceno. Poučevanje poteka v dveh oblikah: 

teoretični in praktični del. Praktični del se nanaša na spretnosti in sposobnosti, teoretični pa na 

pridobivanje uporabnega znanja, ki bo učencem koristil tudi pri praktičnem delu. Športni 

pedagogi so na različne načine poskušali upravičiti izobraževalno vrednost predmeta šport, 

zato so ga predstavljali kot nujen sestavni del pouka za razvoj značaja, pomoč pri vzgoji, 

zdravstveni vzgoji in estetski vzgoji. Pouk športa pa vpliva tudi na moralnost ter osebne 

lastnosti in vrline učencev, saj se tu soočajo tudi s tekmovalnim športom, pri katerem se 

morajo naučiti poštene igre in sodelovanja, zlasti pri ekipnih igrah. Ob tem pa razvijajo tudi 

samodisciplino, vztrajnost in pogum (Green, 2008).  

 

2.2.1 Mnenje učencev in učiteljev o predmetu šport  
  

Pri oblikovanju pozitivnega oz. negativnega mnenja učencev o predmetu šport ima gotovo 

veliko vlogo učitelj. Njegova vloga ni samo poučevanje pravilne izvedbe posameznih prvin, 

ampak s svojim ravnanjem, z osebnostnimi značilnostmi in s prepričanji neposredno vpliva na 

svoj način vodenja pouka in s tem tudi na mnenje učencev, saj je učitelj zanje vzornik in v 

večini primerov prevzemajo njegovo vedenje (Boben idr., 2005). 
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Razmišljati moramo o ukrepih, ki bi pomagali spodbuditi pozitivnejše mnenje učencev o 

športnih/gibalnih dejavnostih. Pri tem pa moramo poznati številne dejavnike, ki lahko 

spodbujajo ali zavirajo njihovo telesno aktivnost. To so na primer socialno-ekonomski status 

družine, slog življenja v družini, spol, starost idr. Na razvoj pozitivnega mnenja o športu pri 

učencih imata nedvomno velik vpliv šolski predmet šport in družinsko okolje. Pri šolskem 

predmetu šport lahko učitelj s svojim znanjem in kazanjem ljubezni do športa vzbudi 

pozitivna čustva do športa pri prav vseh učencih. V družinskem okolju pa imajo veliko vlogo 

starši, ki morajo otroku nuditi neposredno pomoč (prevozi, športna oprema idr.) in podporo 

(Škof, 2007). 

 

Pomembno je vedeti, da storilnostni dosežki pri šolskem predmetu šport niso tako pomembni 

kot sam proces in sodelovanje (Kristan, 2009). 

 

»Koliko kdo skoči, kako hitro teče, kolikokrat zadene koš itn., so pogosto pomembnejša 

vprašanja od tega, kako so otroci doživeli športno aktivnost, kaj so spoznali, kako močno se 

jim je odprlo srce in um ob učiteljevih zgledih in vzgojnih postopkih« (Boben idr., 2005, str. 

205). »Bolj kot hitre noge mladih je pomemben šport v njihovih srcih in umu« (prav tam). 

 

Da bi učenci lahko oblikovali pozitivno mnenje do športa, morajo biti vsebine pri šolskem 

predmetu šport zanimive, prijetne in prilagojene otroku. Kadar so vsebine nekoliko manj 

zabavne (npr. vzdržljivostni tek), pa je pomembno, da učenci vsebine dojamejo tudi na 

kognitivni ravni (Cankar, Kovač, Kristan, Praček, 1992). 

 

Lamovec (2005) je v svoji raziskavi ugotavljala, kakšno mnenje imajo gibalno ovirani učenci 

in dijaki oblikovano o predmetu šport – ali se jim zdi koristen, ali ga imajo radi, kako vpliva 

na njihovo samopodobo, ali menijo, da vpliva na njihovo šolsko delo tudi pri drugih 

predmetih, ali upoštevajo načela ferpleja in ali gibalna oviranost zanje pomeni oviro za 

ukvarjanje s športom. Pri učencih je ugotovila, da imajo v splošnem predmet šport radi, da se 

jim zdi koristen in zanje pomeni pomembno sprostitev, druženje s prijatelji ter krepi njihovo 

zdravje. Glede vpliva predmeta šport na njihovo samopodobo pa so se samo delno strinjali, da 

kakor koli pripomore k temu, da se počutijo pomembne. Zanimivo je tudi, da so se samo v 

manjši meri strinjali s tem, da jim uspešnost pri športu prinese večje spoštovanje sošolcev in 

prijateljev. Strinjali pa so se, da predmet šport veliko pripomore k sprostitvi od šolskih 

obveznosti. Glede upoštevanja načel ferpleja so v veliki meri potrdili, da je sodelovanje ekipe 
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pri športu pomembno in da so se pri predmetu šport naučili zdrave tekmovalnosti, obenem pa 

niso pridobili na strpnosti. Se pa zavedajo, da morajo tudi sicer v življenju upoštevati ferplej. 

Presenetljiv pa je rezultat, da približno kar polovica anketiranih učencev meni, da je gibalna 

oviranost ovira za ukvarjanje s športom, kar pomeni, da je preveliko število teh učencev 

premalo aktivnih. O razlogih za to nimamo natančnih podatkov, predvidevamo pa lahko, da 

imajo premalo podpore pri svojih bližnjih ter da ne slišijo dovolj spodbud in razlogov, zakaj 

bi morali biti fizično aktivni. Razveseljiv pa je bil rezultat, da je večina učencev pritrdilno 

odgovorila na vprašanje, ali menijo, da si bodo pozneje v življenju znali kakovostno 

organizirati svoj prosti čas s pomočjo športnih dejavnosti.  

 

Na oblikovanje mnenja učencev do športa vplivajo tudi osebnostne lastnosti posameznika, 

prvi korak posameznika k vključitvi v razne telesne dejavnosti pa je oblikovanje pozitivnega 

mnenja o športu (Boben idr., 2005).  

 

2.2.2 Razredna klima pri predmetu šport 
   

Razredna klima pri predmetu šport je dogajanje, ki je povezano z medosebnimi odnosi in 

osebnostnim razvojem posameznikov. Če so učenci med seboj in z učiteljem v dobrih 

medosebnih odnosih, se to kaže v odsotnosti konfliktov, sodelovanju, medsebojni pomoči in v 

podpori učitelja. Druga kategorija razredne klime pa je osebnostni razvoj, ki predstavlja 

napredovanje posameznikov na področju znanja, spretnosti in navad. Učence moramo 

spodbujati pri doseganju ciljev in pravilno usmerjati njihovo tekmovalnost (prav tam). 

 

Sistemske značilnosti razredne klime se nanašajo na zakonitosti razreda kot socialnega 

sistema, ki ga je mogoče spreminjati. Pri pozitivni razredni klimi učenci v razredu zaznavajo 

red in organizacijo, jasno postavljena pravila v razredu, diferenciacijo ter upoštevanje in 

sprejemanje različnosti. Pri predmetu šport obstajata obstoječa in želena razredna klima. 

Obstoječa vključuje zaznavanje obstoječega stanja pri urah športa, želena pa se nanaša na cilje 

in pričakovanja učencev. Pri želeni razredni klimi si učenci običajno želijo več zadovoljstva, 

več različnih metod dela, večjo lastno aktivnost in bolj oseben odnos učitelja (Bednarik in 

Tušak, 2001).  
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Bošnjak (1997, v Boben idr., 2005) in Zabukovec (1993, v Boben idr., 2005) ugotavljata, da 

učitelji in učenci drugače zaznavajo razredno klimo. To bi lahko razložili z različnimi 

vlogami, saj lahko učitelji neprestano spremljajo in vrednotijo dogajanje v razredu, to pa jim 

omogoča tudi lažjo prilagodljivost (vodenje ur, upoštevanje značilnosti učencev …). Kljub 

temu pa so želje učiteljev in učencev usmerjene v isto smer. Vsi si želijo dobre osebne 

odnose, več zadovoljstva, aktivnosti in raznolikih metod dela. Da pa bi to lahko v celoti 

uresničili, bi potrebovali večje število ur predmeta šport. To bi pripomoglo tudi k bolj 

osebnemu in pristnejšemu odnosu z učiteljem ter k bolj sproščenemu vzdušju.  

 

2.2.3 Diferenciacija in individualizacija pri predmetu šport  
  

Učenci se z vsemi svojimi različnostmi težko prilagajo pouku in učitelju predmeta šport. Zato 

mora učitelj v sodobni šoli učencem prilagajati pouk glede na njihove potrebe. V šolskem 

sistemu je še posebej pomembno, da se učitelj zaveda, da je vsak otrok individualna 

osebnostna celota in da vsak potrebuje drugačen pristop za doseganje učnih ciljev (Strmčnik, 

1987, v Jurak in Kovač, 2010).  

 

Z diferenciacijo in individualizacijo spodbujamo razvoj prav vsakega učenca in skrbimo za 

razvoj osebnostnih lastnosti, njihovo doseganje zadovoljstva in uspeha ter zadoščamo 

njihovim potrebam in pravici do individualnosti. Diferenciacija zajema učence z učnimi in 

drugimi težavami v manjše skupinice, ki so nato izpostavljene približno enakim učnim 

zahtevam in postopkom. Individualizacija pa zajema učne težave posameznika. Učitelj skuša 

poučevanje čim bolj individualizirati in prilagoditi učnim potrebam, posebnostim in željam 

posameznika (Strmčnik, 1987, v Bizjak idr., 2006).  

 

Jurak, Kovač in Strel (2007, v Jurak in Kovač, 2010) ugotavljajo, da se na eni strani povečuje 

delež učencev s previsoko telesno težo, na drugi strani pa delež podhranjenih učencev. Prav 

tako imamo na eni strani izjemno gibalno sposobne učence, na drugi pa tiste, ki imajo težave 

v gibalnem razvoju. Ker se razlike med njimi s časom samo povečujejo, lahko to pričakujemo 

tudi v prihodnje, zato moramo vse športne aktivnosti znati prilagajati individualnim zahtevam 

posameznika.  
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Za nekatere učence so določene učne vsebine pretežke in zato posledično tudi nezanimive, 

spet za druge pa so iste vsebine prelahke, kar povzroča nemotiviranost za delo. Če pa učitelj 

delo v šoli prilagodi z diferenciacijo in individualizacijo, bi vsak učenec v šoli lahko dobil 

maksimalno, način dela pa bi pozitivno vplival na njihovo mnenje o športu (Štemberger, 

2003).  

 

Učitelj predmeta šport lahko pouk prilagodi na različne načine:  

− s postavitvijo različnih učnih ciljev (v dva različna cilja, na primer prilagoditev na 

vodo in preplavati 50 metrov, bosta dva različna učenca vložila enako truda, zato 

potrebujeta individualni pristop); 

− z izbiro različnih vsebin (na primer pri odbojki lahko sposobnejši učenci izvajajo 

zgornji servis, drugi pa spodnjega); 

− z izbiro različnih obremenitev (na primer učenci lahko pretečejo različne razdalje 

oziroma pretečejo enake razdalje, vendar ne v istem času); 

− z uporabo različnih pripomočkov (na primer določeni učenci preskakujejo kozo, 

določeni pa skrinjo) (Jurak in Kovač, 2010). 

 

Diferenciacija in individualizacija prinašata s seboj veliko prednosti, a tudi kar nekaj slabosti. 

Takšen način dela je zelo zahteven za učitelja, saj mora poznati posebnosti prav vsakega 

učenca in jih tudi upoštevati pri načrtovanju učnih ur. Za vsakega učenca mora vedeti, kakšne 

so njegove gibalne sposobnosti, posebnosti v gibalnem in telesnem razvoju, osebnostne 

značilnosti, zdravstvene težave idr. Učitelj mora pri načrtovanju kakovostne individualizacije 

in diferenciacije upoštevati tudi tempo razvoja posameznika pa tudi druge učence pravilno 

usmerjati, da hitrejši ne izvajajo pritiska nad počasnejšimi, ti pa ne smejo zavirati hitrejših. 

Tak način dela zahteva tudi veliko pripomočkov, saj naj bi vsak otrok imel svojega, izbrani pa 

morajo biti zelo skrbno, da so primerni za vse otroke (Bizjak idr., 2006).  

 

Učitelj mora biti vedno pripravljen tudi na to, da lahko kadar koli v razred dobi gibalno 

oviranega otroka. Zanj je treba vsebine skrbno izbrati in načrtovati. Te morajo biti zanj 

izvedljive in mu morajo omogočati prijetno doživljanje športne vadbe ter razvoj različnih 

sposobnosti in spretnosti. Učitelj mora v takšnih primerih voditi vadbo tako, da je tudi gibalno 

oviranemu učencu omogočeno vključevanje k njegovim sovrstnikom, drugim pa mora vadbo 

prilagoditi tako, da se bodo znali svojemu sošolcu prilagoditi in mu pomagati, ne da bi bili 
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sami prikrajšani za kakovostno športno aktivnost. Od učitelja se tu zahteva veliko dodatnega 

dela in izobraževanja, saj mora imeti kar nekaj znanja tudi s področij medicine, pedagogike in 

didaktike, da lahko nosi odgovornost za preverjanje in ocenjevanje napredka gibalno 

oviranega učenca v izdelanem individualnem programu (Lah, 2005). 

 

Potreba po prilagajanju športnih dejavnosti je odvisna od posameznikov, poglavitno pa je, da 

jim omogočimo, da v športnih dejavnostih uživajo in imajo možnost doseči uspeh. Pri 

spreminjanju in prilagajanju pravil, opreme, igralnih okoliščin idr. ne smemo pozabiti na 

zagotavljanje varnosti. Prilagojena športna vadba pa mora biti usmerjena tako, da ne vzbuja 

lažnih pričakovanj učencev. Obstaja veliko načinov, kako poenostaviti gibalne in zaznavne 

naloge, na primer:  

− tek lahko nadomestimo s hojo, 

− učenci lahko uporabljajo lažje športne pripomočke, kot so na primer plastične 

hokejske palice, 

− uporabljamo žoge različnih velikosti, 

− zmanjšamo igralno površino, 

− povečamo število igralcev, 

− zmanjšamo razdaljo do cilja, 

− znižamo višino mreže,  

− uporabimo lažje žoge oziroma balone (Vute, 1999).  

 

Pravila iger lahko spreminjamo do te mere, da je igra še vedno prepoznavna. Preden se 

odločimo za način poenostavitve naloge, pa moramo natančno poznati sposobnosti vsakega 

učenca v razredu, saj lahko le tako vadbo ustrezno usmerjamo in vodimo ter obenem 

preverjamo doseženi napredek (prav tam).  

 

2.2.4 Varnost pri predmetu šport 
   

Zelo pomembna dejavnika pri predmetu šport sta zagotavljanje varnosti pri izvajanju športnih 

dejavnosti in učenje posameznikov, kako naj se tudi v prostem času varno udeležujejo raznih 

športnih aktivnosti. Res je, da je v prostem času sicer vsak posameznik sam odgovoren za 

svoja dejanja, vendar je naloga učitelja, da učence nauči varnega ukvarjanja s športom in 

prepoznavanja nevarnosti, preden začnejo sprejemati svoje lastne odločitve. Poleg tega pa 
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mora učitelj med izvajanjem športnih vsebin pri predmetu šport poskrbeti, da vadeče 

nikakršen dejavnik ne ogroža, in čim bolj zmanjšati tveganje za nastanek poškodb pri raznih 

dejavnostih (Corbin, 2002, v Jurak in Kovač, 2010). 

 

Pri predmetu šport se pojavljajo razne nevarnosti, ki jih ločimo na objektivne (zunanje) in 

subjektivne (notranje). Objektivne nevarnosti so tiste, ki niso odvisne od udeležencev vadbe, 

ampak izvirajo iz okolja. Subjektivne nevarnosti pa so tiste, ki so odvisne od udeležencev in 

težje predvidljive, sploh če o udeležencih nimamo dovolj podatkov. Objektivne nevarnosti, ki 

se pojavljajo pri predmetu šport, so na primer: 

− neprimeren prostor (telovadnica mora biti dovolj velika za izpeljavo določene učne 

vsebine, tla ne smejo biti drseča ali mokra, imeti mora dobro prezračevanje idr.); 

− neprimerna orodja in pripomočki (pripomočki in orodja morajo ustrezati razvojni 

stopnji otrok); 

− poškodovana orodja in pripomočki (ta morajo biti redno vzdrževana, sicer jih 

učenci ne smejo uporabljati, ker so lahko zanje nevarna); 

− neprimerna postavitev orodij in pripomočkov (prostor okrog mora biti ustrezno 

zavarovan, orodja morajo biti dobro pričvrščena, ne smejo biti preblizu stene ali 

drugih ovir, pod njimi pa morajo biti blazine, ki ne drsijo); 

− neprimerna osebna oprema učencev (obutev mora biti nedrseča, hlače in majice pa 

ne smejo biti ohlapne); 

− neprimerna urejenost učencev (lase morajo imeti spete, dekleta in tudi fantje, če 

imajo daljše, očala morajo imeti dobro pričvrščena, ur in nakita pa pri vadbi ne smejo 

imeti na sebi); 

− preveliko število učencev (upoštevati moramo pravilnik o normativih ter velikost 

prostora in vsebino, ki jo želimo izvajati) (Jurak in Kovač, 2010). 

 

Med subjektivne nevarnosti pa sodijo: 

− neprimerna kompetentnost učitelja predmeta šport (učitelj mora imeti dovolj 

znanja in biti pripravljen na izpeljavo učne ure, imeti mora dobre organizacijske 

sposobnosti ter učencem nuditi varnost); 

− neprimerno izbrane in izpeljane učne vsebine (upoštevati moramo značilnosti 

učencev, na primer strah, neznanje, telesno ali psihično utrujenost idr.); 
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− opustitev temeljnih načel varne vadbe (učenci se morajo pred vadbo vedno ogreti, 

po njej pa tudi ohladiti); 

− nepoznavanje ali neupoštevanje zdravstvenih težav učencev (učitelj mora poznati 

zdravstvena stanja učencev, na primer epilepsija, srčne bolezni idr., ki učencu ne 

dovoljujejo večjih naporov, saj jim mora prilagoditi vadbo); 

− pretiravanje (vadbo moramo načrtovati razumno in primerno okoliščinam, na primer 

v vročem, vlažnem vremenu moramo paziti, da obremenitev ni prevelika ali 

predolgotrajna); 

− neupoštevanje pravil (treba je upoštevati vsa splošna pravila in tudi tista, ki jih 

postavi učitelj); 

− neprimerno obnašanje (pri predmetu šport moramo biti še posebej pozorni na 

agresivnost učencev, pretepe, povračilne ukrepe idr.) (prav tam).  

Učitelji morajo pri poučevanju predmeta šport upoštevati nekaj splošnih principov, ki 

zagotavljajo večjo varnost za učence in tudi za učitelja. To so na primer: 

− izogibanje tveganjem, 

− ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti, 

− prilagajanje poučevanja športa z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in 

delovnega okolja, z izbiro ustrezne vadbene opreme ter metodičnih postopkov, 

− zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja, 

− prilagajanje tehničnemu napredku, 

− nadomeščanje nevarnega z nenevarnim oziroma manj nevarnim, 

− dajanje pomena dobrim medčloveškim odnosom, 

− dajanje ustreznih in razumljivih navodil učencem (Kunstek, 2002).  

 

2.2.4.1 Varna oprema in pripomočki   
 

Učitelji predmeta šport morajo dobro poznati prostor, opremo in pripomočke za izvajanje 

športnovzgojnega procesa. Imeti morajo njihov seznam in vedeti, ali je oprema nova ali 

poškodovana in ali potrebuje kako popravilo oziroma jo je celo treba odstraniti iz telovadnice 

in zamenjati z novo. Izbor športnih naprav in orodij, njihova razporeditev v telovadnici, 

osvetljenost in prezračevanje telovadnice, primernost športnih pripomočkov razvojni stopnji 

učencev in drugi dejavniki označujejo primernost učnega okolja. Učitelj mora opremo redno 
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pregledovati in vsako preverjanje tudi pisno zabeležiti. Pri preverjanju pritrditve orodij pa je 

bolje, da to opravi ustrezna ustanova, saj gre za zelo kritične preglede, ki lahko zaradi napake 

povzročijo hude nesreče pri učencih. Učitelj pa mora poskrbeti tudi za ustrezno napihnjenost 

žog in oznake športnih pripomočkov, da ne pride do njihove odtujitve. Pripomočke, ki so 

namenjeni za popravilo, pa skrbno shrani v ločeni omari, tako da jih nihče ne more 

uporabljati, dokler niso popravljeni (Jurak in Kovač, 2010).  

 

Ne smemo pozabiti, kako zelo pomembna pri predmetu šport je ustrezna oprema. Veliko 

razrednih učiteljev predmet šport poučuje v neprimerni športni opremi oziroma športne 

opreme sploh nima. Oblačenje učitelja, ki poučuje predmet šport, v športno opremo je 

pomembno z več vidikov, najpomembnejši med njimi pa je nedvomno varnost. Ure športa ni 

mogoče varno izpeljati, če učitelj ni primerno oblečen in obut. To pomeni, da v telovadnico 

ne sme stopiti v čevljih, ki jih nosi tudi zunaj, in v oblačilih, ki jih nosi tudi sicer. V takšni 

opremi učitelj ne more pravilno demonstrirati in varovati, s tem pa povečuje možnost 

nastanka poškodb svojih učencev. Redno preoblačenje je izjemno pomembno tudi s 

higienskega vidika, saj učitelji na tej stopnji učence navajajo na higieno, pozabljajo pa, da so 

jim sami največji vzor ter da bodo ravnali prav tako kot on sam. Če se sam ne bo preoblačil, 

ne more pričakovati, da bodo učenci razumeli, zakaj se oni morajo (Štemberger, 2005b).  

 

Glede materialne opremljenosti šol v Sloveniji je s kvantitativnega vidika ta sicer zadovoljiva, 

s kvalitativnega pa se pojavljajo tudi slabosti, saj so že izhodišča za gradnjo in vzdrževanje 

telovadnic ter opreme pomanjkljiva. Veliko problemov se pojavlja pri izvajanju predmeta 

šport na razredni stopnji, ker so prostori in oprema velikokrat neprimerni, zato pouk poteka v 

premajhnih prostorih s športnimi pripomočki, ki niso prilagojeni razvojni stopnji učencev 

(Jurak, 2010). 

 

Štemberger (2002) pa je v svoji raziskavi ugotovila, da kar nekaj šol v Sloveniji nima ustrezne 

vadbene površino za kakovostno izvajanje predmeta šport. Iz vzorca 31 osnovnih šol je 

ugotovila, da na dveh podružničnih šolah telovadnice oziroma primernega pokritega prostora 

za izvajanje predmeta šport sploh nimajo. Na eni šoli predmet šport poteka v prostoru, 

velikem 48 kvadratnih metrov, na eni pa v prostoru, velikem 51 kvadratnih metrov. Zaradi 

slabega stanja na področju vadbenih površin v osnovnih šolah se velikokrat dogaja, da 

predmet šport poteka v isti telovadnici in ob istem času za dva oddelka hkrati. Varnost pri 

predmetu šport bi lahko zagotovili z manjšim številom učencev v telovadnici, kar pa v 
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obdobju, ko predmet šport poučuje razredni učitelj, žal ni mogoče. V raziskavi so bili 

pridobljeni rezultati tudi glede opremljenosti šol s pripomočki in z orodji. Na kar nekaj 

slovenskih šolah orodja in pripomočki niso prilagojeni učencem prvega triletja, kar lahko 

predstavlja veliko težavo. Na šolah imajo na primer dovolj žog, ki pa niso primerne za učence 

prve triade. Pripomočkov in orodij za starejše učence je načelno dovolj, primanjkuje pa stvari 

za mlajše. To so na primer razne žogice, metodične ovire, koši za malo košarko, kompleti 

polivalentnih blazin, mala prožna ponjava, drobni ritmični pripomočki, baloni idr. Ker zaradi 

pomanjkanja ustreznih orodij in pripomočkov mlajši učenci uporabljajo kar neprimerne, je 

samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do resnih poškodb najmlajših učencev. Ob tem pa je 

smiselno omeniti še, da na nekaterih šolah v telovadnici oziroma prostoru, namenjenemu 

predmetu šport, nimajo niti opremljene omarice za prvo pomoč.  

 

2.2.5 Vloga učitelja pri predmetu šport  
  

Učitelj predmeta šport mora poučevati vsebine, ki so v veljavnem učnem načrtu. Vsebin, ki 

jih ne želi poučevati, ne sme izpuščati, saj imajo prav vse pomemben vpliv na otrokov razvoj. 

Učitelj mora znati tudi strokovno načrtovati in izpeljati dejavnosti, imeti kompetence za 

poučevanje ter nadzor nad prostorom, orodji, pripomočki in učenci. Mora se zavedati, da je 

njegov poklic malce bolj rizičen, saj ne more nadzorovati vseh nevarnosti, ki pretijo na 

učence. Nesreče se bodo vedno dogajale, tudi če neprestano skrbi za varnost. Pomembno je le, 

da zna v takšnih primerih pravilno ukrepati in tako zmanjšati možnost poškodb (Jurak in 

Kovač, 2010).  

 

Učitelj mora pri predmetu šport dajati velik poudarek tudi kognitivni ravni pouka in čustvom 

vadečih, ne le povečanju telesne aktivnosti. Če vsebine ne bodo osmišljene oziroma jih učenci 

ne bodo razumeli, ne moremo pričakovati, da bodo razvijali pozitivna čustva do športa 

(Boben idr., 2005).  

 

Pri predmetu šport je temelj celotne komunikacije nedvomno odkrit in stabilen odnos med 

učiteljem in učencem. Učitelj mora razumeti, da ima prav vsak otrok svoje psihosocialne in 

gibalno-funkcionalne značilnosti; obravnavati jih mora individualno in jim postavljati realne 

cilje pri razvoju njihovih sposobnosti. Učitelj, ki poučuje predmet šport, ima tu veliko 

odgovornost, saj mora nujno vzpostaviti ustrezno raven komunikacije z učencem in jo 
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negovati tudi v kriznih obdobjih otrokovega razvoja. Učenci morajo v svojem učitelju 

prepoznati tudi svojega svetovalca, trenerja in mentorja (Plesec, 2007).  

 

Nekateri učitelji, ki poučujejo predmet šport, se žal premalo zavedajo, da je ta predmet za 

otrokov razvoj nedvomno eden temeljnih predmetov. S tem ko ne realizirajo toliko ur 

predmeta šport, kot bi jih morali, ko prihajajo na ure v neustrezni športni opremi in ne 

zagotavljajo ustrezne varnosti, ko ne načrtujejo kakovostnega športnovzgojnega procesa in se 

ne udeležujejo rednih strokovnih izpopolnjevanj, nehote delajo svojim učencem precej škode. 

Pri ozaveščanju učiteljev o pomenu gibanja za otroke ima lahko nedvomno zelo veliko vlogo 

tudi ravnatelj, ki ima lahko neposredni nadzor nad delom učiteljev in jim lahko tudi nudi 

pomoč (Štemberger, 2005b). 

Pri poučevanju predmeta šport so prav prvi prijemi odločilni, da lahko otroci šport vzljubijo, 

razvijejo notranjo motivacijo za gibanje, se naučijo spoštovati tudi druge posameznike in 

vrednotiti svoj lastni napredek. Učitelj mora pouk prilagajati različnostim učencev, ki jih 

poučuje. Za učitelja in tudi učence pa je zelo koristno, če učitelj predmeta šport uspešno 

sodeluje tudi z učitelji drugih predmetov, saj lahko tako lažje povezuje tudi snov drugih 

predmetov, učenci pa pri vsaki uri pridobijo še več znanja. Vsako medpredmetno povezavo 

mora učitelj skrbno načrtovati, dosežene cilje pa ob koncu analizirati (Bizjak idr., 2006).  

 

Pri medpredmetnem povezovanju, kjer se med seboj prepletajo vsebine posameznih 

predmetov in različne učne teme, učenec dojema svet celovito. Pri takšnem načinu dela 

učenec ni pasiven in učitelj dominanten, ampak gre za pouk, pri katerem je veliko pogovora, 

ki ga učitelj usmerja, učenci pa so aktivni, ustvarjalni in maksimalno vključeni v delo. Pri 

predmetu šport ni bistveno le to, da se učenci seznanjajo z vsebinami in razvijanjem njihovih 

gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, ampak so te naloge precej širše. Učitelj mora pri 

poučevanju športa skušati razvijati pozitivno vrednotenje športa ter jih poučiti, kako 

pomembno je aktivno preživljanje prostega časa. Vseh teh ciljev pa samo pri predmetu šport 

ni mogoče doseči, zato je še toliko pomembnejše, da bi zaradi velikih potreb po otrokovem 

gibanju, nekaj tega vnesli v vsako šolsko uro. Nekaj primerov, kako bi lahko učitelji gibanje 

vključili tudi v druge šolske predmete: 

a) slovenski jezik 

Učenci lahko: 

− s celim telesom prikažejo različne črke, 
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− z nogami po zraku zapišejo svoje ime (pri tem moramo biti pozorni na razlike 

v imenih, saj so ta različno dolga), 

− s pantomimo ponazorijo različne črke, 

− na vnaprej nalepljene črke na steni poskušajo čim hitreje polagati roke, tako da 

oblikujejo svoje ime idr.  

 

b) spoznavanje okolja 

Učenci lahko:  

− opazujejo razlike med njimi in se primerjajo po velikosti, 

− ugotavljajo, koliko je v razredu dečkov in koliko deklic, 

− primerjajo pravila, ki so jih že spoznali v športu, doma in v šoli, 

− spoznavajo različne prostore in delavce na šoli, 

− sledijo spreminjanju žive in nežive narave ter obiskujejo travnike, vrtove, 

parke in gozdove v različnih obdobjih, 

− opazujejo, opisujejo in poimenujejo lastno gibanje, gibanje živali in igrač 

(hoja, tek, skok, poskakovanje na eni nogi, hoja po štirih, plazenje, plezanje, 

valjanje idr.), 

− spoznavajo stanje ravnovesja (sedenje, stanje, čepenje idr.), 

− izvajajo vaje z obremenitvijo telesa in opazujejo potrebe po dihanju. 

 

c) matematika  

Učenci lahko: 

− merijo z nestandardnimi enotami (s koraki, stopalom idr.), 

− opredelijo položaj predmeta glede na sebe in se premikajo po navodilu opisa 

položajev (nad – pod, zgoraj – spodaj, desno – levo idr.), 

− urejajo elemente po različnih merilih (od najkrajšega do najdaljšega, od 

manjšega do večjega idr.). 

 

d) glasbena umetnost 

Učenci lahko: 

− z gibanjem in s plesom spremljajo petje in izreko, 

− ob različnih zvrsteh glasbe prikazujejo različne čustvene reakcije in 

razpoloženja, 
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− prikazujejo različna gibanja ob glasbi (Štemberger, 1999).  

 

Učitelj je za učence središče njihovega vzgojno-izobraževalnega procesa. S svojim znanjem, 

izkušnjami in z osebnostnimi lastnostmi vpliva na to, kakšna čustva bodo učenci razvili do 

športa. Za uspešno poučevanje pa si mora oblikovati pristno avtoriteto, ki pa jo lahko pridobi 

le s spoštovanjem učencev, z znanjem in ljubeznijo do športa (Škof, 2010).  

 

Zaradi vsakodnevnega preživljanja časa z istimi učenci ima učitelj dovolj priložnosti, da 

učence zares dobro spozna, se jim približa, razume njihove težave in jim jih pomaga tudi 

reševati. Del tega procesa je tudi uporaba različnih stilov poučevanja in strategij za 

spodbujanje učenja. Učitelj mora uporabljati različno opremo v telovadnici, učencem pa mora 

čim večkrat omogočiti tudi razne športne aktivnosti na svežem zraku. Učitelj mora vedeti, 

kako zelo pomembno za učence je izražanje čustev skozi gibanje, in to tudi spodbujati, zato 

jim mora zagotoviti kakovosten športnovzgojni proces (Pickup in Price, 2007).  

 

Izhodišče kakovostnega športnovzgojnega procesa so prav učitelji, ki poučujejo predmet 

šport. Pomembno je vedeti, da kakršne koli izkušnje učiteljev vplivajo na to, ali bodo učenci 

od predmeta šport odnesli veliko ali le zelo malo oziroma nikakršnega posebnega znanja. 

Veliko učiteljev v osnovnih šolah poučuje številne predmete, ne glede na njihovo akademsko 

specializacijo. Kljub dejstvu, da bi učitelji, ki poučujejo predmet šport, morali imeti ustrezno 

izobrazbo za poučevanje, pa jih je v osnovnih šolah kar nekaj, ki imajo zelo malo znanja 

oziroma nimajo nikakršnega znanja s tega področja. Posledično so zato učitelji predmeta šport 

in razredni učitelji nagnjeni k posnemanju svojih sodelavcev. Tako se počutijo bolj varno, 

udobno, občutek imajo, da se ne morejo zmotiti pri poučevanju. Tradicionalni pristopi so jim 

ljubši kot preizkušanje novejših, izvirnejših oblik poučevanja. To je tudi razlog, zakaj se pri 

predmetu šport prevečkrat pojavljajo ene in iste dejavnosti in zakaj lahko učenci prevečkrat 

sami izbirajo, kaj bodo pri urah športa počeli. Učenci učnega načrta in ciljev, ki jih morajo 

doseči, ne poznajo, zato odločitve, kaj bodo pri tem predmetu počeli, nikakor ne smemo 

prepuščati njim, saj bodo vedno izbrali le zabavo. Naloga učitelja pa je, da tudi težje vsebine 

učencem predstavi na zanimiv in prijeten način ter ne pozablja, da je on »vodja« 

športnovzgojnega procesa (Green, 2008).  

 

Razredni učitelji in športni pedagogi se lahko v določenih situacijah pri poučevanju športa 

odločijo tudi za uporabo avdiovizualnih pripomočkov. Z uporabo takšnih pripomočkov lahko 
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popestrijo pouk ter izboljšujejo njegovo kakovost in mu dajejo dodatno vrednost. Športna 

orodja in športne pripomočke že tako stalno uporabljajo v telovadnici, po raznih 

avdiovizualnih pripomočkov pa lahko posežejo, kadar zaradi različnih vzrokov česa ne 

morejo sami demonstrirati in uporabijo posreden prikaz. Paziti pa morajo, da je na posnetku 

natančno prikazan metodični postopek (Rupret in Štemberger, 2009).  

 

Učitelj, ki poučuje predmet šport, mora poznati posebnosti šole, okolja in svojih učencev. 

Vedeti mora, koliko učencev je v posameznem razredu, poznati jih mora številčno glede na 

spol, biti mora seznanjen z njihovim predznanjem, izkušnjami in interesi. Vse to mora pri 

načrtovanju učnih ur tudi upoštevati. Učitelj predmeta šport se nato skladno z učnim načrtom 

odloči, koliko časa bo namenil posameznim vsebinam in dejavnostim. Nujno mora torej 

izhajati iz učnega načrta, od njegovega znanja, sposobnosti, iznajdljivosti, ustvarjalnosti in 

motiviranosti pa je odvisno, na kakšen način bo poučeval posamezne vsebine. Učitelj mora 

nujno imeti napisano pripravo za vsako posamezno uro. V njej določi učne cilje, ki jih morajo 

učenci doseči, dejavnosti, ki učence vodijo do ciljev, vsebine, značilnosti ure in pripomočke, 

ki jih potrebuje za uspešno izvedbo učne ure (Štemberger, 2004).  

 

2.2.5.1 Osebnostna struktura učiteljev predmeta šport  
  

Struktura osebnosti ima pri poučevanju velik pomen, saj se povezuje z učiteljevimi poklicnimi 

interesi, s poklicno uspešnostjo in poklicnim zadovoljstvom. Za učitelja predmeta šport je še 

posebej pomembno, da je ekstravertiran, odprt za izkušnje, vesten in čustveno stabilen. 

Učitelj, ki je ekstravertiran, je sposoben tudi samouveljavljanja svojega lastnega vpliva v 

odnosu do drugih, njegovo vedenje pa je energično in dinamično, kar pozitivno vpliva na 

njegove učence. Zelo pomembno je tudi, da je odprt za nove izkušnje ter sprejemljiv v odnosu 

do svojih sodelavcev in učencev. To mu omogoča razumevanje, podpiranje zahtev in 

izpolnjevanje potreb drugih. Poleg tega učenci začutijo njegovo prijaznost in skrbnost, zaradi 

česar mu še bolj zaupajo in posledično bolje delajo, saj imajo manj strahu pri izvajanju 

posameznih prvin. Učitelj mora biti tudi zelo vesten, kar pomeni, da ga opredeljujejo 

natančnost, vztrajnost, zanesljivost in urejenost. Najpomembnejše od vsega pa je, da je 

čustveno stabilen. Vsak učitelj mora znati nadzorovati svoja čustva in impulze, za učitelja 

predmeta šport pa je to še toliko pomembnejše, saj se kontrola čustev povezuje z 
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nadzorovanjem lastnega vedenja v različnih situacijah, tudi neprijetnih in nevarnih, ki pa jih je 

pri urah športa že tako dovolj (Boben idr., 2005).  

 

Učiteljeva osebnost zelo vpliva na njegovo poučevanje. Dober učitelj je tisti, ki zna biti 

zaupljiv, a ima kljub temu ustrezno mero avtoritete in popoln nadzor nad situacijo. Učencem 

mora znati posredovati predstavitev, da je več kot samo avtoriteta ter da zna biti tud 

razumevajoč in senzibilen. Paziti pa moramo tudi na učiteljevo avtonomijo in na način, kako 

se spopasti z nedisciplino v razredu. Avtonomen učitelj je tisti, ki se bo v določenem prostoru 

in času znal s svojo osebnostjo soočiti z disciplinskimi težavami učencev in jih usmerjati k 

prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja (Planinšec in Tamše, 2010). 

 

Boben, Cecić Erpič, Škof, Tomažin in Zabukovec (2001) so izvedli raziskavo, v kateri so 

prišli do rezultatov, da učitelji, ki poučujejo predmet šport, sebe ocenjujejo kot precej živahne 

in ekstravertirane, razumevajoče in strpne oziroma sprejemljive, odgovorne, redoljubne, 

vestne, zmerno uravnovešene ter potrpežljive in zmerno ustvarjalne. Pri primerjavi 

osebnostnih dimenzij glede na spol je raziskava pokazala, da imajo ženske na splošno vse 

dimenzije bolje izražene od moških. Skupini moških in žensk se statistično pomembno 

razlikujeta predvsem v izraženosti dveh dimenzij, to sta energija in sprejemljivost, pri obeh pa 

ženske dosegajo višje vrednosti. Pri primerjavi osebnostnih značilnosti glede na kronološko 

starost pa je raziskava pokazala, da se tri starostne skupine učiteljev, ki poučujejo predmet 

šport, med seboj statistično pomembno ne razlikujejo.  

 

2.2.5.2 Situacijsko vodenje ur predmeta šport  
  

Situacijsko vodenje pouka pri predmetu šport je način, ki učitelju omogoča izbiro vedenja 

glede na dano situacijo. Vzorec vedenja, ki ga učitelj izbere, mora ustrezati dani situaciji, na 

primer številu učencev, zahtevnosti in trajanju naloge. Prilagoditi se mora tudi različnim 

značilnostim učencev, na primer motiviranosti, znanju, izkušnjam idr. V situacijskem vodenju 

se prepletajo štirje različni stili vodenja. Ti so: 

a) direktivni, 

b) inštruktorski, 

c) podporni,  

d) delegatski. 
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Razlike med njimi se pojavljajo glede na stopnjo direktivnosti oziroma stopnjo podpornosti. 

Pri večji direktivnosti v vodenju ur ima učitelj natančneje začrtane cilje in jasno kontrolo pri 

njihovem doseganju. Značilnost učitelja pa je poudarjanje pomembnosti ciljev in njihovega 

uresničevanja. Direktivnost je usmerjena v izpeljavo naloge, ocene pa učitelju pomenijo odraz 

znanja. Učitelj učence avtonomno usmerja in vodi, ob tem pa pozablja upoštevati in 

vključevati učence ter njihovo mnenje. Večja podpornost pa pomeni, da učitelj pri določanju 

ciljev in poti za njihovo doseganje veliko bolj vključuje učence, njihove predloge in 

pričakovanja. Pri podpornosti je učitelj bolj usmerjen v odnos, saj se mu ta zdi pomembnejši 

kot rezultat. Za inštruktorski stil sta značilna kombinacija direktivnega in podpornega stila, 

kar pomeni, da ima učitelj visoko začrtane cilje, ter njihovo uresničevanje, ob tem pa upošteva 

tudi predloge učencev. Pri delegatskem stilu pa sta direktivnost in tudi podpornost zelo malo 

prisotna. Tu učitelj zelo malo spremlja učne dejavnosti, pri nalogah pa ne razvija odnosa z 

učenci, kar pa ne pomeni, da cilji niso jasno zastavljeni, ampak to, da je skoraj vsa 

odgovornost prenesena na učence same. To vključuje odgovornost za doseganje ciljev in 

odgovornost za dobre odnose, na primer sodelovanje, upoštevanje predlogov idr. Če učitelj 

uporablja več različnih stilov vodenja, je to zelo dobro, saj se s tem kaže njegova večja 

učinkovitost, ker mu to omogoča, da svoje vedenje prilagaja značilnostim učencev ter 

trenutnim situacijam (Boben idr., 2005).  

 

2.2.5.3 Problem slabega poučevanja predmeta šport  
  

Učitelji bi glede na učni načrt morali realizirati 3 ure športa tedensko. To bi pomenilo 135 

minut športa tedensko. O kakovostnem športnovzgojnem procesu bi lahko govorili, če bi bili 

otroci res aktivni vseh 135 minut. Žal pa raziskave kažejo, da ura športa traja v povprečju le 

35 minut namesto 45, kot je na urniku, s tem da efektivni časi učencev, torej časi, ko so 

učenci po navodilih učitelja dejansko aktivni, znašajo približno 9 minut. To pomeni, da 

namesto 135 minut športne aktivnosti za učence te znašajo le 27 minut. Takšen čas pa je 

minimalno priporočilo za otrokovo dnevno gibanje. Razlogov za takšne rezultate je več; med 

njimi je gotovo najpomembnejši ta, da učitelji učencev ne pripeljejo in odpeljejo iz 

telovadnice med odmorom, ampak v času, ko naj bi že oziroma še potekala ura športa. Veliko 

učiteljev namreč še vedno zmotno meni, da ne bo nič narobe, če se »malce« skrajša vsaka ura 

športa, saj bi bilo veliko huje, če bi morali skrajšati uro matematike ali katerega drugega 
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predmeta. Za otrokov normalni razvoj pa je žal takšno razmišljanje popolnoma napačno 

(Štemberger, 2005b).  

 

Šolski predmet šport ni nekakovosten, če učenci z njim niso »zadovoljni«. Potem bi lahko za 

nekakovosten predmet označili prav vsakega. Res pa je, da ima šolski predmet šport prav 

poseben cilj, ki ga drugi predmeti nimajo, in sicer navdušiti učence za ukvarjanje s športom 

tudi v prostem času, tudi v poznejših letih, saj je to še kako pomembno za zdravje. Prav zato 

bi si tu morali prizadevati, da pa je vseeno pomembno, da so učenci s predmetom šport v čim 

večji meri zadovoljni. Kljub temu pa ne smemo učencem kar prepuščati izbire vsebin, ki se 

bodo obravnavale pri urah športa, samo za to, da bi jih osrečili. Učenci vseeno ne poznajo 

vzgojno-izobraževalnih ciljev. Če bi jim pustili proste roke pri izbiri, ne potrebujemo 

visokoizobraženih športnih pedagogov in vzgojno-izobraževalnega programa. Zavedati se 

moramo, da šolski predmet šport ni usposabljanje vrhunskih športnikov niti ni namenjen le 

sproščanju in razvedrilu. Gre za resen in odgovoren vzgojno-izobraževalni proces, ki mora 

biti strokovno in smiselno voden, znotraj tega pa mora učitelj poskrbeti, da so vsebine podane 

na tak način, da jih učenci vzljubijo, jih želijo ponavljati v šoli in v svojem prostem času. Pri 

poučevanju mora učitelj upoštevati interese učencev in širiti njihova obzorja. Ob tem pa lahko 

odkriva tudi njihove individualne posebnosti in sposobnosti (Kristan, 2009).  

 

Učenci bi morali biti pri predmetu šport aktivni čim večji del ure. Kot pa smo že omenili, so 

učinkoviti časi učencev znatno prenizki. Učitelji velikokrat izberejo neprimerne oblike in 

metode dela. Ena izmed najpogosteje uporabljenih učnih oblik so gotovo štafetne igre, ki bi 

bile lahko sicer povsem ustrezne za dvig efektivnih časov, če bi jo učitelji znali pravilno 

izvajati. Učitelji velikokrat delajo napake, ko učence razvrstijo v preveč številčne skupine. 

Posledica tega je, da je učenec aktiven nekaj sekund, nato pa nekaj minut čaka v koloni na 

preostale sošolce, da opravijo nalogo. Učitelji preveč časa izgubljajo tudi za razlago, premalo 

pa se posvečajo demonstraciji, ki je izjemnega pomena, še posebej pri mlajših učencih, ki 

morajo gibanje nujno videti, da bi ga znali ponoviti. Vsak učitelj bi moral pri sebi poiskati 

razloge, zakaj ne uporablja metode demonstracije tako, kot bi jo moral, ter te razloge poskušal 

odpraviti. Učenci morajo dobiti pravilno predstavo o gibanju, da ga lahko nato tudi sami 

pravilno izvedejo (Štemberger, 2005a).  

 

Na višino efektivnih časov zelo vpliva učna oblika pri uri. Najvišji so običajno doseženi pri 

poligonu ali klasičnem frontalnem delu. Kljub vplivu učne oblike na višino efektivnega časa 
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pa bi morali učitelji poskrbeti, da bi bili ti višji tudi pri drugih učnih oblikah. Učitelji bi morali 

neprestano razmišljati, kako bi lahko hkrati zaposlili čim več učencev in poskrbeti, da bi bilo 

čim manj čakanja, kot je na primer pri štafetnih igrah. Visoki efektivni časi bi bili lahko 

doseženi tudi pri delu po postajah, če bi učenci res razumeli, kaj natanko morajo početi in 

zakaj je to dobro zanje. Poleg tega bi lahko pri zahtevnih dejavnostih izvajali dodatne in 

dopolnilne naloge ter se posluževali vseh vrst kartonov, ki pomagajo učencem razvijati tudi 

druge cilje pouka. Učitelji bi jih morali na to začeti navajati že v prvih razredih, tako da bi v 

višjih takšen način dela že zelo dobro poznali (Krpač in Sršen, 2006).  

 

Ure šolskega predmeta šport so nedvomno najpomembnejša priložnost za učenje športnih 

aktivnosti in dajejo mladim ogromno pomembnih izkušenj. Na mednarodni ravni pa razvoj 

predmeta šport postaja že pravo »bojišče« glede idej, katere pedagoške strategije naj bi bile 

najustreznejše za čim učinkovitejše doseganje učnih ciljev. Predmet šport kot izobraževanje je 

bil skozi čas različno zasnovan. Glede pomena gibanja pa prihaja v današnjih časih do velikih 

razlik v mnenjih posameznikov. Medtem ko bi se moral pouk predmeta šport osrediniti na 

praktične dejavnosti, igranje iger in razne dejavnosti za boljšo telesno pripravljenost, pa se je 

na primer v Avstraliji že pojavil trend, da bi se morali učitelji manj osredinjati na telesno 

aktivnost otrok in bolj na rezultate, ki so jih učenci ob koncu leta zmožni doseči. Diplomirani 

učitelji športa in razredni učitelji se takšnim premikom težko upirajo, posledično pa pozneje 

svoje ustreznejše pedagoške strategije poučevanja zamenjajo s slabšimi (Tinning, 2010).  

 

Vsak učitelj, ki poučuje predmet šport, bi moral skrbeti, da bo ta za učence nekaj prijetnega in 

zabavnega, ob tem pa bi učitelj moral pomagati učencem zadostiti še eno osnovno potrebo, in 

sicer potrebo po tem, da se čutijo vredne. Vsi razredni učitelji in športni pedagogi bi se najprej 

morali zavedati pomena dobrega poučevanja predmeta šport, ob tem pa upoštevati nekaj 

priporočil, kot so na primer: 

− Težavnost nalog mora biti primerna sposobnosti učencev vsakega razreda posebej. 

Naloge morajo biti dovolj težke, da učencem predstavljajo izziv, in hkrati ne pretežke, 

saj potem ne vidijo možnosti uspeha. 

− Uporabljati je treba širok razpon vaj in aktivnosti. Učenci lahko poskusijo tudi sami 

»izumiti« kakšno vajo, seveda pa jih učitelj pri tem nadzoruje in usmerja ter jim 

podaja povratne informacije. 

− Poskrbeti je treba, da so učenci med uro čim bolj aktivni. Izogibati se je treba dolgim 

čakanjem v vrstah. 
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− Nenehno dajanje navodil in njihovo popravljanje lahko učence zmede ter zmanjšuje 

njihovo pozornost in motivacijo. Učenci potrebujejo čas, da lahko aktivnost sami 

dojamejo in se ji posvetijo (Jeromen in Kajtna, 2007).  

 

2.3 Vloga staršev pri razvoju mnenja o predmetu šport 
   

Športna rekreacija je pri odraščanju otrok v družini na zelo pomembnem mestu. Prav v 

zgodnjem otrokovem obdobju lahko najučinkoviteje vplivamo na njegov gibalni razvoj. Če se 

družina redno ukvarja s športom in v to kakovostno vključuje tudi otroka, bo to močno 

vplivalo na oblikovanje njegovega mnenja o športu na splošno ter na njegovo ukvarjanje s 

športom pozneje v življenju. Prve gibalne izkušnje moramo omogočiti otroku že v 

najzgodnejšem obdobju njegovega razvoja in najprijaznejšem okolju, družina pa ga mora 

spodbujati že od vsega začetka. Gibanje mora postati del otrokovega telesnega in duševnega 

sveta. Mnenje do gibanja in športa bo najhitreje in najgloblje oblikoval ter postopno dvignil 

na raven vrednote prav v družini. Če otrok raste in se razvija normalno in je njegov vsakdan 

zapolnjen z raznovrstnim gibanjem, bo skoraj gotovo takšne izkušnje sprejel kot način 

življenja (Barborič idr., 2005).  

 

Vsak otrok se razveseli razvoja vsake nove gibalne spretnosti in sposobnosti, saj se zaveda 

svojega napredka, kar mu prinaša zadovoljstvo. Starši morajo njegovo veselje razumeti in ga 

spodbujati ter z lastnim zgledom še povečevati njegovo motiviranost pri nadaljnjem razvoju 

novih gibalnih sposobnosti in spretnosti. Usmerjati ga je treba tako, da začne na novo 

usvojena znanja vključevati v svoja prizadevanja. Tak otrok, ki čuti podporo staršev, začne 

verjeti, da lahko svoje telo obvladuje, spodbudi k naporu ter na koncu nagradi z ugodjem in 

zadoščenjem (Škof, 2010). 

 

Zelo pomembno pri oblikovanju otrokovega mnenja o športu ter sprejemanju in prevzemanju 

gibanj in športnih dejavnosti je tudi to, koliko so se s športom in z gibalnimi dejavnostmi 

ukvarjali njegovi starši ter koliko svojih izkušenj in znanj so posredovali svojim otrokom. 

Znano je, da so starši tisti, ki prvi dajejo svojemu otroku osnovna gibalna znanja. Tu je še 

posebej pomembno zavedanje, kako skrbno izbrane in njemu prilagojene morajo biti njegove 

prve gibalne dejavnosti. Njihove odsotnosti pozneje v življenju ni mogoče nikakor več 

nadomestiti. Še posebej izdatno pa je mogoče z različnimi gibalnimi nalogami in s primernimi 
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športnimi dejavnostmi vplivati na otrokov razvoj od rojstva do tretjega leta starosti. Določene 

pozitivne učinke je seveda mogoče doseči tudi pozneje, vendar z veliko več truda (Barborič 

idr., 2005).  

 

Nujen dejavnik zdravega razvoja otroka pa je tudi igra, ki je mora biti otrok deležen, in se 

najprej pojavi v okviru družine. Igra je v tem primeru zelo pomembna, zato ker naj bi se prav 

iz nje razvila športna aktivnost otroka. Kot nekakšno igro s pravili začne otrok dojemati šport, 

postopoma pa gre pozneje prek meja igre s pravili in se približuje delu. Če se potem šport, ki 

je za otroka najprej predstavljal samo način preživljanja prostega časa, spremeni v redno 

dejavnost oziroma delo, pa zahteva ogromno časa tudi od njegovih staršev. Ti se v šport 

otroka ne začnejo vključevati šele takrat, ko je otrok vključen v športno društvo ali športni 

klub in tam trenira pod strokovnim vodstvom. Otrok prve gibalne izkušnje pridobi od svojih 

staršev oziroma v krogu družine. Starši so njegov model, po katerem se zgleduje, se od njih 

uči, prevzema navade in jih ponotranji. Pravila, ki veljajo v družini, so edina, ki jih otrok 

pozna, zato so zanje nujno pravilna (Tušak, Tušak in Tušak, 2003).  

 

Prve izkušnje o telesnem, gibalnem, čustvenem, socialnem in o osebnostnem razvoju dobi 

otrok prav v družini. Zato je tako pomembno, da so te pozitivne. Starši morajo otroka 

spodbujati pri njegovem razvoju in gibanju. Ko otroci postanejo šolarji, imajo starši še toliko 

pomembnejšo vlogo, saj jih morajo motivirati za vključevanje v razne športne dejavnosti 

oziroma jih podpirati, ko se zanje odločijo sami. Skrbijo lahko, da se jih otroci redno 

udeležujejo, sami pa so jim lahko za zgled, saj s svojim mišljenjem in z vedenjem vplivajo na 

to, kakšno mnenje si bodo o določeni dejavnosti ustvarili (Grilc in Štemberger, 2005).  

 

Starši morajo otroku omogočiti čim več raznolikih izkušenj, saj se bo le tako znal odločiti, kaj 

mu je všeč, tako bo lažje razvijal svojo identiteto. Poleg tega je zelo priporočljivo, da ga čim 

prej vključijo na primer v kakšno popoldansko vadbo, saj se bo tako naučil vnašati red in 

disciplino v svoj ritem življenja. Tak posameznik bo zato tudi ob vstopu v šolo že navajen 

točno prihajati k pouku, znal bo poslušati, timsko delati in opravljati šolske obveznosti sproti, 

da se bo lahko udeleževal svojih treningov. Prav tako bo znal uživati v uspehu in prenašati 

poraz (Pišot in Završnik, 2005).  

 

Čeprav ima družina veliko vlogo pri oblikovanju otrokovih gibalnih izkušenj, pa so raziskave 

pokazale, da sedemletniki že lahko presežejo svoje starše, predvsem kar se tiče energijske 
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zmožnosti. Ne glede na to pa se družina še vedno skupaj lahko ukvarja z raznimi športnimi 

dejavnostmi, saj redna gibalna/športna aktivnost pomembno vpliva na oblikovanje 

življenjskega sloga posameznika. Otrok mora na svoji poti doživeti tudi neuspešne poskuse, 

da lahko napreduje od grobih oblik gibalnih vzorcev do zahtevnih gibalnih stereotipov (Pišot 

in Štemberger, 2002). 

 

2.4 Strahovi v športu  
  

Naši strahovi se prikradejo v nezavedni del naše osebnosti. Kadar smo v stresu, smo sposobni 

negativne misli potisniti v nezavedno, da nas ne motijo, saj bi bilo njihovo zavedanje za 

človekovo normalno funkcioniranje pogubno. To je dober obrambni mehanizem, saj nas tam 

ne morejo prizadeti. Zelo pomembno pa je vedeti, da je za nas, kadar koli se strah pojavi, 

dolgoročno veliko bolje, če se znamo z njim spopasti. Strahu se ne moremo znebiti, če si pred 

njim zatiskamo oči in menimo, da ga sploh ni. Tudi samo čakanje, da bo strah sam po sebi 

minil, ni učinkovito. Ko ugotovimo, da nas je nečesa strah, se moramo s tem natančno 

seznaniti in to premagati. Samo tako bomo lahko še naprej osebnostno rastli (Slobodnik, 

1999).  

 

Otroci, ki se ukvarjajo s športom, potrebujejo kar največjo pozornost staršev, učiteljev, 

trenerjev idr., saj se jih veliko v svet športa podaja nepoučenih. Mladim športnikom je treba 

pomagati in jih dodatno izobraževati na tem področju, da ne bodo iskali bližnjic in nepoštenih 

pripomočkov, pred katerimi dandanes vse pogosteje popuščajo športniki in tudi njihovi 

trenerji. Šport prinaša s seboj ogromno obremenitev, ki so velikokrat blizu meja človekovih 

sposobnosti, zato se morajo mladi športniki zavedati podpore, ki jim jo nudijo njegovi bližnji, 

ti pa jim morajo omogočiti:  

− zdravo okolico, zdravo življenje,  

− standardizirane objekte, pripomočke in opremo, 

− zdravstveno kontrolo,  

− timsko spremljanje procesa treninga (obremenitve in počitki), 

− realne cilje (Mihalič, 2001).  
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2.4.1 Strah pred poškodbami  
  

Otroci se velikokrat bojijo, da se bodo pri vključevanju v razne športne dejavnosti 

poškodovali. V vsaki poškodbi vidijo »grožnjo«, da bodo nato zaradi tega morali spremeniti 

svoj življenjski slog in se odpovedati športu, čeprav je ta zanje njihov edini poznani način 

življenja. Velikokrat preveč razmišljajo o tem, kaj bodo počeli, če ne bodo mogli več trenirati, 

saj bi jim to bistveno spremenilo življenje. Zaradi tega so pod velikim stresom in zato še bolj 

izpostavljeni raznim poškodbam. Zaradi poškodb lahko upadeta njihova samopodoba in 

samozaupanje. Poiskati si morajo nove aktivnosti, ki jim bodo posvečali svoj čas, kar pa je za 

večino zelo težko narediti, saj posamezniki, ki se tako radi posvečajo športu, drugih interesov 

– poleg športa – nimajo. Zato je zelo pomembno, da imajo že kot otroci poleg športnih ciljev 

tudi cilje na drugih področjih in da se zavedajo, kako zelo pomembna je izobrazba. Kljub 

temu pa je za vsakega posameznika, ki je zaradi poškodbe moral prenehati trenirati določeno 

vrsto športa, zelo pomembno, da ohranja fizično aktivnost, saj mu to nudi zadovoljstvo in zato 

lažje razvija tudi druge interese (Slobodnik, 1999).  

 

Za nastanek poškodbe v športu je nedvomno eden izmed glavnih krivcev stres. Tisti 

posamezniki, ki so bolj izpostavljeni stresu, imajo torej veliko večjo verjetnost za nastanek 

poškodb. Pri posameznikih, ki se v dani situaciji ne počutijo dobro oziroma so zaskrbljeni, 

raztreseni in nervozni, se poveča anksioznost, kar vpliva na zmanjšanje pozornosti in 

spremembe v njihovi mišični napetosti. Takšne spremembe pa povečujejo možnosti nastanka 

raznih poškodb. Ob nastanku poškodbe bi morali vsi razumeti, da se poškodovani posameznik 

lahko odzove zelo čustveno, saj se mu zdaj ves vloženi trud in garanje ne bosta obrestovala. 

Povsem normalno je, da se pojavijo čustva, kot so: jeza, strah in depresivnost, zato je takrat še 

toliko pomembnejše, da je posameznik deležen podpore svojcev, učiteljev in trenerjev, da 

lahko v dani situaciji začne iskati čim več pozitivnih stvari, saj njegovo počutje zelo vpliva na 

uspešnost okrevanja (Kandare in Tušak, 2010).  

 

Otroci, ki se ukvarjajo s športom, so velikokrat premalo natančno seznanjeni z nevarnostmi 

izbrane športne panoge in načini preprečevanja poškodb. Prav nepoznavanje nevarnosti, 

njihovo podcenjevanje ali pretirana ambicioznost je največkrat glavni krivec za nastanek 

poškodb oziroma povzročitev trajne škode na zdravju. Če bi mladi športniki bolje razumeli, 

kako njihovo telo pri športu deluje, in če bi upoštevali pravila, bi naredili že ogromen korak v 
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svoji športni karieri, saj bi bilo v njihovih umih več znanja in posledično manj strahu pred 

poškodbami ter s tem manjša možnost za njihov nastanek (Mihalič, 2001). 

 

2.4.2 Strah pred porazom ali zmago  
  

Pri kakršnem koli porazu v športu posameznikova samozavest upade, zmanjša pa se tudi 

njegovo pozitivno vrednotenje samega sebe. Velikokrat se boji, kako se bodo drugi odzvali na 

njegov poraz, še posebej tisti, ki so mu najpomembnejši v življenju oziroma športni karieri. 

To so običajno starši, učitelji in trenerji. Zaradi strahu pred porazom in neuspešnostjo se 

posamezniki velikokrat zatečejo k bolezni oziroma prepričujejo sebe in druge, da ne morejo 

tekmovati ali nastopiti. S tem se ne soočijo s strahom, ampak se mu le odmikajo, s čimer pa 

dolgoročno ne rešijo svoje težave. Velikokrat se zgodi, da se posamezniki bojijo tudi zmage. 

Ta lahko popolnoma spremeni njihov položaj med vrstniki, pred starši in učitelji. Pred njimi 

so nato nove zahteve, za katere niso prepričani, da so jih sposobni izpolniti. Poleg tega se 

soočijo z veliko novimi negativnimi čustvi in občutki, kot sta tekmovalnost in ljubosumje, kar 

pa je lahko za mladega športnika psihično zelo obremenjujoče. Strah jih je tudi, da ne bodo 

razočarali ljudi, ki verjamejo vanje, lahko pa se pojavi tudi krivda, ker so boljši od drugih in 

zato drugi nimajo enakih možnosti za uspeh kot oni sami (Slobodnik, 1991). 

 

Strah pred porazom ali zmago je v veliki meri povezan s stopnjo samozaupanja, ta pa je 

odvisna od tega, kakšno predstavo imamo o sebi. Naše predstave o sebi pa so povezane tudi s 

tem, kako so z nami ravnali drugi. Najpomembnejši ljudje za otroka so najprej njegovi starši, 

bratje in sestre, ob vstopu v šolo pa se jim pridružijo tudi učitelji. Njihovo mnenje otroku 

ogromno pomeni, zato ti ljudje lahko veliko pripomorejo k njegovi pozitivni predstavi o sebi. 

Pri tem pa so lahko uspešni le, če zares dobro poznajo otrokove sposobnosti in če od njega 

pričakujejo le toliko, kolikor je sposoben doseči. Učenci imajo tako realen občutek, česa so 

zmožni, imajo pozitivne misli in so pripravljeni tudi sprejeti pomoč od sošolcev, družine in 

učiteljev (Komel, 1999).  

 

Učenci se lahko na različne načine poskušajo znebiti takšnega strahu, na primer: 

a) S postavljanjem jasnih in dobro definiranih ciljev 

S tem preusmerijo svojo pozornost z rezultata na nalogo, ki jih čaka. Ne 

obremenjujejo se več toliko s tem, kakšen rezultat bodo dosegli, ampak se osredinjajo 
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na to, kako bodo tekmovali, česa so zmožni in kako najbolje izpeljati nastop, ne da bi 

pri tem ogrozili svoje zdravje ali zdravje sotekmovalcev. Ustrezno postavljeni cilji 

bodo otroka motivirali, ne bodo pa ga delali pretirano zaskrbljenega. Ne bo se več 

toliko obremenjeval z motečimi dejavniki iz okolja. Še posebej nevarno je, kadar si 

otrok zastavi previsoke cilje, saj preveč povišajo napetost.  

 

b) Z rednim opravljanjem prednastopne rutine 

Mladi športnik z raznimi vedenjskimi vzorci pred začetkom nastopa (na primer trije 

udarci po stegnih) premaguje tremo in izboljša mentalno pripravljenost za tekmovanje, 

s čimer pa tudi lažje nadzoruje stres.  

 

c) S čim rednejšo uporabo različnih tehnik sproščanja 

Če želimo različne tehnike sproščanja koristno uporabljati, jih moramo najprej zelo 

dobro poznati, poznati pa moramo tudi svoje lastne misli in občutke. Z raznimi vajami 

se posameznik nauči fizičnega sproščanja in restrukturiranja svojih misli (Jeromen in 

Kajtna, 2007).  

 

Stres je cena napredka. Da smo pod stresom, vemo, kadar nam razbija srce, smo 

razdražljivejši, zmedeni, imamo bolečine v mišicah, smo utrujeni, imamo glavobole in 

izgubljamo tek. Na zmanjšanje teh simptomov pa lahko vplivamo z različnimi tehnikami 

sproščanja, kot so na primer razne dihalne in telesne vaje, vizualizacijo, meditacijo, z raznimi 

masažami idr. Mladi športniki pa ne smejo pozabiti tudi na to, kako pomembni so zanje tudi 

kakovosten spanec, zdrava prehrana in nadomestitev izgubljenih tekočin (Slobodnik, 1999).  

 

2.5 Opravičevanje pri predmetu šport  
  

V zgodnjem otroštvu otroka ni težko navdušiti za gibanje in vključevanje v športne aktivnosti, 

v puberteti pa imamo malce težjo nalogo, ker se mladi spopadajo z nemotiviranostjo in 

drugimi težavami, ki zmanjšujejo njihovo željo po ukvarjanju s športom. Otroci se v tem 

občutljivem razvojnem obdobju srečujejo z raznimi telesnimi in duševnimi spremembami. 

Zlasti dekleta velikokrat svojo podobo doživljajo zelo negativno. Z raznimi športnimi 

dejavnostmi pa je mogoče pozitivno vplivati na telesne značilnosti pa tudi na gibalne 

sposobnosti mladine, kar je zelo pomembno, saj imata telesna razvitost in gibalna 
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učinkovitost prav v obdobju otroštva in mladostništva ogromen vpliv na celosten razvoj. Zato 

moramo biti zelo previdni z opravičevanjem pri predmetu šport. Opravičenje pouka športa bi 

moralo biti mogoče le na podlagi zdravniškega opravičila ali opravičila staršev. Na žalost pa 

to velikokrat ni tako. Učenci pri predmetu šport pogosto niso dejavni, in to brez kakršnega 

koli posebnega opravičila. Učitelj razlogov, kot so: glavobol, slabost, bolečine v trebuhu idr., 

težko preveri oziroma dokaže, da gre za izmišljotine. Vsekakor jih ne sme kar prezreti in 

zanemariti, ker lahko ti znaki predstavljajo tudi resnejše težave. V takšnih primerih mora 

učitelj znati prilagoditi športne aktivnosti učenčevim potrebam, izvajati diferenciacijo in 

individualizacijo, učenca spremljati dlje časa in ob pogostem ponavljanju težav o tem 

obvestiti tudi starše (Jurak, Kovač, Starc, Strel, 2007).  

 

Razredniki in športni pedagogi bi morali na začetku šolskega leta postaviti jasna pravila glede 

opravičevanja pri pouku športa in jih tudi javno objaviti, da jih bodo lahko videli tudi starši. 

Učitelji predmeta šport bi morali brezpogojno upoštevati le zdravnikovo opravičilo, ki bi 

moralo prav tako vsebovati napotke, kaj učenec lahko počne oziroma česa pod nobenim 

pogojem ne sme, ker bi škodovalo njegovemu zdravju. Glede opravičil, ki jih napišejo starši, 

pa bi se morali učitelji skladno s svojimi kompetencami sami odločiti, kaj je za posameznega 

učence primerno, in na podlagi tega vadbo tudi prilagoditi. O opravičilih morajo učitelji voditi 

natančne zapise (Jurak in Kovač, 2010).  

 

2.5.1 Dejavnosti učencev med opravičilom za športno vadbo  
  

Učenci, ki so opravičeni športne vadbe, so za odsotnost velikokrat celo »nagrajeni« s 

pasivnostjo ali prostovoljno izbiro dela. Zavedati se moramo, da jim s tem zelo škodujemo, 

ker noben učenec, tudi če prinese zdravniško opravičilo, ni opravičen pouka predmeta šport, 

ampak le športne vadbe. Učitelji športa bi morali načrtovati pouk tudi za učence, ki ne vadijo, 

vsebine pa morajo biti povezane s praktično vadbo. Te učence lahko vključimo v pouk na 

različne načine. Lahko so: 

a) pomočniki (sodniki, merilci, zapisnikarji idr.); 

b) učitelji teoretičnih vsebin športa (to lahko počnejo le skladno z navodili učitelja, 

vsebine pa morajo biti predstavljene tako, da jih učenci ne zaznajo kot kazen, ampak 

kot na novo pridobljeno uporabno in zanimivo znanje); 
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c) pripravljavci didaktičnih gradiv za predmet šport (učenci lahko izdelajo zanimive 

plakate, učne liste, izrišejo prikaze športnovzgojnega kartona idr.). 

 

Z učenci, ki so odsotni dlje časa, pa se lahko učitelj individualno dogovori tudi za izdelavo 

seminarske naloge ali kakšnega projekta. V takšnih primerih je smiselno, da se njegova 

zadolžitev povezuje z njegovim problemom, na primer s hitrim okrevanjem po poškodbi. Na 

tak način se ogromno nauči učenec sam, svoje na novo pridobljeno znanje pa lahko tudi 

posreduje svojim sošolcem (Jurak in Kovač, 2010).  
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3.0 CILJI RAZISKAVE 
 

Glede na problematiko smo si postavili naslednje cilje: 

 

C 1: Ugotoviti, ali učenci predmet šport uvrščajo med tri predmete, ki jih imajo v šoli  

        najraje.  

C 2: Ugotoviti, ali se med učenkami in učenci pojavljajo statistično značilne razlike glede  

        priljubljenosti posameznih šolskih predmetov.  

C 3: Ugotoviti, ali učenci predmet šport uvrščajo med tri šolske predmete, za katere menijo,  

        da so življenjsko pomembni. 

C 4: Ugotoviti, katere vrste športa imajo učenci 3. razredov radi pri predmetu šport. 

C 5: Ugotoviti, ali se med učenkami in učenci pojavljajo statistično značilne razlike glede  

        najbolj priljubljenih vrst športa. 

C 6: Ugotoviti, katere oblike dela imajo učenci 3. razredov radi pri predmetu šport. 

C 7: Ugotoviti, ali se med učenkami in učenci pojavljajo statistično značilne razlike glede  

        priljubljenosti različnih dejavnikov in oblik dela pri predmetu šport. 

C 8: Ugotoviti, ali imajo učenci 3. razredov različnih osnovnih šol gorenjske in ljubljanske   

        regije radi predmet šport. 

C 9: Ugotoviti, katerih vrst športa učenci pri predmetu šport ne marajo.  

C 10: Ugotoviti, ali se med učenkami in učenci pojavljajo statistično pomembne razlike glede  

          najmanj priljubljenih vrst športa.  

C 11: Ugotoviti, katerih drugih izbranih dejavnikov učenci pri predmetu šport ne marajo.  

C 12: Ugotoviti, ali se med učenkami in učenci pojavljajo statistično značilne razlike glede  

          razumevanja dejavnikov, ki znižujejo pozitivno mnenje o predmetu šport.  

C 13: Ugotoviti, kaj bi učenci 3. razredov najraje počeli pri predmetu šport.  

 

4.0 HIPOTEZE 
 

Glede na postavljene cilje smo nato opredelili naslednje hipoteze: 

H 1: Učenci predmet šport uvrščajo med tri šolske predmete, ki jih imajo v šoli najraje.  

H 2: Med učenkami in učenci se pojavljajo statistično značilne razlike glede  

        priljubljenosti posameznih šolskih predmetov.  
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H 3: Učenci predmeta šport ne uvrščajo med tri šolske predmete, za katere menijo, da so  

        življenjsko pomembni.  

H 4: Kar se tiče vrst športa, imajo učenci najraje moštveno igro med dvema ognjema. 

H 5: Med učenkami in učenci se pojavljajo statistično značilne razlike glede najbolj  

        priljubljenih vrst športa. 

H 6: Glede na oblike dela pri predmetu šport imajo učenci najraje štafetne igre.  

H 7: Med učenkami in učenci se pojavljajo statistično značilne razlike glede priljubljenosti  

        različnih dejavnikov in oblik dela pri predmetu šport. 

H 8: Učenci 3. razredov različnih osnovnih šol gorenjske in ljubljanske regije imajo radi  

        predmet šport. 

H 9: Učenci 3. razredov imajo pri predmetu šport najmanj radi gimnastiko. 

H 10: Med učenkami in učenci se pojavljajo statistično značilne razlike glede najmanj  

         priljubljenih vrst športa.     

H 11: Učenci imajo pri predmetu šport najmanj radi to, da jim učitelj ne demonstrira gibanja.  

H 12: Med učenkami in učenci se pojavljajo statistično značilne razlike glede razumevanja 

         dejavnikov, ki znižujejo pozitivno mnenje o predmetu šport.  

H 13: Učenci 3. razredov bi se pri predmetu šport najraje igrali različne igre. 

 

 

5.0 METODE DELA 

 

5.1 Vzorec merjencev   

 

V vzorec merjencev je bilo vključenih 245 učencev, ki v šolskem letu 2014/15 obiskujejo 3. 

razrede na različnih osnovnih šolah v gorenjski in ljubljanski regiji. Vprašalnik so reševali le 

v tistih osnovnih šolah, v katerih smo predhodno pridobili soglasje ravnatelja oziroma 

ravnateljice. Reševanje je bilo prostovoljno in anonimno. Raziskavo smo izvedli na šestih 

osnovnih šolah, od tega je bila ena podružnična. Rezultati so v naslednjih tabelah prikazani s 

številom vrednosti (f) in odstotkom vrednosti (f %). 
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Tabela 5.1: Prikaz števila sodelujočih učencev (z besedo učenci govorimo o učencih in 
učenkah) iz posamezne šole 

OSNOVNA ŠOLA ŠTEVILO 

DEČKOV 

ŠTEVILO 

DEKLIC 

SKUPAJ SKUPAJ % 

OŠ Cvetka Golarja, 

Škofja Loka 

27 37 64 26,1  

OŠ Ivana Groharja, 

Škofja Loka 

23 27 50 20,4  

OŠ Maksa Pečarja, 

Ljubljana 

30 30 60 24,5  

OŠ Medvode, Medvode 20 17 37 15,1  

OŠ Naklo, Naklo 15 15 30 12,2 

Podružnična šola 

Podbrezje, Naklo 

3 1 4 1,6 

SKUPAJ 118 127 245 100 

 

 

Tabela 5.2: Prikaz števila učencev glede na spol 

SPOL f f % 

Dečki 118 48,2 

Deklice 127 51,8 

SKUPAJ 245 100 

 

 

5.2 Vzorec spremenljivk 
 

Za pridobivanje podatkov smo uporabili vprašalnik, ki ga je sestavila doc. dr. Vesna 

Štemberger. Nastal je z namenom, da bi ugotovili, kakšno mnenje imajo učenci o predmetu 

šport. 

 

Reševanje vprašalnika je popolnoma anonimno, vsebuje pa vprašanja zaprtega in odprtega 

tipa. Skupaj je bilo 12 vprašanj, od tega 9 vprašanj zaprtega in 3 vprašanja odprtega tipa. 

Vzorec je bil neslučajnostni, priložnostni.  
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Spremenljivke v vprašalniku: 

− spol, 

− priljubljenost šolskih predmetov, 

− mnenje o pomembnosti šolskih predmetov, 

− priljubljenost vrst športa pri predmetu šport, 

− priljubljenost učnih oblik pri predmetu šport, 

− priljubljenost predmeta šport, 

− priljubljenost aktivnega odmora (kjer se ta izvaja), 

− doživljanje predmeta šport, 

− želje o poteku dela pri predmetu šport. 

 

5.3 Organizacija meritev 
 

Anketiranje je potekalo novembra in decembra 2014 ter januarja 2015. Podatke smo zbirali s 

pomočjo vprašalnika. Vprašalnike so učenci dobili v natisnjeni obliki, posredovali pa so jim 

jih njihovi razredniki. Predhodno smo se o tem dogovorili z ravnateljem oziroma ravnateljico 

tiste šole. Učenci so bili obveščeni, da je sodelovanje popolnoma anonimno in prostovoljno. 

Vprašalnike so reševali v šoli, in sicer v jutranjem varstvu, podaljšanem bivanju in med 

odmori, tako da jih s sodelovanjem v raziskavi nismo prikrajšali za pouk. Šole so nas nato 

obvestile o izpolnjenih vprašalnikih in nam jih tudi vrnile.  

 

5.4 Metode obdelave podatkov 
 

V magistrskem delu smo za raziskovalni pristop uporabili kvantitativno raziskovanje, metoda 

pa je bila kavzalno-neeksperimentalna. 

 

Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo vprašalnika, smo nato najprej vnesli v Microsoftova 

programa Word in Excel. Nato smo jih statistično obdelali s programom SPSS. Izračunali smo 

pogostost pojavljanja posameznih odgovorov. Izraženi so s frekvencami in z relativnimi 

frekvencami. Pri nekaterih spremenljivkah pa so podatki razvrščeni glede na njihovo 

pogostost pojavljanja. Ugotavljali smo statistično pomembne razlike med spolom učencev in 

njihovim mnenjem o predmetu šport. Za ugotavljanje razlik med posameznimi skupinami 
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merjencev smo uporabili hi-kvadrat preizkus, za ugotavljanje povezanosti pa Pearsonov 

korelacijski koeficient.  

 

Odgovore na vprašanja odprtega tipa smo analizirali, prešteli, ponekod združili v kategorije in 

prikazali v tabelah od najbolj do najmanj pogostega pojavljanja določenega odgovora.  
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6.0 REZULTATI IN RAZLAGA 
 

V tem poglavju bomo predstavili in interpretirali rezultate, ki smo jih pridobili na podlagi 

vprašalnika. Rezultati so predstavljeni v tabelah, pod njimi pa so dodane še interpretacije in 

naše mnenje, na koncu pa tudi potrditev oziroma zavrnitev hipotez.  

 

Kjer smo ugotavljali razlike med skupinama merjencev, bomo prikazali in interpretirali samo 

rezultate, kjer so se pojavljale statistično pomembne razlike.  

 

6.1 Poučevanje predmeta šport   
 

Z vprašanjem (Kdo te uči predmet šport?) smo želeli ugotoviti, kdo večinoma poučuje 

predmet šport v tretjih razredih v osnovnih šolah gorenjske in ljubljanske regije.  

 

Tabela 6.1: Odgovori učencev 3. razredov o tem, kdo jih poučuje predmet šport 

ODGOVORI f f %  
Učitelj/Učiteljica razrednega pouka 178 73,3 

Učitelj/Učiteljica razrednega pouka in 
učitelj/učiteljica športa skupaj 

39 16,0 

Učitelj/Učiteljica športa 26 10,7 
 

Rezultati raziskave so pokazali, da predmet šport večinoma poučuje učitelj razrednega pouka 

(73,3 %), sledi mu skupno poučevanje učitelja razrednega pouka in učitelja športa (16,0 %), 

najmanj pogosto pa učence poučuje učitelj športa (10,7 %). 

  

Pričakovali smo, da v večini primerov predmet šport poučujejo učitelji/učiteljice razrednega 

pouka, saj je to skladno z Zakonom o osnovni šoli (2006). Menimo pa, da bi bilo za učence 

najbolje, če bi pri poučevanju večkrat sodelovala učitelj/učiteljica razrednega pouka in 

učitelj/učiteljica športa, saj bi bile tako zagotovljene večja varnost, učinkovitejša izvedba 

pouka in večja aktivnost učencev.  

 

Nasprotno pa je Ponikvar (2012) v svoji raziskavi, v kateri je ugotavljala, kako predmet šport 

doživljajo učenci drugega triletja z območja Notranjske, prišla do nasprotnih rezultatov. V 

njeni raziskavi je večina učencev (75,1 %) odgovorila, da jih predmet šport poučuje učitelj 
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oziroma učiteljica športa. Samo 2,5 % učencev pa poučuje učitelj oziroma učiteljica 

razrednega pouka in učitelj oziroma učiteljica športa skupaj. Le 22,5 % učencev pa poučuje 

njihov razrednik oziroma razredničarka. Glede na to, da je avtorica v raziskavo vključila 

učence drugega triletja, rezultati niso presenetljivi, saj skladno z Zakonom o osnovni šoli 

(2006) lahko v drugem triletju predmet šport poučuje tudi predmetni učitelj. Razlogi za takšno 

stanje pa so lahko različni, na primer učitelji razrednega pouka včasih ne želijo oziroma ne 

zmorejo poučevati predmeta šport, primanjkljaj ur športnih pedagogov ali pa preprosto 

zagotavljanje boljše kakovosti dela. Tudi Janečko Goličič (2012) je v svoji raziskavi prišla do 

podobnih ugotovitev kot Ponikvar. V raziskavo je vključila učence drugega triletja v šolah 

gorenjske regije. Ugotovila je, da večino učencev (56,6 %) poučujejo učitelji športa, sledijo 

jim razredni učitelji (27,9 %), na zadnjem mestu pa je poučevanje obeh učiteljev skupaj (15,5 

%).  

 

6.2 Priljubljenost šolskih predmetov 
 

Z vprašanjem (Katere tri predmete imaš v šoli najraje?) smo želeli izvedeti, katere tri šolske 

predmete imajo učenci najraje.  

Rezultate smo v tabelo zapisali tako, da smo na 1. mesto razvrstili vse šolske predmete (od 

tistega, ki se je pojavljal najpogosteje, do tistega, ki se je pojavljal najredkeje), ki so jih učenci 

v vprašalniku zapisovali pod 1. mesto. Prav tako smo storili tudi na 2. mestu v tabeli, kjer smo 

znova razvrstili vse šolske predmete, ki so jih učenci v vprašalniku zapisovali pod 2. mesto. 

Enako smo storili tudi na 3. mestu.   

 

Tabela 6.2: Prvi trije šolski predmeti, ki jih imajo učenci najraje 

ODGOVORI DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % 
1. MESTO 

šport 31,7 15,0 46,7 
likovna umetnost 5,0 20,4 25,4 

matematika 7,9 4,6 12,5 
glasbena umetnost 0,0 5,4 5,4 

slovenščina 1,3 3,8 5,0 
spoznavanje okolja 1,3 2,1 3,3 

angleščina 0,0 1,7 1,7 
hi-kvadrat test: 0,000 

2. MESTO 
likovna umetnost 12,9 10,4 23,3 

šport 9,2 13,8 22,9 
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matematika 14,2 8,8 22,9 
glasbena umetnost 5,4 8,8 14,2 

slovenščina 3,3 7,1 10,4 
spoznavanje okolja 2,1 4,2 6,3 

hi-kvadrat test: 0,036 
3. MESTO  

glasbena umetnost 8,0 14,3 22,3 
likovna umetnost 11,8 8,4 20,2 

matematika 10,1 8,0 18,1 
šport 3,4 10,9 14,3 

slovenščina 8,0 5,9 13,9 
spoznavanje okolja 5,5 5,5 10,9 

angleščina 0,4 0,0 0,4 
hi-kvadrat test: 0,011 

 
Učenci so predmet šport (46,7 %) najpogosteje uvrstili na prvo mesto, sledili pa sta mu 

likovna umetnost (25,4 %) in matematika (12, 5 %). Rezultati nas niso presenetili, saj smo 

pričakovali za predmet šport in tudi za glasbeno umetnost, da ju bodo učenci uvrstili visoko 

na seznam glede na priljubljenost. Navsezadnje sta to predmeta, pri katerih otroci lahko 

izražajo svojo ustvarjalnost, se gibajo in so lahko bolj sproščeni. Presenetila pa nas ni niti 

matematika, saj je v osnovnih šolah, predvsem v nižjih razredih, opaziti, da imajo učenci v 

večini radi miselne naloge, računanje, merjenje idr., čeprav matematika velja za enega 

zahtevnejših šolskih predmetov. Če pogledamo drugo mesto, je najvišji delež dobila likovna 

umetnost (23,3 %), za njo pa sta šport (22,9 %) in matematika (22,9 %) z enakim rezultatom. 

Na tretje mesto so učenci najprej uvrstili glasbeno umetnost (22,3 %), nato likovno umetnost 

(20,2 %) in  za njo spet matematiko (18,1 %).  

 

Iz rezultatov lahko razberemo, da so najljubši predmeti učencev šport, likovna umetnost, 

matematika in glasbena umetnost.  

 

Hipotezo 1 (Učenci predmet šport uvrščajo med tri šolske predmete, ki jih imajo v šoli 

najraje.) lahko potrdimo, ker je skoraj polovica učencev (46,7 %) uvrstila predmet šport 

na prvo mesto po priljubljenosti. Zapisali pa so ga tudi na drugo (22,9 %) in tretje mesto 

(14,3 %). 

 

Mnenja učencev o priljubljenosti posameznih šolskih predmetov bi lahko primerjala z 

raziskavo, ki jo je izvedla Semič (2014), v kateri je pridobivala mnenja razrednih učiteljev o 

predmetu šport. V njeni raziskavi so učitelji glede na svoje izkušnje razvrščali predmete glede 
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na to, kako priljubljeni naj bi bili med učenci. Najpogosteje so na prvo mesto postavili 

predmet šport (77,8 %), sledila mu je matematika (15,1 %) in likovna umetnost (4,0 %). Na 

drugo mesto so v največjem številu uvrstili likovno umetnost (39, 3 %), nato matematiko 

(26,9 %) in za njo šport (14,6 %). Na tretje mesto pa so učitelji najprej postavili matematiko 

(28,0 %), za tem likovno umetnost (27,1 %) in na koncu še glasbeno umetnost (13,1 %). 

 

Rezultati so skladni z našo raziskavo. S tem smo dobili še eno potrditev, da je predmet šport 

med učenci zares priljubljen in da to opažajo tudi njihovi učitelji. 

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko hipotezo 2 (Med učenkami in učenci se 

pojavljajo statistično značilne razlike glede priljubljenosti posameznih šolskih 

predmetov.) potrdimo, ker se med deklicami in dečki pojavljajo statistično značilne 

razlike pri vseh prvih treh mestih pri izbiri učenčevih najljubših šolskih predmetov.  

 

Statistično značilne razlike med dvema skupina se pojavljajo, kadar je Pearsonov korelacijski 

koeficient pri hi-kvadrat testu manjši ali enak 0,05. Za uvrstitev predmeta šport na prvo mesto 

po priljubljenosti šolskih predmetov so večinoma zaslužni dečki, saj ga je tja umestilo kar 

31,7 %, medtem ko je to storilo le 15,0 % deklic. Prav nasprotno pa je s predmetom likovna 

umetnost. Na prvo mesto ga je umestilo veliko več deklic (20,4 %) kot dečkov (5,0 %). 

Predmet šport pa je tudi na drugo in tretje mesto po priljubljenosti umestilo več deklic kot 

dečkov. Na drugo mesto ga je namreč umestilo 13,8 % deklic in 9,2 % dečkov, na tretje pa 

10,9 % deklic in le 3,4 % dečkov. Lahko bi rekli, da je šport malce bolj priljubljen pri dečkih, 

saj so ga v večji meri kot deklice uvrščali na prvo mesto. Priljubljen pa je tudi pri deklicah, le 

da so ga one večinoma uvrščale na drugo in tretje mesto. 

 

Rezultati so skladni tudi z rezultati raziskav med učenci drugega triletja. Knavs (2013) je v 

svoji raziskavi, v kateri je ugotavljala zaznavanje športnovzgojnega procesa med učenci 

drugega triletja z goriške regije, prišla do podobnih ugotovitev. Učenci so na prvo mesto po 

priljubljenosti šolskih predmetov najpogosteje uvrstili predmet šport (53,0 %), sledili pa sta 

mu likovna umetnost (14,8 %) in matematika (12,4 %), tj. prav tako kot v naši raziskavi. 

Zanimivo je, da so med učenci drugega triletja tudi deklice predmet šport uvrstile na prvo 

mesto po priljubljenosti. Na drugo mesto po priljubljenosti so bili najpogosteje uvrščeni isti 

trije šolski predmeti kot v naši raziskavi, tj. likovna umetnost (23,2 %), šport (22,6 %) in 

matematika (16,8 %). Predmet šport je na drugo mesto uvrstilo več deklic kot dečkov.  
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Če primerjamo še tretje mesto, ugotovimo, da so učenci v največjem številu tja umestili 

matematiko (15,6 %), likovno umetnost (13,5 %) ter naravoslovje in tehniko (11,6 %). Tudi 

sami smo dobili podobne rezultate, saj sta bili na tretje mesto po priljubljenosti prav tako 

visoko uvrščeni matematika in likovna umetnost, le namesto naravoslovja in tehnike je bila tja 

umeščena glasbena umetnost.  

 

 

6.3 Pomembnost šolskih predmetov 
 

Pri vprašanju (Kateri trije predmeti se ti zdijo življenjsko najpomembnejši?) so učenci 

zapisali, kateri trije šolski predmeti so po njihovem mnenju življenjsko pomembni.  

Predmet šport je bil med učenci glede pomembnosti šolskih predmetov uvrščen slabše kot po 

priljubljenosti.   

 

Tabela 6.3 Prvi trije šolski predmeti, za katere učenci menijo, da so življenjsko 
pomembni 

ODGOVORI DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % 
1. MESTO 

matematika 15,9 20,7 36,6 
šport 15,9 13,7 29,5 

spoznavanje okolja 8,8 7,0 15,9 
slovenščina 6,6 8,8 15,5 
angleščina 0,0 1,3 1,3 

likovna umetnost 0,4 0,4 0,9 
glasbena umetnost 0,0 0,4 0,4 

2. MESTO 
matematika 14,4 15,3 29,7 
slovenščina 12,2 13,1 25,2 

spoznavanje okolja 9,0 9,9 18,9 
šport 7,2 9,0 16,2 

angleščina 2,3 1,4 3,6 
likovna umetnost 0,9 2,3 3,2 

glasbena umetnost 1,8 1,4 3,2 
3. MESTO  

slovenščina 14,6 14,2 28,8 
spoznavanje okolja 8,7 14,2 22,8 

matematika 8,2 9,6 17,8 
šport 7,8 9,1 16,9 

likovna umetnost 2,7 2,3 5,0 
glasbena umetnost 2,7 2,3 5,0 

angleščina 2,7 0,9 3,7 
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Učenci so v največjem številu na prvo mesto uvrstili matematiko (36,6 %). Ta se jim zdi za 

življenje najpomembnejši šolski predmet. Sledi ji predmet šport (29,5 %), za njim pa 

spoznavanje okolja (15,9 %). 

 

Na drugo mesto so učenci spet v največjem številu uvrstili matematiko (29,7 %). Tokrat ji 

sledita slovenščina (25,2 %) in spoznavanje okolja (18,9 %). Na drugo mesto pa so učenci 

uvrstili tudi šport (16,2 %). Res je, da v nekoliko manjšem deležu, toda kljub temu so rezultati 

razveseljivi, saj nam povedo, da se jim ta predmet zdi pomemben za življenje. Tudi na tretje 

mesto so učenci v največjem številu uvrstili iste predmete kot na drugo mesto, in sicer 

slovenščino (28,8 %), spoznavanje okolja (22,8 %) in matematiko (17,8 %). Predmet šport pa 

je umeščen takoj za matematiko z 16, 9 %.  

 

Učenci menijo, da sta za življenje najpomembnejša predmeta matematika in slovenščina, kar 

je razumljivo, saj ju najpogosteje uporabljamo v vsakdanjem življenju. Sicer to velja tudi za 

šport (naravne oblike gibanja), vendar se učenci mogoče tega ne zavedajo. Na to nedvomno 

vpliva tudi dejstvo, kakšen pomen dajejo športu starši in šola (število ur tedensko na šolskem 

urniku, dejansko izvajanje športnih vsebin, kakovost poučevanja predmeta šport …). 

 

Glede na dobljene rezultate lahko hipotezo 3 (Učenci predmeta šport ne uvrščajo med 

tri šolske predmete, za katere menijo, da so življenjsko pomembni.) ovržemo, ker se je 

predmet šport pojavil prav na vseh treh prvih mestih glede na pomembnost šolskih 

predmetov za življenje.  

 

Rezultati so nas presenetili, ker nismo pričakovali, da se učenci zavedajo pomembnosti 

športnovzgojnega procesa za njihov celostni razvoj. Na njihovo mišljenje ogromno vplivata 

tudi način poučevanja učitelja in njegovo prepričanje o pomembnosti dobrega poučevanja 

predmeta šport. Učitelji/Učiteljice razrednega pouka velikokrat izpuščajo predmet šport z 

urnika oziroma ga krajšajo, s tem ko se otroci šele po začetku šolske ure lahko začnejo 

preoblačiti v športno opremo in zapuščajo telovadnico že pred koncem šolske ure. Prevečkrat 

je med učitelji prisotno tudi prepričanje, da so v zaostanku s snovjo pri slovenščini, 

matematiki idr., in zato vidijo rešitev v menjavi ur predmeta šport z enim izmed teh 

predmetov. S tem pa tudi vplivajo na mišljenje učencev, saj bi lahko začeli razmišljati, da je 

šport manj pomemben. Zato bi se morali učitelji z učenci veliko tudi pogovarjati o glavnih 

ciljih predmeta šport (zmožnost kakovostnega organiziranja prostega časa, želja po 
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vsakodnevnem gibanju, ki vpliva na njihovo zdravje, zmožnost sodelovanja z vrstniki, 

spoznavanje pravil in učenje, kako pomembno jih je upoštevati, idr.), da bi razumeli, zakaj je 

ukvarjanje z raznimi športnimi aktivnostmi tako zelo pomembno.  

 

6.4 Priljubljenost posameznih vrst športa pri predmetu šport 
 

Z vprašanjem (Katere vrste športa imaš pri predmetu šport najraje?) smo želeli izvedeti, 

katere vrste športa imajo učenci pri predmetu šport najraje. Vrste športa so v vprašalniku že 

bile naštete, učenci pa so lahko obkrožili največ tri.  

 

Dečki in deklice imajo zelo radi igro med dvema ognjema. S tem je tudi na prvem mestu po 

priljubljenosti med učenci. Pri tem vprašanju so učenci izmed podanih odgovorov lahko 

obkrožili največ tri. Igro med dvema ognjema je obkrožila več kot polovica učencev (61,2 %).  

 

Tabela 6.4: Prikaz vrst športa, ki jih imajo učenci pri predmetu šport najraje 

ODGOVORI DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Hi-kvadrat 

test 

med dvema 

ognjema 

30,6 30,6 61,2 0,470 

nogomet 33,9 4,5 38,4 0,000 

košarka 25,7 10,6 36,3 0,000 

gimnastika 4,1 28,2 32,2 0,000 

ples 2,4 27,8 30,2 0,000 

atletika 8,6 18,8 27,3 0,001 

odbojka 7,3 13,5 20,8 0,039 

rokomet 9,8 4,1 13,9 0,005 

testiranje za 

športnovzgojni 

karton 

6,5 6,1 12,7 0,681 

testiranje za 

značko krpan 

1,2 0,00 1,2 0,071 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Tanja Petrušič: magistrsko delo 
 

52 

 

Hipotezo 4 (Kar se tiče vrst športa, imajo učenci najraje moštveno igro med dvema 

ognjema.) lahko potrdimo, ker se največji odstotek učencev pri predmetu šport najraje 

igra to igro.  

 

Rezultati nas niso presenetili; pričakovali smo, da ima večina učencev igro med dvema 

ognjema zelo rada. Iz lastnih izkušenj na praksi vemo, da učenci velikokrat prosijo, če bi jo 

lahko igrali. Učitelji pa jim posledično velikokrat dovolijo, saj so pri tej igri učenci kar zelo 

aktivni, učitelji pa nimajo veliko dela z organizacijo in vodenjem. Pri športu je sicer 

potrebnega kar veliko načrtovanja, če želimo predmet kar se da kakovostno poučevati. To zna 

biti za učitelje zelo stresno, saj so učenci pri teh urah zelo živahni, sproščeni in jih je zato tudi 

težje obvladovati. Poleg tega je telovadnica veliko večji prostor kot razred, zato je težje 

podajati navodila, da jih bodo zares slišali vsi učenci. Pri moštveni igri med dvema ognjema 

pa učenci večinoma pravila že poznajo, saj jo velikokrat igrajo tudi v prostem času. Kdor 

pravil še ne pozna, mu jih učitelj lahko zelo hitro razloži, saj igra ni zapletena. Glede na njeno 

priljubljenost pa si jih učenci zelo hitro tudi zapomnijo in se jih med igro večinoma vedno 

držijo. Dobra stran te igre je v tem, da tudi učenci, ki so bili »zadeti« in morajo zapustiti polje, 

niso izločeni iz igre. Pridružijo se svojemu soigralcu »odposlancu« ter še naprej sodelujejo in 

se borijo za zmago svoje ekipe.  

 

Seveda pa obstaja tudi možnost, da učenci prav to igro igrajo prevečkrat. Posledično ne 

poznajo veliko drugih iger in drugačnih oblik dela, ki bi se jim mogoče prav tako zdele 

zanimive in zabavne. Učitelji bi morali poskrbeti za večji nabor športnih iger, primernih za 

učence določene starosti, ter razvijati njihove želje po spoznavanju novih dejavnosti in 

usvajanju novega znanja. Čeprav se pri moštveni igri med dvema ognjema učenci zabavajo in 

so obenem zelo aktivni, morajo učitelji včasih prošnjo učencev, ko jo želijo spet igrati, 

zavrniti in jim predstaviti nove športe, drugačne oblike dela, nove igre idr., ob tem pa se 

zavedati, da obstaja velika verjetnost, da bodo ob pravi predstavitvi in upoštevanju 

individualnih razlik med učenci pri poučevanju tudi te vzljubili.  

 

Mogoče je moštvena igra med dvema ognjema v naši raziskavi dosegla tako visok rezultat 

med učenci prav zato, ker ogromno drugih iger še niso spoznali, to pa igrajo prevečkrat. 

   

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko hipotezo 5 (Med učenkami in učenci se pojavljajo 

statistično značilne razlike glede najbolj priljubljenih vrst športa.) potrdimo, ker se kar 
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pri sedmih vrstah športa od desetih navedenih med učenkami in učenci pojavljajo 

statistično značilne razlike. 

  

V naši raziskavi so se statistično značilne razlike med deklicami in dečki pojavile pri 

nogometu, košarki, gimnastiki, plesu, atletiki, odbojki in pri rokometu. Nogomet, košarka in 

rokomet so bolj priljubljeni pri dečkih, medtem ko imajo gimnastiko, ples, atletiko in odbojko 

raje deklice.  

 

6.5 Priljubljene oblike dela pri predmetu šport 
 

Z vprašanjem (Kaj imaš pri predmetu šport rad/-a?) smo želeli ugotoviti, kaj imajo učenci pri 

predmetu šport radi. Odgovori so že bili našteti, učenci pa niso bili omejeni pri izbiri, 

obkrožili so lahko več odgovorov.  

 

Tabela 6.5: Prikaz dejavnikov in oblik dela, ki jih imajo učenci pri predmetu šport 
najraje 

ODGOVORI DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Hi-kvadrat 

test  

da lahko sami 

izbiramo, kaj 

bomo delali 

37,6 40,4 78,0 0,998 

športni dan 30,2 32,2 62,4 0,935 

šola v naravi 27,3 32,7 60,0 0,321 

poligon 26,1 30,6 56,7 0,447 

da imamo veliko 

telovadnico 

26,1 26,1 52,2 0,547 

tekmovanje 29,4 19,6 49,0 0,000 

štafetne igre 23,3 23,3 46,5 0,591 

da imamo veliko 

blazin 

18,4 22,4 40,8 0,411 

da imamo veliko 

žog 

26,5 10,2 36,7 0,000 
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da imamo veliko 

različnih 

pripomočkov 

16,3 20,4 36,7 0,375 

 

Večina učencev (78,0 %) je izbrala odgovor, da pri predmetu šport najraje sami izbirajo, kaj 

bodo počeli. Rezultat nas ni presenetil, ker učenci pri pouku, sploh pri predmetu šport, ki ga 

dojemajo kot enega bolj sproščajočih predmetov, velikokrat prosijo, če bi se lahko igrali razne 

igre oziroma si želijo dejavnosti, ki se jim zdijo najprijetnejše in ne prezahtevne. Tu se pojavi 

velik problem, ker jim učitelji prevečkrat ustrežejo, saj si želijo izpolniti njihove želje, ne 

zavedajo pa se, da učenci sami ne bodo nikoli izbrali na primer vzdržljivostnega teka oziroma 

vsebin, ki jih ne marajo. Velikokrat je to na primer skok čez kozo, preval nazaj, stoja na 

rokah, met na koš idr. Vsebinam, pri katerih se ne počutijo dovolj uspešni, se bodo v čim večji 

meri poskušali izogibati. Učitelji se morajo zavedati, da so prav vse vsebine, ki so zapisane v 

učnem načrtu za šport, tam z namenom in da morajo poučevati prav vse izmed njih, saj se 

bodo učenci le tako lahko celostno razvili. Poleg tega je učni načrt treba upoštevati, ker 

natančno opredeljuje cilje, ki jih je treba realizirati. Učenci ga sami ne poznajo, zato mora biti 

učitelj vodja, poučevati mora vse vsebine, tudi tiste, ki jih sam ne mara, seveda pa pri tem 

poskušati prilagajati učne ure prav vsem učencem in njihovim sposobnostim ter narediti učni 

proces kar se da zanimiv.  

 

Hipotezo 6 (Glede na oblike dela pri predmetu šport imajo učenci najraje štafetne igre.) 

lahko ovržemo, ker se štafetne igre s 46,5 % niso izkazale kot najbolj priljubljena oblika 

dela pri predmetu šport.  

 

Rezultati so nas nekoliko presenetili, ker se na podlagi naših izkušenj učenci zelo radi igrajo 

štafetne igre. Pri pouku velikokrat izrazijo željo po štafetnih igrah, res pa je, da bi se najraje 

sami razvrstili v skupine. Tega seveda ne smemo dovoliti, saj moramo kot učitelji poskrbeti, 

da so skupine heterogene. Tako ne »obsodimo slabših« na poraz in poskrbimo za bolj napeto 

igro, ki je za učence nedvomno tudi veliko zanimivejša.  

 

Veliko učencev je kot priljubljeno obliko dela izbralo tudi športni dan (62,4 %) in šolo v 

naravi (60,0 %). To nas ni presenetilo, saj vemo, da so učenci zelo radi v naravi, ker se tam 

vsebine izvajajo na bolj praktičen način. Posledično imajo zelo radi tudi pouk zunaj učilnice 

in daljše druženje s svojimi vrstniki. Glede na to, da so take oblike pouka med učenci zelo 
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priljubljene in da vemo, da je to zanje zelo koristno, bi se morali pouka zunaj učilnice čim 

večkrat posluževati tudi pri drugih šolskih predmetih, ne le pri predmetu šport. Poleg tega pri 

taki obliki dela otroci tudi izboljšujejo svoje socialne spretnosti. 

 

Izkazalo se je, da je med učenci zelo priljubljena oblika dela tudi poligon (56,7 %) in da se 

jim zdi pomembno, da imajo veliko telovadnico (52,2 %). V kar nekaj osnovnih šolah so 

telovadnice zelo majhne oziroma ima zaradi stiske s prostori več razredov hkrati šport v isti 

telovadnici. Zavedati se moramo, da učenci nujno potrebujejo dovolj prostora za gibanje, saj 

je za nekatere učence ura predmeta šport edini čas v dnevu, ko so lahko fizično aktivni. Zato 

moramo kot učitelji poskrbeti, da so njihove potrebe po gibanju v čim večji meri zadovoljene. 

Če nimamo na voljo dovolj prostora v šoli, se moramo potruditi, da bi čim večkrat peljali 

učence ven. Pred tem pa jih je dobro poučiti, da ni nič narobe, če smo zunaj aktivni tudi v 

slabem vremenu, paziti moramo le, da smo skladno z vremenskimi razmerami primerno 

oblečeni in obuti.  

 

Hipotezo 7 (Med učenkami in učenci se pojavljajo statistično značilne razlike glede 

priljubljenosti različnih dejavnikov in oblik dela pri predmetu šport.) lahko ovržemo, 

ker se statistično značilne razlike med učenkami in učenci pojavljajo le pri dveh 

odgovorih od desetih naštetih.  

 

Statistično značilne razlike so se pojavljale le pri tekmovanju in odgovoru, kako pomembno 

se jim zdi, da imajo veliko žog. Tekmovanja pri predmetu šport so v večji meri zaželena pri 

dečkih (29,4 %) kot pri deklicah (19,6 %). Takšen rezultat je bil pričakovan, saj so dečki 

običajno bolj tekmovalne narave, bolj so nagnjeni k neprestanemu dokazovanju in 

izboljševanju rezultatov, več jim pomeni zmaga. Dečki (26,5 %) so tudi v veliko večjem 

številu kot deklice (10,2 %) obkroževali, da se jim zdi pri predmetu šport zelo pomembno, da 

imajo veliko žog. Tudi to nas ni presenetilo, saj imajo dečki običajno raje športe, kot so 

nogomet, rokomet, košarka idr., pri katerih veliko delajo z žogami. Deklicam pa so ljubši 

preciznejši in elegantnejši športi in oblike dela, pri katerih ni toliko prerivanja, borbe itn. To 

so na primer gimnastika, poligon idr. Pri drugih dejavnikih in oblikah dela pri predmetu šport 

pa se statistično značilne razlike niso pojavljale.  
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6.6 Priljubljenost predmeta šport 

 

Z vprašanjem (Ali imaš predmet šport rad/-a?) smo želeli izvedeti, kako priljubljen je med 

učenci predmet šport.  

 

Rezultati so pokazali, da je predmet šport med učenci zelo priljubljen. Kar 96,7 % anketiranih 

učencev je odgovorilo, da imajo predmet šport radi, in le 3,3 % učencev, da ga ne marajo.  

Rezultat nas ni presenetil, ker smo pričakovali, da imajo učenci predmet šport radi. Pri tem 

predmetu se navsezadnje le sprostijo, razgibajo in prekinejo večurno sedenje pri pouku.  

 

Graf 6.1: Odgovori učencev glede priljubljenosti predmeta šport 

 

 

Hipotezo 8 (Učenci 3. razredov različnih osnovnih šol gorenjske in ljubljanske regije 

imajo radi predmet šport) lahko potrdimo, ker je večina učencev odgovorila, da imajo 

predmet šport radi.  

 

Rezultati so skladni tudi z rezultati drugih raziskav. Ponikvar (2012) je v svoji raziskavi med 

učenci drugega triletja z območja Notranjske dobila rezultate, pri katerih je na enako 

vprašanje pritrdilno odgovorilo kar 94, 7 % učencev, negativno pa le 5,3 % učencev. Tudi 

DA

NE

Ali imaš predmet šport rad/-a?

3,3 %
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Knavs (2013) je v svoji raziskavi učencem druge triade z goriške regije zastavila enako 

vprašanje in prišla do ugotovitev, da ima 95,5 % učencev predmet šport radi, le 4,5 % 

učencev pa ga ne mara. Čeprav je predmet šport večinoma zelo priljubljen, pa ne smemo 

zanemariti, da vseeno obstaja nekaj učencev, ki tega predmeta nimajo radi oziroma se tu ne 

počutijo dobro. Res je, da je takšnih učencev zelo majhen delež, vendar pa ne smemo pozabiti 

prav na nobenega izmed njih.  

 

Graf 6.2: Prikaz deleža deklic in dečkov, ki so na vprašanje o priljubljenosti predmeta 
šport odgovorili nikalno 

 

 

Negativni odgovor o priljubljenosti predmeta šport smo dobili le od 3,3 % vseh učencev, 

vseeno pa smo jih še razčlenili, ker nas je zanimalo, ali je takšnih več deklic ali dečkov. 

Rezultati so nam pokazali, da je med tistimi učenci, ki predmeta šport ne marajo, več deklic 

(75,0 %) kot dečkov (25,0). Razlogi za nepriljubljenost so lahko različni. Mogoče učenci 

menijo, da niso dovolj dobri, da se jim bodo sošolci posmehovali, se bojijo poškodb idr. Več 

o tem, česa natanko pri predmetu šport ne marajo, pa v nadaljevanju razlage rezultatov 

raziskave.  

 

 

 

dečki

deklice

Dečki in deklice,ki predmeta šport nimajo radi.
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6.7 Nepriljubljenost posameznih vrst športa pri predmetu šport 
 

Z vprašanjem (Katerih vrst športa pri predmetu šport ne maraš?) smo želeli izvedeti, katerih 

vrst športa učenci pri predmetu šport nimajo radi. Vrste športa so v vprašalniku že imeli 

naštete, izbrali pa so lahko več odgovorov in celo še sami kaj dopisali, če so želeli.  

Večina učencev je obkrožila ples (55,1 %), s čimer so ga uvrstili na prvo mesto po 

nepriljubljenosti vrst športa pri predmetu šport. Sledita mu merjenje kožne gube (53,5 %) in 

rokomet (51,8 %). 

 

Tabela 6.6: Prikaz vrst športa, ki jih učenci pri predmetu šport nimajo radi 

ODGOVORI DEČKI % DEKLICE % SKUPAJ % Hi-kvadrat test 

ples 39,2 15,9 55,1 0,000 

merjenje kožne 

gube 

24,1 29,4 53,5 0,294 

rokomet 15,9 35,9 51,8 0,000 

gimnastika 35,5 14,3 49,8 0,000 

nogomet 7,3 39,6 46,9 0,000 

tehtanje 21,6 24,9 46,5 0,625 

košarka 13,5 28,2 41,6 0,000 

atletika 25,3 15,1 40,4 0,000 

odbojka 17,6 15,5 33,1 0,278 

štafetne igre 14,3 18,4 32,7 0,336 

tek 14,3 17,6 31,8 0,481 

testiranje za 

športnovzgojni 

karton 

13,5 17,6 31,0 0,319 

poligon 12,2 9,0 21,2 0,121 

med dvema 

ognjema 

4,5 9,4 13,9 0,047 
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Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko hipotezo 9 (Učenci 3. razredov imajo pri 

predmetu šport najmanj radi gimnastiko.) ovržemo, ker se je gimnastika (49,8 %) med 

učenci uvrstila šele na četrto mesto glede na nepriljubljenost vrste športa pri predmetu 

šport. 

 

Rezultati so nas sicer malce presenetili, ker se je pri vprašanju o priljubljenosti posameznih 

vrstah športa pri predmetu šport ples prav tako visoko uvrstil. Upoštevati moramo, da so 

lahko rezultati malce nezanesljivi, saj so mogoče nekateri učenci površno prebrali navodila in 

spet obkrožali športe, ki jih imajo radi. Pomembno pa je tudi razlikovati odgovore deklic in 

dečkov. Pri uvrstitvi plesa na visoko mesto po priljubljenosti so bila za to večinoma zaslužna 

dekleta, saj ga je tja umestilo 27,8 % deklic in le 2,4 % dečkov. Pri uvrstitvi plesa na prvo 

mesto po nepriljubljenosti pa ga je tja umestilo 15,9 % deklic in kar 39,2 % dečkov. Zato 

moramo razumeti, da je povsem mogoče, da je bil ples visoko uvrščen na obeh seznamih in da 

pri tem ni prišlo do napake. Vedeti moramo, da so ga v prvem primeru tja umestila večinoma 

dekleta, v drugem primeru pa večinoma dečki.  

 

Rezultati so skladni tudi z rezultati drugih raziskav. Košak (2013) je v svoji raziskavi med 

učenci drugega triletja v zasavski regiji ugotovila, da so učenci na seznamu najbolj 

nepriljubljenih vrst športa umestili ples (47,5 %) na prvo mesto. Do podobnih ugotovitev je 

prišla tudi Ponikvar (2012), ki je v svoji raziskavi ugotovila, da kar 49,5 % ne mara plesa.  

 

Hipotezo 10 (Med učenkami in učenci se pojavljajo statistično značilne razlike glede 

najmanj priljubljenih vrst športa.) lahko potrdimo, ker se pri sedmih od štirinajstih 

navedenih vrst športa pojavljajo statistično značilne razlike med deklicami in dečki.  

 

Šest vrst športa, pri katerih se pojavljajo statistično značilne razlike, nas ni presenetilo. Pri 

deklicah so veliko bolj kot pri dečkih nepriljubljeni rokomet, nogomet in košarka. Dečki pa so 

veliko manj kot deklice navdušeni nad plesom, gimnastiko in atletiko. 

  

Presenetil pa nas je rezultat, da je med deklicami veliko bolj kot med dečki nepriljubljena 

moštvena igra med dvema ognjema, saj smo pri vprašanju, katere športe imajo pri predmetu 

šport učenci radi, dobili rezultat, da je ta igra tudi med deklicami zelo priljubljena. Glede na 

številčnost odgovorov se je ne samo pri dečkih, ampak tudi pri deklicah znašla celo na prvem 

mestu. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zato sklepamo, da so učenke to vprašanje 
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napačno razumele in obkrožale vrste športa, ki jih imajo rade, tudi moštveno igro med dvema 

ognjema. 

 

6.8 Nepriljubljenost posameznih oblik dela pri predmetu šport  
 

Učenci so pri tem vprašanju (Česa pri predmetu šport ne maraš?) izbirali med že ponujenimi 

možnostmi. Lahko so obkrožili več odgovorov. Zanimalo pa nas je, katerih dejavnikov in 

oblik dela pri predmetu šport nimajo radi.    

 

Tabela 6.7: Dejavniki in oblike dela, ki znižujejo pozitivno mnenje učencev o predmetu 
šport 

ODGOVORI DEČKI  

% 

DEKLICE  

% 

SKUPAJ 

% 

Hi-kvadrat test 

da se učitelj/učiteljica jezi na 

nas 

40,4 47,8 88,2 0,046 

da sošolci vpijejo 40,4 47,3 87,8 0,076 

da se mi drugi smejijo 38,8 44,5 83,3 0,265 

da nas učitelj/učiteljica 

kaznuje, če nismo pridni 

39,6 42,4 82,0 0,949 

da nam predmet šport 

odpade, če nismo pridni 

40,4 41,2 81,6 0,377 

da k športu zamujamo 35,9 35,9 71,8 0,358 

da nisem dober/-ra pri 

predmetu šport 

33,9 36,3 70,2 0,965 

da delamo vedno iste stvari 36,3 32,7 69,0 0,036 

da imamo predmet šport v 

razredu 

30,2 32,7 62,9 0,964 

da se umažem in potim 28,2 33,1 61,2 0,394 

da nimamo telovadnice 32,2 28,2 60,4 0,044 

da nam učitelj/učiteljica 

nikoli nič ne pokaže 

31,0 28,6 59,6 0,139 

da se vedno utrudim 21,2 29,4 50,6 0,048 

da učitelj/učiteljica nikoli ne 23,7 21,2 44,9 0,197 
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telovadi z nami 

tekmovanje 11,0 24,1 35,1 0,000 

šola v naravi 14,3 7,8 22,0 0,006 

štafetne igre 11,8 20,4 32,2 0,013 

kadar imamo predmet šport 

zunaj 

13,1 10,7 23,8 0,234 

poligon 10,6 8,2 18,8 0,208 

športni dan 6,9 9,8 16,7 0,347 

 

Tudi pri tem vprašanju so učenci lahko obkrožili več odgovorov in sami še kaj dopisali, če so 

želeli. V največjem številu so odgovorili, da imajo najmanj radi, da se učitelj/učiteljica jezi 

nanje (88,2 %). Takšen rezultat nas ni presenetil, ker so otroci precej občutljivi na grajo, pa 

naj bo ta posredovana od staršev ali učitelja. Učiteljevo mnenje jim ogromno pomeni, saj v 

njem ne vidijo le učitelja, ampak tudi vzornika. Večinoma se zelo trudijo, da bi si učitelj 

ustvaril lepo mnenje o njih, radi pa mu zaupajo tudi svoje osebne stvari. Prav telovadnica je 

prostor, v katerem se lahko z njim še bolj zbližajo, saj komunikacija poteka na drugačen način 

kot v razredu. Dejstvo, da se učitelj jezi nanje, pa uničuje pozitivno vzdušje, ki je še kako 

pomembno za delovno motivacijo učencev. Na drugo mesto so kot moteč dejavnik uvrstili 

vpitje sošolcev (87,8 %). Ta odgovor nas je malce presenetil, ker učenci običajno dajejo vtis, 

da jih glasnost ne moti. Res je, da so učenci v telovadnici in zunaj šole glasnejši kot v razredu, 

vendar ker to počnejo vsi, smo predvidevali, da v tem ne vidijo težave, vsaj ne v tolikšnem 

številu. Vsekakor pri športu ne moremo zahtevati popolne tišine, ker je tam večinoma povsem 

drugačno vzdušje kot pri drugih urah pouka (navijanje pri štafetnih igrah, spodbujanje 

učencev idr.). Poleg tega moramo učencem dopustiti, da se znebijo odvečne energije, saj bodo 

le tako lahko zbrani pri nadaljnjih urah pouka in naprej v dnevu. Kljub temu pa moramo imeti 

nad njimi vedno nadzor, ker v tako velikih prostorih učenci zaradi možnosti gibanja, druženja 

in pogovarjanja velikokrat pozabijo na pravila, ki jih morajo zaradi svoje varnosti in varnosti 

svojih sošolcev upoštevati. Veliko učencev moti tudi, da se jim drugi smejijo (83,3 %) in da 

jih učitelj kaznuje, če niso pridni (82,0 %). Menimo, da bi se učitelj moral z učenci velikokrat 

pogovoriti glede odnosov pri športu. Predvsem tistim učencem, ki so pri športu uspešnejši, je 

treba razložiti, da se tudi tisti njihovi vrstniki, ki dosegajo slabše rezultate, trudijo in da bi jim 

gotovo veliko pomenilo, če bi bili namesto njihovega posmehovanja deležni njihove pomoči 

in podpore. Glede kaznovanja učencev pri urah športa pa se prevečkrat dogaja, da morajo 
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učenci, ki niso bili pridni, za kazen nekaj časa ali celo celo uro sedeti na klopi. Učitelji se ne 

zavedajo, kako zelo napačni so takšni načini kaznovanja, saj prav tisti otroci, ki so 

najživahnejši in ne zmorejo slediti navodilom, ker imajo preveč energije, potrebujejo še več 

gibanja. S tem ko otroku odvzamemo možnost gibanja, naredimo njemu in sebi veliko več 

škode kot koristi, ker učenec še naprej ne bo zmožen poslušati in umirjeno delati pri pouku. 

  

Hipotezo 11 (Učenci imajo pri predmetu šport najmanj radi to, da jim učitelj ne 

demonstrira gibanja.) lahko ovržemo, ker so učenci v največjem številu odgovorili, da 

jih najbolj moti, da se učitelj/učiteljica jezi nanje. 

  

Več kot polovica učencev (59,6 %) je sicer obkrožila odgovor, da jih moti, da jim učitelj 

gibanja ne demonstrira, toda v večjem številu so obkrožili tudi nekaj drugih dejavnikov in jih 

s tem uvrstili na višje mesto na seznamu motečih dejavnikov pri predmetu šport. Kljub temu 

bi se učitelji morali zavedati pomembnosti dobre demonstracije. Učitelj bi moral znati 

natančno izvesti prav vsako gibanje, ki ga zahteva tudi od učencev; če ima kakršne koli težave 

na tem področju, bi moral priskrbeti za kakovostne avdiovizualne pripomočke. Dobra 

demonstracija je še posebej pomembna v nižjih razredih, ker se učenci učijo po metodi 

opazovanja in posnemanja. 

 

Hipotezo 12 (Med učenkami in učenci se pojavljajo statistično značilne razlike glede 

razumevanja dejavnikov, ki znižujejo pozitivno mnenje o predmetu šport.) lahko 

ovržemo, ker se statistično značilne razlike med učenkami in učenci pojavljajo le pri 

sedmih od dvajsetih naštetih dejavnikov.  

 

Statistično značilne razlike med učenkami in učenci so se pojavljale pri dejavnikih, da se 

učitelj/učiteljica jezi nanje, da delajo vedno iste stvari, da nimajo telovadnice, da se pri športu 

vedno utrudijo ter pri tekmovanjih in šoli v naravi. Deklice bolj kot dečke moti, da se 

učitelj/učiteljica jezi nanje, da se pri športu vedno utrudijo in da ne marajo tekmovanj. Dečke 

pa v večji meri kot deklice moti, da delajo vedno iste stvari, da nimajo telovadnice in si manj 

želijo hoditi v šole v naravi. Pri drugih dejavnikih se med učenkami in učenci niso pojavljale 

statistično značilne razlike.  
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6.9 Najljubše dejavnosti učencev pri predmetu šport 
 

Z vprašanjem (Kaj bi ti pri predmetu šport najraje delal/-a?) smo želeli ugotoviti, kaj bi učenci 

pri predmetu šport najraje počeli. Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato smo dobili zelo 

raznolike odgovore. Učenci so lahko napisali več priljubljenih vsebin. Večinoma smo jih 

prepisali v tabelo 6.8, ker pa jih je bilo zelo veliko, smo zaradi boljše preglednosti nekatere 

združili v kategorije in jih nato vpisali v tabelo.  

 

V kategorije smo jih združili glede na športno kategorijo oziroma panogo. V oklepaju je 

zapisano število učencev, ki so podali določene odgovore. 

 

Združili smo naslednje odgovore: 

• igre (81): finska (24), različne igre (15), padala (8), hitre žoge (6), čiščenje (5), črni 

mož (4), gnilo jajce (3), med štirimi ognji (3), skrivalnice (3), igre v parih (2), bombe 

(1), gargamel (1), kitajski zid (1), maček in miška (1), muhce (1), ogenj in led (1), 

povodni mož (1), virusi (1); 

• gimnastika (69): gimnastika (19), stoja na rokah (13), kolesa (9), salte na blazinah (6), 

prevali (4), skoki na ponjavi (4), mostovi (3), skok čez kozo (2), vaje z obroči (2), 

vrtenje obroča (2), igranje s trakovi (1), parter (1), ritmična gimnastika (1), skok na 

skrinjo in preval (1), stoja na lopaticah (1); 

• ples (25): ples (22), break dance (2), hip hop (1); 

• testiranje za športnovzgojni karton (6): skok v daljino (4), tek na 60 m (1), testiranje 

(1); 

• gimnastične vaje (2): počepi (1), sklece (1).  

 

 

Tabela 6.8: Odgovori učencev o njihovih najljubših dejavnostih pri predmetu šport 

ODGOVORI f f (%) 

igre 81 33,1 

med dvema ognjema 78 31,8 

gimnastika 69 28,2 

nogomet 54 22,0 

košarka 41 16,7 
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poligon 27 11,0 

ples 25 10,2 

odbojka 20 8,2 

tek 20 8,2 

štafetne igre 19 7,8 

rokomet 17 6,9 

tekmovanja 16 6,5 

plezanje 15 6,1 

hokej 12 4,9 

lovljenje 11 4,5 

plavanje 9 3,7 

bejzbol 9 3,7 

Jakec, reši me 9 3,7 

atletika 8 3,3 

prosto izbiranje vsebin 6 2,4 

testiranje za 

športnovzgojni karton 

6 2,4 

metanje na koš 5 2,0 

več šol v naravi 5 2,0 

več športnih dni 4 1,6 

igre z žogo 4 1,6 

plezanje po žrdi 4 1,6 

poskoki s kolebnico 4 1,6 

badminton 3 0,01 

namizni tenis 3 0,01 

tenis 3 0,01 

ragbi 3 0,01 

florball 3 0,01 

skoki čez ovire 2 0,008 

judo 2 0,008 

gimnastične vaje 2 0,008 

plezanje po vrvi 1 0,004 
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plezanje po letveniku 1 0,004 

ameriški nogomet 1 0,004 

telovadba zunaj 1 0,004 

delo po skupinah 1 0, 004 

učenje novih stvari 1 0,004 

več pripomočkov 1 0,004 

preskakovanje vrvi 1 0,004 

tek na 100 m 1 0,004 

met kopja, vorteksa 1 0,004 

vsaj štiri ure športa 

tedensko 

1 0,004 

 

 

Pri pregledovanju odgovorov učencev smo opazili, da se ti opazno razlikujejo glede na to, 

katero šolo učenci obiskujejo. To je razvidno predvsem v naštevanju, katere igre bi si želeli 

igrati. Na primer igra finska, ki je bila zelo pogost odgovor, je bila tolikokrat zapisana samo 

pri učencih iz ene šole. Iz tega mogoče lahko sklepamo, da jo velikokrat igrajo in jo učenci 

zato bolje poznajo. Učenci preostalih osnovnih šol, ki so bile vključene v raziskavo, je 

mogoče še ne poznajo, zato je tudi niso mogli napisati kot želeno vsebino pri predmetu šport. 

Igro finska smo navedli samo kot primer, razlaga pa velja tudi za druge odgovore.  

 

Pri takšnem vprašanju težko dobimo povsem zanesljive rezultate, saj je bilo iz vprašalnikov 

razvidno tudi, da so si odgovori sošolcev, ki so sedeli skupaj, zelo podobni oziroma v 

nekaterih primerih celo popolnoma enaki. To sklepamo predvsem iz vrstnega reda vrnjenih 

vprašalnikov, na primer dva ali več vprašalnikov, ki so bili vrnjeni skupaj, so imeli zelo 

podobne odgovore. Pri odprtem tipu vprašanj se včasih zgodi, da učenec ne ve, kaj naj napiše 

na toliko praznih črt, zato pogleda k svojemu sošolcu, katere odgovore ima napisane. Zato 

moramo pustiti odprto tudi možnost, da nekateri odgovori učencev niso njihove resnične želje 

in da bi se brez »prepisovanja« znašli na nižjem mestu na seznamu najljubših dejavnosti pri 

predmetu šport.  
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Hipotezo 13 (Učenci 3. razredov bi se pri predmetu šport najraje igrali različne igre.) 

lahko potrdimo, ker so učenci v največjem številu kot želene vsebine pri predmetu šport 

zapisovali različne igre (33,1 %).  

 

Učenci so v svojih odgovorih v veliki meri (33,1 %) naštevali razne igre, ki bi jih pri 

predmetu šport radi igrali. Te smo nato prešteli in zapisali pod kategorijo igre. Na drugo 

mesto so uvrstili moštveno igro med dvema ognjema (31,8 %). Tudi to bi sicer lahko umestili 

v kategorijo igre in tako dobili še višji odstotek odgovorov učencev, ki bi pri predmetu šport 

želeli igrati igre. Toda ker so jo učenci zapisovali v tako velikem številu, smo jo v tabeli 

zapisali na svoje mesto. Sledita ji gimnastika (28,2 %) in nogomet (22,0 %), ki sta uvrščena 

na tretje in četrte mesto.  

 

Preostali odgovori niso bili tako pogosti in nas niso presenetili. Zelo razveseljiv pa se nam je 

zdel odgovor enega izmed učencev, ki je zapisal, da bi si želel vsaj štiri ure športa tedensko. 

  

Tudi Colarič (2013) je v svoji raziskavi, v kateri je ugotavljala zaznavanje športnovzgojnega 

procesa učencev 2. triade v šolah spodnjeposavske regije, dobila podobne rezultate. Ugotovila 

je, da bi največ učencev (34,5 %) najraje igralo nogomet, na drugo mesto so uvrstili moštveno 

igro med dvema ognjema (25,8 %), na tretje (15,2 %) odbojko in na četrto (13,6 %) rokomet.  

 

Pri predmetu šport se moramo vedno truditi, da bi bili učenci z njim v čim večji meri 

zadovoljni, saj jih želimo navdušiti za ukvarjanje s športom tudi v prostem času. Kljub temu 

pa jim ne smemo dovoliti proste izbire vsebin samo za to, da ne bodo razočarani nad delom 

pri tem predmetu. Učenci ne poznajo vzgojno-izobraževalnih ciljev in se ne zavedajo, zakaj je 

izvajanje določenih vsebin tako zelo pomembno za njihov razvoj. Sami bi izbirali le tiste 

vsebine, ki se jim zdijo zabavne; gotovo bi bile to največkrat igre. Zato ima tu zelo 

pomembno vlogo učitelj, ki mora poskrbeti, da so prav vse vsebine podane na čim zanimivejši 

način, saj jih bodo le tako lahko učenci vzljubili in želeli ponavljati tudi v prostem času 

(Kristan, 2009).  
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7.0 SKLEP 
 

V raziskavi smo želeli izvedeti, kakšno mnenje imajo učenci 3. razredov o predmetu šport. 

Zanimalo nas je, kako učenci doživljajo predmet šport, ali se med deklicami in dečki 

pojavljajo pomembne razlike v mnenju o priljubljenosti posameznih šolskih predmetov, v 

razvrščanju posameznih šolskih predmetov glede na življenjsko pomembnost, v priljubljenosti 

posameznih vrst športa pri predmetu šport in v priljubljenosti raznih oblik dela pri predmetu 

šport. Želeli smo ugotoviti, ali imajo učenci predmet šport radi, katerih vrst športa in oblik 

dela pri tem predmetu ne marajo ter kaj bi sami najraje počeli, če bi imeli prosto izbiro.  

 

V vzorec je bilo vključenih 118 dečkov in 127 deklic, skupaj 245 učencev in učenk različnih 

osnovnih šol gorenjske in ljubljanske regije, ki v šolskem letu 2014/15 obiskujejo tretji razred.  

 

Zastavili smo si 13 ciljev in glede na to oblikovali 13 hipotez. Na podlagi analize rezultatov 

smo prišli do ugotovitev, s pomočjo katerih smo zastavljene hipoteze potrdili oziroma ovrgli.  

 

Kot smo pričakovali, so učenci predmet šport uvrstili med prve tri predmete, ki jih imajo v 

šoli najraje. Najpogosteje so ga celo uvrstili na prvo mesto (46,7 %). Prvo hipotezo (Učenci 

predmet šport uvrščajo med tri šolske predmete, ki jih imajo v šoli najraje.), ki smo si jo 

zastavili, zato lahko potrdimo, ker je predmet šport med učenci res zelo priljubljen. 

Rezultati so skladni tudi z drugimi raziskavami in z našimi dozdajšnjimi izkušnjami s 

pedagoške prakse, kjer je mogoče opaziti, kako si učenci želijo čim več ur športa.  

 

Tudi drugo hipotezo (Med učenkami in učenci se pojavljajo statistično značilne razlike 

glede priljubljenosti posameznih šolskih predmetov.) potrjujemo, ker se med deklicami in 

dečki pojavljajo statistično značilne razlike glede priljubljenosti šolskih predmetov. 

Pričakovali smo, da je predmet šport bolj priljubljen med dečki in res je tako. Na prvo mesto 

ga je uvrstila večina dečkov (31,7 %). Dekleta so to storila v veliko manjšem številu (15,0 %). 

Kljub temu pa je priljubljen tudi pri deklicah, saj so ga v kar velikem številu uvrščale tudi na 

drugo (13,8 %) in tretje mesto (10,9).  

 

Glede na dobljene rezultate pa lahko zavrnemo tretjo hipotezo (Učenci predmeta šport ne 

uvrščajo med tri šolske predmete, za katere menijo, da so življenjsko pomembni.), ker 

učenci predmet šport uvrščajo med tri šolske predmete, za katere menijo, da so življenjsko 
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pomembni. Pričakovali smo, da bodo učenci v večjem številu sem uvrščali druge šolske 

predmete. Čeprav učenci res dajejo večjo pomembnost na primer matematiki, pa so rezultati 

vseeno razveseljivi, ker so predmet šport uvrstili na vsa tri mesta glede na pomembnost 

šolskih predmetov za življenje.  

 

Pričakovano imajo učenci pri predmetu šport, kar se tiče vrst športa, najraje moštveno igro 

med dvema ognjema. Glede na izkušnje s pedagoške prakse in pridobljene rezultate lahko 

potrdimo četrto hipotezo (Kar se tiče vrst športa, imajo učenci najraje moštveno igro 

med dvema ognjema.), ker je igra med učenci zares priljubljena. Učenci jo dobro poznajo; 

pri pouku velikokrat prosijo, ali jo lahko igrajo; želja jim je velikokrat tudi izpolnjena, saj gre 

navsezadnje za igro, pri kateri so zelo aktivni.  

 

Potrdimo lahko tudi peto hipotezo (Med učenkami in učenci se pojavljajo statistično 

značilne razlike glede najbolj priljubljenih vrst športa.), ki smo si jo zastavili, ker se med 

učenkami in učenci pojavljajo statistično značilne razlike glede najbolj priljubljenih vrst 

športa pri predmetu šport. Razlike med deklicami in dečki se kažejo že od zgodnjega otroštva, 

zato jih je mogoče opaziti tudi pri različnih dejavnostih in vrstah športa. Kar pri sedmih od 

desetih navedenih vrst športa v vprašalniku so se pri odgovorih učencev pojavljale statistično 

značilne razlike. Dečki so kot bolj priljubljene športe navedli nogomet, košarko in rokomet, 

deklice pa gimnastiko, ples, atletiko in odbojko. Rezultati so bili pričakovani, ker se dečki 

običajno ne navdušujejo preveč nad estetskimi športi, deklice pa ne nad športi, pri katerih je 

potrebne več moči in kondicije.  

 

Glede na dozdajšnje izkušnje pri delu z otroki in poučevanju predmeta šport smo si postavili 

šesto hipotezo (Glede na oblike dela pri predmetu šport imajo učenci najraje štafetne 

igre.), ki jo lahko na podlagi dobljenih rezultatov zavrnemo, ker učenci niso v večini izbrali 

štafetnih iger kot najbolj priljubljene oblike dela. Rezultati so nas malce presenetili, ker imajo 

glede na naša opažanja učenci zelo radi štafetne igre. Pričakovali smo višji delež odgovorov 

učencev, ki jim je ta oblika dela najljubša, res pa je, da se velikokrat ne strinjajo z odločitvijo 

učitelja, kdo bo skupaj v skupini. Mogoče so zaradi »slabše« skupine in posledično slabšega 

rezultata včasih razočarani in si ne želijo ponoviti takšne igre. Poleg tega velikokrat niso v 

skupini s svojimi prijatelji, kar pomeni, da morajo tekmovati proti njim. Pričakovali pa smo, 

da bodo učenci pri tem vprašanju kar visoko na seznam glede na priljubljenost vsebin umestili 

prosto izbiro, saj bi se večino časa najraje igrali razne igre, ki se jim zdijo prijetne, 
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nepriljubljene pa bi izpustili. Kljub temu pa nismo pričakovali, da bodo ta odgovor v 

tolikšnem številu umestili na prvo mesto, saj so učenci glede na naše dozdajšnje izkušnje pri 

delu z njimi velikokrat tudi povedali, da se bodo težko vsi uskladili z mnenji, kaj želijo početi, 

in zato raje vidijo, da določi učitelj, da bi se izognili prepiru.  

 

Tudi sedmo hipotezo (Med učenkami in učenci se pojavljajo statistično značilne razlike 

glede priljubljenosti različnih dejavnikov in oblik dela pri predmetu šport.) lahko 

zavrnemo, ker se med učenkami in učenci ne pojavljajo statistično značilne razlike glede 

priljubljenosti različnih dejavnikov in oblik dela pri predmetu šport. Dečki in deklice so si bili 

večinoma kar zelo enotni v mnenju glede priljubljenih dejavnikov in oblik dela; razlike so se 

pojavile le pri tekmovanjih in pomembnosti števila žog pri predmetu šport. Tekmovanja so pri 

dečkih veliko bolj priljubljena kot pri deklicah. Menimo, da je to tako zato, ker se dečki želijo 

bolj dokazovati in zmagovati. Deklicam običajno rezultati niso tako zelo pomembni, lažje tudi 

prenesejo poraz. Razlike so se pojavile v njihovem mnenju o tem, kako pomembno se jim zdi 

veliko število žog pri urah športa. Spet se to zdi pomembneje dečkom kot deklicam, kar ni 

presenetljivo, saj imajo dečki običajno raje igre z žogami kot deklice. Pri tem vprašanju so se 

torej statistično značilne razlike pojavile le pri dveh od desetih navedenih odgovorov, kar ni 

dovolj za potrditev hipoteze, saj so imeli učenci in učenke pri drugih odgovorih podobno 

mnenje.  

 

Pričakovano lahko potrdimo osmo hipotezo (Učenci 3. razredov različnih osnovnih šol 

gorenjske in ljubljanske regije imajo radi predmet šport.). Iz dobljenih rezultatov lahko 

razberemo, da je kar 96,7 % anketirancev odgovorilo, da imajo radi predmet šport. Tak 

rezultat je zelo razveseljiv in spodbuden, saj si moramo prizadevati, da bodo učenci šport 

vzljubili oziroma paziti, da ga bodo še naprej imeli radi. 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov moramo zavrniti deveto hipotezo (Učenci 3. razredov 

imajo pri predmetu šport najmanj radi gimnastiko.), ker gimnastika ni najmanj priljubljen 

šport pri predmetu šport. Tu je treba upoštevati, da obstaja možnost nezanesljivih rezultatov, 

ker so lahko učeni površno prebrali navodila in namesto nepriljubljenih vrst športa obkrožali 

športe, ki jih imajo radi. To lahko sklepamo iz primerjave rezultatov z najbolj priljubljenimi 

športi, pri katerih se je na primer ples uvrstil prav tako visoko na seznam kot pri tem 

vprašanju. Poleg tega moramo upoštevati razlike v odgovorih med dečki in deklicami, zato 

lahko tu potrdimo deseto hipotezo (Med učenkami in učenci se pojavljajo statistično 
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značilne razlike glede najmanj priljubljenih vrst športa.), ker so se v odgovorih glede 

najmanj priljubljenih vrst športa pri predmetu šport med dečki in deklicami pojavljale 

statistično značilne razlike. Rezultati nas niso presenetili. Med dečki sta manj priljubljena 

športa gimnastika in ples, med deklicami pa nogomet in rokomet.  

 

Glede na dozdajšnje izkušnje s poučevanjem na pedagoški praksi in pogovore z učenci smo si 

postavili enajsto hipotezo (Učenci imajo pri predmetu šport najmanj radi to, da jim 

učitelj ne demonstrira gibanja.), ki jo lahko na podlagi dobljenih rezultatov zavrnemo, ker 

so učenci v večjem številu odgovarjali, da jih moti to, da se učitelj oziroma učiteljica jezi 

nanje. Razumljivo je, da učenci ne marajo graje, poleg tega pa jezen učitelj tudi popolnoma 

spremeni pozitivno razredno klimo, ki jo učenci nujno potrebujejo za uspešno učenje. Čeprav 

so ta dejavnik umestili na prvo mesto, pa ni zanemarljivo, da jih moti tudi to, da jim učitelj 

gibanja ne demonstrira. Vsak učitelj se mora zavedati pomembnosti dobre demonstracije in 

sposobnosti izvajanja ter stremeti k temu, da jo ohranja na ravni oziroma se jo trudi celo 

izboljšati in podkrepiti še z dobro razlago.  

 
Tudi dvanajsto hipotezo (Med učenkami in učenci se pojavljajo statistično značilne 

razlike glede razumevanja dejavnikov, ki znižujejo pozitivno mnenje o predmetu šport.) 

lahko zavrnemo, ker se med učenkami in učenci pojavljajo statistično značilne razlike v 

razumevanju dejavnikov, ki znižujejo pozitivno mnenje o predmetu šport, le pri sedmih od 

dvajsetih naštetih dejavnikov. Vse učence motijo posmehovanje sošolcev, kaznovanje, 

odpadanje predmeta šport, zamujanje k predmetu šport, vadba v razredu namesto v 

telovadnici, kjer imajo premalo prostora za gibanje idr. 

Razumljivo pa je, da so deklice občutljivejše na učiteljevo grajo, da jih v večji meri moti, da 

se pri športu utrudijo in da se ne navdušujejo preveč nad tekmovanji. Dečki pa si bolj kot 

deklice želijo preizkušati vedno nove stvari in se dokazovati pri novih vsebinah, manjšo željo 

pa imajo hoditi v šole v naravi. Bolj kot deklice pa jih moti tudi to, da nimajo telovadnice. 

 
Če bi učenci imeli proste roke pri izbiri vsebin pri predmetu šport, bi izbrali tiste, ki se jim 

zdijo najprijetnejše, pri katerih se počutijo najuspešnejše, pri katerih se najbolj zabavajo in se 

jim zdijo najmanj zahtevne. Iz dobljenih rezultatov lahko razberemo, da bi se v največjem 

številu najraje igrali različne igre. S tem pa potrjujemo trinajsto hipotezo (Učenci 3. 

razredov bi se pri predmetu šport najraje igrali različne igre.). 
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Če povzamemo rezultate raziskave, imajo učenci o predmetu šport pozitivno mnenje, res pa 

je, da jih v povezavi s tem motijo različne stvari oziroma imajo različne poglede na bolj in 

manj priljubljene vrste športa, oblike dela in na druge dejavnike. Šport je med učenci zelo 

priljubljen, saj ga uvrščajo med prve tri najbolj priljubljene šolske predmete, poleg tega pa se 

vsaj v določeni meri zavedajo njegovega pomena za njihov celostni razvoj in njihovo 

prihodnost, saj so ga uvrstili tudi med prve tri šolske predmete, ki so po njihovem mnenju 

življenjsko pomembni.  

Učenci imajo zelo radi moštveno igro med dvema ognjema, ki jo gotovo dobro poznajo tudi 

zaradi igranja s prijatelji zunaj šole, saj je otroke velikokrat mogoče opaziti, kako jo igrajo na 

ulicah. Res pa je, da imajo dečki in deklice zelo različna mnenja, kar se tiče priljubljenosti 

posameznih vrst športa pri predmetu šport. 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo izvedeli, katere oblike dela pri predmetu šport so pri 

učencih še posebej priljubljene – zelo radi sami izbirajo, kaj bodo počeli, radi imajo športne 

dni in šole v naravi ter poligon in veliko telovadnico. Izvedeli smo tudi, kateri dejavniki in 

oblike dela znižujejo pozitivno mnenje učencev o predmetu šport. Najbolj jih moti, da se 

učitelj oziroma učiteljica jezi nanje, motijo pa jih tudi vpitje in posmehovanje sošolcev ter 

kaznovanje ob neubogljivosti, ki pa je najverjetneje največkrat odvzem možnosti vadbe.  

 

Dobljeni rezultati bodo pomagali ozavestiti učitelje, prihodnje učitelje in starše o resnosti in 

pomembnosti kakovostnega poučevanja predmeta šport, saj pozitivno doživljanje tega 

predmeta močno vpliva na razvoj pozitivne samopodobe in zdravega posameznika. 

 

Na podlagi odgovorov učencev se učitelji lahko še natančneje seznanijo z dejavniki, ki učence 

pri predmetu šport najbolj motijo, in poučijo o drugačnih pristopih, ki bi lahko izboljšali 

kakovost pouka. Namesto da se učitelji na učence jezijo, kar učence zelo moti, bi morali 

poskrbeti, da se med njimi vzpostavi ustrezna komunikacija in da učenci v njih lahko vidijo 

tudi zaupnike. Ob tem pa seveda ne smejo pozabiti, da so še vedno njihovi učitelji in da 

morajo vzdrževati ustrezno avtoriteto.  

 

Eden izmed glavnih problemov, ki se pri predmetu šport pojavlja in se ga učitelji gotovo 

premalo zavedajo, so posledice zaradi napačnega kaznovanja učencev. Prevečkrat se dogaja, 

da učitelji učence za neubogljivost kaznujejo tako, da morajo nekaj minut oziroma včasih celo 

celo uro sedeti s prepovedjo nadaljnje vadbe. Učenci so med odgovore zapisali, da tega ne 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Tanja Petrušič: magistrsko delo 
 

72 

 

marajo, kar je razumljivo, saj se le pri športu lahko znebijo odvečne energije, poleg tega pa 

jim ta predmet predstavlja sprostitev in zabavo. Učitelji s takim kaznovanjem delajo veliko 

napako, saj ravno najživahnejši in nagajivi učenci potrebujejo še več gibanja in športa, da se 

bodo pozneje lahko malce umirili in lažje sledili nadaljnjemu pouku. Ti učenci bi morali 

namesto kazenskega sedenja na klopi dobiti različne dodatne naloge, ki bi vključevale še več 

gibanja, ki ga gotovo potrebujejo. Za ustrezno izbiro nalog pa mora učitelj učenca dobro 

spoznati ter upoštevati njegove potrebe in zmožnosti.  

Prav tako bi morali učitelji resno upoštevati dejstvo, da učence moti posmehovanje sošolcev. 

Vsak učitelj bi se moral z učenci velikokrat pogovoriti in jim pojasniti, da ne bodo vsi enako 

uspešni pri vseh dejavnostih ter da se drugim ne smemo posmehovati, saj se tudi oni trudijo, 

in da bodo ob njihovi pomoči hitreje napredovali.  

 

Učitelji pa se morajo zavedati tudi pomembnosti dobre demonstracije, še posebej v nižjih 

razredih, v katerih učenci nujno potrebujejo prikaz gibanja, da so ga zmožni posnemati, saj si 

samo na podlagi besed še ne znajo natančno predstavljati, kaj morajo izvesti. Če učitelj 

določenega gibanja ne zna izvesti oziroma ni prepričan o njegovi pravilni izvedbi ali ga je 

strah, se lahko poslužuje raznih posnetkov, na katerih je to gibanje prikazano. Previden pa 

mora biti pri njihovi izbiri, saj mora biti na njih zelo natančno prikazan celoten metodični 

postopek. Takšen način prikaza gibanja je primeren in učinkovit, učitelj pa ne sme pozabiti, 

da mora kljub pomoči posnetka pri učenju ob izvajanju vseeno vedno zagotoviti pravilno 

varovanje. Z uporabo različnih pripomočkov lahko pouk prilagodimo, vseskozi pa moramo 

paziti, da ostaja kakovosten in primeren za učence določene razvojne stopnje.  

 

Če bi učenci lahko sami izbirali, kaj bodo pri predmetu šport počeli, bi gotovo največkrat 

izbrali različne igre. Tega jim kot učitelji ne smemo dovoliti, saj morajo spoznati širši spekter, 

tudi druge vrste športe in oblike dela. Le tako bodo ugotovili, kaj jih res zanima, v čem so 

dobri in na katerem področju si želijo narediti še kaj več.  

 

Pri oblikovanju mnenja učencev o športu pa ima zelo veliko vlogo učitelj, saj je za učence 

velik vzornik in na razvoj njihovega pozitivnega mnenja o športu lahko močno vpliva že samo 

s svojim odnosom. Z dobrim poučevanjem pa lahko zagotovi, da bodo učenci šport vzljubili 

in se želeli z njim ukvarjati tudi v prostem času. 
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Sklenili bi z razveseljivim odgovorom enega izmed učencev, ki je pri vprašanju, česa si pri 

predmetu šport najbolj želi, zapisal, da bi si želel imeti vsaj štiri ure športa tedensko. Glede na 

naše dozdajšnje izkušnje s pedagoške prakse predmet šport prevečkrat odpade oziroma se ne 

izvaja cele šolske ure, kot bi se moral. Velik uspeh pri učencih je, da si ga želijo še več, saj to 

pomeni, da bodo željo verjetno poskušali uresničiti tudi zunaj šolskega procesa in si 

prizadevali za čim več ukvarjanja s športom v prostem času, kar pa je pravzaprav eden izmed 

glavnih ciljev športnovzgojnega procesa.  
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9.0 PRILOGA (vprašalnik) 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

ODNOS UČENCEV 3. RAZREDA DO ŠPORTA 

 

Pred teboj je vprašalnik, ki vsebuje 12 vprašanj. Ta vprašanja se navezujejo na tvoj odnos do 

športa. Prosila bi te, da jih pozorno prebereš in nanje tudi odgovoriš, ker mi bo tvoje mnenje 

pri pisanju magistrskega dela v veliko pomoč.  

Hvala.  

Tanja Petrušič 

 

 

Šola (Vpiši ime in kraj šole.): _________________________________________________ 

Spol (Obkroži.):  DEČEK  DEKLICA 

Razred, ki ga obiskuješ: _____ 

 

1. Kdo te uči predmet šport? (Obkroži.) 

a) razrednik/razredničarka 

b) učitelj/učiteljica športa 

c) razrednik/razredničarka IN učitelj/učiteljica športa SKUPAJ 

 

2. Napiši, katere tri predmete imaš v šoli najraje. 

1. mesto: _____________________________________ 

2. mesto: _____________________________________ 

3. mesto: _____________________________________ 
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3. Napiši, kateri trije predmeti so po tvojem mnenju za življenje najpomembnejši. 

1. mesto: _____________________________________ 

2. mesto: _____________________________________ 

3. mesto: _____________________________________ 

 

4. Katere vrste športa imaš pri predmetu šport najraje? (Obkroži največ tri.) 

a) atletika 

b) gimnastika 

c) košarka 

d) rokomet 

e) nogomet 

f) odbojka 

g) ples 

h) med dvema ognjema 

i) testiranje za športnovzgojni karton 

j) testiranje za značko krpan 

 

5. Kaj imaš pri predmetu šport rad/-a? (Obkrožiš lahko več odgovorov, a samo tisto, kar 

imaš rad/-a, kar ti je všeč.) 

a) štafetne igre 

b) tekmovanje 

c) poligon 

d) da lahko sami izbiramo, kaj bomo delali 

e) da imamo veliko žog 

f) da imamo veliko blazin 

g) da imamo veliko različnih pripomočkov 

h) da imamo veliko telovadnico 

i) športni dan 

j) šola v naravi 

 

6. Ali imaš predmet šport rad/-a? DA NE 

 

7. Ali imate med odmori telovadbo? DA NE 
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8. Če imate med odmori telovadbo, ali ti je to všeč? DA NE 

 

9. Če telovadbe med odmori nimate, ali bi jo želel/-a imeti? DA NE 

 
10. Katerih vrst športa pri predmetu šport ne maraš? (Obkroži vse, česar ne maraš. 

Lahko pa tudi sam/-a še kaj dopišeš.) 

a) med dvema ognjema 

b) košarka 

c) rokomet 

d) nogomet 

e) odbojka 

f) atletika 

g) gimnastika 

h) ples 

i) štafetne igre 

j) poligon 

k) testiranje za športnovzgojni karton 

l) tehtanje 

m) merjenje kožne gube 

n) tek 

o) dopiši: ____________________________________________________________ 

 

11. Česa pri predmetu šport ne maraš? (Obkroži vse, česar ne maraš. Lahko pa tudi   

sam/-a še kaj dopišeš.) 

a) da se učitelj/učiteljica jezi na nas 

b) da nas učitelj/učiteljiica kaznuje, če nismo pridni 

c) da nam športna vzgoja odpade, če nismo pridni 

d) da k športni vzgoji zamujamo 

e) da nisem dober/-ra pri športni vzgoji 

f) da se mi drugi smejijo 

g) da učitelj/učiteljica nikoli ne telovadi z nami 

h) da nam učitelj/učiteljica nikoli nič ne pokaže 

i) da delamo vedno iste stvari 

j) da sošolci/sošolke vpijejo 
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k) da se vedno utrudim 

l) da se umažem in potim 

m) štafetne igre 

n) poligon 

o) tekmovanje 

p) da nimamo telovadnice 

q) da imamo športno vzgojo v razredu 

r) kadar imamo športno vzgojo zunaj 

s) športni dan 

t) šola v naravi 

u) dopiši: ____________________________________________________________ 

 

12. Napiši, kaj bi ti pri predmetu šport najraje delal/-a. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


