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POVZETEK 
 

V magistrskem delu smo ugotavljali strokovno in didaktično ustreznost že 
pripravljenih spletnih letnih učnih priprav za predmet šport in mnenje učiteljev o že 
pripravljenih gradivih s spleta. V teoretičnem delu naloge smo opredelili pomen 
gibanja in pomen predmeta šport v šoli, predvsem pa smo se osredotočili na 
načrtovanje pri tem predmetu. Izpostavili smo pomen, ravni in izhodišča načrtovanja 
ter predstavili vlogo učitelja pri načrtovanju.  

Danes nam internet omogoča dostop do številnih spletnih strani, ki vsebujejo že 
pripravljena gradiva, med drugimi tudi za predmet šport, zato nas je v raziskavi 
zanimalo več o teh gradivih. Osredotočili smo se na letne učne priprave za predmet 
šport. Predvsem nas je zanimalo ali so priprave, ki smo jih zajeli v analizo, strokovno 
ustrezno napisane v skladu s pravili pisanja priprav in veljavnim učnim načrtom za 
predmet šport. V raziskavo smo vključili 15 letnih učnih priprav, ki smo jih analizirali 
glede na postavljene kriterije. V drugem delu raziskave pa nas je zanimalo mnenje 
učiteljev o že pripravljenih gradivih s spleta. Anketni vprašalnik je rešilo 46 učiteljev, 
ki poučujejo predmet šport v prvi in drugi triadi. Zanimalo nas je ali učitelji uporabljajo 
že pripravljena gradiva s spleta, kdaj in kako pogosto. Zanimalo nas je tudi ali gradiva 
pred uporabo pregledajo, dopolnijo in prilagodijo učencem, ki jih poučujejo. 
Vprašanja v anketnem vprašalniku so se nanašala tudi na rabo že pripravljenih 
gradiv samo za predmet šport. Želeli smo ugotoviti kako pogosto učitelji uporabljajo 
ta gradiva in kakšno je njihovo mnenje o uporabnosti ter strokovnosti omenjenih 
gradiv. Učitelji so odgovarjali tudi na vprašanja o njihovih kompetencah za  
načrtovanje in poučevanje predmeta šport. 

V prvem delu raziskovanja so rezultati pokazali naslednje ugotovitve. Večina spletnih 
priprav, ki smo jih zajeli v analizo ne vsebuje vseh sestavnih delov, ki so značilni za 
določeno raven načrtovanja. Letnim učnim pripravam za predmet šport v celoti 
manjka pomemben element načrtovanja in sicer analiza stanja. Manjkajoče so tudi 
naslednje sestavine: število ur za posamezen tematski sklop, standardi znanja v 
skladu z učnim načrtom, vrsta in način preverjanja znanja. Večina analiziranih priprav 
je imela zapisane cilje, vendar pa smo pri slabi tretjini operativnih ciljev ugotovili, da 
niso ustrezno zapisani in da niso skladni s cilji iz učnega načrta. Boljše stanje se je 
pokazalo pri skladnosti vsebin z učnim načrtom. 

S pomočjo anketnega vprašalnika pa smo ugotovili, da velika večina anketirancev 
uporablja spletna gradiva. Prav tako poznajo veliko spletnih strani s katerih gradiva 
hitro in enostavno pridobijo. Največkrat spletna gradiva uporabijo kot dopolnitev in ko 
jim zmanjka idej. Najpogosteje uporabljajo spletna gradiva za matematiko, 
spoznavanje okolja in slovenski jezik. Zanimivo, na četrto mesto so se uvrstila 
spletna gradiva za predmet šport. Med vrstami gradiv so največkrat v uporabi urne 
priprave in učni listi. Rezultati so pokazali, da večina anketirancev meni, da so 
spletna gradiva za predmet šport uporabna in strokovno napisana. Velik delež 
anketirancev (72,1%) spletna gradiva pred uporabo vedno pregleda, 83,7% 
anketirancev tudi odpravi napake, ki se pojavljajo. Večina učiteljev meni, da ima 
dovolj znanja za poučevanje in načrtovanje predmeta šport, saj je tako odgovorilo 
72,7% anketirancev. 

KLJUČNE BESEDE: predmet šport, načrtovanje, letna priprava, spletna gradiva, 
mnenje učiteljev 



ABSTRACT 
 

TITLE:PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL APPROPRIACY OF THE ONLINE 
LESSON PLANS FOR SPORT EDUCATION 

The intention of this master's thesis is to establish professional and educational 
appropriacy of annual online lesson plans for Physical Education (PE) and to learn 
about teachers' opinions about already prepared online material. In the theoretical 
part we defined meaning of motion and meaning of PE in school, but in particular we 
focused on planning of this subject. We exposed significance, levels, and basis of 
planning and presented the role of a teacher in planning. 

The internet today provides us with access to numerous web pages which contain 
already prepared lesson materials, including materials for PE. We wanted to find out 
more about that material in our research. We focused on annual lesson plans for PE. 
Mostly we were interested in finding out, whether the lesson plans were written 
according to the rules of writing of lesson plans and according to annual curriculum 
for PE. We included 15 annual lesson plans and we analysed them according to the 
given criteria. In the second part of our research we were interested in teachers' 
opinions about already prepared online material. Questionnaire was solved by 46 
teachers who teach PE in the first and the second triad. We wanted to find out if 
teachers  are using online materials and, when and how often do they use them. We 
wanted to know if they review the materials, before they use them, make any 
changes and if they adapt them to the pupils. Teachers were also answering 
questions about already made lesson materials only for PE. We wanted to find out 
about their usage of these materials, about their usefulness, and about teachers' 
expert opinions about online materials. They were also asked how competent they 
think they are for planning and teaching of PE. 

In the first part of our research the results showed us following findings: most of the 
online preparations included in our analysis didn't include all components that are 
required for certain level of planning. In annual lesson plans for PE the analysis of 
condition is completely left out. The following parts are also missing: the number of 
hours for a specific thematic unit, standards of knowledge according to the 
curriculum, and the type and method of knowledge testing. Most of the analysed 
materials had written objectives, but almost a third of operational objectives weren't 
written according to the lesson planed weren't in line with objectives of the 
curriculum. There was a better situation in compliance of contents with annual plan.  

The questionnaire showed us that most of the respondents are using online 
materials. They also know many web pages that contain materials that can be easily  
and quickly obtained. They use that material mostly as supplement or when they run 
out of ideas. Teachers are most frequently using materials for Mathematics, 
Environmental studies, and Slovenian language. On fourth place, there are materials 
for PE. The most frequently used materials are hour lesson plans and worksheets. 
Results of the questionnaire showed that most of the respondents think that online 
material for PE is rather useful and professionally written. Big part of respondents 
(72,1%) always reviews the material before use, 83,7% of them eliminate errors 
which are present. 72,7% of teachers thinks that they have enough knowledge for 
teaching and planning PE. 



KEYWORDS: physical education, planning, annual plan, online materials, teachers' 
opinions  
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1. UVOD 
 

Sedeči način življenja nas je pomehkužil. Telesni napor in šport mnogim mladim nista 
več vrednoti. Telesni napor mladim postaja tuj, mnogi ga ne sprejemajo. Vendar pa je 
potreba po gibanju za človeka naravna. Otrok ob gibanju razvija in krepi svoje telo, 
usklajuje se njegova motorika, urijo se njegove spretnosti. Spodbude, ki izhajajo iz 
družinskega in šolskega okolja imajo velik vpliv na otrokov kasnejši življenjski slog. 
Otrok je pripravljen, opremljen za vsa samostojna in dejavna obvladovanja 
preizkušenj in obremenitev, ki mu jih bo prinašalo življenje. Katerakoli pojavna oblika 
športa je v otroštvu in mladostništvu najboljša naložba za njegovo ustvarjalno in 
polno življenje kasneje (Škof, 2007). 

Otroštvo je ravno pravi čas, da začnemo s svojim zgledom otroke učiti o pomenu 
zdravega in aktivnega življenjskega sloga. In prav učitelji imamo poleg staršev zelo 
pomembno vlogo pri tem, saj učencem pomagamo tako pri urah predmeta šport kot 
tudi pri drugih predmetih oblikovati miselne in vedenjske vzorce, ki so povezani z 
redno športno aktivnostjo in zdravim načinom življenja tudi v kasnejšem obdobju 
(prav tam). Otroci ne marajo ur predmeta šport, ki so preveč monotone, ne marajo ur, 
kjer niso aktivno vključeni, kjer so naloge za njih prelahke ali pretežke, kjer veliko 
čakajo in predolgo poslušajo navodila. Vse to pa je odraz nekakovostnega 
načrtovanja in izvajanja. Otroci pa si kakovostno športno vzgojo zaslužijo, saj je 
potreba po gibanju ena njihovih osnovnih potreb, njena realizacija pa njihova 
osnovna pravica (Štemberger, 2005).  
 
»Če želimo, da bi bila športna vadba koristna, mora biti prilagojena trenutnemu 
znanju in telesni pripravljenosti posameznika. To je osnovno didaktično izhodišče 
vsake humane športne dejavnosti. Ljudje smo si med seboj različni, tudi po telesnih 
sposobnostih. Za uspešnost športne vadbe je pomembno in nujno upoštevati načelo 
učne diferenciacije in individualizacije, skratka zagotoviti posamezniku čim bolj 
prilagojeno športno vadbo« (Škof, 2010, str. 203). 

Največja  odgovornost učitelja je, da načrtuje in vodi program predmeta šport tako, 
da bo otrokom omogočil realizacijo njihove pravice. Načrtovanje procesa pri premetu 
šport pa zagotovo ni lahka naloga, saj zahteva v prvi vrsti poznavanje učencev in 
njihovih sposobnosti, telesnih značilnosti … Dejstvo je, da lahko učitelj uspešno 
načrtuje in izvaja predmet šport le, če izhaja iz učenčevih potreb in značilnosti. Pa 
vendar to še ne  pomeni, da mora vedno delati in načrtovati sam. Timsko načrtovanje 
kolektiva istih oddelkov je možno v kolikor to ne pomeni, da eno pripravo uporabljajo 
učitelji vseh oddelkov, saj ne smemo spregledati dejstev, da se učenci razlikujejo po 
sposobnostih, predznanju, telesnih značilnostih … Tako razredni učitelj kot športni 
pedagog mora ta dejstva upoštevati in proces predmeta šport prilagoditi svojemu 
razredu in učencem, saj jim bo le tako omogočil kakovostne ure predmeta šport in 
zagotovil napredek. 
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2. PREDMET IN PROBLEM 
 

Predmet magistrskega dela je ugotavljanje strokovne in didaktične ustreznosti 
spletnih učnih priprav za predmet šport, podrobneje smo se posvetili letnim učnim 
pripravam. Glede na rezultate raziskav (Štemberger, 2003, 2004, 2011), ki kažejo, da 
je načrtovanje športno-vzgojnega procesa neprimerno in pomanjkljivo, smo želeli 
raziskati kakšno stanje se kaže na ravni spletnih priprav. V povezavi s tem nas je 
zanimalo mnenje učiteljev o spletnih gradivih na splošno in za predmet šport, kako 
pogosto jih sami uporabljajo ter kaj menijo o uporabnosti in strokovnosti teh gradiv. 

Namen magistrskega dela je opozoriti na napake in pomanjkljivosti v že pripravljenih 
gradivih s spleta. Vse kar dobimo na spletu, ni popolno in ni pripravljeno za takojšnjo 
uporabo. Poudariti želimo pomen ustreznega načrtovanja, kajti izhodišče za 
načrtovanje pri predmetu šport so učenci in njihove značilnosti. Zato v nadaljevanju 
predstavljamo temeljna teoretična izhodišča v povezavi s pomenom gibanja in 
pomenom predmeta šport v šoli. Največjo pozornost pa namenjamo načrtovanju in 
vlogi učitelja pri načrtovanju, saj je od tega odvisna kakovost predmeta šport v šoli. 

2.1 POMEN GIBANJA 
 

V modernih in industrializiranih deželah se je obseg telesne dejavnosti v vsakdanjem 
življenju močno zmanjšal. To pa je za posledico prineslo tudi upad telesne 
pripravljenosti ljudi vseh starosti (Škof, 2010). 

Sodobni način življenja danes povzroča, da tudi otroci presedijo veliko časa in 
postajajo pretežno sedeča bitja. Otroci sedijo v šoli, doma, ko se učijo, pišejo domače 
naloge, pred  televizijo ali računalnikom … Poleg tega jih starši pripeljejo v šolo z 
avtom in jih po pouku odpeljejo domov. Gibanje zamira,  kar  pa dolgoročno nima 
pozitivnega učinka na zdravje (Štemberger, 2006). 

Otroci vse pogosteje zamenjujejo aktivni način preživljanja prostega časa kot so 
športne igre, plezanje, skrivanje, tek, lovljenje itd., s pasivnim. Ob tem je prisoten še 
problem neprimerne in preobilne prehrane (Fink, 2011). Avtor navaja naslednje 
negativne spremembe v načinu življenja (prav tam):  

o pomanjkanje gibanja, 
 

o pomanjkanje gibanja na prostem (na dvorišču, na igrišču) in v naravi, 
 

o med gledanjem televizije ali med delom z računalnikom je pogostejše 
uživanje hrane in sladkih tekočin, 

 
o telesni napor je nezaželen in nepriljubljen, 

 
o otroci se več časa zadržujejo doma, manj se družijo z vrstniki, kar zmanjšuje 

socializacijo, 
 

o manj časa preživljajo v družbi s starši.  
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Na telesno dejavnost otrok in na njihovo telesno zmogljivost ter zdravje vplivajo 
različni dejavniki. Med najpomembnejše lahko uvrstimo: družbeno okolje, družinsko 
okolje, šolo, program predmeta šport in učitelja, ki poučuje predmet šport. Otroci, ki 
niso dovolj telesno aktivni, imajo veliko večje možnosti, da jih že v najstniških letih 
presenetijo bolezni srca in ožilja (Škof, 2010).  

»Pomen telesne pripravljenosti otrok in mladine bi bil gotovo manjši, če ne bi slaba 
kondicija in posledično pogosto neustrezna telesna teža vodili v bolezenska stanja in 
krajše življenje ljudi« (Škof, 2010, str. 61). 

Pomemben dejavnik oblikovanja ustreznih gibalnih in športnih navad so institucije, v 
katerih otrok preživlja prosti čas, ko ni s starši. Že  v predšolskem obdobju se sreča z 
vodeno obliko športa, pri čemer z ustrezno izbranimi in vodenimi vsebinami vplivamo 
ne le na otrokov gibalni, temveč tudi na njegov celotni razvoj (Štemberger in Pišot, 
2002). Skrb za telesno dejavnost in razvijanje zdravega življenjskega sloga mladih pa 
sta temeljni nalogi programa predmeta šport v osnovni šoli (Škof, 2010). 

V osnovnošolskem obdobju je potrebno otrokom dati široko bazo športnih znanj in 
spretnosti. Vzorci telesne dejavnosti, pridobljeni v otroštvu naj bi se v večji meri 
ohranili vse življenje in predstavljajo temelje za zdravo življenje. Otroci, ki so telesno 
dejavni, se tudi uspešneje izobražujejo. Gibalna dejavnost ugodno vpliva na čustveni, 
socialni in intelektualni razvoj. Učinki gibalne dejavnosti ugodno delujejo na zdravje 
otrok in mladostnikov. Vse to so razlogi, zaradi katerih moramo omogočiti mladim 
ukvarjanje s športom (Plavčak, 2008). 

V šoli mora biti program predmeta šport  prilagojen otrokom. Tako otroci in 
mladostniki pri predmetu šport ne razvijajo samo gibalnih sposobnosti in pridobivajo 
športna znanja ampak pridobivajo in razvijajo tudi vrednote, povezane s športom. Pri 
predmetu šport je pomembno, da se v ospredje ne postavlja zgolj dosežkov, ampak 
igriv šport, ki ga imajo otroci radi (Štemberger  in Pišot, 2002). V šoli je otrok pri 
predmetu šport deležen večine ustreznih gibalnih spodbud, zato mora biti ta predmet 
kakovosten in biti ga mora dovolj (Štemberger, 2006).  

Vsebine predmeta šport (elementarne igre, igre z žogami, plavanje, sankanje, 
smučanje…) pozitivno vplivajo na razvoj mišic in okostja otroka, kar je zelo 
pomembno za otrokov normalen razvoj. Gibalno aktiven otrok ima posledično 
trdnejše kosti in bolj razvite mišice. Oboje pa preprečuje okvare gibalnega aparata 
zaradi negativnih učinkov današnjega načina življenja (pretežke šolske torbe, 
prekomerno sedenje, prekomerna raba informacijsko-komunikacijske tehnologije …). 
Ukvarjanje s kakršnokoli pojavno obliko športa lahko danes pomeni tudi prevencijo 
pred drogami, kajenjem,uživanjem alkohola, saj otrok skozi gibanje zadovolji svoje 
potrebe in ne čuti želje po dokazovanju z drugimi nezdravimi substancami 
(Štemberger, 2005). 
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2.1.1 Gibanje skozi igro 
 

Gibanje otroku omogoči vstop v prostor in mu daje predstavo o sebi kot bitju, ki se 
lahko dejavno vključuje v svet, ki ga obdaja. Razvoj gibanja je tesno povezan  
razvojem posameznikove zavesti o sebi in o svojem razmerju do vsega, kar ga 
obkroža. Sposobnost gibanja otroku daje možnost raziskovati svet, ki mu je neznan 
in zanimiv (Škof, 2010). 

»Otrok  v gibanju uživa. Vsaka nova gibalna spretnost (plazenje, hoja, guganje, tek, 
plezanje, skakanje…) mu odpre nove priložnosti« (Škof, 2010). 

Igra in gibanje sta naravni potrebi otroka, še posebej v prvih letih šolanja. Z igro si 
otrok razvija gibalne, funkcionalne in spoznavne sposobnosti, se navaja na delo v 
skupini in spoštovanje pravil. V teh letih se najlažje oblikujejo osnovni gibalni 
programi. Šport predstavlja razvedrilo, protiutež sedečemu načinu življenja, pa tudi 
igrivost, zadovoljstvo, veselje. Hkrati pa se moramo zavedati, da kar zamudimo na 
gibalnem področju v tej starosti, kasneje žal ne moremo več nadoknaditi (Kovač, 
2002). 

Doživljanje veselja in zadovoljstva ob gibanju ter igri predstavlja osnovo za 
sistematično ukvarjanje s športom tudi v kasnejših obdobjih. Zato si z rednim in 
kakovostnim procesom pri predmetu šport prizadevamo, da z izbranimi cilji, 
vsebinami in metodami dela prispevamo k skladnemu razvoju ter zdravju otroka že v 
prvih letih šolanja (prav tam). 

2.2 PREDMET ŠPORT V ŠOLI 

2.2.1 Komu je namenjen 
 

Na splošno ima telesna aktivnost v vseh človekovih življenjskih obdobjih 
nenadomestljivo vlogo. Je nujno potrebna za normalen biološki, socialni in mentalni 
razvoj ter za zdravje mladih, v zrelih letih in starosti pa redna in primerno izbrana 
športna aktivnost ohranja vitalnost, človeka varuje pred boleznimi in mu omogoča 
višjo kakovost življenja (Škof, 2005). 

Škof (2005) pravi, da je najpomembnejši vzvod promocije telesne aktivnosti šolski 
predmet šport. »Šolska športna vzgoja je namenjena mlademu človeku, otroku ali 
mladostniku in družbi. Z njo skušamo pozitivno učinkovati na skladen 
biopsihosocialni razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka. Želimo vzgajati 
za zdravo in ustvarjalno življenje, vzgojo za prosti čas, vzgojo za večjo kakovost 
življenja v dobi zrelosti in starosti.« (Kristan, Cankar, Kovač in Praček, 1992,  str. 10).  

Kakovosten program pri predmetu šport torej ni namenjen le dobi šolanja temveč 
lahko tudi dolgoročno vpliva na posameznika in njegov način življenja v prihodnje. 
Otroka vzgajamo in učimo kako bo v vseh obdobjih življenja bogatil svoj prosti čas s 
športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako skrbel za dobro počutje, 
zdravje, vitalnost in življenjski optimizem (Kovač idr. 2011). 
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2.2.2 Vpliv predmeta šport 
 

Z vključevanjem predmeta šport v osnovni šoli vplivamo predvsem na: 

o telesni in gibalni razvoj, skladen s psihosocialnim razvojem posameznika 
(samopodoba, ustvarjalnost, preizkušanje lastnih zmožnosti), 
 

o socializacijo (sodelovanje, tekmovalnost, strpnost, možnost uveljavitve, 
sprejemanje drugačnosti, samozavesti), 
 

o zdravje s kompenzacijo negativnih učinkov sodobnega življenja  (Jurak, Kovač 
in Strel, 2002). 

Proces predmeta šport z izbranimi cilji, vsebinami in pristopom, didaktiko, ponuja 
optimalen razvoj gibalnih sposobnosti in usvajanje znanj ter omogoča kakovostno 
socialno interakcijo in pridobivanje navad za zdravo življenje. S strokovno 
utemeljenim, načrtovanim in vodenim procesom predmeta šport lahko dosežemo ta 
cilj in tako vplivamo na celoten psihosomatski status otroka (Pišot in Štemberger, 
2002). Naloga predmeta šport je, da  v okviru svojih zmožnosti zmanjšuje negativne 
učinke sodobnega sedečega načina življenja in pomanjkanja gibanja (Kristan, 2009). 

2.2.3 Poglavitna vzgojno-izobraževalna cilja predmeta šport 
 

Kristan (2001) vzgojno-izobraževalne cilje pri predmetu šport strne v dve poglavitna: 

o Bližnji, kratkotrajni vzgojno-izobraževalni cilj 

Ta se osredotoča na rast in razvoj otroka. Za pravilen motorični in duševni razvoj 
številni psihologi poudarjajo pomen gibalnih dejavnosti. V otroštvu so gibalni, 
intelektualni in čustveni razvoj tesno povezani, zato mora otrok dobiti uravnovešene 
spodbude na vseh področjih osebnostnega razvoja. Veliko vlogo ima pri tem tudi 
šola. Otrokom mora zagotoviti dovolj kakovostnih gibalnih spodbud. 

o Daljni, dolgoročnejši vzgojno-izobraževalni cilj 

Ta se osredotoča na obdobje po odraščanju. Usmerjen je v vzgojo za prosti čas. 
Njegova učinkovitost naj bi se pokazala s trajnim in rednim bogatenjem prostega 
časa s športnimi aktivnostmi. Učinkovitost se kaže v številu oseb, ki sprejmejo športni 
slog v svoj osebni ali družinski vzorec (Kristan, 2001). 
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2.2.4 Splošna izhodišča ki naj jih učitelj upošteva 
 

Da bi učitelj čim bolj uspešno poučeval predmet šport, so mu v pomoč naslednja 
izhodišča (Kovač 2002; Kovač idr. 2011): 

o Predmet šport je sredstvo celostnega razvoja otroka in mladostnika. 
 

o Učnociljna naravnanost učnega načrta dopušča določeno stopnjo avtonomije 
šole in učitelja, a hkrati zahteva prevzem strokovne odgovornosti za ustrezno 
izbiro vsebin, učnih metod in oblik ter organizacijskih pristopov. 
 

o Načrtno spodbujamo učence k humanim medsebojnim odnosom in športnemu 
obnašanju (ferpleju). 
 

o Igra kot vir sprostitve in sredstvo vzgoje mora biti prisotna na vsaki uri športne 
vzgoje. 
 

o Spoštujemo načelo enakih možnosti za vse učence in upoštevamo njihovo 
različnost in drugačnost. 
 

o Pedagoški proces vodimo tako, da bo vsak učenec uspešen in motiviran. 
 

o Načrtno spremljamo in vrednotimo otrokove dosežke ter ga spodbujamo k 
športni dejavnosti. 
 

o Posebno skrb namenjamo otrokom s posebnimi potrebami in nadarjenimi za 
šport. 
 

o Športno dejavnost povezujemo z drugimi predmetnimi področji. 
 

o Spoštovati moramo predpisane standarde in normativna izhodišča ter 
poskrbeti za varnost pri vadbi. 
 

o Pri delu uporabljamo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

2.2.5 Uspešnost in motivacija učencev 
 

Pomembno izhodišče predmeta šport je zagotoviti uspešnost in motivirati vse 
učence. Zato je še posebej pomembno, da učitelj upošteva različnost otrok in na 
podlagi tega postavi individualne cilje, ki naj bi jih dosegli. Učitelj je namreč tisti, ki 
organizira proces in cilj je, da se učenci počutijo prijetno in igrivo, saj jim to omogoči 
psihično razbremenitev in sprostitev od naporov, ki jih prinaša ustaljen šolski ritem in 
večurno sedenje(Kovač, Strel in Jurak, 2004a). 

Tako kot pri drugih šolskih predmetih je tudi pri predmetu šport pomembna 
motivacija. Učenci so motivirani, če učitelj izbere ustrezne vsebine in postopke, še 
posebej pa, če jih spodbuja in vrednoti njihov napredek. Cilje mora postaviti tako, da 
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so jih učenci zmožni doseči. Pri določanju posameznikovih osebnih ciljev se učitelj 
opira na preverjanje športnih znanj in spremljanje sprememb v telesnih značilnostih 
in gibalnih sposobnostih učenca. 

Zanimivi športni programi učence navdušijo, napredek pa razveseli, zato je 
pomembno, da je vadba zanimiva, prilagojena posamezniku, strokovno načrtovana in 
kontinuirana. To pa zagotavlja, da otrok opazi svoj napredek in si tako oblikuje 
pozitiven odnos do športnih dejavnosti (Kovač, Strel in Jurak, 2004a). 

2.3 PROGRAM PREDMETA ŠPORT 
 

Programu predmeta šport v osnovni šoli je namenjenih 834 ur rednega pouka in pet 
športnih dni v vsakem šolskem letu. Program je zaradi razvojnih značilnosti učencev 
vsebinsko, organizacijsko in metodično zaokrožen v tri šolska obdobja, v katerih šola 
ponuja tri vrste dejavnosti: 

o dejavnosti, obvezne za vse učence, 
 

o dejavnosti, ki jih šola ponudi; vključevanje učencev je prostovoljno, 
 

o dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi; vključevanje učencev je 
prostovoljno (Kovač idr., 2011). 

2.3.1 Program športa v prvem triletju 
 

a) Dejavnosti obvezne za vse učence(Kovač idr., 2011): 
 
o 315 ur rednega pouka (3 šolske ure na teden), 

 
o dvajseturni tečaj plavanja v 2. ali 3. razredu, 

 
o športni dnevi, pet na leto. 

 
b) Dejavnosti, ki jih šola mora ponuditi, vključevanje učencev je 

prostovoljno: 
 

o športne interesne dejavnosti, 
 

o dopolnilni pouk. 
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c) Dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi, vključevanje učencev je 
prostovoljno: 
 

o nastopi, prireditve in šolska športna tekmovanja, 
 

o tečaji, šole v naravi, športni tabori oz. druge oblike pouka,  
 

o dodatni športni programi, 
 

o minuta ta zdravje, 
 

o rekreativni odmor, 
 

o oddelki z dodatno športno ponudbo. 

Poleg obveznega programa naj šola ponudi športne vsebine tudi v programih 
jutranjega varstva in podaljšanega bivanja (Kovač idr., 2011).  

»To obdobje je najprimernejši čas za začetek splošne športne vadbe otrok. Program 
predmeta šport v prvem triletju poudarja osnovni športni program, ki ga učenci 
spoznajo z igro. Igra jim omogoča sproščenost in  naraven način izražanja. Z igro 
učenci izboljšujejo gibalne sposobnosti, orientacijo v prostoru, situacijsko mišljenje in 
ustvarjalnost ter zadovoljujejo potrebo po gibanju. Igra omogoča sodelovanje in tako 
učence navaja na delo v skupini, posledično pa vpliva na njihovo socializacijo« 
(Kovač idr., 2011, str. 40).  

Z vsebinami, ki vplivajo na razvoj koordinacije, ravnotežja, moči in gibljivosti učenci 
pridobivajo in nadgrajujejo različna športna znanja. Igre se izvajajo v različnih oblikah 
(pari, skupina, krog, kolona). Za mlajše učence so primerni tudi poligon in štafete, 
učinkovitost vadbe pa lahko povečamo z vadbo v manjših skupinah in s pripomočki 
primernimi razvojni stopnji otrok (z žogami različnih velikosti, baloni, kiji, palicami, 
obroči) ter drugimi didaktičnimi pripomočki. Pomembno je, da otroci ob gibanju 
doživljajo veselje in zadovoljstvo, saj to predstavlja osnovni  vzgib za ukvarjanje s 
športom v kasnejšem obdobju (prav tam). 

»Znanje plavanja je življenjskega pomena. Šola mora v 2. ali 3. razredu organizirati 
20-urni tečaj plavanja s ciljem, da po končanem tečaju učenci preplavajo 25 metrov« 
(Kovač idr., 2011, str. 40). 

2.3.2 Program športa v drugem triletju 
 

a) Dejavnosti obvezne za vse učence (Kovač idr., 2011): 
 
o 315 ur rednega pouka (3 šolske ure na teden), 

 
o športni dnevi, pet na leto. 
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b) Dejavnosti, ki jih šola mora ponuditi, vključevanje učencev je 
prostovoljno: 
 

o šola v naravi s poudarkom na plavanju in zimskih dejavnostih, 
 

o športne interesne dejavnosti, 
 

o dopolnilni pouk.  
 

c) Dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi, vključevanje učencev je 
prostovoljno: 
 

o šolska športna tekmovanja, nastopi in prireditve, 
 

o tečaji, šole v naravi, športni tabori oz. druge oblike pouka, 
 

o dodatni športni programi, 
 

o minuta za zdravje, 
 

o rekreativni odmor, 
 

o oddelki z dodatno športno ponudbo. 

»V drugem triletju je predvidena tudi šola v naravi, ena s poudarkom na plavanju in 
druga s poudarkom na zimskih dejavnostih. Učenci pa lahko svoje znanje pri 
določenih športih poglabljajo in širijo pri interesnih dejavnostih in drugih oblikah 
razširjenega programa, v kolikor se ti izvajajo« (Kovač idr., 2011, str. 41). 

»Drugo triletje je najprimernejši čas za učenje dejavnosti, ki zahtevajo veliko 
naučenih gibalnih vzorcev in so podlaga za razvoj osnovnih struktur gibalne 
inteligentnosti posameznika. Z ustrezno izbiro vsebin spodbujamo gibalno 
učinkovitost učenca, vplivamo na razvoj kostne mase in pri učencih s povečano 
telesno težo zmanjšujemo količino mastne mase« (Kovač idr., 2011, str. 41). 

V tem obdobju (prav tam) učenci osvojijo temeljna športna znanja iz atletike, 
gimnastike, plesa in športnih iger. Znanje plavanja nadgradijo v 4. razredu v šoli v 
naravi, ki vključuje vsebine plavanja. Ob koncu drugega triletja naj bi učenci varno 
preplavali 50 metrov in bili sposobni plavati neprekinjeno 10 minut v globoki vodi.  

Učenci so sposobni sprejemati natančnejša navodila, zato lahko program popestrimo 
(delo v heterogenih, homogenih skupinah, obhodna vadba, delo z dodatnimi in 
dopolnilnimi nalogami …)(Kovač idr., 2011). 
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2.4 NAČRTOVANJE 

2.4.1 Opredelitev načrtovanja 
 

Vzgojno-izobraževalni proces je zavestna, načrtna in sistematična dejavnost učiteljev 
in učencev. Načrtovanje procesa vzgoje in izobraževanja pomeni, da opravimo 
didaktično-metodično členitev tega procesa in zagotovimo vse, kar je potrebno, da bo 
ta potekal sistematično in organizirano (Tomić, 1997). 

Načrtovanje je vse prej kot enostaven proces, je permanenten proces, ki ga je treba 
nenehno proučevati in znova načrtovati ter pripravljati njegovo izvajanje. Le tako ga 
je možno vsakič znova prilagoditi razmeram, v katerih poteka in katerih sestavni del 
je. Na globalni ravni poteka kot priprava vzgojno-izobraževalnih programov, na 
neposredni delovni ravni pa kot sprotno mikro načrtovanje (Kramar, 1994). 

Poznamo naslednje ravni načrtovanja (Kovač, 2009): 

o makro raven načrtovanja za celotno šolo-letni delovni načrt šole, 
 

o makro raven načrtovanja za posameznega učitelja - letna priprava na pouk v 
posameznem oddelku, 
 

o mezo raven načrtovanja – tematska priprava, 
 

o mikro raven načrtovanja - učna priprava na posamezno vadbeno enoto. 

Končni produkt oziroma končne priprave vsekakor niso bistvo načrtovanja. 
Kakovostna priprava je rezultat učiteljevega znanja in prepričanj in nazadnje tudi 
poučevanja. Strategija oblikovanja priprave, izbor elementov načrtovanja oz. izbor 
ciljev ter predvidena vloga učitelja in učenca v procesu načrtovanja odraža učiteljevo 
prepričanje o tem, kaj je znanje oz. kako priti do določenega znanja (Krapše, 2002). 

Osnova in predpogoj za ustrezno in kvalitetno načrtovanje pri predmetu šport je 
zagotovo znanje o osnovnih zakonitosti rasti in razvoja ter razvojnih značilnosti otrok. 
Osnova vsakega dobrega izobraževalnega programa je v razumevanju značilnih 
otrokovih potreb. Uspešen učitelj mora poznati biološke temelje razvoja učenca, 
teorijo športne vzgoje in pedagoškega dela. Poznati mora tudi sposobnosti učenca, 
zato da lahko primerno zastavi in individualno prilagodi cilje, ki naj bi jih učenec 
dosegel. Le tako lahko spremljamo in ugotavljamo napredek učenca (Pišot in 
Štemberger, 2002). 

V procesu načrtovanja mora biti učitelj čim bolj ustvarjalen, saj na osnovi znanja in 
poznavanja konkretne situacije in okoliščin načrtuje in pripravlja zahteven proces 
svoje in učenčeve aktivnosti. Zato ni temeljnega pomena pisna priprava pač pa to, 
kako pripraviti prijeten in zanimiv vzgojno izobraževalni proces, v katerem bodo 
učenci sproščeni in aktivni (Kramar, 1994). 

V primeru, da učitelj ne načrtuje sam pač pa dobi v roke letni učni načrt s podrobnimi 
pripravami na vsako posamezno uro ter z natančnimi navodili za delo, ignorira javno 
veljavni dokument in sicer učni načrt. Vprašljivo je doseganje ciljev, individualizacije, 
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diferenciacije, upoštevanje posebnosti učencev in njihovih potreb. Poleg tega pa ne 
opravlja svoje prvotne naloge, ki je zagotovo načrtovanje in izpeljava vzgojno-
izobraževalnega procesa (Štemberger, 2009). 

2.4.2 Zakaj načrtovati? 
 

Načrtovanje je v vzgojno-izobraževalnem procesu element, od katerega je v veliki 
meri odvisna uspešnost pouka (Štemberger, 2011). 

Športno-vzgojni proces moramo načrtovati zaradi optimalnega uresničevanja učnega 
načrta ter da bi se izognili improvizaciji in rutinskemu delu. Hkrati pa je načrtovanje 
potrebno tudi zaradi strokovne odgovornosti učitelja, njegove strokovne 
kompetentnosti, gotovosti, varnosti in zaradi lažje spremljave lastnega dela. (Kovač 
in Strel, 2003, v Štemberger, 2003). 

2.4.3 Vloga učitelja pri načrtovanju 
 

Eden ključnih nosilcev kakovosti predmeta šport je učitelj, ki ta proces vodi. 
Kakovostna izvedba pri predmetu šport je torej v veliki meri odvisna od učitelja in 
ustreznega načrtovanja (Kovač, Strel, 2003, v Štemberger, 2004).  

»Načrtovanje šolske športne vzgoje je za vsakega športnega pedagoga oziroma 
razrednega učitelja pomembna dejavnost. Od tega je odvisna vsa športna aktivnost v 
šolskem letu ali v nekem obdobju. Z načrtovanjem zajamemo vsa področja športa in 
vse športne panoge, ki se izvajajo oziroma obravnavajo v šoli. Načrtovati moramo 
pravočasno in čim bolj točno« (Voglar, 1999, str. 184). 

Učitelj za načrtovanje potrebuje tudi ustrezna znanja. Grossmanov model predvideva 
šest področij okvirnih učiteljevih znanj (Škof, 2005): 

1. Vsebinska-strokovna znanja, ki so vezana na specifičen predmet. Če želimo 
dobro učiti, moramo tudi dobro poznati teoretične in praktične vsebine 
predmeta šport. 
 

2. Znanje o učencih in učenju. To znanje obsega znanja o teorijah učenja: o 
telesnem, psihološkem, socialnem in kognitivnem razvoju učencev … S 
pomočjo tega znanja lahko ustrezno načrtujemo, prilagajamo proces razvojni 
stopnji učencev. 
 

3. Splošna didaktična znanja. Sem spadajo znanja o organizaciji in vodenju 
razreda ter o splošnih metodah in oblikah poučevanja. Obsegajo tudi splošna 
znanja o strukturi učne ure, ki zajema znanje, potrebno za načrtovanje in 
izvedbo učne ure. 
 

4. Poznavanje načrta za posamezen predmet  ter za različne starostne skupine. 
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5. Znanje o vplivu širšega socialnega okolja (šolsko okolje, širše družbeno okolje, 
poznavanje učencev in njihovih družin). 
 

6. Znanje o samem sebi. Poznavanje osebnih vrednot, slabosti in močnih točk, 
svoje filozofije in namena poučevanja. Če to poznamo, smo lahko uspešnejši 
pri svojem delu. 

2.4.4 Izhodišča učiteljevega načrtovanja 
 

Za korektno načrtovanje športno–vzgojnega procesa mora učitelj poznati sodobne 
tehnike načrtovanja, cilje učnega načrta, vedeti, kakšno je predznanje učencev, 
kakšne so njihove gibalne in funkcionalne sposobnosti, poznati mora posebnosti 
otrok, prav tako pa mora biti seznanjen s cilji, ki so bili dosežen v prejšnjih letih (v 
kolikor seveda učitelj ne poučuje v prvem razredu, kjer nekaterih informacij o učencih 
v času načrtovanja še nima) (Kovač in Strel, 2003, v Štemberger, 2004b). 

Prav tako mora poznati tudi razvojno psihologijo, teorijo učenja, spremembe, ki 
nastajajo v procesu vadbe, pedagoške strategije ravnanja, motivacijske strategije, 
sodobne didaktične pristope, načine organizacije dela pri pouku, principe varne 
izvedbe vadbenega procesa. Pozoren naj je tudi na  posebnosti posameznikov 
(vedenjske, zdravstvene …) in skupine (socialna klima) (Kovač, 2012). 

Učitelj mora pri svojem delu upoštevati: 

o razvojno stopnjo učencev, 
 

o spol učencev, 
 

o število učencev v skupini (normativi), 
 

o šolski koledar, 
 

o letni čas, 
 

o prostor, opremo (Kovač, 2012). 

Pri načrtovanju športno–vzgojnega procesa ne sme spregledati niti dejstev: 

o da je vsak posameznik enkraten, 
 

o da naj bo uspešen vsak otrok, 
 

o da je potrebno delo diferencirati ob upoštevanju otrokove individualnosti, 
 

o da je potrebno posebno skrb nameniti nadarjenim otrokom, kot tudi otrokom z 
motnjami v razvoju (Kovač, Strel, 2003, v Štemberger, 2004). 

Pri načrtovanju mora učitelj upoštevati  posebnosti šole, okolja in učencev, k jih 
poučuje. Skladno z navodili učnega načrta se učitelj odloči, kolikšen del celotnega 
časa bo posvetil določenim dejavnostim in vsebinam. Vodilo delovanja učitelja pri 
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športni vzgoji je torej učni načrt. Izvajanje le tega pa je odvisno od učiteljevega 
znanja, sposobnosti, ustvarjalnosti, motiviranosti … Zavedati se mora, da so v 
posameznem razredu učenci različnih interesov, znanj in sposobnosti, zato morata 
biti temu prilagojeni tudi vsebina in organizacija vadbe. (Kovač in Strel, 2003, v 
Štemberger, 2003).  

Glede na cilje in naloge, so pred učitelja postavljene zahtevne in odgovorne naloge. 
Učitelj naj bi bil torej profesionalec,profesionalnost pa Holy (1993, v Intihar 1998) 
opredeljuje kot kakovost strokovnih znanj, spretnosti in vrednot, vsebovanih v 
profesionalni praksi. 

2.4.5 Dnevnik dela kot pomoč 
 

Učitelj mora poleg načrtovanja spremljati učinke svojega dela in napredek učencev. 
Pri svojem delu naj bi imel okvirni učni načrt, podrobni učni načrt, minimalne in 
optimalne cilje za posamezne športne panoge, kataloge znanj, dnevnik dela o 
športnih dosežkih učencev, učne priprave, programe športnih dni … Neposredno v 
učno-vzgojnem procesu potrebuje učitelj taka gradiva iz katerih se bo z lahkoto in v 
kratkem času pripravil na pouk in mu bodo ob tem služila tudi za evidenco dela 
(Rogelj, 1999).  

Pri procesu predmeta šport je učitelju lahko v pomoč dnevnik dela. Od tega, kakšna 
je njegova vsebina, je lahko odvisna tudi kvaliteta učno-vzgojnega procesa. Dnevnik 
dela lahko obsega izvlečke učnih načrtov za posamezne razrede, vključevanje 
celotnih načrtov in priprav pa je neracionalno. Dnevnik dela ne more nadomestiti 
podrobnih učnih načrtov in učnih priprav. Je nadgradnja priprave doma in delovno 
gradivo za pomoč pri izvedbi procesa (prav tam).  

2.4.6 Pomen učnega okolja pri načrtovanju 
 

»Pomemben dejavnik kakovostnega poučevanja in načrtovanja je tudi učno okolje v 
katerem dela športni pedagog. Primernost učnega okolja označujejo številni 
dejavniki: izbor športnih naprav in orodja, njihova razporeditev v telovadnici, športni 
pod, osvetljenost, prezračevanje, število in kakovost športnih pripomočkov ter njihova 
primernost razvojni stopnji. Slabši pogoji zahtevajo improvizacijo učitelja pri 
poučevanju, večkrat pa tudi negativno vplivajo na zdravje učencev in učitelja. 
Dolžnost učitelja športne vzgoje je, da poskrbi za varne vadbene pogoje, v katerih bo 
možnost nesreč in z njimi povezanih poškodb čim manjša, sebi pa zagotovi ustrezno 
zdravo delovno okolje. Med te pogoje v prvi vrsti sodi telovadnica z vsemi svojimi 
značilnostmi« (Kovač in Jurak 2010, str. 185). 
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2.5 KAKO NAČRTOVATI 
 

»Načrtovanje je v pedagoškem procesu ena pomembnejših nalog, ki jih mora opraviti 
učitelj, sicer je njegovo pedagoško delo prepuščeno stihiji, cilji pa doseženi samo 
naključno« (Štemberger, 2011, str. 187). 

Za uspešno načrtovanje so učitelju v pomoč naslednji postopki: 

o Analiza stanja (pogoji, starostne skupine, njihove značilnosti). 
 

o Določitev ciljev (izbor, konkretizacija in operacionalizacija ciljev učnega 
načrta). 
 

o Izbira vsebin (iz učnega načrta). 
 

o Izbira didaktičnih dejavnosti (metodičnih postopkov, učnih metod). 
 

o Organizacija vadbe (izbira učnih oblik, določitev obremenitev-količina, 
intenzivnost). 
 

o Organizacija vadbe (izbira učnih pripomočkov, ki so v podporo didaktičnim 
dejavnostim. 
 

o Sprotno preverjanje doseženih ciljev (naših in učenčevih). 
 

o Usmerjanje (korigiranje) nadaljnjega dela (na podlagi sprotne analize). 
 

o Končna evalvacija, ki pokaže ali smo dobro načrtovali (ali smo dosegli 
standarde, ali so učenci zadovoljni) (Kovač, 2012). 

S predmetnikom se določi letno in tedensko število ur pouka posameznih predmetov 
oziroma predmetnih področij, število ur oddelčne skupnosti in minimalno število ur, 
potrebnih za uresničevanje učnega načrta. Z učnim načrtom se določijo vsebina 
predmetov ali predmetnih področij, standardi znanj in cilji pouka pri predmetih in 
predmetnih področjih (29. Člen Zakona o osnovni šoli, 2006). 

Učni načrt za športno vzgojo (Kovač idr. 2011) izhaja iz potreb učenca in ne v prvi 
vrsti iz vsebine. Poudarjeno je prepletanje psihomotoričnega, kognitivnega in 
afektivnega razvoja. Vse bolj v ospredju so učenčeve potrebe, zato je potrebno 
programe otroku ponuditi in jih tudi ustrezno izvajati. Učitelj mora pri svojem delu 
upoštevati posebnosti učencev, njihove gibalne in funkcionalne sposobnosti ter 
znanje, ki ga že imajo. 

Kot sestavine načrtovanja pri športni vzgoji lahko štejemo naslednje (Strel s sod. 
2002; Kovač s sod., 2004; Štemberger 2004): 

o Letni delovni načrt, v katerem so opredeljeni pogoji dela, kadrovski pogoji in 
načrti športnih dni, interesnih dejavnosti, šol v naravi itn. Letni delovni načrt 
največkrat ni v domeni posameznega učitelja, je pa pomemben dokument, s 
katerim si učitelj pomaga pri pripravi letne učne priprave. 
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o Letna učna priprava, v kateri učitelj opredeli skupno število ur pouka, analizo 
stanja (znanje učencev, gibalne sposobnosti, posebnosti razreda itn.) in 
zapiše  cilje, ki jih želi doseči, vsebine s katerimi bo dosegal zastavljene cilje in 
standarde znanja, ki izhajajo iz opredeljenih ciljev. 
 

o Tematska priprava, ki jo lahko opredelimo kot natančneje izdelan načrt za 
poučevanje posameznega sklopa iz učnega načrta. 
 

o Dnevna učna priprava, ki pomeni neposredno pripravo na uro športne vzgoje 
in je zadnji korak v procesu načrtovanja.  

V nadaljevanju bomo podrobno predstavili vsak dokument posebej. 

2.5.1 Letni delovni načrt 
 

Letni delovni načrt pripravi ravnatelj skupaj s strokovnimi delavci šole, potrdita pa ga 
svet staršev in svet šole. Svet šole sprejeme tudi poročilo o uresničevanju letnega 
delovnega načrta. Po predhodnem dogovoru z ravnateljem športni pedagogi skupaj z 
razrednimi učiteljicami pripravijo predlog za športno-vzgojno področje. Letni delovni 
načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje 
do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.  Predstavlja izhodišča za delo 
posamezne šole v enem šolskem letu. Pri pripravi ravnatelj upošteva tudi dolgoročni 
razvojni načrt šole, ki ga šola pripravi glede na populacijska gibanja v šolskem 
okolišu in vsebuje predvsem prostorsko in kadrovsko načrtovanje za daljše obdobje  
(Kovač in Strel, 2004a). 

Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-
izobraževalnega dela in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in 
obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. 
Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, 
aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola 
zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno 
izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki 
izobražujejo učitelje, raziskovalnimi institucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma 
svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za 
uresničitev programa osnovne šole (31. Člen Zakona o osnovni šoli, 2006). 

Osnovna šola z letnim delovnim načrtom določi med drugim tudi nadstandarde in 
druge programe. Uvedbo nadstandardnih dejavnosti lahko predlaga ravnatelj, 
učiteljski zbor ali svet staršev. Svet staršev mora k ravnateljevemu predlogu za 
uvedbo nadstandardnih storitev dati soglasje, preden svet šole odloča o njegovi 
uvedbi (Kovač in Jurak, 2010).  
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2.5.1.1 Vloga izvajalcev pri pripravi letnega delovnega načrta šole 
 

Strokovni aktiv (učitelji, ki poučujejo predmet šport) (Kovač, 2009): 

o pripravijo predlog izvedbe strokovnih nalog, ki bodo vključene v letni delovni 
načrt; 
 

o predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti; 
 

o opravljajo strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 

Učiteljski zbor: 

o daje mnenje o predlogu letnega delovnega načrta; 
 

o predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti. 

Ravnatelj: 

o skupaj z učiteljskim zborom pripravi predlog letnega delovnega načrta in je 
odgovoren za njegovo izvedbo; 
 

o oblikuje predlog nadstandardnih programov. 

Svet staršev: 

o daje mnenje k predlogu letnega delovnega načrta in k poročilu o njegovi 
uresničitvi; 
 

o predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti; 
 

o daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah. 

Svet šole: 

o sprejme letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi; 
 

o odloča o uvedbi nadstandardnih programov. 
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2.5.1.2 Struktura letnega delovnega načrta 
 

1. Pogoji dela (Kovač in Strel, 2004a; Kovač in Jurak, 2007; Kovač, 2002; 
Kovač, 2009) 
 

o Prostor 

Stanje (zapišemo kakšno je trenutno stanje)npr.:  

- velika telovadnica, dimenzije 30 × 16 metrov 
- mala telovadnica, dimenzije 12 × 10 metrov 
- zunanje asfaltirano igrišče, dimenzije 32 × 18 metrov 
- atletska steza prevlečena z maso (4 proge, dolžina 120 metrov) 
- jama za skok v daljino 

Načrt (zapišemo, kaj bi bilo dobro storiti v prihodnje)npr.: 

- ureditev plesne delavnice, dimenzije 10 × 10 metrov 
 

o Pripomočki  

Stanje (opis trenutnega stanja):  

športni pripomočki opis ocena stanja (3-slabo, 2-
povprečno, 1-dobro) 

blazine 10 blazin (2m × 1 m) 2 
 3 blazine (2m × 1, 20 m × 

25 cm) 
2 

koze 2 kozi 2 
odrivne deske 3 odrivne deske 1 
žoge 15 žog za odbojko 2 
 10 žog za košarko 1 
 …  
drugi pripomočki 1 zračna tlačilka 3 
 …  
 

Načrt: 

- V načrtu zapišemo katere športne in druge pripomočke, ki naj bi šola 
kupila za naslednje šolsko leto. Navedemo količino in predvidene cene 
za posamezne pripomočke, na koncu navedemo še skupen znesek. 
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o Učila  

Stanje: 

priročniki Kristan, S: Šola v naravi, Pistotnik, B: 
Osnove gibanja v športu, … 

videokasete Čuk s sod.: C program gimnastike 
računalniški programi Čuk s sod.: Aerobika 
 

Načrt: 

- V načrtu zapišemo katera učila bi še potrebovali, navedemo količino in 
predvidene cene za posamezna učila, na koncu pa navedemo še 
skupen znesek. 

 

o Osebna oprema učiteljev 

Načrt: 

- Napišemo predlog za naslednje šolsko leto. V predlogu naj bo zapisano 
ime učitelja,vrsta opreme, cena opreme in končni znesek. 
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2. Kadrovski pogoji 
 

o Redni pouk 

ime in priimek 
učitelja 

redni pouk odgovoren za drugo delo 
(interesne 
dejavnosti, šolska 
športna 
tekmovanja, 
športni dnevi) 

 1.a program Zlati 
sonček 

sodelovanje na 
športnih dnevih, 
program Zlati 
sonček 

 1.b športnovzgojni 
karton 

program Krpan, 
športnovzgojni 
karton, interesna 
dejavnost-šport za 
zdravje 

 2.a program Krpan sodelovanje na 
športnih dnevih, 
plavalno 
opismenjevanje 

 2.b program plavanja sodelovanje na 
športnih dnevih, 
plavalno 
opismenjevanje 

 3.a športne dneve program Zlati 
sonček, 
športnovzgojni 
karton 

 …   
 

o Interesne dejavnosti 

ime in priimek 
zunanjega 
sodelavca 

izobrazba oz. 
usposobljenost 

interesna 
dejavnost 

šolska športna 
tekmovanja 

 vaditelj gimnastika (1. 
triada) 

šolsko prvenstvo 

 športni pedagog šport za zdravje 
(4.r) 

/ 

 …   
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3. Strokovno spopolnjevanje 
 

o Seminarji iz Kataloga stalnega strokovnega spopolnjevanja 

 

ime in priimek naslov seminarja datum seminarja kotizacija 
 pomen načrtovanja 13. – 16. 4. 2015 50 € 
 učiteljev odnos do 

učenca 
21. -23. 5. 2015 40 € 

 …   
 

o Drugi seminarji (za učitelje na šoli, druga funkcionalna znanja) 

Seminarji za učitelje na šoli: 
Npr. seminar za učitelje, ki bodo udeleženi na plavalnem tečaju 
Cilj: pripraviti učitelje za pomoč pri učenju plavanja, predelati osnovno šolo plavanja 
Datum: 20. 4. 2015 
Kraj: bazen Tivoli, Ljubljana 
Vodja: Karmen B. 
Udeleženci: Katarina K., Borut, P. 
 
Npr: enodnevni seminar za razredne učiteljice 
Cilj: učiteljice seznaniti z analizo podatkov športnovzgojnega kartona in uporabo 
programa za grafični prikaz rezultatov 
Datum: 13. 4. 2015 
Kraj: šola 
Vodja: športni pedagog 
Udeleženci: razredne učiteljice 
Računalniški seminar: 
Cilj: spoznati pomen in rabo grafov 
Datum: 11. 5. 2015 
Kraj: šola-računalniška učilnica 
Vodja: učitelj matematike in računalništva 
Udeleženci: 
… 
 

4. Redni pouk 

- Priložimo letne učne priprave za predmet šport za posamezen razred. 

- Priložimo program plavalnega tečaja za 2. ali 3. razred, ki vključuje načrt izvedbe in 
finančno specifikacijo. 
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5. Športni dnevi 

- Zapišemo kdo je odgovoren za športne dneve v prvem, drugem in tretjem triletju ter 
kakšna je naloga vsakega učitelja (načrtovanje, pomoč pri pripravi, naročilo 
avtobusa, spremljanje …). Priložimo tudi program športnih dni za posamezen razred. 

 

razred vsebina čas zadolžen 
1. orientacijski pohod 

po označeni poti z 
nalogami 

september (datum) (ime in priimek 
učitelja in ostalih 
zadolženih) 

 planinski pohod 
(obisk trim steze 
Zadvor) 

november  

 zimske dejavnosti 
(sankanje, 
smučanje, drsanje) 

januar  

 planinski pohod 
(Debeni vrh) 

april  

 igre brez meja v 
vodi in ob njej 

junij  

2. …   
 

6. Športne interesne dejavnosti in tekmovanja 
 

o Interesne dejavnosti  

interesna 
dejavnost 

razred čas vodja, izobrazba 
oz. 
usposobljenost 

splošna športna 
vadba (fantje in 
dekleta) 

1. torek,  
13.30 – 14. 30 

športni pedagog 

nogomet (fantje) 2. ponedeljek in 
četrtek, 
15. 00- 16.00 

vaditelj 

gimnastika 1.- 3. Sreda,  
13. 00 - 13. 45 

vaditeljica 

…    
 

- Priložimo še program posameznih interesnih dejavnosti. 
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o Šolska športna tekmovanja  

termin športna 
panoga 

kategorija raven 
tekmovanja 

vodja 

25. 9. kros 1. – 9.r F in D šolsko 
prvenstvo 

(ime in priimek 
učitelja) 

29. 9. atletika 1. – 4.r F in D  razredno in 
šolsko 
prvenstvo 

 

12. 3.  atletika 5. – 9.r F in D občinsko 
prvenstvo 

 

4. 5. gimnastika 1. – 3.r D šolsko 
prvenstvo 

 

21. 9. košarka 7. – 9.r F šolsko 
medrazredno 
prvenstvo 

 

…     
 

7. Šola v naravi 

razred trajanje vsebina vodja cena na 
otroka 

3. 7 dni poletna šola v 
naravi s 
tečajem 
plavanja 

(ime in priimek 
učitelja) 

(približen 
znesek) 

5. 6 dni zimska šola v 
naravi 

  

7. 4 dni planinski tabor   
 

- Priložimo tudi program posamezne šole v naravi. 

8. Druge dejavnosti 

vrsta dejavnosti razred vodja prispevek staršev 
športni oddelki 1. – 4. (ime in priimek 

učitelja) 
(približna cena) 

športni tabor med 
poletnimi 
počitnicami 

5.   

športnovzgojni 
karton 

1. – 9.   

Zlati sonček 1. – 3.    
…    
 

- Priložimo tudi program oddelkov z dodatno športno ponudbo, program 
športnega tabora, program Zlatega sončka … 
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9. Govorilne ure in druge oblike sodelovanja s starši 

- Navedemo imena učiteljev in čas, ki je namenjen govorilni uri pri posameznem 
učitelju. Navedemo tudi druge oblike sodelovanja (npr. športno popoldne s starši, 
roditeljski sestanek s predavanjem za starše …) (Kovač in Strel, 2004a; Kovač in 
Jurak, 2007; Kovač, 2002, Kovač, 2009). 

2.5.2 Letna učna priprava 
 

Ustrezno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa je eno temeljnih vodil pri 
učiteljevem delu. Poteka na različnih ravneh, odprtost naših učnih načrtov pa 
omogoča precejšnjo stopnjo avtonomije učitelju pri pripravi lastne letne učne priprave 
na pouk. Načrtovanje pouka zahteva prožnega učitelja, ki je sposoben razmišljanja o 
različnih načinih doseganja ciljev, ki zna izbrati primerne vsebine, učne metode in 
oblike ter neprestano prilagaja strategije poučevanja učencem in konkretnim 
okoliščinam pouka (Kovač, Strel in Jurak, 2004b). 

Letna učna priprava je del učiteljeve priprave na pouk. Je učiteljev dokument, ki 
predstavlja izvedbeno različico uradnega učnega načrta kot šolskega dokumenta. 
Načrtovanje letne učne priprave mora vsebovati načrtovanje ciljev, vsebin, izbiro 
metod in vrednotenje. 

Učitelj pripravi svojo letno učno pripravo oziroma letni učni načrt na podlagi 
veljavnega učnega načrta za športno vzgojo, ki ga je potrdil strokovni svet  za 
splošno izobraževanje. Letno učno pripravo pripravi za tisti razred, ki ga poučuje. Če 
poučuje več oddelkov pripravi posamezne različice za vsak oddelek. Pri letnem 
načrtovanju učitelj upošteva sodobne tehnike načrtovanja,posebnosti šole (prostor, 
oprema, pripomočki, kadrovski, geografski pogoji) in učencev, ki jih poučuje ter šolski 
koledar. Skladno z navodili veljavnega učnega načrta se učitelj sam odloči, kolikšen 
del celotnega časa bo posvetil določenim predlaganim vsebinam (Kovač, Strel in 
Jurak, 2004b). 

Letni učni načrt oziroma letna učna priprava obsega naslednje dimenzije (Kovač, 
Strel in Jurak, 2004b): 

o Obseg:  
- kvantitativna dimenzija (število ur v predmetniku), 
- obseg znanja in raven sposobnosti, ki naj jih učenci tekom leta pridobijo 

pri pouku (učni cilji in standardi znanja). 
 

o Globino, ki jo opredeli učitelj glede na znanje, sposobnosti, možnosti, interes 
učitelja in učenca. 
 

o Strukturo, v kateri je opredeljeno zaporedje obravnave vsebin pri predmetu 
šport. 
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2.5.2.1. Struktura letne učne priprave 

Vsak letna učna priprava mora vsebovati (Kovač, 2003, v Kovač, Strel in Jurak, 
2004b): 

o Skupno število ur: 
- navedemo število ur rednega pouka in športnih dni. 

 
o Analizo stanja: 

 
- število učencev v razredu in spol, 
- materialni pogoji za izvedbo pouka, 
- raven športnih znanj, 
- telesne značilnosti, 
- stopnja razvitosti gibalnih sposobnosti, 
- vedenjske posebnosti učencev, 
- socialno klimo v razredu kot celoti, 
- zdravstvene posebnosti učencev, 
- dodatno vključevanje učencev v športne dejavnosti. 

 
o Cilje: 

 
- cilji so razdeljeni v štiri skupine, ki določajokatere gibalne sposobnosti 

učencev naj predvsem razvijamo, katera praktična in teoretična znanja 
naj učenci pridobijo ter kakšna stališča, navade in načine ravnanja naj 
si oblikujejo, 

- cilji so opredeljeni v veljavnem učnem načrtu, učitelj pa jih prilagodi 
učencem, ki jih poučuje-cilje konkretizira in operacionalizira. 
 

o Vsebine: 
 

- učitelj opredeli vsebine, s katerimi bo uresničil zastavljene cilje, 
- vsebine izbira iz predlaganih tematskih sklopov veljavnega učnega 

načrta, 
- opredeli število ur, ki jih bo namenil posameznim tematskim sklopom, 
- izbere metodične enote, 
- naloge določi kasneje v tematski pripravi 
- poleg gibalnih vsebin posreduje ob praktičnem delu tudi teoretične 

vsebine. 
 

o Standarde znanja: 
 

- učitelj sam določi standarde znanja za posamezno vsebino za svoje 
učence za vsako leto posebej v okviru standardov, ki jih učni načrt 
navaja za celo triletje. 
 

o Vrsto in način preverjanja 
 

- opredeli naloge s katerimi bo spremljal osvojene standarde znanja, 
prilagaja spolu, razvojnim značilnostim, predznanju in zmožnostim 
svojih učencev. 
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2.5.3 Tematska priprava 
 

Tematska priprava je podrobneje izdelan načrt za poučevanje posamezne teme 
predmeta  šport iz učnega načrta. V teoriji načrtovanja temu rečemo mezo raven 
načrtovanja. Vsaka tematska priprava je sestavljena iz nekaterih priprav vsebinskih 
sklopov posameznega športa (Kovač, Strel in Bučar 2004). 

Pomembnost tematskega načrtovanja za medrazredno (vertikalno) načrtovanje 

Izjemno pomembno je, da učitelj povezuje tematske priprave iz razreda v razred. 
Tako sam vidi, kako nadgrajuje praktične in teoretične vsebine (z dodajanjem novih 
vsebin ali poglabljanjem že posredovanih) in povečuje zahtevnost standardov znanj. 

Pomembnost tematskega načrtovanja za medpredmetno (horizontalno) 
načrtovanje 

Tematska priprava je pomembna tudi za uspešno načrtovanje medpredmetnega 
povezovanja. Skladno s priporočili učnega načrta in po posvetu z učitelji, ki poučujejo 
druge predmete v razredu, poskuša učitelj najti možnosti medpredmetnega 
povezovanja (Kovač, Strel in Bučar 2004). 

2.5.3.1 Struktura tematske priprave 
 

o Analiza stanja(Kovač in Jurak, 2007): 
 
- navedemo število ur pouka, ki jih nameravamo nameniti posamezni temi 

(običajno 6 do 14 ur) in morebitne posebnosti razreda (telesne značilnosti, 
zdravstveno stanje …). 
 

o Cilji: 
- operativne cilje skladno z učnim načrtom določimo že v letni učni pripravi 

na pouk. Pri tematskem načrtovanju izberemo tiste cilje, ki jih bomo 
uresničevali s posamezno športno dejavnostjo in jih podrobneje zapišemo. 
 

o Časovna razporeditev učne snovi: 
 
- običajno posamezno športno dejavnost načrtujemo v enem sklopu. 

Določene športe, zaradi svojih posebnosti lahko načrtujemo tudi v dveh 
sklopih, npr. atletiko jeseni in spomladi. 

- Oblikujemo razpredelnico s številom ur, ki so namenjene posameznemu 
tematskemu sklopu. 
 

o Vsebine in standardi znanja: 
 
- opredelimo zaporedno številko ure, stopnjo učnega procesa (posredovanje 

novih vsebin, utrjevanje, preverjanje), 
- navedemo praktične vsebine, ki jih razdelimo na uvodno-pripravljalni del, 

glavni del in sklepni del, 
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- pri vsaki uri navedemo dejavnosti za uvodni del ure ter s tem zagotovimo 
pestrost glede na glavni del ure, 

- vsebine glavnega dela razporedimo tako, da najprej posredujemo lažje 
vsebine in postopoma prehajamo k težjim, 

- opredelimo čas, namenjen utrjevanju vsebin, 
- navedemo teoretične vsebine, ki jih lahko posredujemo, 
- opredelimo didaktična navodila (dejavnosti učitelja in učencev, metode in 

oblike dela, didaktična gradiva, označimo, na kaj moramo biti še posebej 
pozorni itd.), 

- zapišemo standarde znanja in naloge s katerimi bomo te standarde 
preverili. 
 

o Preverjanje in ocenjevanje: 
 
- s pomočjo standardov znanj izberemo vsebine, ki jih bomo preverjali in 

tiste, ki jih bomo ocenjevali. Določimo naloge in datume preverjanja in 
ocenjevanja. Preverimo lahko tudi teoretično znanje. 

2.5.4 Dnevna oz. učna priprava 
 

Priprava na posamezno uro je zadnji segment pri načrtovanju športno–vzgojnega 
procesa. Je zapis načrtovanja didaktične izvedbe pouka za posamezno vadbeno 
enoto. 

»Biti mora jasna in temeljita in naj vsebuje elemente, ki nam bodo pomagali, da bo 
naše delo potekalo tekoče.« (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011, str. 97) 

Priprava na pouk je obvezna po šolski zakonodaji in vsebuje (Kovač in Jurak, 2007): 

o učno pripravo (s pripravo določenih učnih gradiv, npr.plakat, učni lističi); 
o pripravo potrebnih pripomočkov in izobraževalne tehnologije (neposredno pred 

uro si učitelj pripravi žoge, videoposnetke, kredo, … 
o psihološko pripravo na uro. 

Učna priprava vsebuje vsebinski zapis priprave na posamezno učno uro z (Kovač in 
Strel, 2004b): 

- opredelitvijo značilnosti ure, 
- cilji, 
- vsebinami, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje, 
- dejavnostmi (nalogami), ki učence vodijo k zastavljenim ciljem, 
- načrtom didaktične izvedbe pouka, 
- opredelitvijo organizacije, 
- opredelitvijo obremenitve učencev, 
- opredelitvijo pripomočkov in izobraževalne tehnologije (Kovač, Strel, 

2004b). 
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2.5.4.1 Struktura učne priprave 
 

Učna priprava vsebuje (Kovač in Jurak, 2007): 

o Glavo priprave (osnovni podatki o razredu in poteku ure; temeljna vsebina in 
stopnja učnega procesa). 
 

o Opredelitev osnovnih značilnosti ure: 
- taksonomska opredelitev ciljev,  
- izbira metodičnih enot,  
- prevladujoče učne metode in oblike, i 
- zbor pripomočkov in izobraževalne tehnologije. 

 
o Načrt didaktične izvedbe pouka (pripravljalni, glavni in po potrebi sklepni 

del):  
- izbor vsebin, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje (snovna 

priprava); 
- zaporedje didaktičnih korakov (dejavnosti, ki učence vodijo k zastavljenim 

ciljem; načini dela učitelja (metodična priprava); 
- opredelitev organizacije; 
- opredelitev obremenitve učencev. 

 
o Analiza ure (učitelj jo opravi po končani uri). 

Vadbena ura je lahko namenjena podajanju novih vsebin, utrjevanju ali preverjanju. 
Vsaka vadbena ura pa je sestavljena iz treh delov: 

o pripravljalnega (uvod, splošno in specialno ogrevanje), 
 

o glavnega (določata ga stopnja učnega procesa - posredovanje novih vsebin, 
utrjevanje in preverjanje ter vsebina (atletika, nogomet, …). priprava za glavni 
del ure je sestavljena iz snovne, metodične, organizacijske in količinske 
priprave), 
 

o sklepnega (umiritev, analiza, napoved naslednje vadbene ure) (Kovač in 
Strel, 2004b). 
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2.6 DOSEDANJE RAZISKAVE 
 

Rezultati raziskav (Štemberger, 2003, 2004, 2011) kažejo na dejstvo, da je 
načrtovanje športno-vzgojnega procesa neprimerno. Načrtovanje dnevnih učnih 
priprav je na najvišji ravni oziroma je na šolah najpogosteje prisotno in izpolnjuje 
največ meril načrtovanja. Slabše stanje se kaže na ravni letnega delovnega načrta za 
predmet šport, letne učne priprave za predmet šport in tematskih priprav. V večini 
primerov je načrtovanje predmeta šport neustrezno ali pomanjkljivo. Ne upošteva se 
posebnosti otrok niti drugih pomembnih elementov kot so materialni pogoji, 
posebnost šole ipd. Neustrezno, pomanjkljivo in strokovno oporečno vodenje pa ima 
za posledico tudi neustrezno vodenje  športno-vzgojnega procesa. 

Rezultati kažejo tudi na to, da učiteljice pri načrtovanju večinoma ne uporabljajo 
rezultatov testiranj za športno–vzgojni karton, prav tako pa tudi ne opisnih ocen. In 
prav iz teh dokumentov učitelj pridobi podatke o posebnosti učencev, ki jih potrebuje, 
da bi lahko ustrezno izdelal letno učno pripravo za predmet šport. Učiteljice ne 
upoštevajo predznanja učencev, zato sklepamo, da načrtujejo stihijsko oziroma letno 
učno pripravo prenašajo iz leta v leto, ne da bi jo prilagajale učencem (Štemberger, 
2004a). 

Slabo stanje se kaže tudi na področju sodelovanja razrednega učitelja s športnim 
pedagogom. Štembergerjeva (2003) ugotavlja, da pri pripravi letne priprave učitelji 
največ sodelujejo s kolegom razrednim učiteljem ali delajo sami, s športnim 
pedagogom pa redko ali nikoli ne sodelujejo. Prav tako Štembergerjeva (2009) 
ugotavlja, da se razredni učitelji ne radi udeležujejo omizij in seminarjev, kjer bi jim 
ponudili dodatno znanje na področju predmeta šport (Štemberger, 2009). 

Slabo stanje na področju načrtovanja se kratkoročno odraža v nekakovostnem 
procesu športne vzgoje, dolgoročno pa v kvaliteti življenja vsakega posameznika, 
kateremu pa učitelji posvečajo premalo pozornosti (Pajduh, 2009). 

Rešitve so morda v tem, da bi se morali  razredni učitelji še bolj usposobiti za 
načrtovanje pri predmetu šport. Morda  bi morala vodstva šol več pozornosti nameniti 
preverjanju kakovosti dela na tem področju (preverjanje letnih učnih načrtov za 
predmet šport, pomoč pri načrtovanju,hospitacije, spodbujanje dodatnega 
izobraževanja).Učiteljem bi bili pri načrtovanju v pomoč priročniki, ki bi vsebovali vse 
potrebne informacije za delo pri predmetu šport (Štemberger, 2004). 

Vrsto pomanjkljivosti, na katere kažejo dosedanje raziskave,bi bilo vsekakor potrebno 
odpraviti. 
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3. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Danes nam splet ponuja neomejeno količino že pripravljenih učnih gradiv (letnih 
učnih priprav, priprav na posamezno uro, učnih listov, …). Vprašanje pa je, če so 
gradiva res ustrezno pripravljena, da jih lahko učitelji in učiteljice uporabljajo pri 
poučevanju. So priprave in ostala gradiva s spleta napisana strokovno, v skladu s 
pravili načrtovanja in pisanja priprav, vsebujejo vse elemente načrtovanja? To je le 
nekaj dvomov o že pripravljenih gradivih, dostopnih na spletnih straneh založb in pa 
straneh kot so priprave. net, učiteljska. net., … 

Dosedanje raziskave kažejo na pomanjkljivo in neustrezno načrtovanje pri predmetu 
šport, zato nas zanima kvaliteta in strokovnost že pripravljenih letnih učnih priprav za 
predmet šport, ki so dostopne na spletu. Analizirali smo letne učne priprave, ki so 
uradno ponujene, dostopne na spletnih straneh založb, pa tudi letne učne priprave s 
spletnih strani, ki so namenjene učiteljem (npr. učiteljska.net, priprave.net). Zanimalo 
nas je, kakšna so ta gradiva, ki nam jih ponuja splet, ali so letne učne priprave 
napisane v skladu z veljavnim učnim načrtom za predmet šport, ali so primerne za 
uporabo in strokovno napisane, ali vsebujejo vse sestavne dele, ki so značilni za to 
raven načrtovanja. Obenem pa nas je zanimalo tudi mnenje učiteljev, ki poučujejo 
predmet šport v prvi in drugi triadi o že pripravljenih gradivih s spleta na splošno in za 
predmet šport, ali jih sami kdaj uporabijo, pregledajo, popravijo in podobno. Namen 
magistrskega dela je opozoriti na napake in pomanjkljivosti v že pripravljenih gradivih 
s spleta in poudariti pomen ustreznega načrtovanja, kajti izhodišče za načrtovanje pri 
predmetu šport so učenci in njihove značilnosti. Ob upoštevanju tega želimo vplivati 
na izboljšanje in večjo kakovost učnih ur pri predmetu šport.  
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4. CILJI RAZISKAVE IN HIPOTEZE 
 

V magistrski nalogi smo želeli preučiti letne učne priprave za predmet šport, ki jih 
najdemo na spletu, obenem pa nas je zanimalo tudi mnenje učiteljev o že 
pripravljenih gradivih s spleta. Zato smo raziskovalni del naloge razdelili na dva dela, 
del, ki se nanaša na analizo letnih učnih priprav in del, ki se nanaša na analizo 
anketnega vprašalnika za učitelje. Zaradi večje preglednosti smo tudi cilje in hipoteze 
razdelili na dva dela. V prvem delu so zapisani cilji in hipoteze, ki se nanašajo na 
analizo letnih učnih priprav za predmet šport, v drugem delu pa se cilji in hipoteze 
nanašajo na analizo anketnega vprašalnika za učitelje. 

4.1 ANALIZA LETNIH UČNIH PRIPRAV 
 

Cilji: 

 Ugotoviti, ali letne učne priprave s spleta vsebujejo vse sestavne dele, ki so 
značilni za to raven načrtovanja (skupno število ur, analiza stanja, cilji, 
vsebine, standardi znanja, vrsta in način preverjanja znanja). 

 Ugotoviti, ali je v letnih učnih pripravah s spleta navedeno število ur rednega 
pouka in športnih dni. 

 Ugotoviti, ali letne učne priprave s spleta vsebujejo podatke o analizi stanja 
(podatki o učencih, njihovih telesnih značilnostih, gibalnih sposobnostih, 
zdravstvenih posebnostih, podatki o socialni klimi in vedenjskih značilnostih 
učencev ter podatki o ravni športnih znanj in  dodatni vključenosti učencev v 
športne dejavnosti). 

 Ugotoviti, ali so cilji v letnih učnih pripravah s spleta ustrezno zapisani 
(konkretizirani in operacionalizirani) in v skladu z učnim načrtom. 

 Ugotoviti, ali so v letnih učnih pripravah s spleta vsebine opredeljene glede na 
veljavni učni načrt za predmet šport. 

 Ugotoviti, ali je v letnih učnih pripravah s spleta opredeljeno število ur za 
posamezne tematske sklope. 

 Ugotoviti, ali so v letnih učnih pripravah s spleta določeni standardi znanja za 
posamezno vsebino v skladu z učnim načrtom. 

 Ugotoviti, ali je v letnih učnih pripravah s spleta zapisana vrsta in način 
preverjanja znanja. 

Glede na postavljene cilje, smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H1:Večina letnih učnih priprav s spleta ne vsebuje vseh sestavnih delov, ki so 
značilni za to raven načrtovanja. 

H2:V večini letnih učnih priprav s spleta ni opredeljenega števila ur rednega pouka in 
športnih dni. 

H3: Večina letnih učnih priprav s spleta ne vsebuje podatkov o analizi stanja 
(podatkov o učencih, njihovih telesnih značilnostih, gibalnih sposobnostih, 
zdravstvenih posebnostih, podatkov o socialni klimi in vedenjskih značilnostih 
učencev ter podatkov o ravni športnih znanj in  dodatni vključenosti učencev v 
športne dejavnosti). 
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H4: Cilji v letnih učnih pripravah s spleta so ustrezno zapisani (konkretizirani in 
operacionalizirani) in so v skladu z učnim načrtom. 

H5: V večini letnih učnih priprav s spleta so vsebine opredeljene v skladu z veljavnim 
učnim načrtom za predmet šport. 

H6: Večina letnih učnih  priprav s spleta nima opredeljenega števila ur za posamezne 
tematske sklope. 

H7: Večina letnih učnih priprav s spleta nima opredeljenih standardov znanja za 
posamezno vsebino v skladu z učnim načrtom. 

H8: V večini letnih učnih priprav s spleta ni zapisana vrsta in način preverjanja 
znanja. 

4.2 VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 
 
Cilji: 

 Ugotoviti, ali učitelji poznajo spletne strani, ki vsebujejo že pripravljena 
gradiva. 

 Ugotoviti, kako pogosto uporabljajo že pripravljena gradiva s spleta. 
 Ugotoviti, kdaj najpogosteje uporabijo že pripravljena gradiva (npr. ko jim 

zmanjka časa za načrtovanje, kot dopolnitev …). 
 Ugotoviti, katera že pripravljena gradiva s spleta najpogosteje uporabljajo 

(urne, tematske, letne priprave, učne liste). 
 Ugotoviti, kakšno je mnenje učiteljev o uporabnosti že pripravljenih gradiv s 

spleta.  
 Ugotoviti, kakšno je mnenje učiteljev o strokovnosti že pripravljenih gradiv s 

spleta. 
 Ugotoviti, ali učitelji gradiva s spleta pregledajo in dopolnijo, preden jih 

uporabijo. 
 Ugotoviti,  ali učitelji menijo, da imajo sami dovolj znanja za načrtovanje pri 

predmetu šport. 

Glede na postavljene cilje smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H1:Večina učiteljev pozna spletne strani z že pripravljenimi gradivi. 

H2:Učitelji pogosto uporabljajo že pripravljena gradiva s spleta. 

H3: Večina učiteljev najpogosteje uporabi gradiva s spleta, ko jim zmanjka časa za 
pripravo in načrtovanje. 

H4: Večina učiteljev najpogosteje uporablja že pripravljene urne priprave in učne 
liste. 

H5: Večina učiteljev meni, da so že pripravljena gradiva s spleta uporabna. 

H6: Večina učiteljev meni, da so že pripravljena gradiva strokovno napisana. 

H7: Večina učiteljev pred uporabo že pripravljenih gradiv s spleta ne pregleda. 

H8:Večina učiteljev meni, da imajo dovolj znanja na področju načrtovanja za predmet 
šport.  



32 

5. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 
pedagoškega raziskovanja.  V raziskavi smo uporabili kvalitativni in kvantitativni 
raziskovalni pristop. 

5.1 VZOREC 

5.1.1 Vzorec merjencev 
 

Način vzorčenja je neslučajnostni, namenski. V prvem delu raziskave, smo za namen 
analize na spletu in sicer na spletnih straneh založb in na straneh, ki so namenjene 
učiteljem, poiskali 15 letnih učnih priprav za predmet šport. V drugem delu raziskave 
pa je anketni vprašalnik izpolnilo 46 učiteljev, ki poučujejo predmet šport v prvi in 
drugi triadi osnovne šole.  

5.1.2 Vzorec spremenljivk 
 

V prvem delu raziskave smo za namen analize oblikovali kriterije po katerih smo 
analizirali že pripravljene letne učne priprave s spleta in sicer za predmet šport.  

Spremenljivke v kriterijih za analizo priprav: 

- sestavni deli letne učne priprave za predmet šport, 
- število ur rednega pouka in športnih dni, 
- analiza stanja, 
- cilji, 
- vsebine, 
- standardi znanja, 
- vrsta in način preverjanja. 

Za pridobivanje rezultatov drugega raziskovalnega dela smo sestavili anonimni 
anketni vprašalnik z namenom ugotavljanja mnenja učiteljev o že pripravljenih 
gradivih, dostopnih na spletu. Učitelji so odgovarjali na vprašanja odprtega in 
zaprtega tipa. V vprašalniku so učitelji, ki poučujejo predmet šport na začetku zapisali 
ime šole, na kateri poučujejo, starost v letih, izobrazbo in pa opredelili razred v 
katerem poučujejo predmet šport. Anketni vprašalnik zajema 14 vprašanj, od tega je 
prva polovica  vprašanj namenjenih rabi in pogostosti uporabe že pripravljenih 
spletnih gradiv, drugi del vprašanj pa se nanaša na rabo, uporabnost, strokovnost in 
prilagoditev že pripravljenih gradiv samo za predmet šport. 
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Spremenljivke v vprašalniku: 

- raba že pripravljenih spletnih gradiv; 
- poznavanje  spletnih strani z že pripravljenimi gradivi; 
- pogostost rabe spletnih gradiv; 
- razlog za rabo gradiv; 
- raba gradiv glede na razred; 
- raba gradiv glede na vrsto priprave; 
- pogostost rabe spletnih gradiv za predmet šport; 
- mnenje o uporabnosti in strokovnosti že pripravljenih gradiv; 
- prilagajanje spletnih gradiv svojim učencem; 
- kompetence za poučevanje predmeta šport. 

5.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

V prvem delu raziskave smo opravili analizo že pripravljenih letnih učnih priprav za 
predmet šport,  ki so bile dostopne na spletnih straneh. Za namen analize smo 
pripravili kriterije, po katerih smo analizirali in vrednotili omenjene dokumente. V 
drugem delu raziskave nas je zanimalo mnenje učiteljev o že pripravljenih gradivih s 
spleta. Izdelali smo anketni vprašalnik. 

V prvem delu raziskave je pridobivanje podatkov potekalo v mesecu marcu in aprilu 
leta 2015. Na prej omenjenih spletnih straneh smo poiskali že pripravljene letne učne 
priprave za predmet šport. Gradiva smo natisnili in pripravili za analizo. V drugem 
delu raziskave je pridobivanje podatkov potekalo v mesecu maju 2015. Najprej smo 
stopili v stik z ravnatelji osnovnih šol in jih prosili za posredovanje anketnih 
vprašalnikov razrednim učiteljem in športnim pedagogom, ki poučujejo predmet šport 
v prvi in drugi triadi. Anketne vprašalnike smo na šole nesli osebno ali pa  jih smo 
poslali po elektronski pošti.  

5.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

V prvem delu raziskave smo zastavljene cilje dosegli z analizo dokumentov. Podatke 
smo analizirali glede na zastavljene kriterije in jih ročno vnesli v preglednice. 
Rezultate smo predstavili grafično in opisno. V drugem delu raziskave smo številčne 
podatke najprej vnesli v tabelo programa Excel, nato pa smo jih statistično obdelali v 
programu SPSS. Izračunali smo pogostost pojavljanja posameznih odgovorov 
oziroma frekvenco in njihovo izraženost v odstotkih.  
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6. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

V tem poglavju smo predstavili rezultate in ugotovitve dveh raziskovalnih delov 
naloge. Rezultati empiričnega dela so predstavljeni v dveh podpoglavjih in sicer 
najprej rezultati, ki smo jih dobili z analizo spletnih letnih učnih priprav za predmet 
šport, nato pa rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega vprašalnika. 

Rezultati, ki smo jih pridobili z analizo priprav, so prikazani za vsak kriterij posebej. 
Podatki so predstavljeni v tabelah ali grafično, temu sledi interpretacija in potrditev ali 
zavrnitev hipotez. V svojem poglavju so predstavljeni tudi rezultati anketnega 
vprašalnika. Rezultati so predstavljeni za vsako vprašanje posebej. Prav tako so 
predstavljeni grafično ali v tabelah, podkrepljeni z besedno analizo čemur sledi 
potrditev ali zavrnitev hipotez. 

6.1 REZULTATI ANALIZE LETNIH UČNIH PRIPRAV S SPLETA ZA 
PREDMET ŠPORT 

 

V analizo smo zajeli 15 letnih učnih priprav za predmet šport, ki smo jih dobili na treh 
spletnih straneh. V nadaljevanju smo prikazali število pridobljenih priprav za predmet 
šport glede na spletno stran in pa glede na razred, za katerega so napisane. 

Tabela 1: Prikaz letnih učnih priprav za predmet šport glede na spletno stran 

SPLETNE STRANI ŠTEVILO LUP ZA PREDMET ŠPORT 

www.priprave.net  9 

www.devetletka.net  3 

učiteljska.net 3 

 

Največje število priprav (9), ki smo jih potrebovali za namen naše raziskave smo 
dobili s spletne strani www.priprave.net, po 3 letne učne priprave za predmet šport pa 
smo dobili na spletni strani www.devetletka.net in učiteljska.net.  

Na splošno je na spletu in omenjenih spletnih straneh največ priprav  na posamezno 
učno uro in sicer prevladujejo urne priprave za predmete kot so matematika, 
slovenski jezik in spoznavanje okolja. Za ostale predmete je priprav manj. Za 
predmet šport prav tako najlažje dobimo urne priprave, zato so nam letne učne 
priprave predstavljale izziv, saj jih nismo z lahkoto našli. 
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Tabela 2: Prikaz letnih učnih priprav za predmet šport glede na posamezen razred 

RAZRED ŠTEVILO LUP ZA PREDMET ŠPORT 

1. 4 

2. 3 

3. 4 

4. 3 

5. 1 

 

Največ letnih učnih priprav za šport smo našli za prvi in tretji razred (po 4), nekoliko 
manj, po 3 letne učne priprave za drugi in četrti razred in le eno letno učno pripravo 
za predmet šport za peti razred. 

 

KRITERIJ 1: Sestavni deli letne učne priprave 

S tem kriterijem smo želeli preveriti ali letne učne priprave za predmet šport 
vsebujejo vse sestavne dele, ki so značilni za to raven načrtovanja. Kakovostna letna 
učna priprava mora vsebovati skupno število ur predmeta šport, analizo stanja, cilje, 
vsebine, standarde znanja ter vrsto in način preverjanja znanja. S tem kriterijem smo 
preverjali le prisotnost posameznih sestavin v letnih učnih pripravah, ne pa tudi 
kakovosti zapisanih kriterijev. Le te smo preverjali v nadaljevanju in sicer vsakega 
posebej. 

Tabela 3: Sestavni deli letne učne priprave za predmet šport 

SESTAVNI DELI LUP f f % 

skupno število ur predmeta 
šport 

10 66,7 

podatki o analizi stanja 0 0,0 

cilji  14 93,3 

vsebine  15 100,0 

standardi znanja 11 73,3 

vrsta in način preverjanja 
znanja 

1 6,7 

 

Rezultati so pokazali, da so v letnih učnih pripravah za predmet šport vsebine 
največkrat zapisane, saj smo zapis o vsebinah oziroma vsaj o vsebinskih sklopih 
našli v vseh pripravah (100%). In sicer gre za zapis športnih vsebin, ki naj bi se 
izvajale med učnimi urami predmeta šport (različni teki in hoje, elementarne igre, 
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orientacija, plezanje, skoki ipd.). V nekaterih pripravah so vsebine razdeljene glede 
na posamezni tematski sklop (atletska abeceda, gimnastika …), drugod so vsebine le 
naštete. 93,3% letnih učnih priprav za predmet šport je imelo zapisane cilje, izjema je 
le ena priprava, ki ni imela zapisanih ciljev. Ta podatek nas je presenetil, saj smo 
pričakovali, da bodo imele vse priprave opredeljene cilje, kajti načrtovanja predmeta 
šport brez ciljev si ne gre predstavljati. Na podlagi ciljev namreč načrtujemo tudi 
dejavnosti in naredimo okvir kaj želimo, da bi se učenci naučili. Cilji so naše smernice 
oziroma vodilo pri delu, zato bi zapis ciljev morale vsebovati prav vse priprave, brez 
izjeme. 

Večina letnih učnih priprav (73,3%) je vsebovala zapis o standardih znanja, 66,7% 
priprav pa je imelo opredeljeno skupno število ur predmeta šport. Le ena učna 
priprava (6,7%) je vsebovala zapis o vrsti in načinu preverjanja znanja. 

Kot smo pričakovali letne učne priprave nimajo zapisanih vseh sestavnih delov, ki so 
značilni za to raven načrtovanja. Pripravam povsem manjkajo podatki o analizi 
stanja, saj teh podatkov nismo našli v nobeni pripravi. Tudi nismo pričakovali, da 
bodo podatki o analizi stanja nazorno in podrobno zapisani. Učitelj mora varovati 
podatke učencev in podrobnih zapisov o učencih ne sme objavljati na spletu. Prav 
tako vemo, da učitelj opravi analizo stanja glede na razred oziroma učence, ki jih 
poučuje, pri tem pa mora upoštevati še materialne pogoje za izvedbo pouka. Velja pa 
opozoriti na dejstvo, da v  pripravah analiza stanja sploh ni bila omenjena oziroma v 
nobeni pripravi nismo našli niti prostora, kamor bi učitelj podatke o analizi stanja 
lahko zapisal. Tako dvom, da učitelji pri načrtovanju predmeta šport sploh ne 
upoštevajo analize stanja, ostaja. 

V letnih učnih pripravah smo zasledili vsebine, ki niso značilne raven letnega 
načrtovanja. Nekatere letne učne priprave so vsebovale poglavja: pripomočki, 
teoretične vsebine, medpredmetne povezave, struktura pouka, didaktični sistemi, in 
prevladujoče dejavnosti učencev. Načeloma teh sestavin v letno učno pripravo ne 
vključujemo. Poglavja kot so pripomočki, medpredmetne povezave, teoretične 
vsebine, dejavnosti učencev so sestavni deli učne priprave na posamezno uro, 
ostalih navedenih sestavin pa ne moremo vključiti v nobeno raven načrtovanja. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov, hipotezo 1, ki pravi, da večina letnih učnih priprav 
s spleta ne vsebuje vseh sestavnih delov, ki so značilni za letno raven načrtovanja pri 
predmetu šport lahko potrdimo.  

KRITERIJ 2: Število ur rednega pouka in športnih dni 
S tem kriterijem smo želeli še bolj natančno preveriti ali imajo letne učne priprave, ki 
smo jih pridobili s spleta, opredeljeno koliko ur je v enem šolskem letu namenjenih 
predmetu šport in ali imajo opredeljeno tudi število športnih dni v šolskem letu.  

Tabela 4: Število ur rednega pouka in športnih dni 

OPREDELJENO f f % 

število ur rednega pouka 7 46,7 

število ur rednega pouka in 
športnih dni 

 3  20,0 
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Iz tabele je razvidno, da je le 20,0 % letnih učnih priprav za predmet šport vsebovalo 
podatke o številu ur rednega pouka in športnih dnevih, medtem ko je 46,7 % letnih 
učnih priprav vsebovalo le podatek o številu ur rednega pouka, 33,3 % letnih učnih 
priprav pa ni vsebovalo podatkov ne o številu ur rednega pouka ne o številu športnih 
dni. Možno pa je, da v letnih učnih pripravah v večini nismo našli opredelitve in števila 
športnih dni, ker je že v učnem načrtu zapisano, da moramo letno izvesti 5 športnih 
dni. 

Hipotezo 2, ki pravi, da v večini letnih učnih priprav s spleta ni opredeljenega števila 
ur rednega pouka in športnih dni lahko potrdimo, saj je le 20,0 % analiziranih priprav 
vsebovalo podatke o številu ur rednega pouka in športnih dnevih, medtem ko je 46,7 
% priprav vsebovalo le podatek o številu ur rednega pouka. 

 

KRITERIJ 3: Podatki  o analizi stanja 

S tem kriterijem smo se želeli še bolj poglobiti v že pripravljene spletne priprave in 
poiskati v pripravah kakršnekoli podatke o analizi stanja, ki so za sam proces 
načrtovanja pri predmetu šport zelo pomembni. 

Tabela 5: Analiza stanja 

SESTAVNI DELI ANALIZE 
STANJA 

f f % 

število učencev v razredu 
in spol 

1 6,7 

raven športnih znanj 0 0 
telesne značilnosti 0 0 
stopnja razvitosti gibalnih 
sposobnosti 

0 0 

vedenjske posebnosti 
učencev 

0 0 

socialno klimo v razredu 0 0 
zdravstvene posebnosti  0 0 
dodatno vključevanje 
učencev v športne 
dejavnosti 

2 13,3 

 

Iz tabele je razvidno, da so že pripravljene letne učne priprave za predmet šport 
pomanjkljivo napisane, saj ne vsebujejo podatkov o analizi stanja, ki so ključni za 
uspešno načrtovanje in poučevanje predmeta šport. Le ena letna učna priprava 
(6,7%) je vsebovala podatke o številu učencev in spolu, v dveh letnih učnih pripravah 
(13,3%) pa smo našli zapis o dodatnem vključevanju učencev v športne dejavnosti.  

Kot smo že predhodno zapisali, nismo pričakovali, da bodo podatki o analizi stanja 
podrobno in nazorno zapisani, saj vemo, da analize stanja ni enostavno narediti. 
Učitelj  pri analizi stanja najprej upošteva učence in sicer njihove telesne značilnosti, 
športna znanja, zdravstvene in vedenjske posebnosti ter stopnjo razvitosti gibalnih 
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sposobnosti. Če je učence že poučeval, te podatke večinoma ima, v kolikor še ni 
poučeval učencev za katere načrtuje letno pripravo se mora o tem pozanimati pri 
predhodnih učiteljih in seveda mora te podatke sam tudi preveriti. Učenci lahko skozi 
šolsko leto svoja znanja izboljšajo, zato je pomembno nenehno spreminjanje in 
prilagajanje dejavnosti njihovim potrebam, da bi jim zagotovili čim večji napredek. 
Veliko vlogo pri analizi stanja imajo tudi materialni pogoji za izvedbo pouka, saj učitelj 
ob boljših materialnih pogojih lažje načrtuje izvedbo. Ker vsi ti dejavniki niso 
natančno določeni pred začetkom šolskega leta, učitelj ne more v letno učno pripravo 
zapisati natančne analize stanja, temveč jo glede na okoliščine in dejavnike zapiše, 
ko je to možno. Zopet pa opozarjamo na dejstvo, da v analiziranih spletnih pripravah 
analiza stanja sploh ni bila omenjena oziroma v nobeni pripravi nismo našli niti 
prostora, kamor bi učitelj podatke lahko zapisal. Tako vprašanje ali učitelji v letno 
učno pripravo za predmet šport sploh vključijo analizo stanja, ostaja.   

Hipotezo 3, ki pravi, da večina letnih učnih priprav s spleta ne vsebuje podatkov o 
analizi stanja (podatkov o učencih, njihovih telesnih značilnostih, gibalnih 
sposobnostih, zdravstvenih posebnostih, podatkov o socialni klimi in vedenjskih 
značilnostih učencev ter podatkov o ravni športnih znanj in  dodatni vključenosti 
učencev v športne dejavnosti), lahko v celoti potrdimo. 

 

KRITERIJ 4: Konkretizirani in operacionalizirani cilji 

S tem kriterijem smo želeli preveriti katero vrsto ciljev, splošne ali operativne, 
vsebujejo priprave ter preveriti skladnost le teh z veljavnim učnim načrtom za 
predmet šport. 

Tabela 6: Zapis ciljev 

VRSTA CILJEV f f % 

brez ciljev 1 6,7 

samo splošni 0 0,0 

samo operativni 8 53,3 

splošni in operativni 6 40,0 

 

Splošne in operativne cilje je vsebovalo 40% letnih učnih priprav za predmet šport, 
medtem ko je največ, 53,3% priprav vsebovalo le operativne cilje. Presenetilo nas je, 
da ena letna učna priprava (6,7%) sploh ni vsebovala ciljev. 
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Zanimalo nas je tudi ali so zapisani cilji v skladu z učnim načrtom, zato smo posebej 
analizirali splošne in operativne cilje glede na učni načrt. 

Slika 1:Skladnost splošnih ciljev z učnim načrtom 

 

 

Ugotovili smo, da so v 40,0% letnih učnih priprav vsi splošni cilji zapisani v skladu z 
veljavnim učnim načrtom za predmet šport, medtem ko 60,0% letnih učnih priprav za 
predmet šport sploh ni imelo opredeljenih splošnih ciljev. Splošni cilji so že zapisani v 
veljavnem učnem načrtu, zato zapis splošnih ciljev v letni učni pripravi tudi ni 
obvezen. 

 

60,0%

40,0%

splošni cilji v skladu z UN
priprave brez splošnih ciljev priprave s splošnimi cilju v skladu z UN
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Slika 2:Skladnost operativnih ciljev z učnim načrtom 

 

 

Pri operativnih ciljih pa smo prišli do naslednjih ugotovitev: 66,7% priprav je imelo 
operativne cilje opredeljene v skladu z UN, pri 26,7% priprav se operativni cilji niso 
ujemali z UN, ena priprava (6,7%) pa sploh ni imela zapisanih operativnih ciljev. 

Operativni cilji naj bi bili razdeljeni v štiri skupine, ki določajo in poudarjajo ustrezno 
gibalno učinkovitost, usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, 
razumevanje pomena gibanja in športa in oblikovanje stališč, navad in načinov 
ravnanja ter prijetno doživljanje športa (Kovač idr. 2011). Cilji so opredeljeni v 
veljavnem učnem načrtu, učitelj pa jih prilagodi učencem, ki jih poučuje-cilje 
konkretizira in operacionalizira. 

Priprave, ki smo jih zajeli v analizo so v 93,3% imele zapisane operativne cilje, 
vendar pa slaba tretjina teh ciljev (26,7%) ni bila ustrezno zapisana in ni v skladu z 
učnim načrtom. Zapisani cilji so preveč splošni, predvsem pa bi učitelji lahko zapisali 
še kakšen cilj več. Predvsem pa smo opazili, da učitelji pri pripravi letnih učnih 
priprav za predmet šport v večini (66,7%) sledijo učnemu načrtu in zapišejo 
operativne cilje, pa vendar ti cilji niso prilagojeni učencem, ki jih poučujejo, saj so v 
veliki večini le prepisani iz učnega načrta. Zato poudarjamo in opozarjamo, da je učni 
načrt učiteljem v vodilo in oporo in ne recept za delo. 

Na podlagi rezultatov našo četrto hipotezo, ki pravi, da so cilji v letnih učnih 
pripravah s spleta ustrezno zapisani (konkretizirani in operacionalizirani) in v skladu z 
učnim načrtom ovržemo, saj naše ugotovitve kažejo, da je le 66,7% operativnih ciljev 
skladnih z učnim načrtom. 

  

66,7%

26,7%

6,7%

operativni cilji v skladu z UN
priprave z operativnimi cilji v skladu z UN

priprave z operativnimi cilji, ki niso v skladu z UN

priprave brez operativnih ciljev
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KRITERIJ 5: Vsebine v skladu z učnim načrtom 

S tem kriterijem smo želeli preveriti ali so v spletnih letnih pripravah za predmet šport 
zapisane vse vsebine, ki so predvidene v učnem načrtu, ali so v skladu z UN in ali je 
poimenovanje vsebin v skladu z UN. 

Slika 3:Vsebine v skladu z UN 

 

 

Rezultati so pokazali, da imajo spletne letne učne priprave za predmet šport v veliki 
večini, kar 86,7% vsebine opredeljene glede na učni načrt. Majhen delež analiziranih 
priprav (13,3%) pa našega kriterija ni izpolnjeval, ker so v pripravah določene 
vsebine manjkale oziroma so bili določeni le tematski sklopi in ne podrobnejše 
vsebine. 

 

86,7%

13,3%

skladnost vsebin z UN
vsebine skladne z UN neskladne vsebine z UN
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Slika 4:Poimenovanje vsebin v skladu z UN 

 

 

Enake  rezultate smo dobili pri skladnosti poimenovanja vsebin z učnim načrtom in 
sicer je 86,7% priprav imelo poimenovane vsebine tako kot so v UN, v dveh primerih 
letnih učnih priprav (13,3%), pa vsebine niso bile podrobno zapisane, določen je bil le 
tematski sklop zato tudi skladnosti poimenovanja nismo mogli ugotavljati. 

Tabela 7: Manjkajoče vsebine 

MANJKAJOČE VSEBINE: 

pohodništvo 

plavanje 

naskoki na orodja 

vaje ravnotežja 

met žogice 

padanja 

vlečenja 

skok v višino 

vesa in opora 

igre z žogo 

 

86,7%

13,3%

poimenovanje vsebin v skladu z UN
skladno poimenovanje z UN neskladno poimenovanje z UN
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Preverili smo tudi, katere vsebine učitelji največkrat izpuščajo pri pisanju priprav in 
ugotovili, da so to najpogosteje vsebine pohodništva, ki so v tretjini priprav 
pomanjkljivo opredeljene pri športnih dnevih, v večini pa teh vsebin v letnih učnih 
pripravah nismo našli. Med manjkajočimi vsebinami, ki bi morale biti opredeljene v 
določenih razredih so še: vsebine plavanja, naskoki na orodja, vaje ravnotežja, meti 
žogice, padanja, vlečenja, skoki v višino, vesa in opora ter igre z žogo.  

Hipotezo 5, ki pravi, da so v večini letnih učnih priprav s spleta vsebine opredeljene v 
skladu z veljavnim učnim načrtom za predmet šport potrdimo, saj so bile v veliki 
večini letnih učnih priprav za predmet šport vsebine opredeljene v skladu z UN, prav 
tako je bilo poimenovanje v večini skladno z UN. 

 

KRITERIJ 6: Število ur za posamezne tematske sklope 

S tem kriterijem smo želeli preveriti, ali je v letnih učnih pripravah opredeljeno število 
ur, ki je potrebno za obdelavo posameznega tematskega sklopa. 

Slika 5:Opredelitev ur glede na tematski sklop 

 

 

Iz grafa je razvidno da, 53,3% letnih učnih priprav za predmet šport ima opredeljeno 
število ur za posamezni tematski sklop, medtem ko 46,7% priprav te opredelitve 
nima. Šesto hipotezo, ki pravi, da večina letnih učnih  priprav s spleta nima 
opredeljenega števila ur za posamezne tematske sklope lahko ovržemo, saj je malo 
več kot polovica priprav omenjen kriterij izpolnjevala. 
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KRITERIJ 7: Standardi znanja 

S tem kriterijem smo želeli preveriti ali so v pripravah s spleta opredeljeni standardi 
znanja, ki so za to raven načrtovanja obvezni. Zanimala nas je tudi skladnost 
zapisanih standardov z učnim načrtom. 

Slika 6:Opredeljeni standardi znanja 

 

 

Slika 7:Skladnost zapisanih standardov z UN 

 

73,3%

26,7%

standardi znanja
določeni standardi niso določeni
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33,3%

26,7%

skladnost standardov z UN
v skladu z UN niso v skladu z UN niso opredeljeni
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Rezultati so pokazali, da ima velika večina (73,3%) letnih učnih priprav s spleta za 
predmet šport opredeljene standarde znanja, slaba tretjina (26,7%) pa ni imela 
zapisanih standardov. Opredeljene standarde smo primerjali z veljavnim učnim 
načrtom in ugotovili, da se v 40,0% priprav standardi znanja skladajo z učnim 
načrtom, v 33,3% priprav pa niso v skladu z veljavnim učnim načrtom za predmet 
šport.  

Neskladni standardi z učnim načrtom so zapisani preveč splošno, npr. premaguje 
orodja in poligone, izvaja gimnastične prvine, se uči elementov gimnastike ali atletike, 
izpolnjuje svoja športna znanja in podobno. Kar nekajkrat je ob posameznem 
tematskem sklopu zapisan le en standard znanja ali pa za določen tematski sklop 
sploh ni opredeljenih standardov znanja. Nekateri standardi so zapisani pomanjkljivo, 
npr. skakati v daljino in višino, pri čemer manjka z zaletom, enako velja za met 
žogice, poudariti je potrebno ali gre za skok oziroma met z mesta ali z zaletom. 
Zasledili smo še nekaj standardov, ki jih v UN ni, npr.:  posnema predmete, pojave in 
pojme v naravi, skok v višino z naskokom ipd. 

Sedmo hipotezo, ki pravi, da večina letnih učnih priprav s spleta nima opredeljenih 
standardov znanja za posamezno vsebino v skladu z učnim načrtom potrdimo, saj 
so naši rezultati pokazali, da večina priprav ima opredeljene standarde znanja, le ti 
pa niso v popolnosti skladni z učnim načrtom. 

 

KRITERIJ 8: Vrsta in način preverjanja znanja 

S tem kriterijem smo želeli preveriti ali v letnih pripravah za predmet šport najdemo 
zapis o vrsti in načinu preverjanja znanja. Vrsta preverjanja zajema zapis o vsebini, 
kaj točno se preverja, pri načinu preverjanja pa je potrebno opredeliti kako bo 
preverjanje potekalo praktično (ob izvajanju poligona, elementarne igre) ali teoretično 
oziroma ustno z vprašanji. 



46 

Slika 8:Vrsta in način preverjanja znanja 

 

 

Iz grafa je razvidno, da večina letnih učnih priprav (66,7%) ne vsebuje podatkov o 
vrsti in načinu preverjanja znanja posamezne vsebine. Le ena (6,7%) izmed vseh 
analiziranih priprav je izpolnjevala naš kriterij, medtem ko so štiri analizirane priprave 
(26,7%) delno izpolnjevale kriterij, saj so vsebovale le podatek o načinu preverjanja 
znanja. 

Osmo hipotezo, ki pravi, da v večini letnih učnih priprav s spleta ni zapisana vrsta in 
način preverjanja znanja potrdimo.  

6.1.1 Povzetek ugotovitev analize letnih učnih priprav 
 

Z analizo spletnih letnih učnih priprav za predmet šport z namenom ugotavljanja 
strokovne in didaktične vrednosti le teh smo prišli do zanimivih ugotovitev. Priprave 
niso vsebovale vseh sestavnih delov, ki so značilni za pisanje letne učne priprave. 
Odkrili smo kar nekaj pomanjkljivosti in nepravilnosti. Najbolj nas je presenetila letna 
učna priprava, ki sploh ni vsebovala ciljev, v nekaterih pripravah pa smo našli 
sestavne dele, ki sploh ne sodijo v letno načrtovanje. V spletnih letnih učnih 
pripravah je manjkala analiza stanja oziroma sploh ni bila omenjena, vsekakor pa ima 
pri predmetu šport velik pomen. Upoštevanje učenčevih posebnosti in značilnosti pri 
načrtovanju tako ostaja vprašljivo.  

Ugotovili smo, da se splošni cilji, ki so zapisani v spletnih pripravah skladajo z učnim 
načrtom, še več, so skorajda identični oziroma bi lahko rekli, da gre za prepis. Pri 
operativnih ciljih pa se je pokazalo, da je večina priprav imela opredeljene cilje, slaba 

6,7%

26,7%

66,7%

vrsta in način preverjanja znanja
opredeljeno delno opredeljeno ni opredeljeno
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tretjina pa ni bila skladna z učnim načrtom. Pri tem pa naj še enkrat opozorimo, da 
učni načrt ni recept za delo, učiteljem bi moral biti v pomoč in oporo pri načrtovanju, 
saj morajo cilje razdelati in zapisati po svoje, glede na razred, ki ga poučujejo. Z 
analizo zapisanih vsebin smo ugotovili, da so le te, ki so zapisane, v večini skladne s 
tistimi, ki jih predpisuje učni načrt. Med manjkajočimi pa bile najpogosteje vsebine 
pohodništva, ki so v tretjini priprav pomanjkljivo opredeljene pri športnih dnevih, v 
večini pa teh vsebin v letnih učnih pripravah nismo našli. Med manjkajočimi 
vsebinami, ki bi morale biti opredeljene v določenih razredih so še: vsebine plavanja, 
naskoki na orodja, vaje ravnotežja, meti žogice, padanja, vlečenja, skoki v višino, 
vesa in opora ter igre z žogo. Za posamezen tematski sklop, ki se obravnava, bi 
moralo biti predvideno tudi število ur, ki jih potrebujemo, da z učenci predelamo in 
utrdimo novo znanje. Analiza je pokazala, da skoraj polovica spletnih priprav (46,7%) 
te opredelitve nima. Vsekakor pa je približna opredelitev ur za posamezne tematske 
sklope potrebna, saj je v šolskem letu točno določeno število ur za predmet šport, 
katere je potrebno razporediti in zajeti vse vsebine, ki so predvidene.  

Zanimalo nas je tudi ali imajo spletne priprave opredeljene standarde znanja. 
Ugotovili smo, da so v 73,3% opredeljeni, od tega je le 40% v skladu s standardi iz 
učnega načrta. Ostali so zapisani preveč splošno, je zapisan le en standard ali pa jih 
sploh ni. Po pravilih pisanja letne učne priprave za predmet šport naj bi ta vsebovala 
tudi zapis o vrsti in načinu preverjanja znanja. Pod vrsto se zapiše kaj se preverja, pri 
načinu pa se opredeli kako bo preverjanje potekalo praktično ali teoretično oziroma 
ustno z vprašanji. Analiza je pokazala, da spletne priprave podatkov o vrsti in načinu 
preverjanja nimajo, izjema je le ena priprava, ki je ta podatek vsebovala. 
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6.2 REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 

Rezultate anketnega vprašalnika smo predstavili v grafični obliki. Najprej smo v 
tabelah prikazali število sodelujočih učiteljev glede na posamezno osnovno šolo, 
glede na starost, izobrazbo in razred, ki ga poučujejo. Nato smo s pomočjo programa 
SPSS obdelali odgovore in prikazali rezultate. Ob tem smo navedli tudi bistvene 
ugotovitve s katerimi smo naše hipoteze potrdili ali zavrnili. 

Tabela 8: Prikaz števila sodelujočih učiteljev glede na posamezno osnovno šolo 

OSNOVNA ŠOLA f f % 
OŠ Božidarja Jakca, 

Ljubljana 
1 2,6 

OŠ Ketteja in Murna, 
Ljubljana 

1 2,6 

OŠ Zadobrova, Ljubljana 10 26,3 

OŠ Martina Krpana, 
Ljubljana 

6 15,8 

OŠ Polje, Ljubljana 10 26,3 

OŠ Šmarjeta, Novo mesto 1 2,6 

OŠ Zalog, Ljubljana 9 23,7 

ni podatka o imenu šole 8 17,4 

SKUPAJ 46 100,0 

 

Tabela 9: Prikaz števila učiteljev glede na starost (v letih) 

STAROST f f % 
25-30 10 26,3 
31-35 8 17,4 
36-40 7 15,2 
41-45 7 15,2 
46-50 9 23,7 
51-55 4 8,7 

brez podatka 1 2,6 
SKUPAJ 46 100,0 
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Tabela 10: Prikaz števila učiteljev glede na izobrazbo 

IZOBRAZBA f f % 
razredni učitelj 35 76,1 

športni pedagog 8 17,4 

vzgojitelj 3 6,5 
SKUPAJ 46 100,0 

 

Tabela 11: Prikaz števila učiteljev, glede na razred, ki ga poučujejo 

RAZRED f f % 
1 9 19,6 
2 8 17,4 
3 7 15,2 
4 6 13,0 
5 2 4,3 

več razredov 14 30,4 
SKUPAJ 46 100,0 

 

1. VPRAŠANJE: Ste v času vašega poučevanja kdaj uporabili oz. uporabljate že 
pripravljena gradiva s spleta (učne priprave, učne liste, …)? 

Z vprašanjem smo želeli preveriti ali so učitelji pri svojem poučevanju že kdaj 
uporabili oziroma uporabljajo že pripravljena gradiva s spleta. 

Slika 9:Uporaba gradiv s spleta 

 

DA
89,1%
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10,9%

uporaba spletnih gradiv
DA NE
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Velika večina učiteljev (89,1%) je odgovorila, da pri poučevanju uporablja spletna 
gradiva, medtem ko le 10,9% učiteljev spletnih gradiv ne uporablja. Takšen odgovor 
smo tudi pričakovali, saj nam splet danes omogoča dostop do številnih gradiv, od 
učnih priprav za vse razrede in predmete do učnih listov in podobno. Prav tako pa 
ima danes skorajda prav vsaka učilnica vsaj računalnik, če ne tudi interaktivne table, 
kar še dodatno olajša dostop do spletnih strani in gradiv. Ne smemo pa pozabiti na 
dejstvo, da vsa pripravljena spletna gradiva niso strokovno in didaktično ustrezna, da 
bi jih lahko kar tako uporabili pri poučevanju. Že v prvem delu raziskave, pri analizi 
letnih učnih priprav smo ugotovili, da so gradiva pomanjkljivo napisana, predvsem pa 
brez vseh elementov, ki so za določeno raven načrtovanja značilni. Na to mora biti 
učitelj pri iskanju in uporabi spletnih gradiv še posebej pozoren. 

 

2. VPRAŠANJE:Napišite katere spletne strani, ki vsebujejo že pripravljena 
gradiva, poznate. 

S tem vprašanjem smo želeli preveriti katere spletne strani z že pripravljenimi gradivi 
poznajo in uporabljajo učitelji. Zanimalo nas je tudi,ali poznajo spletne strani s katerih 
smo sami pridobili gradiva za analizo letnih učnih priprav za predmet šport 
(devetletka.net, priprave.net, učiteljska.net). 

Tabela 12: Spletne strani, ki so jih navedli učitelji 

SPLETNA STRAN f f % 
www.lilibi.si 9 19,6 

www.modrijan.si 3 6,5 
www.vedez.si 5 10,9 

www.priprave.net 14 30,4 
učiteljska.net 27 58,7 

www.devetletka.net 13 28,3 
www.sportnepriprave.si 1 2,6 

strani založb 2 4,3 
www.arnes.si 2 4,3 

moja-matematika.si 1 2,6 
www.otroci.org 2 4,3 

badminton 1 2,6 

sio.si 4 8,6 

www.egradiva.si 2 4,3 

www.nevron.si 1 2,6 

prazno 5 10,9 
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Iz tabele je razvidno, da so učitelji največkrat (58,7%) zapisali, da poznajo oziroma 
uporabljajo spletno stran učiteljska.net, sledita spletni strani priprave.net (30,4%) in 
devetletka.net (28,3%). Torej, so prva tri mesta zasedle spletne strani s katerih smo 
tudi sami pridobili gradiva za analizo v prvem delu raziskave. 

Učitelji so v 19,6 % navedli, da poznajo spletno stran Lili in Bine, 10,9% anketirancev 
pa pozna spletno stran vedež DZS. Med manj uporabljane oziroma poznane spletne 
strani z že pripravljenimi gradivi so učitelji navedli spletno stran sio.si (8,6%), učne 
priprave Modrijan (6,5%), priprave s strani založb, stran www.arnes.si, otroci.org, 
www.egradiva.si (4,3%), in 2,6 % priprave.si, moja-matematika.si, badmiton in 
www.nevron.si. Poleg najbolj poznanih spletnih strani so anketiranci navedli še kar 
nekaj drugih, kar kaže na to, da učitelji, ki so izpolnili anketo, poznajo veliko spletnih 
strani, ki ponujajo že pripravljena gradiva. 

Na prvo vprašanje je velika večina učiteljev (89,1%) odgovorila, da se poslužuje 
spletnih gradiv, na naslednje vprašanje pa so se med najbolj znanje spletne strani z 
že pripravljenimi gradivi uvrstile učiteljska.net, priprave.net in devetletka.net. 

Hipotezo 1, ki pravi, da večina učiteljev pozna spletne strani z že pripravljenimi 
gradivi lahko potrdimo. 

 

3. VPRAŠANJE:Kako pogosto uporabljate že pripravljena gradiva s spleta? 

S tem vprašanjem smo želeli preveriti kako pogosto učitelji uporabljajo spletna 
gradiva. 

Slika 10: Pogostost rabe spletnih gradiv 
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Rezultati so pokazali, da zelo pogosto spletna gradiva uporablja 4,3% anketirancev, 
kar 34,8% anketirancev je obkrožilo možnost pogosto. 28,3 % anketirancev se je 
opredelilo za odgovor včasih, nekoliko manj 23,9% za odgovor redko in 8,7% za 
odgovor nikoli. 

Rezultati kažejo na to, da so spletna gradiva postala novi učiteljevi pripomočki za 
delo, saj jih zelo pogosto in pogosto uporablja skoraj 40% anketirancev. Rezultati nas 
niti ne presenečajo, saj obstajajo številne spletne strani, na katerih lahko gradiva 
snamemo brezplačno in hitro. Še več, učbeniške založbe na svojih spletnih straneh 
ponujajo brezplačne urne in tudi letne priprave in zagotovo jih nekateri učitelji pač 
uporabijo. Te priprave so kot omenja Bikićeva (2013) sporne, saj učitelji v razredu 
kaznujejo prepisovanje učencev, čeprav ga uporabljajo tudi sami. Prav tako se pri 
prepisovanju priprav postavi vprašanje, kolikšna je pravzaprav strokovna 
usposobljenost učiteljev, če ti prepisujejo, kar so jim napisali drugi. 

Hipotezo 2, ki pravi, da večina učiteljev pogosto uporablja že pripravljena gradiva s 
spleta potrdimo, saj so rezultati pokazali, da se največji delež anketirancev (34,8%) 
pogosto poslužuje spletnih gradiv. 

 

4. VPRAŠANJE: Kdaj najpogosteje uporabite že pripravljena gradiva s spleta? 

S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, kdaj učitelji najpogosteje posegajo po spletnih 
pripravah. Pri vprašanju smo že postavili morebitne vzroke za rabo spletnih gradiv, 
učitelji so lahko obkrožili več odgovorov, pod možnost drugo pa so lahko zapisali še 
svoje odgovore. 

Slika 11:Kdaj najpogosteje uporabljajo spletna gradiva 
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Učitelji so odgovorili, da spletnih gradiv sploh ne uporabijo, ko jim zmanjka časa za 
načrtovanje in pripravo, največkrat (53,7%) pa so se opredelili za kombinacijo 
odgovorov, ki jo bomo predstavili posebej. 31,7% anketirancev spletne priprave 
uporabi, da dopolni svojo pripravo, 12,2% ko jim zmanjka idej in 2,4% ko jim ni všeč 
tema poučevanja. 

Tabela 13: Kombinacije odgovorov 

a) ko vam zmanjka časa za načrtovanje in pripravo 

b) kot dopolnitev k vaši pripravi 

c) ko vam ni všeč tema poučevanja 

č) ko vam zmanjka idej 

drugo:_____________________________________________________________ 

KOMBINACIJA 
ODGOVOROV 

f f% 

bč 
(kot dopolnitev k pripravi 
in ko vam zmanjka idej) 

11 26,9 

ab 
(ko vam zmanjka časa za 
načrtovanje in pripravo in 
kot dopolnitev k pripravi) 

5 12,2 

bcč 
(kot dopolnitev k pripravi, 
ko vam ni všeč tema in ko 

vam zmanjka idej) 

1 2,4 

abč 
(ko vam zmanjka časa za 
načrtovanje in pripravo, 

kot dopolnitev k pripravi in 
ko vam zmanjka idej) 

2 4,9 

abc 
(ko vam zmanjka časa za 
načrtovanje in pripravo, 

kot dopolnitev k pripravi in 
ko vam ni všeč tema) 

1 2,4 

bc 
(kot dopolnitev k pripravi 
in ko vam ni všeč tema) 

1 2,4 

abcč 
(ko vam zmanjka časa, kot 
dopolnitev, ko vam ni všeč 
tema in ko vam zmanjka 

idej) 

1 2,4 

SKUPAJ 22 53,7 
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Pri vprašanju je bilo možno izbrati več odgovorov, zato so učitelji (53,7%) največkrat 
izbrali kombinacijo odgovorov med katerimi so največkrat (26,9%) izbrali odgovor b 
(kot dopolnitev k vaši pripravi) in č (ko vam zmanjka idej). Sledi kombinacija 
odgovora a (ko vam zmanjka časa za načrtovanje in pripravo) in b (kot dopolnitev k 
vaši pripravi) z 12, 2%. 4,9% anketirancev se je odločilo za kombinacijo odgovorov  

a (ko vam zmanjka časa za načrtovanje in pripravo), b (kot dopolnitev k vaši pripravi) 
in č (ko vam zmanjka idej). Po 2,4% anketirancev pa se je odločilo za naslednje 
kombinacije odgovorov bcč, abc, bc in abcč. 

Pri tem naj poudarimo, da so nam spletne priprave lahko kdaj  v pomoč, ko na primer 
dobimo v njih kakšno novo idejo, ki jo potem po svoje razvijemo in vključimo v svojo 
pripravo. Načrtovanje je namreč poglavitna strokovna kompetenca učitelja, zato 
menimo, da so celotne prepisane priprave oziroma snete s spleta neprimerne. 
Prepisane priprave niso ustrezno prilagojene specifičnemu delu v posameznih 
razredih. Pedagoška priprava na pouk je namreč namenjena individualizaciji, 
specializaciji in suverenosti dela v razredu (Bikić, 2013).S tem, ko učitelj uporabi 
spletno gradivo brez da bi ga dopolnil in pregledal ignorira javno veljavni dokument in 
sicer učni načrt. Štembergerjeva (2009) poudarja, da je potem vprašljivo doseganje 
ciljev, individualizacije, diferenciacije, upoštevanje posebnosti učencev in njihovih 
potreb. 

Pri vprašanju smo dopustili tudi možnost drugo, z namenom, da bi učitelji sami lahko 
zapisali ob katerih situacijah uporabijo že pripravljena gradiva. Pri tem smo dobili tri 
odgovore in sicer je 6,5% anketirancev zapisalo, da spletne priprave uporabi, ko 
nanje naletijo slučajno in so jim zanimive, 2,2 % jih uporabi, ko nadomešča in 2,2% 
anketirancev je zapisalo, da spletnih gradiv sploh ne uporablja.  

Našo tretjo hipotezo, ki pravi, da večina učiteljev najpogosteje uporabi spletna 
gradiva, ko jim zmanjka časa za načrtovanje in pripravo ovržemo, saj so rezultati 
pokazali drugače. Za samo ta odgovor se ni opredelil noben učitelj, največkrat so se 
odločali za odgovor b (kot dopolnitev k vaši pripravi), tudi v kombinaciji z drugimi 
odgovori. Zanimivo pa je, da je samo en učitelj zapisal, da spletnih gradiv ne 
uporablja, vsi ostali pa si pri poučevanju pomagajo s spletnimi gradivi. 
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5. VPRAŠANJE: Za kateri šolski predmet/-e največkrat uporabite že pripravljena 
gradiva s spleta? 

Tabela 14: Prikaz rabe spletnih gradiv glede na predmete 

PREDMET f f% 
matematika 24 52,2 

spoznavanje okolja 24 52,2 
slovenski jezik 21 45,7 

šport 19 41,3 
glasbena umetnost 12 26,1 
likovna umetnost 9 19,6 

družba 6 13,0 
narava 5 10,9 

naravoslovje in tehnika 4 8,7 

podaljšano bivanje 1 2,2 

 

Učitelji najpogosteje uporabijo spletna gradiva za matematiko in spoznavanje okolja 
(52,2%), sledijo spletna gradiva slovenski jezik (45,7%). Menimo, da je spletnih 
gradiv za te predmete največ, ponuja jih tudi velika večina založb. Dostopne so 
celotne priprave kot tudi gradiva za vaje in utrjevanje. Presenetil nas je podatek, da 
se je kar velik delež anketirancev (41,3%) opredelil, da največkrat uporabi spletna 
gradiva za predmet šport, saj je načrtovanje tega predmeta nekoliko bolj specifično 
od ostalih. Učenci so v telovadnici, ne v učilnici, zato jih težje obvladamo in 
pripravimo na poslušanje navodil. Poleg tega pa v spletnih gradivih za predmet šport 
lahko dobimo idejo za uvodno, elementarno ali zaključno igro, nikakor pa ne smemo 
uporabiti celotne priprave, ki ni prilagojena učencem, ki jih poučujemo. Vsekakor tega 
predmeta in priprav nanj ne gre enačiti z drugimi predmeti, saj moramo pri predmetu 
šport veliko pozornost nameniti tudi varovanju učencev, da ne pride do poškodb. 

Iz rezultatov pa je razvidno, da učitelji manj uporabljajo spletna gradiva za predmete 
glasbena in likovna umetnost, še manj pa za naravo, družbo, naravoslovje in tehniko 
ter spletna gradiva za podaljšano bivanje. 
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6. VPRAŠANJE: Ocenite, katero vrsto že pripravljenih gradiv s spleta 
največkrat uporabite (1-najmanj, 5-največ). 

S tem vprašanjem smo želeli preveriti, katerih spletnih gradiv se učitelji največ oz. 
najmanj poslužujejo.  

Tabela 15:Pogostost rabe gradiv 

LETNI DELOVNI NAČRTI f f% 
1-najmanj 23 50,0 

2 6 13,0 

3 8 17,4 
4 2 4,3 

5-največ 7 15,2 
LETNE UČNE PRIPRAVE f f% 

1-najmanj 15 32,6 
2 9 19,6 

3 10 21,7 
4 5 10,9 

5-največ 7 15,2 
TEMATSKE PRIPRAVE f f% 

1-najmanj 18 39,1 
2 7 15,2 

3 14 30,4 
4 4 8,7 

5-največ 3 6,5 
URNE PRIPRAVE f f% 

1-najmanj 4 8,7 
2 7 15,2 

3 12 26,1 
4 10 21,7 

5-največ 13 28,3 
UČNI LISTI f f% 
1-najmanj 7 15,2 

2 8 17,4 

3 6 13,0 
4 9 19,6 

5-največ 16 34,8 
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Polovica anketiranih učiteljev (50,0%) je pri letnih delovnih načrtih izbrala oceno 1, 
kar pomeni, da najmanj uporabljajo to vrsto spletnih gradiv, 17,4% učiteljev se je 
odločila za oceno 3, kar pomeni neko srednjo mejo. Malo manj, 15,2% anketirancev 
pa se je opredelilo za vrednost 5, kar pomeni, da največ uporabljajo prav letne 
delovne načrte s spleta. Pri letnih učnih pripravah so rezultati pokazali, da se je dobra 
tretjina anketirancev (32,6) opredelila za oceno 1, kar pomeni, da  spletne letne učne 
priprave najmanj uporabljajo. Enako kot pri letnih delovnih načrtih, tudi pri letnih učnih 
pripravah se je 15,2% anketirancev odločilo za oceno 5, kar pomeni, da omenjene 
priprave največ uporabljajo. 

Pri tematskih pripravah smo ugotovili, da 39,1% anketirancev najmanj uporablja  
tematske priprave s spleta, saj so obkrožili oceno 1, sledi  ocena 3 (30,4%), ocena 2 
(15,2%), ocena 4 (8,7%) in nazadnje ocena 5 (6,5%), kar pomeni, da tematske 
priprave s spleta zelo malo uporabljajo. Pri urnih pripravah so rezultati razdrobljeni, le 
8,7% anketirancev se je odločilo za oceno 1, se pravi, da najmanj uporabljajo urne 
priprave s spleta. 28,3% anketirancev se je opredelilo za oceno 5, kar pomeni, da 
največ uporabljajo ravno urne spletne priprave Rezultati so pokazali, da 15,2% 
anketirancev najmanj uporablja učne liste s spleta, za oceno 5 pa se je opredelilo 
34,8% anketirancev. 

Iz podatkov v tabeli hitro vidimo, da največ anketirancev s spleta uporabi urne 
priprave in učne liste, medtem ko je uporaba letnih delovnih načrtov, letnih in 
tematskih priprav s spleta manjša. Naše rezultate lahko povežemo z rezultati 
raziskav, kjer Štembergerjeva (2003, 2004, 2011) ugotavlja, da je načrtovanje 
dnevnih učnih priprav na šolah najpogosteje prisotno in izpolnjuje največ meril 
načrtovanja, medtem ko se slabše stanje odraža na ravni letnega delovnega načrta, 
letnih učnih pripravah in tematskih pripravah za predmet šport. Sklepamo, da je zato 
na spletu največ že narejenih urnih priprav za predmet šport, ostalih je veliko manj, 
verjetno tudi zato, ker učitelji ostalih priprav ne pripravljajo vsako leto temveč jih 
kopirajo iz leta v leto.  

Pri tem vprašanju smo postavili četrto hipotezo, ki pravi, da večina učiteljev 
najpogosteje uporablja že pripravljene urne priprave in učne liste. Glede na rezultate, 
ki smo jih dobili hipotezo potrdimo, saj se je največji odstotek anketirancev in sicer 
34,8%  opredelil za oceno 5 (največ) pri učnih listih, pri urnih pripravah pa se je za 
oceno 5 opredelilo 28,3% anketirancev, kar je več kot pri ostalih vrstah priprav. 
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7. VPRAŠANJE: Kako pogosto uporabite že izdelana gradiva s spleta za 
predmet šport? 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto učitelji uporabljajo spletna gradiva 
samo za predmet šport. 

Slika 12:Pogostost rabe spletnih gradiv za predmet šport 

 

Za možnost zelo pogosto se ni opredelil noben učitelj, za možnost pogosto pa 10,9% 
učiteljev. Največ učiteljev, skoraj polovica (47,8%), je odgovorila, da spletne priprave 
za predmet šport redko uporabljajo, 26,1% se je opredelilo za možnost včasih. 15,2% 
anketirancev je izbrala možnost nikoli, kar pomeni, da spletnih priprav za predmet 
šport sploh ne uporabljajo.  

Rezultati so glede na specifičnost načrtovanja predmeta šport presenetljivi. Nismo 
pričakovali, da približno desetina anketirancev pogosto uporablja spletna gradiva za 
predmet šport. Kot smo že omenili, je načrtovanje pri tem predmetu zahtevnejše, saj 
so cilji predmeta šport drugačni od ciljev drugih predmetov.  Predmet šport je edini s 
katerim učencem posredujemo gibalno znanje ter vplivamo na njihov zdrav razvoj. 

Kot sta zapisala Pišot in Štembergerjeva (2002) mora pri načrtovanju predmeta šport 
učitelj poznati sposobnosti učenca, zato da lahko primerno zastavi in individualno 
prilagodi cilje, ki naj bi jih učenec dosegel. Le tako lahko spremljamo in ugotavljamo 
napredek učenca. Ob upoštevanju tega so spletna, že pripravljena gradiva za 
predmet šport povsem neuporabna in nekoristna za nas, saj niso načrtovana na 
izhodiščih učencev, ki jih poučujemo. 
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8. VPRAŠANJE: Ocenite, kako so po vašem mnenju uporabna spletna gradiva 
za predmet šport? 

Zanimalo nas je mnenje učiteljev o uporabnosti spletnih gradiv za predmet šport. 

Tabela 16: Uporabnost spletnih gradiv za predmet šport 

OCENA f f% 

niso uporabna 1 2,4 

slabo uporabna 2 4,8 

delno uporabna 24 57,1 

precej uporabna 14 33,3 

povsem uporabna 1 2,4 

prazno 4 8,7 

SKUPAJ 46 100 

 

Največ anketirancev, 57,1% meni, da so spletna gradiva za predmet šport delno 
uporabna, 33,3% pa je odgovorilo, da so gradiva precej uporabna. 2,4% 
anketirancev se je opredelilo za odgovor, da spletna gradiva za predmet šport niso 
uporabna, enak odstotek smo zabeležili pri odgovoru, da so povsem uporabna. Da 
so spletna gradiva za predmet šport slabo uporabna meni 4,8% anketirancev. 

Torej največji delež anketirancev meni, da so spletna gradiva za predmet šport delno 
uporabna ali precej uporabna. Iz analize spletnih priprav v prvem delu raziskovanja 
smo že ugotovili, da pripravam manjkajo bistveni elementi, ki kažejo na pomanjkljivo 
načrtovanje. Zato tudi sklepamo, da učitelji, ki spletne priprave za predmet šport 
dejansko uporabijo pri poučevanju, zagotovo ne upoštevajo posebnosti učencev in 
njihovih sposobnosti ter znanja, ki ga že imajo. S tem pa tudi ne zagotovijo 
kakovostnih in varnih ur predmeta šport ter navsezadnje učencem ne zagotovijo 
napredka. 

Pri tem vprašanju smo postavili peto hipotezo, ki pravi da večina učiteljev meni, da 
so že pripravljena gradiva s spleta za predmet šport uporabna. Hipotezo potrdimo, 
saj se je 57,1% anketirancev opredelilo za odgovor delno uporabna, na drugem 
mestu pa je s 33,3% odgovor precej uporabna. 
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9. VPRAŠANJE: Ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjo trditvijo: Že 
pripravljena gradiva za predmet šport so strokovno napisana, v skladu z 
veljavnim učnim načrtom in pravili pisanja priprav. 

S tem vprašanjem smo ugotavljali mnenje učiteljev o strokovnosti spletnih gradiv za 
predmet šport. 

Slika 13:Mnenje učiteljev o strokovni ustreznosti gradiv 

 

 

Največ učiteljev (41,9%) se je s trditvijo, da so spletna gradiva za predmet šport 
strokovno napisana in v skladu z UN in pravili pisanja priprav delno strinjala. Dokaj 
velik delež učiteljev (34,9%) se pri vprašanju ni mogel opredeliti. Povsem se je s 
trditvijo strinjalo 9,3% učiteljev, najmanjši delež učiteljev (7,0%) je odgovorilo, da se s 
trditvijo delno ne strinjajo in enak odstotek, da se s trditvijo sploh ne strinjajo. 

Pričakovali smo, da več anketirancev podvomilo v strokovnost spletnih gradiv za 
predmet šport. Z dobljenimi rezultati pa smo ugotovili, da se je polovica učiteljev s 
trditvijo o strokovnosti gradiv delno oziroma povsem strinjala. Pri tem bi se lahko 
vprašali kakšno stanje se kaže na ravni znanja postopka načrtovanja pri učiteljih. Ali 
se učitelji zavedajo, da končne priprave, ki jih dobimo v roke od drugih ali s spleta 
niso bistvo načrtovanja in izvajanja ter da vsaka priprava ni dobra priprava. V prvem 
delu raziskave, smo se s  pomočjo analize letnih učnih priprav za predmet šport 
prepričali, da so le te  didaktično in strokovno neustrezno napisane. Dober 
načrtovalec priprav za predmet šport mora namreč poznati strategijo oblikovanja 
priprave in vse elemente, ki sodijo zraven. Priprava mora temeljiti na poznavanju 
stroke, učencev in konkretne situacije. 

Pri tem vprašanju smo postavili šesto hipotezo, ki pravi, da večina učiteljev meni, da 
so spletna gradiva strokovno napisana. Z dobljenimi rezultati to hipotezo potrdimo, 
saj se je največji delež učiteljev s trditvijo delno strinjal oz. strinjal. 
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10. VPRAŠANJE: Ali že pripravljena gradiva s spleta za predmet šport pred 
uporabo pregledate? 

Zanimalo nas je, ali učitelji, ko pridobijo gradivo s spleta, gradivo pregledajo preden 
ga uporabijo. 

Slika 14:Pregled gradiv za predmet šport 

 

Največji delež učiteljev (72,1%) vedno pregleda spletna gradiva, preden jih uporabi. 
16,3% gradiva pogosto pregleda, medtem ko 4,7% anketirancev spletna gradiva le 
včasih pregleda. Zanimivo je, da se je nekaj učiteljev opredelilo tudi za odgovor redko 
(2,3%) in odgovor  nikoli (4,7%). Ta podatek nas je presenetil, saj si ne moremo 
predstavljati, da priprave s spleta ne bi pregledali in prebrali preden gremo z njo v 
razred. Na podlagi tega lahko resnično podvomimo v kompetence učiteljev, ki 
poučujejo na takšen način, saj brez da bi pregledali spletna gradiva zagotovo 
učencem ne zagotovijo varnega in kakovostnega časa pri urah predmeta šport. 

Sedmo hipotezo, ki pravi, da večina učiteljev pred uporabo že pripravljenih spletnih 
gradiv ne pregleda, ovržemo, saj so rezultati pokazali drugače, namreč velik delež 
učiteljev 72,1% je na vprašanje odgovorilo, da spletna gradiva za predmet šport pred 
uporabo vedno pregleda, kar je tudi pravilno. 
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11. VPRAŠANJE: Ali pred uporabo že pripravljenih gradiv  za predmet šport 
odpravite morebitne napake? 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo ali učitelji, ko pregledajo spletna gradiva in v njih 
odkrijejo napake, te tudi odpravijo ali ne. 

Slika 15:Odpravljanje napak 

 

 

Rezultati so pokazali, da velika večina učiteljev (83,7%) pred uporabo spletnih gradiv 
za predmet šport najprej odpravi morebitne napake, kar je tudi bistvena strokovna 
naloga učitelja, da spletna gradiva, če jih že uporabi, pregleda in dopolni. Kot vemo, 
učni načrt učitelju dopušča določeno stopnjo avtonomije, kar pomeni, da si pri 
poučevanju, če seveda želi, lahko pomaga  s spletnimi gradivi, vendar pa ob tem ne 
sme pozabiti na strokovno odgovornost, ki jo prevzame za izbiro vsebin, metod in 
oblik poučevanja. Zato je še tako pomembno, da spletna gradiva pregledamo, 
odpravimo napake predvsem pa prilagodimo učencem, ki jih poučujemo. 16,3% 
anketirancev pa že pripravljenih gradiv za predmet šport ne popravi, kar pomeni, da 
so lahko v spletnih pripravah prisotne velike didaktične in strokovne napake. S takšno 
pripravo, ki je ne popravimo in ne prilagodimo učencem, ki jih poučujemo posledično 
delamo škodo. 
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12. VPRAŠANJE: Ali dostopna gradiva s spleta za predmet šport prilagodite 
učencem, ki jih poučujete in na kakšen način? 

Zanimalo nas je, če učitelji spletna gradiva sploh prilagodijo učencem, ki jih poučujejo 
ter na kakšen način to naredijo. 

Tabela 17: Prilagajanje spletnih priprav 

ODGOVORI UČITELJEV f f% 
prilagodim razvojni stopnji 

učencev in njihovim 
sposobnostim 

11 35,4 

prilagodim glede na 
znanje, interes, spretnosti 

in sposobnosti 

5 16,1 

prilagodim težavnostno 
stopnjo oz. ponovitve vaj 

3 9,7 

prilagodim naprednosti in 
živahnosti učencev 

2 6,5 

prilagodim, ker je 
pomembna varnost, število 

učencev v razredu in 
rekviziti 

1 3,2 

preverim cilje, se odločim 
kaj bom uporabila iz 

priprave 

1 3,2 

idejo po svoje razvijem 1 3,2 

Fit metodologija 
poučevanja 

1 3,2 

individualno, manjše 
št.ponovitev 

1 3,2 

prilagodim glede na čas, 
prostor in pripomočke 

1 3,2 

dodam elemente fita, 
dodam svoje ideje za 

ogrevanje 

1 3,2 

menjavanje aktivnosti 1 3,2 

zamenjam uvodno in 
zaključno dejavnost 

1 3,2 

prilagodim, odvisno od 
ciljev, ki so zahtevani 

1 3,2 

 

V odgovorih anketirancev smo največkrat (35,4%) našli odgovor, da gradiva 
prilagodijo razvojni stopnji učencev in njihovim sposobnostim. To si razlagamo tako, 
da spletne priprave pregledajo in izluščijo iz njih oziroma vzamejo le delček, za 
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katerega menijo, da ga lahko  glede na starost in sposobnost učencev primerno 
prilagodijo. 5 učiteljev (16,1%) je zapisalo,da gradiva prilagaja glede na znanje, 
interes, spretnosti in sposobnosti. Tudi ta odgovor je v večini zadovoljil naša 
pričakovanja, saj kaže, da se učitelji zavedajo, da je priprave potrebno pripraviti 
izhajajoč iz učencev. 9,7% učiteljev je zapisalo, da gradiva prilagaja tako, da prilagodi 
težavnostno stopnjo oz. ponovitve vaj. Menimo, da samo prilagajanje težavnostne 
stopnje oz. ponovitev vaj ni dovolj. 2 učitelja sta zapisala, da gradiva prilagajata 
glede na naprednost in živahnost učencev. Tega odgovora ne razumemo najbolje, 
predvidevamo pa da naprednost pomeni stopnja znanja, na kateri so učenci. Nato pa 
smo dobili kar nekaj različnih odgovorov, vsakega je zapisal po 1 učitelj. Med 
ustrezne odgovore bi lahko šteli: prilagodim, ker je pomembna varnost, število 
učencev v razredu in rekviziti; preverim cilje, se odločim kaj bom uporabila iz 
priprave; ter idejo po svoje razvijem. Z ostalimi odgovori pa se ne moremo v celoti 
strinjati, da so ustrezni oziroma, da na ta način lahko prilagodimo priprave učencem. 
Odgovor »zamenjam uvodno in zaključno dejavnost« je po našem mnenju 
popolnoma napačen, saj je bistvo, da učitelj prilagodi glavni, osrednji del ure, ki je 
namenjen usvajanju oziroma utrjevanju znanja. Prav tako odgovor »menjavanje 
aktivnosti« nima nič skupnega s prilagoditvijo učencem, saj ni pomembno to, da se 
aktivnosti menjavajo temveč kvaliteta le teh. Da spletne priprave za predmet šport 
prilagodimo glede na čas, prostor in pripomočke je že res, temveč zopet ob tem ne 
upoštevamo sposobnosti in znanja učencev. Da moramo biti pozorni na cilje, ki jih 
zahteva učni načrt se strinjamo, vendar pa menimo, da so poleg teh pomembni tudi 
drugi elementi kot so vsebine in dejavnosti, ter varnost učencev pri urah športa.  

Najbolj pa nas je zmotil odgovor, da spletne priprave prilagodijo s pomočjo Fit 
metodologije poučevanja. Naj na kratko predstavimo, da je to projekt promocije 
gibalne športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov, ki tudi izobražuje 
strokovni kader, ki naj bi ta program izvajal v vrtcih in šolah (Drofenik, 2010). Cilji Fit 
projekta naj bi se skladali s cilji učnega načrta, vendar pa projekta nikakor ne smemo 
izvajati med rednimi urami predmeta šport in sploh ne v okviru rednega pouka. 
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13. VPRAŠANJE: Ali menite, da imate dovolj znanja za načrtovanje in 
poučevanje pri predmetu šport? 

S tem vprašanjem smo želeli dobiti vpogled v mnenja učiteljev o  svojem znanju za 
načrtovanje in poučevanje pri predmetu šport. 

Slika 16:Dovolj znanja 

 

Velik delež učiteljev (72,7%) meni, da ima dovolj znanja za načrtovanje in 
poučevanje pri predmetu šport, 27,2% učiteljev ali slaba tretjina pa meni, da za 
načrtovanje in poučevanje predmeta šport nima dovolj znanja. 

Nekako bi lahko logično sklepali, da spletna gradiva več uporabljajo tisti učitelji, ki 
menijo, da jim primanjkuje znanja za načrtovanje in poučevanje predmeta šport in da 
zato posegajo po spletnih pripravah. Vendar pa vemo, da ni tako. Pri prvem 
vprašanju smo že ugotovili, da spletna gradiva uporablja skoraj 90% anketirancev, pri 
petem vprašanju so rezultati pokazali, da 41,3% učiteljev najpogosteje uporabi 
spletna gradiva ravno za predmet šport. Torej lahko sklepamo, da spletna gradiva 
uporabljajo tisti, ki zase menijo, da imajo dovolj znanja in tisti, ki ne.  

Osmo hipotezo, ki pravi, da večina učiteljev meni, da imajo dovolj znanja na področju 
načrtovanja za predmet šport potrdimo, saj so tako v 72,7% pokazali rezultati. 

 

72,7%

27,3%

dovolj znanja
da ne
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14. VPRAŠANJE: Katera so tista področja, na katerih bi želeli nadgraditi svoje 
znanje pri predmetu šport? 

To vprašanje smo postavili, ker nas je zanimalo, katera so tista področja na katerih bi 
želeli učitelji nadgraditi svoje znanje pri predmetu šport. 

Tabela 18:Področja za nadgrajevanje znanja 

PODROČJA f f% 

gimnastika 9 20,9 
ples 8 18,6 

vsa področja 5 11,6 
varovanje 4 9,3 

atletika 3 7,0 
ocenjevanje 2 4,6 

zanimiva raba 
pripomočkov in športnih 

iger 

1 2,3 

kvalitetne obhodne vadbe 1 2,3 
novi moderni športi (golf, 

tenis, rolanje) 
1 2,3 

uvodne igre in igre 
sprostitve 

1 2,3 

ljudski plesi, rajalne igre 1 2,3 
varnost pri izvajanju, 
varovanje (skok čez 

skrinjo) 

1 2,3 

splošna kondicijska 
priprava 

1 2,3 

joga za otroke 1 2,3 
pravila športnih iger 1 2,3 

ideje za delo z 
improviziranimi pripomočki 

1 2,3 

gimnastične vaje 1 2,3 
metodika poučevanje 

vsebin dela z orodji (skok 
čez kozo, klop, gred) 

1 2,3 

 

Med odgovori najdemo veliko področij, na katerih bi učitelji želeli nadgraditi svoje 
znanje pri predmetu šport. Največ učiteljev je zapisalo, da bi želelo nadgraditi svoje 
znanje na področju gimnastike (20,9%). Sklepamo, da zato, ker so vsebine 
gimnastike zahtevnejše za poučevanje, potrebna je namreč dobra priprava 
pripomočkov, velik pomen pa ima tudi varovanje učencev.  
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Na drugo mesto se je z največ odgovori uvrstil ples (18,6%). 11,6% učiteljev je 
zapisalo, da bi si želelo nadgraditi znanja na vseh področjih. Tak odgovor preseneča, 
saj to pomeni, da se učitelji ne čutijo močni na nobenem področju. 9,3% učiteljev je 
izpostavilo varovanje. Tudi sami smo mnenja, da ima varovanje izjemen pomen, saj 
moramo kot učitelji to področje obvladati, da ne pride do poškodb. 3 učitelji (7,0%) bi 
želeli imeti več znanja na področju atletike, 2 (4,6%) pa na področju ocenjevanja. Po 
1 učitelj (2,3%) pa bi si želel nagraditi znanja na naslednjih področjih: zanimiva raba 
pripomočkov in športnih iger, kvalitetne obhodne vadbe, moderni športi, uvodne in 
sprostitvene igre, ljudski plesi in rajalne igre, varnost in varovanje, splošna 
kondicijska priprava, joga za otroke, pravila športnih iger, ideje za delo z 
improviziranimi pripomočki, gimnastične vaje in metodika poučevanja vsebin dela z 
orodji. 

Anketiranci so zapisali kar nekaj področij na katerih bi si želeli izpopolniti svoje 
znanje za poučevanje predmeta šport. Morda bi lahko vodstva šol organizirala 
seminarje, kjer bi učitelji lahko pridobili nova znanja, ki si jih želijo nadgraditi. Vendar 
pa Štembergerjeva (2009) ugotavlja ravno nasprotno, da se razredni učitelji ne radi 
udeležujejo omizij in seminarjev, kjer bi jim ponudili dodatno znanje na področju 
predmeta šport. Kakšni so razlogi za to, ne vemo. Vsekakor pa menimo, da na 
dodatnih seminarjih in izobraževanjih širimo obzorja, zato nam ne morejo škoditi. 
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7. ZAKLJUČEK 
 

V raziskavi smo opravili dva raziskovalna dela, analizo spletnih letnih učnih priprav za 
predmet šport, nato pa smo izvedli še anketo z namenom ugotavljanja mnenja 
učiteljev o spletnih gradivih ter njihovi strokovni in didaktični ustreznosti. V vsakem 
raziskovalnem delu smo opredelili po osem hipotez, ki smo jih glede na dobljene 
rezultate potrdili oziroma zavrnili ter prišli do naslednjih zaključkov: 

1. Pričakovano, potrjujemo prvo hipotezo, daje večina letnih učnih priprav s spleta 
pomanjkljivo napisana in ne vsebuje vseh sestavnih delov, ki so značilni za to raven 
načrtovanja. Rezultati so pokazali, da nobena priprava ni vsebovala vseh elementov 
načrtovanja, med drugimi smo našli tudi pripravo brez ciljev. V celoti pa spletnim 
pripravam manjka pomembna komponenta načrtovanja in sicer analiza stanja. V 
letnih učnih pripravah za predmet šport je le 20,0% vsebovalo podatke o številu ur 
rednega pouka in številu športnih dni na leto, zato smo drugo hipotezo potrdili. 
Glede na rezultate, dobljene z analizo priprav, potrjujemo tudi tretjo hipotezo, saj 
smo ob poglobitvi v analizo stanja v pripravah našli le en zapis o številu učencev in 
spolu ter dva zapisa o dodatnih vključevanjih v športne dejavnosti. Analiza stanja v 
pripravah sploh ni bila omenjena oziroma nikjer nismo našli niti prostora, kamor bi 
učitelj te podatke lahko zapisal. Tako vprašanje ali učitelji v letno učno pripravo za 
predmet šport sploh vključijo analizo stanja, ostaja. Ugotovili smo, da se splošni cilji, 
ki so zapisani v spletnih pripravah skladajo z učnim načrtom, oziroma bi lahko rekli, 
da gre za prepis iz učnega načrta. Vse priprave, z izjemo ene, so imele zapisane 
operativne cilje, od tega je 66,7% ciljev ustrezalo našemu kriteriju, 26,7% pa ne. Zato 
smo našo četrto hipotezo, da so cilji v letnih učnih pripravah s spleta ustrezno 
zapisani in v skladu z učnim načrtom zavrnili. Menimo, da bi cilje morala vsebovati 
prav vsaka priprava, poleg tega pa nam cilji tudi narekujejo kaj naj bi v določenem 
obdobju ali učni uri dosegli. Zanimalo nas je, ali so v pripravah upoštevane vsebine iz 
učnega načrta in ugotovili, da so v veliki večini (86,7%) vsebine skladne s tistimi, ki 
jih predpisuje veljavni učni načrt za predmet šport, zato smo tudi potrdili peto 
hipotezo. Analiza je pokazala, da je večina letnih učnih priprav s spleta imela 
opredeljeno število ur za posamezne tematske sklope (53,3%), zato smo šesto 
hipotezo zavrnili. V tem primeru vidimo, da se učitelji pri načrtovanju zavedajo, da je 
približna opredelitev ur za posamezne tematske sklope potrebna, saj je v šolskem 
letu potrebno razporediti vse vsebine, ki so predvidene. Zanimalo nas je tudi ali imajo 
spletne priprave opredeljene standarde znanja v skladu z učnim načrtom. Ugotovili 
smo, da so v 73,3% opredeljeni, od tega je le 40% v skladu s standardi iz učnega 
načrta. Glede na dobljene rezultate smo sedmo hipotezo potrdili, saj je manj kot 
polovica standardov ustrezala našemu kriteriju. Prav tako smo potrdili osmo 
hipotezo, saj je analiza pokazala tudi, da z izjemo ene priprave, ostale spletne 
priprave, ki smo jih zajeli v analizo, podatkov o vrsti in načinu preverjanja znanja 
nimajo. 

2. Z analizo anketnega vprašalnika, ki so ga rešili učitelji, ki poučujejo predmet šport 
v prvi in drugi triadi smo želeli dobiti vpogled v njihovo mnenje o spletnih gradivih. 
Našo prvo hipotezo potrjujemo, saj so izsledki pokazali, da velika večina učiteljev 
(89,1%) uporablja spletna gradiva, prav tako so navedli številne spletne strani, ki jih 
poznajo. Rezultati niso presenetljivi, saj vemo, da poleg spletnih strani, ki vsebujejo 
razne priprave tudi številne založbe postajajo vse bolj »prijazne« učiteljem, saj na 
svojih spletnih straneh največkrat objavljajo že pripravljene letne učne priprave ter 
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urne priprave. Še več, priprave so narejene po učbenikih oziroma delovnih zvezkih, 
kar naj bi učitelju še bolj olajšalo delo. Potrdimo lahko tudi drugo hipotezo, saj je 
večina anketirancev odgovorila, da spletna gradiva pogosto uporablja. Rezultati nas 
niti ne presenečajo, saj vemo, da učitelji znajo uporabljati informacijsko 
komunikacijske vire, poleg tega so tudi učilnice danes moderno opremljene, večina 
jih ima računalnik, zelo pogosto je prisotna tudi interaktivna tabla. Predvidevali smo, 
da učitelji največkrat posegajo po spletnih gradivih, ko jim zmanjka časa za 
načrtovanje in pripravo. Tretjo hipotezo zavrnemo, saj se za ta odgovor ni opredelil 
nihče. Izsledki so namreč pokazali, da učitelji največkrat uporabijo spletna gradiva kot 
dopolnitev k svoji pripravi in ko jim zmanjka idej. S tem odgovorom smo tudi 
zadovoljni, saj nakazuje na to, da učitelji napišejo svojo pripravo, s spletnimi pa si le 
pripomorejo in dobijo iz nje kakšno novo idejo. Izsledki so pokazali, da večina 
učiteljev najpogosteje uporabi urne priprave in učne liste s spleta. Na podlagi tega 
lahko četrto hipotezo potrdimo, saj vemo, da so učitelji z urnimi pripravami in 
učnimi listi nenehno v stiku, medtem ko letno pripravo in letni delovni načrt 
pripravljajo redkeje. Na vprašanje kako pogosto učitelji uporabljajo spletna gradiva za 
predmet šport smo dobili deljene odgovore: za možnost pogosto se je opredelilo 
10,9% učiteljev, največ učiteljev, skoraj polovica (47,8%), je odgovorila, da spletne 
priprave za predmet šport redko uporablja, 26,1% se je opredelilo za možnost včasih. 
Glede na to, da je načrtovanje predmeta šport nekoliko bolj specifično od ostalih, 
nismo pričakovali, da kar desetina anketirancev pogosto uporablja spletna gradiva za 
predmet šport. Kot smo že omenili, je načrtovanje pri tem predmetu zahtevnejše, saj 
je edini to edini predmet s katerim učencem posredujemo gibalno znanje, vplivamo 
na zdrav razvoj in kjer moramo dobro poskrbeti tudi za varnost pred poškodbami. Pri 
vprašanju, kjer nas je zanimalo mnenje učiteljev o uporabnosti spletnih gradiv za 
predmet šport, smo dobili zanimive rezultate. Največji delež anketirancev meni, da so 
spletna gradiva za predmet šport delno uporabna (57,1%) ali precej (33,3%) 
uporabna. Na podlagi tega, lahko peto hipotezo potrdimo in sklenemo, da se učitelji 
ne zavedajo napak, ki se pojavljajo v spletnih gradivih. S tem pa je tudi vprašljivo, ali 
učencem res zagotovijo kakovostne in varne ure predmeta šport. Potrdimo lahko 
tudi šesto hipotezo, saj se je več kot polovica anketirancev delno ali povsem 
strinjala s trditvijo, da so spletna gradiva za predmet šport strokovno napisana in v 
skladu z učnim načrtom ter pravili pisanja priprav. Z izsledki nismo zadovoljni, saj 
smo pričakovali, da bo več učiteljev v to trditev podvomilo. Rezultat namreč kaže na 
to, da učitelji zaupajo spletnim pripravam in se ne zavedajo dejstva, da vsaka 
priprava, ki je objavljena na spletu ni dobra priprava. Vprašati se namreč moramo, v 
čem je bistvo dobre priprave. Zagotovo mora le ta temeljiti na poznavanju stroke, 
učencev in konkretne situacije. Presenetljivo pa smo pri naslednjih vprašanjih 
ugotovili, da 72,1% anketirancev spletne priprave pred uporabo vedno pregleda, kar 
83,7% anketirancev tudi odpravi napake, ki se pojavljajo. Sedmo hipotezo tako 
zavrnemo, saj je večina učiteljev odgovorila da spletna gradiva pregleda in dopolni. 
Menimo, da so bili morda odgovori učiteljev tu neiskreni in da so odgovarjali tako, kot 
vedo da je prav, saj so odgovorni za vse kar posredujejo učencem. Na vprašanje na 
kakšen način prilagajajo spletna gradiva pa nismo dobili veliko dobrih in pravilnih 
odgovorov. Da bi si učitelji želeli dodatnih seminarjev in izobraževanj s področja 
predmeta šport ne moremo trditi. Potrdimo lahko osmo hipotezo, saj so izsledki 
raziskave pokazali, da 72,7% učiteljev meni, da ima dovolj znanja za načrtovanje in 
poučevanje predmeta šport. 

 



70 

Če povzamemo ugotovitve naših raziskav, ki smo jih dobili z analizo spletnih letnih 
priprav za predmet šport lahko z gotovostjo podvomimo v njihovo strokovno in 
didaktično ustreznost. Glede na manjkajoče komponente načrtovanja na letni ravni 
lahko sklepamo  na pomanjkljivo znanje učiteljev ali neustrezno in površno pisanje 
letnih priprav. Vsekakor pa smo dosegli svoj cilj in dokazali, da vse kar pridobimo s 
spleta ni popolno in da omenjena gradiva ne morejo in ne smejo nadomestiti 
poglavitnega dela učitelja, to je načrtovanja. Spletna gradiva, še posebej za predmet 
šport, niso prilagojena učencem, ki jih poučujemo, zato z uporabo le teh učencem ne 
zagotovimo napredka. Mi smo analizirali le letne učne priprave za predmet šport, 
vprašanje, ki se nam pri tem odpira pa je, kakšno stanje se kaže na ravni urnih 
priprav za predmet šport in za ostale šolske predmete, saj je priprav na posamezno 
uro na spletu največ prav tako pa so rezultati pokazali, da jih učitelji največkrat 
uporabijo. Sklenemo lahko, da anketiranci pozitivno gledajo na vsa spletna gradiva, 
tudi za predmet šport. Izrazili so zaupanje v uporabnost in strokovnost spletnih 
gradiv, mi pa smo z analizo spletnih priprav dokazali, da vsa gradiva niso strokovno 
in didaktično ustrezna. V prihodnje bi zato želeli izvedeti v kolikšnem deležu dejansko 
učitelji še načrtujejo in pišejo priprave sami, za katere predmete ter ali jih kdo pri tem 
nadzoruje. 
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9. PRILOGE 

9.1 PRILOGA 1: KRITERIJI ZA ANALIZO PRIPRAV 
Legenda: 

 Popolno ujemanje z UN in pravili pisanja LUP  
 Sploh ni ujemanja z UN in pravili pisanja LUP 
 Delno ujemanje z UN in pravili pisanja LUP 
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9.2 PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 
 

Tema: Pregled in analiza že pripravljenih letnih učnih priprav za predmet šport 

Pozdravljeni! 

Sem Medita Jodanović, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani, smer Razredni pouk. Pripravljam magistrsko delo z naslovom Pregled in 
analiza že pripravljenih letnih učnih priprav za predmet šport pod mentorstvom doc. 
dr. Vesne Štemberger. Pri raziskavi z namenom ugotavljanja mnenja učiteljev o že 
pripravljenih gradivih s spleta, potrebujem vašo pomoč. Vljudno vas prosim, da 
izpolnite vprašalnik, ki je anonimen, odgovori pa bodo uporabljeni izključno v 
raziskovalne namene.  

Že v naprej se vam zahvaljujem za sodelovanje. 

Ime osnovne šole, na kateri poučujete: 

___________________________________________________________________ 

Starost (v letih): _____ 

Po izobrazbi sem:   a) razredni učitelj       b) športni pedagog 

Razred, v katerem poučujete predmet šport:  1.   2.   3.   4.   5.Možnih je več 
odgovorov. 

1. Ste v času vašega poučevanja kdaj uporabili oz. uporabljate že pripravljena 
gradiva s spleta (učne priprave, učne liste, …)?Obkrožite. 

DA      NE 

2. Napišite katere spletne strani, ki vsebujejo že pripravljena gradiva, poznate. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3.  Kako pogosto uporabljate že pripravljenagradiva s spleta? Obkrožite. 

a) zelo pogosto             b) pogosto             c) včasih           č) redko           d) nikoli 

 

4. Kdaj najpogosteje uporabite že pripravljena gradiva s spleta? Možnih je več 
odgovorov. 

a) ko vam zmanjka časa za načrtovanje in pripravo 

b) kot dopolnitev k vaši pripravi 

c) ko vam ni všeč tema poučevanja 

č) ko vam zmanjka idej 



 

drugo: ______________________________________________________________ 

 

 

5. Za katerišolski predmet/-e največkrat uporabite že pripravljena gradiva s 
spleta? 

 

 

6. Ocenite, katero vrsto že pripravljenih gradiv s spleta največkrat uporabite (1-
najmanj, 5-največ). V vsaki vrstici obkrožite po eno oceno. 

letne delovne načrte 1           2            3           4            5 
letne učne priprave 1           2            3           4            5 
tematske priprave 1           2            3           4            5 
urne priprave 1           2            3           4            5 
učne liste 1           2            3           4            5 
 

7. Kako pogosto uporabite že izdelana gradiva s spleta za predmet 
šport?Obkrožite. 

a) zelo pogosto              b) pogosto              c) včasih             č) redko             d) nikoli 

8. Ocenite, kako so po vašem mnenju uporabna spletna gradiva za predmet 
šport?Oceno obkrožite. 

niso  
uporabna 

slabo 
uporabna 

delno  
uporabna 

precej 
uporabna 

povsem 
uporabna 

1 2 3 4 5 
 

9. Ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjo trditvijo. Oceno obkrožite. 

Že pripravljena gradiva za predmet šport so strokovno napisana, v skladu z 
veljavnim učnim načrtom in pravili pisanja priprav. 

Sploh se ne 
strinjam. 

Delno se ne 
strinjam. 

Ne morem se 
opredeliti. 

Delno se 
strinjam. 

Povsem se 
strinjam. 

1 2 3 4 5 
 

10. Ali že pripravljena gradiva s spletaza predmet šport pred uporabo 
pregledate?Obkrožite. 

a) vedno          b) pogosto         c) včasih          č) redko         d) nikoli 

11. Ali pred uporabo že pripravljenih gradiv  za predmet šport odpravite 
morebitne napake? Obkrožite. 



 

      DA       NE 

 

12. Ali dostopna gradiva s spleta za predmet šport prilagodite učencem, ki jih 
poučujete in na kakšen način? 

 

__________________________________________________________________ 

13. Ali menite, da imate dovolj znanja za načrtovanje in poučevanje pri 
predmetu šport?Obkrožite. 

    DA    NE 

14. Katera so tista področja, na katerih bi želeli nadgraditi svoje znanje pri 
predmetu šport? 

 

___________________________________________________________________ 

 


