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III 

 

IZVLEČEK 

 
 

Problem preučevanja magistrskega dela je ugotavljanje najpogostejših napak učencev pri 

izvedbi osnovnih plavalnih tehnik po 20-urnem plavalnem tečaju v prvem triletju osnovne 

šole. 

 

V sistemu plavalnega opismenjevanja se praviloma beleži število plavalcev in neplavalcev 

ter pridobljenih značk po veljavni lestvici za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih 

sposobnosti, ne pa tudi pravilnosti izvedbe posamezne plavalne tehnike. Tako imamo malo 

podatkov o tem, koliko in kakšne napake pri izvedbi plavalnih tehnik delajo učenci po 

zaključku 20-urnega plavalnega tečaja v prvem triletju. 

 

Z opazovanjem učencev na zaključnem testiranju 20-urnega plavalnega tečaja smo z 

vnaprej pripravljenimi opazovalnimi listi beležili napake učencev pri izvedbi plavalnih 

tehnik.  
 

Rezultati raziskave kažejo, da imajo učenci ob koncu 20-urnega plavalnega tečaja najmanj 

napak pri osnovni tehniki prsno, več napak pa je bilo zaznanih pri osnovnih tehnikah kravl 

in hrbtno. 

 

Pri osnovni tehniki prsno so bile najpogostejše napake pri zaveslaju, udarcu in 

koordinaciji. 

Napake, ki smo jih najpogosteje zaznali pri izvedbi osnovne tehnike kravl, so bile napake 

pri položaju glave in dihanju ter napake pri zaveslaju in udarcu. 

Pri osnovni tehniki hrbtno je bilo največ napak evidentiranih pri udarcih, zaveslajih in 

položaju telesa. 

 

Rezultati raziskave nakazujejo, da je treba pri procesu učenja plavanja posvetiti več 

pozornosti pravilni izvedbi plavalne tehnike in tako izboljšati znanje plavanja učencev. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: plavalno opismenjevanje, 20-urni plavalni tečaj, tehnike plavanja, 

lestvica za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti, napake pri izvedbi 

plavalnih tehnik, učenci, prvo triletje. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

V 

 

ABSTRACT 

 

 
The main object of the study in this thesis is identifying the commonest mistakes in the 

basic swimming techniques after a 20-hour swimming course in the first cycle of the 

primary school. 

 

In our swimming learning system we document the number of swimmers and non-

swimmers and titles acquired to eight-scale ranking (Slovenian scale for assessing 

swimming skills), but we do not document the correctness of performed swimming 

technique. Consequently we do not have information about the commonest mistakes after a 

20-hour swimming course in the first cycle of the primary school. 

 

We observed the final test of 20-hour swimming course and document mistakes in 

swimming techniques of 3rd grade students. For observation were used pre-prepared 

observation sheets.   

 
The results of the research have shown, that after a 20-hour swimming course in third 

grade of elementary school, schoolkids had the least mistakes in breaststroke. More 

mistakes were detected at backstroke and front crawl. 

 

The commonest mistakes detected at breaststroke were: wrong stroke, kick and 

coordination problems. 

Mistakes in head position and breathing, wrong stroke and kick were the commonest 

mistakes in front crawl swimming. 

In backstroke the most mistakes were detected in kicking, strokes and base body position. 
 
The results have shown that swimming instructors must focus on the correct realization of 

swimming techniques and consequently swimming skills of schoolkids will improve.  

 

 

 
KEY WORDS: swimming learning, Slovenian scale for assessing swimming skills, 20-

hour swimming course, swimming techniques, mistakes in the basic swimming techniques, 

schoolchildren, first cycle. 
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1. UVOD 
 

Človek je bitje, ki se lahko premika na mnogo različnih načinov. V zgodnjem otroštvu 

uporablja naravne oblike gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek, plezanje …), kasneje pa za 

premikanje uporabi tudi druge pripomočke, kot so kolo, rolerji, skiro in drugi. Zagotovo pa 

je eden izmed načinov gibanja in posledično premikanja tudi plavanje. Kot pravijo Kapus 

idr. (2002) je plavanje osnovni način gibanja v vodi. Zato sta jasna tudi pomen in 

pomembnost plavalne pismenosti za posameznika. 

 

Šajberjeva (2006) izpostavlja: »Danes lahko plava vsak človek, ne glede na starost, spol, 

socialni status ali poklic. Plavajo lahko tudi ljudje s posebnimi potrebami, nosečnice … 

Voda sprejme vsakogar in mu ponuja obilo užitkov, saj vzgon omogoča občutek 

breztežnosti.« (str. 6). 

 

Zavedanje o primernosti in pomembnosti plavanja za vse skupine ljudi je prineslo tudi 

množico organiziranih plavalnih skupin (tečaji za otroke in odrasle, plavalna rekreacija, 

tekmovalno plavanje …), plavalnih pripomočkov in igrač, ki že od zgodnjega otroštva 

spodbujajo k plavanju in prilagojenosti na vodo.  

 

Prav zaradi vsesplošno razširjene miselnosti in zavedanja o pomenu plavalne pismenosti za 

posameznika je vključevanje plavanja v učne načrte vrtcev, osnovnih šol in drugih 

izobraževalnih programov ključno za čim večji delež plavalcev med prebivalci. Tako 

učenci v času vrtčevskega in osnovnošolskega izobraževanja pridobijo plavalna znanja in 

izobraževanje večinoma zaključijo kot plavalci.  

 

Po končanem obveznem osnovnošolskem izobraževanju pa je pomembno promovirati 

plavanje kot možnost športne rekreacije, saj je le-ta ključni gradnik zdravega življenjskega 

sloga posameznika. Tako lahko odrasli plavanje trenirajo kot samostojno dejavnost, lahko 

pa ga nadgradijo v obliki triatlonskih treningov in tako združijo plavanje, tek in 

kolesarstvo. V vsakem primeru pa plavanje s svojimi blagodejnimi učinki na telo in duha 

nudi odličen način športne rekreacije za vse starostne skupine. 

 

Za vse plavalce začetnike, rekreativce in profesionalne plavalce je pomembna pravilna 

izvedba posameznih osnovnih ali nadaljevalnih plavalnih tehnik, s čimer se obvarujejo 

pred možnimi poškodbami zaradi nepravilne izvedbe gibov, hkrati pa poskrbijo za 

učinkovito gibanje – plavanje, ki je možno le ob pravilni izvedbi izbrane plavalne tehnike.  

Zato je začetno učenje plavanja izredno pomembno, tako iz vidika prizadevanja za izvedbo 

pravilne tehnike in usvojitev pravilnih gibov kot popravljanja napak, ki se pojavijo pri 

učenju in začetnih poskusih izvedbe pravilne tehnike. 

 

Strokovno usposobljen kader na področju plavanja se na seminarjih in licenčnih seminarjih 

izobražuje za prepoznavanje in odpravljanje možnih napak pri plavalnih tehnikah, 

predvsem pa za njihovo preprečevanje. Hkrati pa moramo poudariti pomembnost stalnega 

samoizobraževanja posameznikov – z literaturo, spletnimi stranmi s strokovno vsebino s 

področja plavanja ali udeležbo na seminarjih in predavanjih.  

 

Strokovno usposobljen kader s področja plavanja mora biti seznanjen z novimi smernicami 

poučevanja, hkrati pa morajo tisti, ki poučujejo na šolskih plavalnih tečajih, poznati 

vsebino učnih načrtov. Le tako je lahko plavalno opismenjevanje kvalitetno in uspešno. 
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2. PREDMET IN PROBLEM 
 

Učenje plavanja in plavalna pismenost je ena od osnovnih pismenosti, ki je značilna za 

sodobnega človeka. Prav zato je tudi v slovenski izobraževalni sistem vključenih kar nekaj 

plavalnih vsebin, od različnih dodatnih programov s plavalnimi vsebinami do obveznega  

20-urnega plavalnega tečaja, preizkusa plavanja, športnih dni in drugih dejavnosti, 

povezanih s plavanjem.  

 

Na področju plavalnega opismenjevanja so v Sloveniji opravljene različne raziskave in 

analize programov in dejavnosti. Med že opravljenimi analizami programov s plavalnimi 

vsebinami najdemo analizo plavalne šole v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, dom 

Burja (Rudman in Rusjan, 2005), in analize programa Naučimo se plavati (Grujić, 2013), 

kjer je prikazano število plavalcev po regijah in vrstah tečajev. Redkokje pa se beleži 

pravilnost izvedbe plavalne tehnike, s katero učenci zaključijo 20-urni plavalni tečaj in 

pridobijo naziv po veljavni lestvici za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih 

sposobnosti. Tako je tudi malo podatkov, ki bi nakazovali na analiziranje plavalnih tehnik 

v povezavi s pridobljenimi nazivi po veljavni lestvici za ocenjevanje znanja plavanja in 

plavalnih sposobnosti.  

 

Jasno je, da je cilj osnovnošolskega izobraževanja, da učenci šolanje zaključijo kot 

plavalci, pa vendar tudi tehnika plavanja ni zanemarljiva, zato ni odveč nekaj pozornosti 

posvetiti tudi njej. 

2.1 PLAVALNA PISMENOST 
 

»Če je z vidika gibanja hoja osnovni način premikanja na kopnem, potem je plavanje 

osnovni način gibanja v vodi. Plavanje predstavlja človekovo obvladovanje vode z lastnimi 

silami, ki mu omogočajo varno gibanje v želeni smeri na vodni gladini ali pod njo.« 

(Kapus, 2002, str. 2). 

 

Kapus idr. (2002) takole opredeljujejo, kdo je gibalno izobražen v vodi: »Človek je gibalno 

izobražen v vodi ali plavalno izobražen, če obvlada plavalne tehnike z obrati, elemente 

skokov v vodo, igre z žogo, skladnostno plavanje, vaterpolo, prosto potapljanje, elemente 

reševanja iz vode …« (str. 28). In k taki plavalni izobrazbi moramo stremeti vsi, ki se 

ukvarjamo s poučevanjem plavanja, pa naj bo to plavanje najmlajših, mladostnikov, 

odraslih ali starostnikov. 

 

Plavanje je precej razširjena (rekreativna) športna dejavnost, saj ima širok spekter učinkov 

na telo in duha. Tako lahko pomen plavanja razložimo iz različnih vidikov. 

 

Kapus idr. (2002) navajajo naslednje vidike:  

- varnostni vidik (preprečevanje utopitev);  

- biološko-zdravstveni vidik (vpliv plavanja na celovito rast in razvoj telesa, 

spodbujanje higienskih navad, izvajanje gibov, ki na kopnem niso možni, 

razbremenitev telesa …); 
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- psihološki vidik (ugodni vplivi plavanja na miselne sposobnosti in osebnostne 

lastnosti); 

- sociološko-socialni vidik (krepitev socialnih stikov ob plavanju v skupini, cenovna 

dostopnost kopalnih vstopnic); 

- vzgojno-izobraževalni vidik (prilagoditev učnih metod, oblik, vsebin in časovna 

razporeditev je prilagojena vadečim, razvijanje solidarnosti …, vključevanje 

plavalnih vsebin v učne načrte); 

- športno rekreativni vidik (vključevanje plavalnih vsebin v rekreacijo 

posameznikov); 

- tekmovalni vidik (doseganje visokih tekmovalnih rezultatov in hkrati razvijanje 

nadarjenih učencev, omogočanje optimalnih razmer za treninge in organizacija 

tekmovanj). 

 

Ob ozaveščanju ljudi o pomenu gibanja in športne rekreacije srečamo v bazenih, 

namenjenih rekreativnemu plavanju, precej posameznikov, ki jim plavanje predstavlja 

pomemben del športnega udejstvovanja in pripomore k skrbi za zdravo telo in duha. Ali 

kot navajata Jurak in Kovačeva (2002a): »Plavanje s svojim vsestranskim delovanjem na 

človekov organizem pomembno nevtralizira negativne dejavnike, ki jih agresivno vsiljuje 

sodoben način življenja. Kot preventivno in kurativno zdravstveno sredstvo bi moralo 

predstavljati nepogrešljivo športno rekreativno dejavnost sodobnega človeka.« (str. 12). 

 

Zmotno bi bilo misliti, da gre pri učenju plavanja zgolj za motorično učenje. Plavalni 

vaditelji, učitelji in trenerji opravijo tudi precej vzgojnega dela. Tudi Kapus idr. (2002) 

trdijo, da se skozi plavalno vzgojo posameznika prepletata vzgoja in izobraževanje. Med 

učenjem osnovnih in nadaljevalnih tehnik učitelj učencu privzgaja socialni čut, zavest o 

plavalni omejenosti, plavalno miselnost, ekološko osveščenost in občutek za higieno in 

zdravje.  

 

Mnogokrat se plavanje predstavlja kot športno rekreativna dejavnost posameznikov in 

poudarja blagodejne vplive, ki jih ima na telo. Kar pa poudarjajo Kapus idr. (2002), je tudi 

to, da ni nikoli zaključen proces, znanja plavanja pa ni nikoli dovolj. Tako je tudi 

izpopolnjevanje plavalne tehnike dobrodošlo oziroma nujno, vendar je treba poudariti: 

»Cilj varnega plavalca torej ni ''popolno'' znanje plavanja, temveč dovolj dobro plavanje, ki 

mu omogoča svobodno in varno spoznavanje vodnega okolja ob zavedanju svoje plavalne 

omejenosti.« (Kapus idr., 2002, str. 57). 

2.1.1 ZGODOVINA PLAVALNEGA OPISMENJEVANJA V 

SLOVENIJI 
 

Ljudje smo z razvojem odkrivali nova gibanja, znanje plavanja pa je vrednota že od 

človekovih začetkov. »Znanje plavanja je človekova vrednota od prvih pojavov ljudi 

naprej. Potreba, da se človek mora naučiti plavati na stopnji zavestne dejavnosti, je 

posledica razvoja človeka kot biološke vrste. Po tem se razlikuje od ostalih vrst živih bitij 

na Zemlji.« (Bednarik, Kapus, Šajber in Šink, 1993, str. 3). 

 

Znanje plavanja se je različno vrednotilo skozi razvoj človeka. Od življenjskega pomena 

pri boju za preživetje na začetkih do kulturne vrednote višjih slojev v antični Grčiji in 

pomembne vojaške veščine v srednjem veku, danes pa plavanje vrednotimo kot kulturno in 

civilizacijsko veščino sodobnega človeka. (Bednarik idr., 1993). 
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Plavanje se je po svetu in tudi v Sloveniji pojavljalo v treh oblikah, in sicer v vzgojni, 

rekreativni in tekmovalni obliki (Kapus idr., 2002). Kapus (2002) navaja, da je bilo 

plavalno opismenjevanje v preteklosti in je še danes odvisno od primernih kopališč in 

plavališč, torej površin, primernih za plavanje, in strokovnih kadrov. 

 

Pri razvoju slovenskega plavanja je pomembno omeniti tudi prve začetke tekmovalnega 

plavanja v Sloveniji. Tekmovalno plavanje je bilo na začetkih najbolj razvito na Bledu, 

kjer so 15. avgusta 1919 organizirali prvo plavalno tekmovanje, že leta 1893 pa je bilo tam 

devetnajst kopališč (Prešern in Trbovc, 1995). Tudi kopališča Ilirija v Ljubljani (otvoritev 

leta 1929), Mariborski otok v Mariboru (otvoritev leta 1930), kopališče v Rimskih 

Toplicah (1931), bazen v Radovljici (1933) in Mežici (1934) ter leta 1936 v Murski Soboti 

in Višnji Gori so imeli velik pomen za plavalno opismenjevanje v Sloveniji (Prešern in 

Trbovc, 1995).  

 

Prva jugoslovanska plavalna šola z organiziranimi plavalnimi tečaji za otroke, mladino, 

odrasle in invalide je potekala na kopališču Ilirija od leta 1931 do začetka 2. svetovne 

vojne. Prav tako so v tem času organizirali tečaje za vaditelje in učitelje plavanja. (Kapus 

idr., 2002).  

 

Leta 1935 dobimo prvo strokovno publikacijo v slovenščini, avtorja Draga Ulage, z 

naslovom Kravl, prsno in hrbtno plavanje. (Kapus idr., 2002).  

 

Druga svetovna vojna je prinesla zaton plavanja v Sloveniji, obstajalo je nekaj klubov, za 

kaj več pa ni bilo sredstev in kadra. (Kapus, 1994). »Znanje plavanja Slovencev je bilo 

zategadelj resnično porazno, število utopljencev na leto pa izredno visoko (več kot 130)!« 

(Kapus, 1994b, str. 17). 

 

Plavalno dejavnost so znova obudili šele leta 1963, ko je prišla pobuda za večletno akcijo 

''Naučimo se plavati'', ki poteka še danes. (Kapus idr., 2002).  

 

Prvi slovenski posvet o učenju plavanja in varnosti pred utapljanjem je potekal leta 1994 v 

Murski Soboti pod geslom ''Plavaj od 0 do 100 let!'', na njem pa je bilo sprejetih 22 

zaključkov (Kapus, 1994). Pod prvo točko je zapisano: »Učenje plavanja mora biti sestavni 

del učnih programov v osnovni šoli! Učenci se morajo naučiti plavati do vpisa v četrti 

razred.« Pod drugo točko pa: »V učnih programih je za učenje plavanja potrebno nameniti 

30 ur.« (Kapus, 1994a, str. 13). Tu lahko govorimo o temeljih plavalnega opismenjevanja. 

2.1.2 AKCIJA ''NAUČIMO SE PLAVATI'' V SLOVENIJI 
  

»Da se posameznik lahko ukvarja s plavanjem, mora predvsem sam znati in moči plavati 

varno. Zato si v Sloveniji že desetletja prizadevamo v kar največji mogoči smeri zmanjšati 

''plavalno nepismenost''.« (Bednarik idr., 1993, str. 31). Za odpravljanje plavalne 

nepismenosti Slovencev pa že desetletja skrbi prav akcija ''Naučimo se plavati''.  

 

2.1.2.1 Akcija ''Naučimo se plavati'' v Sloveniji med leti 1963 do 1973 
 

Začetki akcije ''Naučimo se plavati'' segajo v leto 1963, ko je zvezna komisija za telesno 

kulturo pri izvršnem svetu Jugoslavije dala pobudo za večletno akcijo, ki bi se izvajala pod 
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okriljem zveznega odbora, po republikah pa pod republiškimi odbori. V Sloveniji tak 

odbor dobimo maja 1963. (Bednarik idr., 1993). 

 

V prvem akcijskem sedemletnem načrtu (do leta 1970) so predvideli učenje plavanja 

šoloobvezne mladine, učenje plavanja tistih odraslih, ki se v mladosti niso naučili plavati, 

usposabljanje kadrov za učenje plavanja in način financiranja akcije. (Bednarik idr., 1993). 

 

Pomemben mejnik v akciji je bilo tudi uvajanje učenja plavanja neplavalcev v 4. in 5. 

razrede osnovnih šol v letnih šolah v naravi. V šolskem letu 1964/1965 so bile organizirane 

prve 7-dnevne šole v naravi v Savudriji. V šolskem letu 1967/1968 so take letne šole v 

naravi izvajale že osnovne šole v Ljubljani, na Vrhniki, v Logatcu, Idriji, Kočevju in 

Trbovljah, postopno pa tudi drugje. Do leta 1974 je več kot 27 občin organiziralo letne šole 

v naravi oziroma učenje plavanja v bazenih. (Bednarik idr., 1993). 

 

V tem času so izvedli tudi prva testiranja četrtošolcev. Leta 1967 so opravili testiranje na 

vzorcu 2480 učencev in ugotovili, da je 684 učencev ali 27,85 % že znalo plavati 

(preplavajo 25 metrov), 1035 ali 41,73 % jih ni znalo plavati, 379 ali 15,28 % je bilo 

polplavalcev (preplavajo več kot 2 metra in manj kot 25 metrov), 382 učencev ali 15,41 % 

pa zaradi obolelosti niso testirali. Tako so ugotovili, da je bilo 57 % četrtošolcev 

neplavalcev. Pomembno je poudariti, da učenja plavanja še ni bilo v obveznem šolskem 

programu. (Bednarik idr., 1993).  

 

2.1.2.2 Akcija ''Naučimo se plavati'' v Sloveniji med leti 1974 do 1982 
 

Bednarik idr. (1993) pišejo, da so učence poskušali k učenju plavanja motivirati tudi s 

promocijskimi materiali (diplome ''delfinčki'', značke, knjižice, plakati, didaktični filmi).  

 

V letih od 1974 do 1982 so zasnovali štiristopenjsko šolo plavanja (osnovna šola plavanja, 

nadaljevalna šola plavanja, reševalna šola plavanja in tekmovalna šola plavanja), zasnovali 

so tudi kriterije za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti, ki so narekovali, 

da mora učenec »za oceno ZNA PLAVATI in za podelitev bronaste značke ''delfinček'' 

preplavati razdaljo 25 metrov; za oceno DOBRO ZNA PLAVATI mora biti učenec 

sposoben neprekinjeno plavati 10 minut; za oceno ODLIČNO ZNA PLAVATI mora 

učenec glede na starost in spol preplavati 50- oz. 100-metrsko razdaljo v določenem času.« 

(Bednarik idr., 1993, str. 16). 

 

Po letu 1974 so zaznali hitrejšo širitev učenja plavanja v vse predele Slovenije. V šolskem 

letu 1980/1981 je bilo v letno šolo v naravi vključenih že 64 % slovenskih šol. Leta 1974 je 

bilo v tečaje plavanja vključenih približno 16.000 otrok, leta 1978 pa kar 20.000. Z 

organizacijami letnih šol v naravi so začeli tako v spomladanskem kot tudi v jesenskem 

času. Postopoma se je začela nižati tudi starostna meja otrok, vključenih v plavalne tečaje 

(iz 5. oz 6. razreda, v 2. in 3. razred). (Bednarik idr., 1993). 

 

V tem času so raziskovali osnove učenja plavanja. Ugotovili so, da je za učenje začetnikov 

najprimernejša prsna tehnika plavanja. Dobro je, da so učne ure strnjene, da se 10-letniki  

(85 % učne skupine) naučijo plavati, pa je potrebnih od 30 do 32 učnih ur. Rezultati so 

boljši, če se učenci učijo v homogenih skupinah. (Bednarik idr., 1993). 
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Bednarik idr. (1993) tudi navajajo, da se je v teh letih začela utrjevati zavest pri starših 

otrok, strokovnih delavcih na športno-organizacijskih zvezah in društvih ter med šolskimi 

delavci, da znanje plavanja sodi v temeljno učno vzgojno področje v osnovni šo li. 

 

2.1.2.3 Akcija ''Naučimo se plavati'' v Sloveniji med leti 1983 do 1993 
 

Leto 1983 je pomembno leto v zgodovini akcije ''Naučimo se plavati'' v Sloveniji, saj je bil 

v tem letu sprejet nov učni program za osnovno šolo, poimenovan ''Življenje in delo v 

osnovni šoli''. Ključnega pomena je bilo določilo, da se morajo neplavalci do tretjega 

razreda naučiti plavati. (Bednarik idr., 1993).  

 

V tem obdobju je bilo organiziranih tudi več jugoslovanskih posvetov o učenju plavanja 

(1983, 1988 in 1990), kjer so Slovenci sodelovali z mnogimi prispevki, članki in s tem 

kazali organizacijsko in strokovno naprednost pri učenju plavanja neplavalcev. (Bednarik 

idr., 1993). 

 

Leta 1989 je Slovenija prešla na nov, 5-stopenjski sistem ocenjevanja znanja plavanja in 

plavalnih sposobnosti: 

1. plavalec PRIPRAVNIK (če preplava 25 metrov); 

2. plavalec ZNA PLAVATI (če preplava 50 metrov z nalogami); 

3. DOBER PLAVALEC (če preplava 50 metrov oziroma 100 metrov v določenem 

času, odvisno od starosti in spola, in če plava 10 minut neprekinjeno); 

4. ODLIČEN PLAVALEC (če preplava 150 metrov mešano (prsno, hrbtno, kravl) v 

določenem času, odvisno od starosti in spola); 

5. PLAVALEC REŠEVALEC (če obvlada vrsto zahtevnih plavalnih in reševalnih 

znanj in sposobnosti. (Bednarik idr., 1993, str. 22). 

 

V tem času so organizirali mnoge strokovne seminarje in posvete za učitelje in vaditelje 

plavanja, seminarje za pridobitev naziva vaditelj plavanja, izdelali diplome in značke ter 

izdali novo literaturo, ki je bila v pomoč pri poučevanju. (Bednarik idr., 1993).  

 

Žal pa je v tem času prišlo do upada organiziranih letnih šol v naravi, kar je bila posledica 

vojne in razmer na Hrvaškem (izguba počitniških domov, padec življenjskega standarda, 

nerešeno vprašanje financiranja učenja plavanja in šole v naravi). (Bednarik idr., 1993). 

 

Akcija je pokazala odlične rezultate iz vidika varnosti in zniževanja smrtnih primerov 

zaradi utopitev (1962–1968 je bilo povprečno 97,28 utopitve letno, med leti 1990–1993 pa 

24,66 utopitve letno), kar zagotovo odtehta trud, vložen v učenje plavanja. (Bednarik idr., 

1993). 

 

Akcija pa je zagotovo merila tudi na druge vidike človekovega življenja, predvsem na nove  

sposobnosti, ki jih bodo lahko učenci uporabljali v vsem svojem življenju. »Bodisi kot 

sredstvo za utrjevanja zdravja, razvijanje funkcionalnih sposobnosti, razvedrilo v prostem 

času bodisi kot sredstvo preventive in tudi rehabilitacije po bolezni in poškodbah.« 

(Bednarik idr., 1993, str. 26). 
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2.1.3 PLAVALNO OPISMENJEVANJE V SLOVENIJI DANES 
 

Danes v Sloveniji sledimo sistemu sistematičnega učenja plavanja ali kot pravita Jurak in 

Kovačeva (2002c): »Za dobro znanje plavanja ni dovolj le ena stopnja učenja plavanja, 

temveč več zaporednih stopenj, ki se sistematično nadgrajujejo.« (str. 143). 

 

V Sloveniji imamo deset stopenj sistematičnega učenja plavanja: 

1. »tečaji prilagajanja na vodo za predšolske otroke; 

2. plavalni tečaji na nižji stopnji; 

3. šole v naravi s plavalnimi vsebinami; 

4. preverjanje znanja plavanja v petem razredu; 

5. tečaji plavanja za neplavalce na višji stopnji; 

6. preverjanje znanja plavanja v sedmem razredu; 

7. spopolnjevanje znanja plavanja in osnovnošolska tekmovanja v plavanju; 

8. tečaji plavanja za neplavalce v srednjih šolah; 

9. spopolnjevanje znanja plavanja in srednješolska tekmovanja v plavanju; 

10. tečaji plavanja za neplavalce na fakultetah.« (Jurak in Kovač, 2002b, str. 111). 

 

Vseh deset stopenj izvajajo le v redkih okoljih, večino jih izvaja sistem do 6. stopnje, 

drugje poteka učenje plavanja v šolah v naravi in na plavalnih tečajih na predmetni stopnji, 

z devetletko pa so (po veljavnem učnem načrtu) prešli plavalni tečaji v drugi ali tretji 

razred osnovne šole. (Jurak in Kovač, 2002b).  

 

Zaradi prenove osnovnošolskega sistema, v letu 2003 smo namreč uvedli devetletko, 

poteka preverjanje znanja vseh učencev trenutno v 6. razredu (prej v 5. razredu), šola pa 

tečaj plavanja za neplavalce izvede v tretjem triletju. (Kovač idr., 2011). 

 

Poleg sistema plavalnega opismenjevanja pa obstaja kar nekaj projektov in akcij (npr. 

Naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan), ki spodbujajo plavalno pismenost Slovencev in 

si prizadevajo za čim večji odstotek plavalno pismenih tako pri najmlajših kot pri odrasli 

populaciji. 

2.1.4 PLAVALNO OPISMENJEVANJE V DRUGIH EVROPSKIH 

DRŽAVAH 
 

Učenje plavanja je v različnih državah različno vključeno v šolske sisteme. Kot pa navajata 

Jurak in Kovačeva (2007): »Z modelom poučevanja plavanja se je Slovenija približala 

nekaterim razvitim evropskim državam (Švedska, Nizozemska), ki imajo v športnih 

programih plavanje kot obvezni ali izbirni predmet.« (str. 20).  

V drugih evropskih državah se srečujemo z različnimi sistemi učenja plavanja, različno 

kontinuiteto tečajev, financiranjem plavalnih vsebin, najdemo pa tudi različne kriterije za 

doseganje plavalnih standardov.  

 

2.1.4.1 Litva 
 

Plavalno opismenjevanje v Litvi koordinira Ministrstvo za telesno vzgojo in šport. Deluje 

po principu, da mora imeti vsaka novozgrajena šola bazen oziroma mora biti bazen čim 
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bližje šoli, saj je le tako lahko učenje plavanja uspešno. V bazenih imajo ustanovljene 

plavalne šole, ki prevzamejo otroke in izvajajo program. Ministrstvo pa finančno podpira 

mesta, kjer je premalo bazenov, da lahko izvajajo učenje plavanja v poletnih taborih. 

(Jurak, 2002). 

 

Njihov program se imenuje ''Znam plavati'', vsebuje pa 24 ur učenja s tremi vmesnimi 

točno določenimi preizkusi (med 8. ali 9. uro, 16. ali 17. uro in 23. ali 24. uro). Njihov cilj 

je, da otroci preplavajo 16 metrov s tehniko kravl z dihanjem in 25 metrov s tehniko hrbtno 

v polni koordinaciji. (Jurak, 2002).  

 

2.1.4.2 Slovaška 
 

Na območju današnje Slovaške so po odredbi Ministrstva za izobraževanje ČSSR iz leta 

1979, uvedli obvezno učenje plavanja v 3. razredu (20-urni tečaji v času ur telesne vzgoje). 

Po tem tečaju je bil plavalec tisti, ki je preplaval 25 metrov prosto in 15 metrov z drugo 

plavalno tehniko. V petih in šestih razredih pa so imeli organizirane nadaljevalne tečaje 

(10–16 ur) za izpopolnjevanje plavalnih tehnik. (Jurak, 2002). 

 

Po razpadu ČSSR (1989) se je zaradi pomanjkanja sredstev postopoma opuščalo osnovno 

učenje plavanja. Trenutno učenje plavanja v zasebnih plavalnih šolah krijejo starši. Merilo 

za znanje plavanja pa je preplavati 25 metrov. Ocenjevanje znanja poteka po 9-stopenjski 

lestvici, vsako leto posebej. Znanje 7- in 8-letnikov se ocenjuje s preplavanimi metri, 

učence od 9. do 18. leta pa glede na čas za preplavanih 25 metrov. (Jurak, 2002).  

 

Potekal pa je tudi večji projekt ''Pogojni in dopustni pokazatelji plavalnih sposobnosti 

mladih in odraslih na Slovaškem'', kamor so vključili 15 000 prebivalcev, starih od 10 do 

60 let. (Jurak, 2002). 

 

2.1.4.3 Češka republika 
 

Tako kot pri Slovaški se je sistem učenja plavanja po razpadu ČSSR spremenil. Učenje 

plavanja sedaj poteka večinoma v plavalnih šolah, glede na njihov položaj pa jih tudi 

financirajo. Ministrstvo za izobraževanje, mladino in športno vzgojo vodi program 

poučevanja plavanja, imajo pa tudi svetovalno institucijo – Svet plavalnih šol. Plavalne 

šole so združene v Zvezi plavalnih šol Republike Češke, njeni predstavniki pa postanejo 

člani zgoraj omenjenega Sveta plavalnih šol. (Jurak, 2002). 

 

Organizirane imajo tečaje prilagajanja na vodo za predšolske otroke, v katere je vključenih  

60 % vrtcev, stroške pa krijejo starši. (Jurak, 2002). 

 

V osnovni šoli je učenje plavanja organizirano na nižji stopnji v dveh zaporednih letih, 

vsako leto po 20 ur, ure pa so izpeljane v okviru športne vzgoje. Po njihovih analizah so 

taki tečaji uspešni v 90 %. Osnovno učenje plavanja je vključeno v učni načrt za športno 

vzgojo in je del osnovnošolskega izobraževalnega sistema. V višjih razredih osnovne ali 

srednje šole pa so lahko organizirani tudi tečaji za zboljševanje znanja plavanja. 

Financiranje tečajev je 50 % s strani ministrstva, 44 % prispevajo mesta, starši pa 6 %. 

(Jurak, 2002).  
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Njihove zahteve ob koncu tečaja so preplavati 200 metrov prosto, izvesti štartni skok, ujeti 

predmet v globoki vodi in obvladati osnove vseh tehnik. (Jurak, 2002). 

 

2.1.4.4 Luksemburg 
 

V Luksemburgu začenjajo učenje plavanja s tehniko prsno, otroci pa so stari 5–7 let. 

Učenje zaključijo s 15-minutnim plavanjem brez počitka in skokom z enometrske skakalne 

deske. Med 8. in 12. letom sta v programu tehniki prsno in kravl ter skoki v vodo. Od 

dvanajstega leta naprej pa je cilj izboljšanje plavalnih tehnik, vzdržljivosti … (Jurak, 

2002). 

 

2.1.4.5 Nemčija 
 

V Nemčiji sodi plavalno opismenjevanje pod Nemško plavalno zvezo (nevladna 

institucija), sistem plavalnega opismenjevanja ni enak po vsej državi, temveč se razlikuje 

glede na deželne vlade. (Jurak, 2002). 

 

2.1.4.6 Belorusija 
 

V Belorusiji se soočajo s pomanjkanjem sredstev in bazenov za sistematično učenje 

plavanja, zato še nimajo sistema, ki bi vključeval vse otroke. Plavalno opismenjevanje pa 

sicer sodi pod Ministrstvo za šport in turizem Republike Belorusije. (Jurak, 2002). V 

osnovnih šolah, ki imajo bazene, potekajo 26-urni programi za učenje plavanja drugo-, 

tretje- in četrtošolcev. Plavanja pa se učijo tudi v poletnih taborih. (Jurak, 2002). 

 

2.1.4.7 Velika Britanija 
 

V Veliki Britaniji je za plavalno opismenjevanje poskrbljeno na okrožni ravni. Okrožje 

Cumbria izvaja program, ki ga predpisuje STA (Swimming Teacher's Association), za 

najbolj efektivno obdobje učenja pa navajajo triletno obdobje od 8. do 11. leta. Gre za 

30-urni program, ki se izvaja 30 minut vsak teden, dve leti zapored. (Jurak, 2002). 

2.2 PLAVANJE V UČNIH NAČRTIH ZA SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 
 

Plavanje se pojavlja v učnih načrtih od leta 1984 naprej. S spreminjanjem in prenavljanjem 

učnih načrtov (1998 in 2011) pa so bile narejene tudi nekatere spremembe na področju 

vključevanja in izvedbe plavalnih vsebin. 

2.2.1 UČNA NAČRTA IZ LETA 1984 IN 1998 
 

V slovenskih učnih načrtih se plavanje pojavlja od leta 1984 dalje, ko so opredeljevali, da 

je treba učenca naučiti plavati do stopnje, da se lahko varno in rad ukvarja z dejavnostmi 

na vodi, znati pa mora pomagati slabšim plavalcem. (Kovač in Jurak, 2002). 
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Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev načrt ni bil izvedljiv, spremembe na bolje pa je 

prinesel učni načrt iz leta 1998. (Kovač in Jurak, 2002). 

 

Korenita sprememba učnega načrta iz leta 1984, torej v učnem načrtu iz leta 1998, je bila 

vpeljava tečaja plavanja (20-urni) kot del rednega šolskega pouka v 2. ali 3. razred. Učni 

načrt iz leta 1998 je tudi jasno opredelil standarde znanja plavanja v določenem obdobju. 

Tako je bil cilj 20-urnega plavalnega tečaja v prvem triletju, da bi bili vsi otroci prilagojeni 

na vodo, preplavali pa naj bi 25 metrov. (Kovač in Jurak, 2002).  

 

Učni načrt iz leta 1998 je tudi precej bolj eksplicitno določil in opredelil potrebne pogoje 

za izpeljavo plavalnih tečajev – od številčnih normativov, ustreznih bazenov do 

pripomočkov za učenje plavanja. (Jurak, Kovač in Strel, 1998). 

 

Pomembno je poudariti, da so imele šole več možnosti realizacije 20-urnih plavalnih 

tečajev; lahko v obliki prevoznih tečajev ali v obliki šole v naravi s poudarkom na 

plavanju. (Štemberger, 2005). 

 

Učni načrt je predvideval sistematizirano delo na področju plavanja, tako da so bili po  

20-urnem plavalnem tečaju v prvem triletju predvideni še 7-dnevna letna šola v naravi s 

plavalno vsebino (drugo triletje), obvezno preverjanje znanja za vse učence (tretje triletje)  

in dodatni tečaj za neplavalce. (Kapus idr., 2002). 

Tabela 2.1: Plavalne vsebine iz učnega načrta iz leta 1998 (Kapus idr., 2002) 

Obdobje Dejavnost Standard znanja 

PRVO 

TRILETJE 
20-URNI TEČAJ 

Učenci so prilagojeni na vodo 

in preplavajo 25 metrov. 

DRUGO 

TRILETJE 
POLETNA ŠOLA V NARAVI 

Varno preplavati 50 metrov s 

poljubnim načinom plavanja. 

TRETJE 

TRILETJE 

OBVEZNO PREVERJANJE ZA VSE 

UČENCE IN DODATNI TEČAJ ZA 

NEPLAVALCE 

 

 

Šola pa lahko učencem omogoči tudi izpopolnjevanje znanja plavanja na športnih dneh, 

interesnih dejavnostih, tečajih drugih izvajalcev. Prav tako lahko tudi ponudi plavanje in 

nekatere vodne dejavnosti v okviru obveznega izbirnega predmeta. (Kapus idr., 2002). 

 

Pomembno pa je omeniti tudi plavalne vsebine, ki jih je predvideval učni načrt za vrtce – 

dejavnost Gibanje v vrtcih, prav tako iz leta 1998. Vemo namreč, da ima prilagajanje na 

vodo v najzgodnejših letih izjemen pomen.  

 

Tako je učni načrt predvideval tudi cilj: »Sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih 

elementov plavanja.« (Kapus idr., 2002, str. 112), ter druge cilje, povezane s 

sodelovanjem, delom v skupini, higienskimi vidiki … 
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2.2.2 UČNI NAČRT IZ LETA 2011 
 

Trenutno veljavni učni načrt za predmet Šport je bil posodobljen leta 2011. 

 

Še vedno velja, da je obvezen 20-urni tečaj plavanja za učence prvega triletja (v 2. ali 3. 

razredu), šola omogoči udeležbo v šoli v naravi s poudarkom na plavanju, obvezen pa je 

plavalni preizkus v 6. razredu (Kovač idr., 2011). 

 

2.2.2.1 Prvo triletje 
 

Učni načrt za prvo triletje predvideva naslednje cilje s področja plavanja: 

- »prilagodijo se na vodo do stopnje drsenja; 

- z eno od plavalnih tehnik preplavajo 25 metrov v globoki vodi; 

- poznajo osnovna načela varnosti na bazenu; 

- upoštevajo osnovna načela varnosti na bazenu.« (Kovač idr., 2011, str. 10). 

Tabela 2.2: Plavalne vsebine v prvem triletju (Kovač idr., 2011, str. 13) 

 
 

Kot vidimo iz zgornje tabele (plavalna abeceda), učenci v prvem triletju pridobijo osnovna 

plavalna znanja – prilagodijo se na vodo, obvladajo drsenje, spoznajo eno izmed plavalnih 

tehnik in dobijo veliko informacij, povezanih z varnostjo v vodi. 

 

Tu lahko omenimo tudi raziskavo, ki jo je Center šolskih in obšolskih dejavnosti – dom 

Burja izvedel na 747 učencih, starih 8–11 let, ki so v šolskem letu 2004/2005 bivali v 

njihovem domu in obiskovali 20-urni plavalni tečaj. Njihove pomembne ugotovitve so, da 

so vse skupine po 20-urnem plavalnem tečaju napredovale v plavalnem znanju (od 

začetnega do končnega testiranja). Ob začetnem testiranju je bilo 149 takšnih učencev, 

katerih stopnja plavanja (po veljavni lestvici za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih 
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sposobnosti) je bila 0, ob končnem testiranju pa ni bilo nobenega učenca z oceno 0. 

Največja razlika pa je bila pri stopnji plavanja 6 (srebrni delfin), saj sta to oceno ob 

začetnem testiranju dosegla le dva učenca, ob končnem testiranju pa kar 215 učencev. 

(Rudman in Rusjan, 2005). 

 

V sklepih raziskave navajajo, da usposobljen strokoven kader in ustrezni pogoji 

pomembno pripomorejo k dvigu plavalnega znanja. Hkrati pa ugotavljajo, da je predznanje 

slovenskih osnovnošolcev različno, kar bi lahko povezovali z ekonomskim razvojem 

regije, od koder šole prihajajo, odsotnostjo plavališč in pomanjkanjem organiziranih 

plavalnih dejavnosti pred prihodom v CŠOD. (Rudman in Rusjan, 2005). 

 

2.2.2.2 Drugo triletje 
 

Učni načrt za drugo triletje predvideva naslednji cilj s področja plavanja: 

- »poznajo in upoštevajo pravila obnašanja ter osnovna načela varnosti ob vodi in v vodi.« 

(Kovač idr., str. 16). 

Tabela 2.3: Plavalne vsebine v drugem triletju (Kovač idr., 2011, str. 20) 

 
 

Iz zgornje tabele razberemo, da je poletna šola v naravi (temelji na prostovoljni udeležbi) 

namenjena izpopolnjevanju oziroma učenju plavalnih tehnik, ozaveščanju o higienskih 

vidikih in vidiku varnosti. Hkrati pa je izjemno pomemben še obvezen preizkus znanja 

plavanja vseh učencev v 6. razredu. Tu se naredi tudi seznam učencev neplavalcev, zanje 

šola pripravi še en plavalni tečaj v tretjem triletju. 

 

Rezultati preizkusa plavanja v 6. razredu so po podatkih Zavoda za šport Republike 

Slovenije Planica naslednji: v šolskem letu 2008/2009 je bilo 91,2 % šestošolcev plavalcev 

(vključenih 85,6 % vseh šestošolcev), v šolskem letu 2009/2010 je bilo 93,2 % šestošolcev 

plavalcev (vključenih 75,4 % vseh šestošolcev), v šolskem letu 2010/2011 je bilo v šestem 

razredu plavalcev 92,0 % (vključenih 92,1 % vseh šestošolcev), v šolskem letu 2011/2012 

je bilo 91,5 % učencev šestega razreda plavalcev (vključenih 92,6 % vseh šestošolcev), v 

šolskem letu 2012/2013 pa smo imeli 92,6 % šestošolcev plavalcev (vključenih 92,6 % 

vseh šestošolcev). (Grujić, 2013). 
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2.2.2.3 Tretje triletje 

Tabela 2.4: Plavalne vsebine v tretjem triletju (Kovač idr., 2011, str. 28) 

 
 

Plavalne vsebine v tretjem triletju so ponujene kot dodatne vsebine, saj gre tu za 

izpopolnjevanje tehnik, skokov, obratov. 

 

Pomemben pa je še tečaj za neplavalce, saj morajo šole slediti didaktičnemu priporočilu 

učnega načrta, da naj bi bili vsi učenci, ki zapustijo osnovno šolo, plavalci. Tako mora šola 

v tretjem triletju organizirati plavalni tečaj za neplavalce. (Kovač idr., 2011). 

2.2.3 STANDARDI ZNANJA PLAVANJA PO POSAMEZNIH 

TRILETJIH 
 

Učni načrti predvidevajo standarde, ki naj bi jih dosegli učenci ob koncu posameznih 

triletij. Posebej podrobno učni načrt opredeli minimalne standarde, ki naj bi jih dosegli vsi 

učenci, ti standardi so tudi pogoj za napredovanje učenca v novo triletje (torej iz 3. v 

4. razred, iz 6. v 7. razred in ob koncu 9. razreda). (Kovač idr., 2011). 

 

2.2.3.1 Prvo triletje 
 

»Učenec je prilagojen na vodo in v izbrani tehniki preplava 25 metrov (naloga za zlatega 

morskega konjička). Pozna nevarnosti v vodi. Na kopališču pozna varnostna in higienska 

pravila. 

 

Minimalni standard: učenec je prilagojen na vodo in preplava 15 metrov. Na kopališču 

upošteva varnostna in higienska pravila.« (Kovač idr., 2011, str. 32). 

 

Iz standardov znanj za prvo triletje lahko razberemo, da je prilagojenost na vodo bistvena. 

V prvem triletju dajemo precej poudarka tudi varnosti (ob, v in na vodi), ter higieni 

(prhanje pred vstopom v bazen, obisk toaletnih prostorov, hranjenje na predpisanih mestih 

ob bazenu …). Seveda pa je minimalni standard – preplavati 15 metrov–ključen za 

izpolnjevanje nacionalnega interesa, da zna plavati čim več ljudi. 
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2.2.3.2 Drugo triletje 
 

»Učenec preplava 50 metrov (naloga za bronastega delfina) in med plavanjem opravi 

nalogo za varnost. Sposoben je neprekinjeno plavati deset minut v globoki vodi. Upošteva 

pravila varnosti. Pozna elemente samoreševanja.  

 

Minimalni standard: učenec preplava 50 metrov (naloga za bronastega delfina) in med 

plavanjem opravi nalogo za varnost. Upošteva pravila varnosti. Pozna elemente 

samoreševanja.« (Kovač idr., 2011, str. 34). 

 

Kot vidimo zgoraj, standardi znanj za drugo triletje zahtevajo, da učenec preplava 50 

metrov in medtem opravi tudi element varnosti (tj. mrtvak). Tu lahko vidimo, da naš 

sistem plavalnega opismenjevanja teži k temu, da so učenci čim bolj suvereni in vzdržljivi 

plavalci, ki imajo hkrati tudi kompetence in znanje o samoreševanju, ki so ključne pri skrbi 

za lastno varnost pred utopitvijo.  

 

2.2.3.3 Tretje triletje 
 

»Učenec plava v globoki vodi 10 minut. Upošteva pravila varnosti. Zna elemente 

samoreševanja.  

 

Minimalni standard: učenec preplava 50 m (naloga za bronastega delfina). Upošteva 

pravila varnosti.« (Kovač idr., 2011, str. 37). 

 

V tretjem triletju lahko iz ciljev ugotovimo, da je plavanje le še izbirna vsebina, zato gre za 

nadaljevalno učenje tehnik, obratov, skokov … Standardi pa tu ne predvidevajo ocenjevanj 

le teh prvin, ampak, tako kot v drugem triletju, stremijo k čim bolj vzdržljivim in 

suverenim plavalcem, ki poznajo osnove samoreševanja in druge varnostne ukrepe pri 

plavanju. 

 

Ne smemo pozabiti, da je šola v tretjem triletju dolžna organizirati plavalni tečaj za 

neplavalce ter tako poskuša še zadnjič pred koncem osnovnošolskega izobraževanja 

izpolniti cilj, da so vsi osnovnošolci plavalci. (Kapus idr., 2002). 

2.2.4 VKLJUČEVANJE PLAVANJA V LETNI DELOVNI NAČRT 

IN UČITELJEV LETNI UČNI NAČRT 
 

Učitelju učni načrt narekuje, katere vsebine mora vključiti v pouk. Tako morajo šole 

pripraviti letni delovni načrt šole, učitelji pa učiteljev letni učni načrt. 

 

Vodilo pri pripravi letnih delovnih načrtov in letnih učnih načrtov mora biti tudi didaktično 

priporočilo učnega načrta za predmet Šport: »Vsi učenci naj bi osnovno šolo zapustili kot 

plavalci.« (Kovač idr., 2011, str. 43). 
 

Tako morajo strokovno usposobljeni kadri v letnem delovnem načrtu načrtovati 

prilagajanje na vodo in učenje plavanja. Ravnatelj ta letni delovni načrt uvrsti v predlog 

letnega delovnega načrta šole, ki ga ocenita učiteljski zbor in svet staršev, sprejme pa ga 

svet zavoda. (Kapus idr., 2002).  
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V letnem delovnem načrtu se točno opredeli: 

- »kdaj bo tečaj plavanja ali/in šole v naravi;  

- stopnjo učenja plavanja; 

- trajanje učenja plavanja; 

- čas preverjanja znanja plavanja; 

- tečaj za neplavalce na predmetni stopnji; 

- odgovornega učitelja; 

- predvidene stroške učenja; 

- pripomočke, učila in osebno opremo učiteljev, ki bo potrebna za izvedbo učenja 

plavanja; 

- zunanje sodelavce; 

- ipd.« (Kapus idr., 2002, str. 116). 

 

Učitelj pa za svojo skupino učencev pripravi letni učni načrt, in sicer na osnovi letnega 

delovnega načrta in veljavnega učnega načrta, upoštevajoč posebnosti šole in učencev. 

Učitelj mora tako tudi za plavanje določiti cilje učenja, načrtovati število učencev, s 

katerimi bo izvajal učenje plavanja, koliko ur bo trajalo učenje in temu primerno izbrati 

vsebine, opredeliti standarde znanja in načine spremljave. (Kapus idr., 2002). 

 

Pomembno je, da učitelj upošteva normative za izpeljavo učenja plavanja. V skupini je 

lahko 8 učencev neplavalcev in 12 učencev plavalcev (Pravilnik o normativih in standardih 

za izvajanje programa osnovne šole, 2014). 

 

Jurak in Kovačeva (2007) v Izvedbenih priporočilih za vsebine plavanja v učnem načrtu 

osnovne šole navajata, da obvezni plavalni tečaj v prvem triletju ne bo rešil težave 

plavalnega znanja otrok, če ne bomo zraven upoštevali ustrezno strokovno izobraženega 

kadra s primernimi kompetencami, pedagoškim znanjem in motivacijo za delo. Hkrati pa 

morata tako šola (ravnatelj) in učitelji, pristojni za področje plavanja, pokazati interes in 

iznajdljivost pri iskanju najoptimalnejših rešitev in možnosti za izvedbo 20-urnih tečajev, 

šol v naravi, športnih dni in ostalih dejavnosti, povezanih s plavanjem.  

2.3 DODATNI PROGRAMI S PLAVALNIMI 

VSEBINAMI 
 

V Sloveniji je zasnovanih kar nekaj programov s plavalno vsebino, v katere se vključujejo 

tudi vrtci in osnovne šole in so namenjeni plavalnemu opismenjevanju čim večjega deleža 

slovenske populacije, kar je tudi javni interes. 

2.3.1 MALI SONČEK 
 

Program Mali sonček je štiristopenjski program, ki izhaja iz programa Zlati sonček in je 

njegova posodobitev in razširitev, v vrtce pa je vključen od leta 2011/2012. Kljub temu da 

je program namenjen vrtcem (otrokom od 2. do 6. leta), ga je pomembno omeniti, saj ima 

prilagajanje na vodo, kar je namen ''plavalnega'' dela programa Mali sonček, izjemen 

pomen tudi za nadaljnje delo v osnovni šoli in lahko močno olajša delo pri 20-urnem 

plavalnem tečaju v prvem triletju. (Videmšek, Zajec, Stančevič in Reberšak Cizelj, 2012). 
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Tudi v strokovni utemeljitvi programa Mali sonček zasledimo naslednje strokovno 

izhodišče: »Zelo pomembno je prilagajanje na vodo kot začetek odpravljanja plavalne 

nepismenosti.« (Videmšek idr., 2012, str. 18). 

 

Rumeni sonček je četrta stopnja programa Mali sonček in je namenjen otrokom od 5. do 6. 

leta. Tu zasledimo nalogo s plavalno vsebino, in sicer: »Igre z vodo, ob vodi in v vodi – 

otroci sproščeno izvedejo gibalne naloge (igrice), ki vključujejo prilagajanje na vodo: 

prilagajanje na upor vode, potapljanje glave, izdihovanje v vodo, gledanje pod vodo, 

plovnost in drsenje na vodi.« (Videmšek idr., 2012, str. 21). Torej lahko vidimo, da 

program predvideva jasno določene cilje prilagajanja na vodo, kar je zelo dobro izhodišče 

za nadaljnje plavalno opismenjevanje. 

2.3.2 ZLATI SONČEK 
 

Program Zlati sonček je namenjen otrokom med 6. in 8. letom. Program izvajajo osnovne 

šole, društva in zasebniki v popoldanskem času. Namen programa je učenje novih 

spretnosti, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja … (Športni 

program Zlati sonček. b.d.). 

 

 

Slika 2.1: Analiza podeljenih medalj v programu Zlati sonček po šolskih letih 

(Analiza Športnega programa Zlati sonček, b.d.) 

Kot vidimo, je bilo vsako leto (razen 1996/1997) podeljenih več kot 40.000 medalj, kar 

pomeni, da je v akcijo vključenih zares veliko šol, društev in zasebnikov. 

 

Zlati sonček vključuje plavalne vsebine v 1. razred (B-program), kjer je naloga, da otrok 

preplava 5–10 metrov v poljubni tehniki. V 2. razredu (C-program) plavalnih vsebin ni 

predvidenih. 
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V 3. razredu (D-program) pa je predvideno, da otrok preplava od 15 do 25 metrov v 

poljubni tehniki. (Zlati sonček – vsebine in priznanja, b.d.). 

2.3.3 KRPAN 
 

Program Krpan je namenjen otrokom med 9. in 11. letom. Program izvajajo osnovne šole, 

društva in zasebniki v popoldanskem času. 

 

Cilj programa je ukvarjanje z različnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih, program 

pa ni tekmovanje, temveč igra. (Športni program Krpan, b.d.). 

 

 

Slika 2.2: Analiza podeljenih medalj v programu Krpan po šolskih letih (Analiza 

Športnega programa Krpan, b.d.) 

 

V program Krpan je vključenih nekoliko manj otrok, kljub temu pa vsako leto podelijo več 

kot 20.000 medalj. 

 

Športni program Krpan za 4. razred ne predvideva dejavnosti s plavalno vsebino. V 

5. razredu je predvideno, da učenci preplavajo 35 metrov, v 6. razredu pa 50 metrov. 

(Krpan – vsebine in priznanja, b.d.). 

2.3.4 NAUČIMO SE PLAVATI 
 

Akcija Naučimo se plavati je podrobneje opisana v poglavjih 2.1.1 Zgodovina plavalnega 

opismenjevanja v Sloveniji in 2.1.2 Akcija ''Naučimo se plavati'' v Sloveniji, saj je to 

akcija, ki jo v Sloveniji izvajamo že od leta 1963 in je temeljna za snovanje sistema 

plavalnega opismenjevanja v Sloveniji.  
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Po podatkih iz leta 2013 se je v šolskem letu 2008/2009 preizkusa plavanja v 6. razredu 

udeležilo 85,6 % slovenskih učencev, v šolskem letu 2009/2010 75,4 % šestošolcev, v 

šolskem letu 2010/2011 je bilo takih učencev 92,1 %, v šolskem letu 2012/2013 pa 92,6 % 

učencev šestega razreda. (Grujić, 2013). Tako lahko vidimo, da delež preverjenih otrok iz 

leta v leto narašča oziroma v zadnjih letih presega 90 % populacije vseh slovenskih 

šestošolcev.  

 

Pomembno je povedati, kakšen je namen preverjanja znanja v 6. razredu. Skozi to 

preverjanje dobijo učitelji podatke o številu plavalcev, tisti, ki pa to še niso, so ustrezno 

napoteni na plavalni tečaj za neplavalce v tretjem triletju. S tem šola stremi k realizaciji 

priporočila učnega načrta in javnega interesa države, da vsi učenci zapustijo osnovno šolo 

kot plavalci. 

2.4 PLAVALNE TEHNIKE 
 

Pri plavanju in plavalnih tehnikah je pomembno opredeliti osnovne pojme in 

terminologijo, ki je potrebna za razumevanje gibanja pri posamezni tehniki. 

 

Najprej je treba opredeliti pojem plavalne tehnike. To so: »načini cikličnega gibanja 

plavalca med plavanjem, ki so opredeljeni s tekmovalnimi pravili. Plavalne tehnike so: 

kravl, prsno, hrbtno in delfin.« (Kapus idr., 2002, str. 175).  

 

Če govorimo o stilu, pa gre za individualizirano plavalno tehniko. Tako si plavalec 

prilagodi plavalno tehniko svojim sposobnostim in lastnostim. (Kapus idr., 2002). 

 

Gibanje nog pri plavanju imenujemo udarec, gibanje rok pa zaveslaj, ki ga delimo na 

zaveslaj pod vodo in vračanje rok nad vodo, pri prsnem pa vračanje rok pod vodo. 

Koordinacija tehnike pomeni način povezovanja udarca, zaveslaja in gibanja glave za vdih.  

Cikel pravimo zaokroženemu gibanju z rokami in nogami. (Kapus idr., 2002).  

 

V nadaljevanju bodo opisane osnovne tehnike, ki so najpreprostejše oblike plavanja 

določene tehnike in temeljijo na preprostih udarcih in zaveslajih. (Kapus idr., 2002).  

 

Osnovne plavalne tehnike so tudi tiste, ki se jih učenci učijo na plavalnih tečajih. Vendar 

pred vsem tem ne smemo pozabiti na vlogo prilagajanja na vodo (potop glave, drsenje, 

lebdenje, izdihovanje v vodo …), ki je temelj kasnejšega učenja osnovnih in nadaljevalnih 

plavalnih tehnik. 

 

Pri vsaki plavalni tehniki in posamezni fazi plavalne tehnike se pojavljajo napake, ki so 

skupne marsikateremu plavalcu, tudi učencem, ki se plavanja učijo. Zato je treba na 

najpogostejše napake opozoriti in v tej smeri še bolj izobraževati strokovni kader s 

področja plavanja. Pretnar (2013) je namreč na vzorcu 43 vaditeljev, učiteljev in trenerjev 

plavanja ugotovil, da jih kar 30 % pri svojem delu nikoli ne uporablja strokovne literature, 

le 9 % je takih, ki jo uporabljajo redno. Pečaverjeva (2012) je na vzorcu 90 vaditeljev, 

učiteljev in trenerjev plavanja dobila spodbudnejše rezultate, saj se 75,6 % anketiranih 

strokovnih seminarjev udeleži enkrat na dve leti. To Pečaverjeva pripisuje obveznemu 

potrjevanju licenc vaditeljev na dve leti. Kljub temu pa je bilo tudi 11,1 % tistih, ki se 

nikoli ne udeležujejo seminarjev. 
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Za kvalitetnejše delo strokovno usposobljenega kadra je izredno pomembno dobro 

poznavanje plavalnih tehnik in posledično napak, ki se pojavljajo. Ključno je, da napake in 

načine odpravljanja napak izpostavimo in ozavestimo, zato v nadaljevanju sledi podroben 

opis napak, njihovih vzrokov in posledic ter nalog za odpravljanje. 

2.4.1 PRSNO 
 

Položaj telesa: položaj telesa se pri tehniki prsno spreminja. V fazi izdihovanja plavalec 

drsi iztegnjen v prsnem položaju na vodni gladini, z glavo med vzročenimi rokami. Med 

vdihom pa ima plavalec glavo dvignjeno iz vode, noge pa so potopljene pod vodno 

gladino. (Kapus idr., 2002). 

 

Udarec: udarci pri prsnem plavanju so sonožni. Udarec pa je sestavljen iz štirih faz, in sicer 

krčenje nog, nastavek stopal, udarec ven in nazaj ter drsenje. (Kapus idr., 2002). 

 

Zaveslaj: zaveslaji pri prsnem plavanju so soročni, pod vodno gladino. 

Faze zaveslaja so: zajemanje, vlečenje, odrivanje, zaključek, vračanje roke pod vodo in 

drsenje. (Kapus idr., 2002). 

 

Gibanje glave in dihanje v koordinaciji z zaveslajem: izdihovanje v vodo poteka med 

drsenjem v prsnem položaju, z glavo med vzročenimi rokami, obraz je v vodi. Vdihovanje 

pa se izvede ob zaključku zaveslaja pod vodo in približevanju rok skupaj pred telesom, 

takrat je glava v najvišjem položaju. (Kapus idr., 2002). 

 

Pri koordinaciji osnovne tehnike prsno govorimo najprej o drsenju v iztegnjenem prsnem 

položaju, z glavo med vzročenimi rokami, iz katerega plavalec preide v dvigovanje glave 

in krčenje nog v kolenih. Ob zaključku zaveslaja pod vodo je glava v najvišjem položaju, 

stopala so nastavljena, noge pa pokrčene in pripravljene za udarec. Plavalec v naslednji 

fazi sočasno iztegne telo z vračanjem rok pod vodo, spuščanjem glave med roke in z 

udarcem. Po koncu cikla plavalec drsi v iztegnjenem prsnem položaju na vodni gladini, 

glava je med vzročenimi rokami. (Kapus idr., 2002). 

 

2.4.1.1 Najpogostejše napake pri plavanju osnovne tehnike prsno 

Tabela 2.5: Napake pri položaju telesa pri prsnem v osnovni tehniki (Kapus idr., 

2002, str. 249) 

NAPAKA VZROK POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAK 

Noge pregloboko 

Preveč pokončen 

položaj telesa; strah 
pred vodo. 

Neučinkovit udarec; 

velik čelni upor. 
Drsenje; udarci. 

 

Najpogostejša napaka pri položaju telesa pri prsnem v osnovni tehniki so noge, ki so 

pregloboko, vzrok za to je preveč pokončen položaj telesa in strah pred vodo, s tem pa 

pride do neučinkovitega udarca (tabela 2.5). 
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Tabela 2.6: Napake pri udarcih prsno v osnovni tehniki (Kapus idr., 2002, str. 251) 

NAPAKA VZROK POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAK 

Ni nastavka stopal 

Majhna gibljivost 

gležnjev; pravilno 

gibanje še ni usvojeno. 

Neučinkovit udarec; 

diskvalifikacija na 

tekmovanju. 

Povečanje gibljivosti 

gležnjev; udarci s 
poudarkom na 

nastavku stopal. 

Nesimetričen udarec 

Pravilno gibanje še ni 
usvojeno; 

nesimetričen položaj 

bokov, kolen in stopal. 

Neučinkovit udarec; 

diskvalifikacija na 

tekmovanju. 

Udarci s poudarkom na 
simetričnosti; udarci z 

gumijasto zanko in/ali 

plovcem med nogami. 

Udarec ni zaključen 
Napaka pri učenju; 

premajhna moč nog. 

Manj učinkovit 

udarec. 

Udarci s poudarkom na 
zaključku; povečanje 

moči primikalk nog. 

Noge ob zaključku 

udarca in med 

drsenjem niso 

iztegnjene v gležnjih 

in kolenih 

Majhna gibljivost 
gležnjev; pravilno 

gibanje še ni usvojeno. 

Manj učinkovit 

udarec. 

Povečanje gibljivosti 

gležnjev; štetje 

udarcev; udarci s 
poudarjenim drsenjem. 

Ni drsenja po 

zaključku udarca 
Napaka pri učenju. 

Manj učinkovit 

udarec; težave pri 

koordinaciji; prehiter 

začetek novega 
udarca. 

Štetje udarcev; udarci s 
poudarjenim drsenjem. 

 

Pri udarcih prsno v osnovni tehniki najpogosteje prihaja do nesimetričnih ali nezaključenih 

udarcev, pogosto ni nastavka stopal, pojavljajo se napake pri drsenju, vse to pa vodi v 

neučinkovit ali manj učinkovit udarec (tabela 2.6). 

Tabela 2.7: Napake pri zaveslajih prsno v osnovni tehniki (Kapus idr., 2002, str. 252) 

NAPAKA VZROK POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAK 

Spuščanje komolcev 

med zaveslajem pod 

vodo 

Drsenje in začetek 

zaveslaja pod vodo 
nista izvedena z 

iztegnjenimi rokami. 

Neučinkovit zaveslaj. 

Zaveslaji s poudarkom 

na iztegnjenih rokah 

med drsenjem in na 

začetku zaveslaja pod 
vodo. 

Nesimetričen 

zaveslaj pod vodo 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno; slab položaj 
telesa. 

Diskvalifikacija na 

tekmovanjih. 

Zaveslaji s poudarkom 

na simetričnosti. 

Predolg zaveslaj pod 

vodo; pri odrivanju 

gredo dlani za čelno 

ravnino ramen 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno. 

Neučinkovit zaključek 

zaveslaja pod vodo; 

porušeno trajanje 
gibanja; večji čelni 

upor pri vračanju rok. 

Zaveslaji na kopnem z 

gumo; skrajšani 
zaveslaji. 

Hitrost zaveslaja pod 

vodo se ne stopnjuje 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno. 

Manj učinkovit 

zaveslaj. 

Zaveslaji s poudarkom 

na stopnjevanju 
hitrosti. 



PREDMET IN PROBLEM 

21 

 

Ni drsenja po 

zaključku vračanja 

rok 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno. 

Manj učinkovit 

zaveslaj; težave pri 

koordinaciji. 

Drsenje; zaveslaji s 

poudarjenim drsenjem; 

štetje zaveslajev. 

Med drsenjem roke 

niso iztegnjene 

Pravilno gibanje še ni 
usvojeno; majhna 

gibljivost v komolcih 

in ramenih. 

Povečan upor; težave 

pri naslednjem 
zaveslaju pod vodo. 

Povečanje gibljivosti; 

drsenje; zaveslaji s 
poudarjenim drsenjem. 

 

Tabela 2.7 prikazuje najpogostejše napake pri zaveslajih v osnovni tehniki prsno, ki so 

spuščanje komolcev med zaveslajem v vodo, nesimetrični zaveslaji pod vodo, predolgi 

zaveslaji pod vodo, težave pri hitrosti zaveslaja in napake pri drsenju. Vse napake vodijo v 

neučinkovit ali manj učinkovit zaveslaj plavalca. 

Tabela 2.8: Napake pri gibanju glave in dihanju v koordinaciji z zaveslajem prsno v 

osnovni tehniki (Kapus idr., 2002, str. 254) 

NAPAKA VZROKI POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAK 

Prezgodnje 

dvigovanje glave za 

vdih 

Težave pri dihanju. 

Nepravilna 

koordinacija; manj 
učinkovit zaveslaj. 

Zaveslaji s poudarkom 

na pravočasnem 
gibanju glave za vdih. 

Prepozno dvigovanje 

glave za vdih 

Težave pri dihanju; ni 

drsenja pred začetkom 
zaveslaja pod vodo. 

Nepravilna 
koordinacija; manj 

učinkovit zaveslaj; 

večji čelni upor. 

Zaveslaji s poudarkom 

na pravočasnem 

gibanju glave za vdih; 
zaveslaji s 

poudarjenim drsenjem. 

Nepopoln izdih 
Premalo vadbe 

izdihovanja v vodo. 

Utrujenost; dihanje ni 

skladno z zaveslaji. 

Dihanje s poudarkom 

na temeljitem izdihu v 
vodi na mestu in v 

gibanju; udarci, 

zaveslaji s skladnim 
dihanjem. 

Nezadosten vdih 
Nepopoln izdih v 

vodo. 

Utrujenost; dihanje ni 

skladno z zaveslaji. 

Udarci, zaveslaji s 

skladnim gibanjem 

glave in dihanjem, 
poudarek je na vdihu. 

Vdih skozi nos 
Premalo vadbe 

izdihovanja v vodo. 

Težave zaradi vode v 

nosu; nepopolno 
dihanje. 

Izdihovanje v vodo. 

 

Pri gibanju glave in dihanju v koordinaciji z zaveslajem prsno v osnovni tehniki (tabela 

2.8) govorimo o težavah pri vdihu in izdihu, ki se lahko pojavljajo zaradi nepravilne 

koordinacije ali utrujenosti. 
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Tabela 2.9: Napake pri koordinaciji osnovne tehnike prsno (Kapus idr., 2002, 

str. 255) 

NAPAKA VZROKI POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAK 

Neskladnost 

zaveslaja in udarca –

zaveslaj in udarec sta 

istočasno 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno; ni drsenja 

pri zaveslaju in/ali 
udarcu. 

Neučinkovit cikel. 
Drsenje; prsno s 
poudarjenim drsenjem; 

prsno s štetjem ciklov. 

Neskladnost 

zaveslaja in udarca –

udarec prepozno 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno; ni drsenja 

pri zaveslaju in/ali 
udarcu. 

Večji čelni upor; manj 
učinkovit cikel; težave 

pri koordinaciji. 

Drsenje; prsno s 
poudarjenim drsenjem; 

prsno s štetjem ciklov. 

Preveliko število 

ciklov na določeni 

razdalji 

Prekratko drsenje. Neučinkovit cikel. 

Drsenje; prsno s 

poudarjenim drsenjem; 

prsno s štetjem ciklov. 

 

Pri koordinaciji osnovne tehnike prsno prihaja do neskladnosti zaveslaja in udarca, ki sta 

ali istočasno ali prepozno, lahko pa govorimo tudi o prevelikem številu ciklov na določeni 

razdalji. Pogosta posledica tovrstnih napak so neučinkoviti cikli. Te napake pa 

odpravljamo predvsem z vajami drsenja (tabela 2.9).  

2.4.2 KRAVL 
 

Položaj telesa: pri osnovni tehniki kravl plavalec leži v iztegnjenem prsnem položaju na 

vodni gladini z glavo med vzročenimi rokami, voda pa mu na glavi sega do lasišča. (Kapus 

idr., 2002). 

 

Udarec: udarci pri tehniki kravl so izmenični gor-dol, tik pod vodno gladino, pri čemer je 

pomembna majhna amplituda in večja frekvenca. Udarec se deli na udarec dol in aktivno 

gor. (Kapus idr., 2002). 

 

Zaveslaj: pri kravlu so zaveslaji izmenični. Plavalec vesla tako, da je kot med rokama 

približno 90°. Ko prvo roko vbada v vodo, je druga roka pod vodno gladino, pravokotno na 

telo. 

Faze zaveslaja so: vbod roke v vodo, zajemanje, vlečenje, odrivanje, zaključek z 

izvlačenjem roke iz vode in vračanje roke nad vodo. (Kapus idr., 2002). 

 

Gibanje glave in dihanje v koordinaciji z zaveslajem: izdih v vodo pri tehniki kravl je med 

osnovnim položajem glave (z obrazom dol), vdih pa s sukanjem glave okoli vzdolžne osi 

telesa na strani roke, s katero zaključuje zaveslaj pod vodo. Plavalec lahko vzdihuje le na 

eno stran ali izmenično na obe strani. (Kapus idr., 2002). 

 

Pri koordinaciji osnovne tehnike kravl je praviloma značilen štiriudarčni kravl, kar pomeni 

štiri udarce in cikel zaveslaja (Kapus idr., 2002). 
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2.4.2.1 Najpogostejše napake pri plavanju osnovne tehnike kravl 
 

Pri učenju tehnike kravl uporabljamo naslednji postopek: učenje položaja telesa, učenje 

udarca, učenje zaveslaja, nato preidemo na učenje gibanja z dihanjem v koordinaciji z 

zaveslaji, zadnja faza pa je učenje koordinacije tehnike. (Kapus idr., 2002). 

 

Pri izvedbi plavalne tehnike pa se pogosto pojavljajo napake, ki so vezane na posamezne 

faze učenja tehnike.  

 

V spodnjih tabelah so natančno opisane najpogostejše napake pri osnovni tehniki, kakšen 

je vzrok zanje, kakšne so posledice za plavalca in kako lahko te napake odpravimo. 

Tabela 2.10: Napake pri položaju telesa pri kravlu v osnovni tehniki (Kapus idr., 

2002, str. 239) 

NAPAKA VZROK POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAK 

Glava pregloboko 

Slaba plovnost, 
premajhna pozornost 

na položaj glave; 

težave pri dihanju; ni 

občutka položaja 
glave. 

Telo preveč uleknjeno 
in noge preveč 

potopljene; večji čelni 

upor; nesproščenost 

vratnih, ramenskih in 
hrbtnih mišic. 

Drsenje; zaveslaji brez 

gibanja glave za vdih; 

plavanje z očali in 
opazovanje samega 

sebe pod vodno 

gladino; povečanje 

plovnosti s plovcem. 

Glava previsoko 

Premajhna pozornost 

na položaj glave; 

premalo časa za vdih. 

Oteženo dihanje; večji 
čelni upor. 

Drsenje; plavanje z 

očali in opazovanje 

samega sebe pod 
vodno gladino; prvi 

zaveslaji po odrivu od 

stene so brez vdiha. 

Gibanje telesa v čelni 

ravnini 

Vbod roke v vodo 
prek bočne ravnine 

telesa; vbod roke v 

vodo na mezinec; 
zaveslaj pod vodo 

izvaja čez bočno 

ravnino telesa. 

Večji čelni upor; 

nepotrebno gibanje. 

Zaveslaji na kopnem in 
v vodi s poudarkom na 

pravilnem vbadanju 

roke. 

 

Kot vidimo v tabeli 2.10, so najpogostejše napake pri položaju telesa pri osnovni tehniki 

kravl povezane s položajem glave, ki je lahko pregloboko ali previsoko. Še ena izmed 

pogostejših napak pa je gibanje telesa v čelni ravnini. 
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Tabela 2.11: Napake pri udarcih kravl v osnovni tehniki (Kapus idr., 2002, str. 241) 

NAPAKA VZROK POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAK 

Udarec samo iz 

kolka, iztegnjena 

noga 

Nesproščeno gibanje 

nog. 

Manj učinkovit 

udarec. 

Udarci s poudarkom na 

sproščenosti. 

Udarec samo iz 

kolka, pokrčena 

kolena – vožnja 

kolesa 

Pravilno gibanje še ni 
usvojeno. 

Odriv vode s 

stopalom; neučinkovit 

udarec. 

Udarci s poudarkom na 
bičastem zaključku. 

Udarec samo iz kolen 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno; nesproščeno 

gibanje nog. 

Manj učinkovit 
udarec. 

Udarci s poudarkom na 

sproščenosti; udarci na 
mestu v pokončnem 

položaju. 

Prevelika amplituda 

udarca 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno. 
Neučinkovit udarec. 

Udarci na kratkih 

razdaljah z največjo 
hitrostjo in ne 

preveliko amplitudo 

udarcev; udarci s 
kratkimi plavutkami. 

Premajhna 

amplituda udarca 

Nesproščeno gibanje 
nog. 

Manj učinkovit 
udarec; utrujenost. 

Udarci v 

spremenjlivem tempu 

in s primerno 
amplitudo; udarci s 

poudarkom na 

sproščenosti. 

»Sekirasta stopala« 
Majhna gibljivost 
gležnjev. 

Stopala zavirajo. 

Povečanje gibljivosti 

gležnjev; udarci s 

plavutkami; udarci s 

poudarkom na 
bičastem zaključku. 

Stopala niso 

zasukana noter 

Majhna gibljivost 
gležnjev. 

Manj učinkovit 
udarec. 

Povečanje gibljivosti 

gležnjev; udarci s 
poudarkom na 

bičastem zaključku. 

Udarec pregloboko 

Telo je preveč 

uleknjeno v ledvenem 
delu; premajhna 

frekvenca udarcev. 

Večji čelni upor; 

nezmožnost izvedbe 

učinkovitega udarca. 

Udarci z večjo 

frekvenco; udarci na 
mestu v pokončenm 

položaju. 

Udarec po vodni 

gladini – stopala 

prihajajo iz vode 

Preveliko krčenje nog 

v kolenu; previsok 
položaj telesa in nog v 

vodi. 

Manj učinkovit 
udarec. 

Udarci s poudarkom na 

globljem položaju 
telesa; udarci z visoko 

dvignjeno glavo. 

 

Tabela 2.11 prikazuje najpogostejše napake pri udarcu osnovne tehnike kravl. Pogosta 

napaka je, da plavalec udarja samo iz kolka, noga pa je iztegnjena oziroma udarja samo iz 

kolena. Mnogokrat stopala prihajajo iz vode, tako da plavalec udarja po vodni gladini, 

pogosto pa imajo plavalci težave tudi pri pravilnem položaju stopal. 
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Tabela 2.12: Napake pri zaveslajih kravl v osnovni tehniki (Kapus idr., 2002, str. 243) 

NAPAKA VZROK POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAK 

Roke v vodo ne 

vbada na sredinec 

Pravilno gibanje še ni 
usvojeno. 

Manj učinkovit 

zaveslaj; gibanje s 
telesom v čelni ravnini 

(vbod na palec). 

Zaveslaji s poudarkom 

na pravilnem vbodu 

roke. 

Roke vbada v vodo 

preveč pred glavo 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno. 

Manj učinkovit 
zaveslaj; gibanje s 

telesom v čelni ravnini 

(vbod na palec). 

Zaveslaji s poudarkom 

na pravilnem vbodu 

roke. 

Roke vbada v vodo 

stran od bočne 

ravnine ramena 

Premajhna pozornost 

na vbod roke v vodo. 

Krajši in manj 

učinkovit zaveslaj. 

Zaveslaji s poudarkom 
na pravilnem vbodu 

roke; roka roko čaka. 

Nepravilno krčenje 

roke med zaveslajem 

pod vodo 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno; premajhna 
moč mišic rok. 

Neučinkovit zaveslaj. 

Zaveslaji z iztegnjeno 

roko; povečanje mišic 
rok. 

Nepravilno krčenje 

roke med vračanje 

nad vodo 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno. 

Vbod roke s 

komolcem in 
zapestjem; krajšanje 

zaveslaja pod vodo 

zadaj; zaveslaj pod 

vodo stran od telesa. 

Zaveslaji z iztegnjeno 

roko. 

Kot med rokami je 

večji od 90° 

Premalo drsenja roke 

pred začetkom 
zaveslaja pod vodo. 

Prevelika frekvenca 

zaveslajevmanj 

učinkovit zaveslaj; 
hitrost zaveslaja se ne 

stopnjuje. 

Roka roko čaka; roka 

roko lovi; zaveslaji s 
stopnjevanjem hitrosti. 

Kot med rokami je 

manjši od 90° 

Preveč drsenja roke 

pred začetkom 
zaveslaja pod vodo; 

počasen zaveslaj. 

Nižja frekvenca 

zaveslajevnižja 

hitrost plavanja. 

Zaveslaj s poudarkom 
na večji frekvenci. 

 

Pri zaveslajih kravl v osnovni tehniki (tabela 2.12) pogosto prihaja do nepravilnih vbodov 

roke v vodo in nepravilnih krčenj roke, kar posledično prinese neučinkovit zaveslaj. 

Pogosto pa je pri plavalcih tudi težava napačen kot med rokami. Premajhen ali prevelik kot 

prav tako prineseta manj učinkovit zaveslaj ali nižjo hitrost plavanja.  
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Tabela 2.13: Napake pri gibanju glave in dihanju v koordinaciji z zaveslaji kravl v 

osnovni tehniki (Kapus idr., 2002, str. 245) 

NAPAKA VZROK POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAK 

Dviganje glave iz 

vode pri vdihu 

Nepravilno dihanje; 
strah pred vodo in 

nezmožnost vdiha. 

Nepotrebno gibanje; 
težave pri 

koordinaciji. 

Dihanje s sukanjem 

glave na mestu brez 

zaveslajev in z 
zaveslaji. 

Preveliko sukanje 

glave za vdih 

Ni dovolj časa za 

vdih. 
Nepotrebno gibanje. 

Dihanje s sukanjem 

glave na mestu brez 

zaveslajev in z 
zaveslaji. 

Prezgodnje sukanje 

glave za vdih 
Težave pri dihanju. 

Nepravilna 
koordinacija; nižja 

hitrost plavanja. 

Zaveslaji s skladnim 

gibanjem glave in 

dihanjem na mestu in v 
gibanju. 

Prepozno sukanje 

glave za vdih 
Težave pri dihanju. 

Nepravilna 

koordinacija; nižja 

hitrost plavanja. 

Zaveslaji s skladnim 

gibanjem glave in 
dihanjem na mestu in v 

gibanju. 

Potapljanje drseče 

roke med vdihom na 

stran nasprotne roke 

Težave pri dihanju. 

Nepravilna 

koordinacija 
zaveslajev; nižja 

hitrost plavanja. 

Zaveslaji s skladnim 

gibanjem glave in 
dihanjem na mestu in v 

gibanju. 

Nepopoln izdih 
Premalo vadbe 

izdihovanja v vodo. 

Utrujenost; dihanje ni 

skladno z zaveslaji. 

Dihanje s poudarkom 

na temeljitem izdihu v 
vodi na mestu in v 

gibanju; udarci, 

zaveslaji s skladnim 
gibanjem glave in 

dihanjem (tudi na 

slabšo stran). 

Nezadosten vdih 
Nepopoln izdih v 

vodo. 

Utrujenost; dihanje ni 

skladno z zaveslaji. 

Udarci, zaveslaji s 
skladnim gibanjem 

glave in dihanjem; 

poudarek je na vdihu. 

Vdih skozi nos 
Premalo vadbe 

izdihovanja v vodo. 

Težave zaradi vode v 

nosu; nepopolno 

dihanje. 

Izdihovanje v vodo. 

 

Iz tabele 2.13 je razvidno, da so najpogostejše napake pri gibanju glave in dihanju v 

koordinaciji z zaveslaji kravl v osnovni tehniki najpogosteje povezane s težavami pri 

dihanju (prezgodnje ali prepozno sukanje glave za vdih), zaradi nepravilnega izdihovanja v 

vodo pa pride do nepopolnih ali nezadostnih vdihov ter vdihov skozi nos. 
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Tabela 2.14: Napaka pri koordinaciji osnovne tehnike kravl (Kapus idr., 2002, 

str. 246) 

NAPAKA VZROK POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAK 

Prekinjeno 

udarjanje 

Pravilna koordinacija 

še ni usvojena. 
Nižja hitrost plavanja. 

Udarci, zaveslaji s 

skladnim dihanjem. 

 

Prekinjeno udarjanje je napaka pri koordinaciji osnovne tehnike kravl, pojavi se zaradi 

nepravilne koordinacije, posledica pa je nižja hitrost plavanja (tabela 2.14).  

2.4.3 HRBTNO 
 

Položaj telesa: pri tehniki hrbtno leži plavalec na vodni gladini v iztegnjenem hrbtnem 

položaju, glava je med vzročenimi rokami, boki pa so tik pod vodno gladino. Med 

plavanjem se plavalec obrača okoli vzdolžne osi telesa. Ob vbodu roke potopi ramo v 

vodo, ob izvleku in ob vračanju roke nad vodo pa je rama dvignjena iz vode. (Kapus idr., 

2002). 

 

Udarec: udarci pri hrbtnem plavanju so izmenični gor-dol, tik pod vodno gladino. Udarec 

pa je sestavljen iz dveh faz, in sicer aktivno dol in udarec dol. (Kapus idr., 2002). 

 

Zaveslaj: zaveslaji so izmenični. Med veslanjem ima plavalec kot med rokama 180°.  

Faze zaveslaja so: vbod rok v vodo, zajemanje, vlečenje in odrivanje, zaključek z 

izvlačenjem roke iz vode, vračanje roke nad vodo. (Kapus idr., 2002). 

 

Gibanje glave in dihanje v koordinaciji z zaveslajem: pri hrbtnem plavanju je glava v 

podaljšku telesa, plavalec je ne premika. Dihanje je ritmično, z vdihom ob vračanju prve 

roke nad vodo in z izdihom ob vračanju druge roke nad vodo. (Kapus idr., 2002). 

 

Pri koordinaciji osnovne tehnike hrbtno lahko plavalec plava štiriudarčno hrbtno, kjer gre 

za štiri udarce na cikel zaveslaja, ali pa šestudarčni hrbtno, kjer gre za šest udarcev na cikel 

zaveslaja. (Kapus idr., 2002). 
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2.4.3.1 Najpogostejše napake pri plavanju osnovne tehnike hrbtno 

Tabela 2.15: Napake pri položaju telesa pri hrbtnem v osnovni tehniki (Kapus idr., 

2002, str. 260) 

NAPAKA VZROK POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAK 

Sedeči položaj 
Strah pred vodo; glava 
je dvignjena iz vode. 

Večji čelni upor; noge 

tonejo; težave pri 

zaveslajih. 

Mrtvak; drsenje v 
hrbtnem položaju. 

Telo je preveč 

uleknjeno 

Pravilen položaj še ni 
usvojen. 

Glava je preveč 
potopljena v vodo; 

voda zaliva oči; večji 

čelni upor; težave pri 
dihanju. 

Mrtvak; drsenje v 
hrbtnem položaju. 

Gibanje glave  

naprej-nazaj 

Strah pred udarcem v 

steno; pravilen položaj 
še ni usvojen. 

Nepotrebno gibanje; 

večji čelni upor. 

Hrbtno s poudarkom 

na položaju glave; 

določiti vidne oporne 
točke v bazenu in 

zunaj bazena. 

Ni obračanja okoli 

vzdolžne osi telesa 

Pravilno gibanje še ni 
usvojeno. 

Ni gibanja 

ramentežave pri 

zaveslaju. 

Drsenje v hrbtnem 

položaju z obračanjem 
okoli vzdolžne osi 

telesa. 

 

Pri položaju telesa pri hrbtnem v osnovni tehniki so najpogostejše napake sedeči položaj, 

telo je preveč uleknjeno, glava se giblje naprej-nazaj ali pa ni obračanja okoli vzdolžne osi 

telesa. Vzroki za napake so v neusvojenem pravilnem položaju telesa, strahu pred vodo ali 

udarcem v steno. Napake odpravljamo predvsem z mrtvakom in drsenjem (tabela 2.15). 
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Tabela 2.16: Napake pri udarcih hrbtno v osnovni tehniki (Kapus idr., 2002, str. 262) 

NAPAKA VZROK POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAK 

Udarec samo iz 

kolka, preveč 

iztegnjena noga 

Nesproščeno gibanje 

nog. 

Manj učinkovit 

udarec. 

Udarci s poudarkom na 

sproščenosti. 

Udarec samo iz 

kolka, preveč 

pokrčena kolena –

vožnja kolesa 

Sedeč položaj telesa v 

vodi; pravilno gibanje 

še ni usvojeno. 

Odriv vode s 

stopalom; neučinkovit 
udarec; kolena 

prihajajo iz vode. 

Udarci s poudarkom na 
bičastem zaključku. 

Udarec samo iz kolen 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno; nesproščeno 

gibanje nog. 

Manj učinkovit 
udarec. 

Udarci s poudarkom na 

sproščenosti; udarci na 
mestu v pokončnem 

položaju. 

Prevelika amplituda 

udarca 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno. 
Neučinkovit udarec. 

Udarci na kratkih 

razdaljah z največjo 
hitrostjo in ne 

preveliko amplitudo; 

udarci s kratkimi 
plavutkami. 

Premajhna 

amplituda udarca 

Nesproščeno gibanje 
nog. 

Manj učinkovit 
udarec; utrujenost. 

Udarci v 

spremenljivem tempu 

in s primerno 
amplitudo; udarci s 

poudarkom na 

sproščenosti. 

»Sekirasta stopala« 
Majhna gibljivost 
gležnjev. 

Neučinkovit udarec. 

Povečanje gibljivosti 

gležnjev; udarci s 

plavutkami; udarci s 

poudarkom na 
bičastem zaključku. 

Stopala niso 

zasukana noter 

Majhna gibljivost 
gležnjev. 

Manj učinkovit 
udarec. 

Povečanje gibljivosti 

gležnjev; udarci s 
poudarkom na 

bičastem zaključku. 

Udarec pregloboko 

Sedeč položaj telesa; 

premajhna frekvenca 
udarcev. 

Večji čelni upor; 

nezmožnost izvedbe 
učinkovitega udarca. 

Mrtvak; drsenje v 

hrbtnem položaju; 
udarci z večjo 

frekvenco; udarci na 

mestu v pokončenm 
položaju. 

Udarec po vodni 

gladini – kolena 

prihajajo iz vode 

Ni zaključka udarca. 
Manj učinkovit 
udarec. 

Udarci s poudarkom na 

globljem položaju 

kolen in na zaključku. 

 

V tabeli 2.16 so prikazane napake pri udarcih hrbtno v osnovni tehniki. Najpogostejši so 

nepravilni udarci (udarci iz kolka ali kolena), težave z amplitudo udarca, težave s stopali, 

udarci pregloboko ali udarci po vodni gladini. Posledica napak so manj učinkoviti ali 

neučinkoviti udarci. 
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Tabela 2.17: Napake pri zaveslajih hrbtno v osnovni tehniki (Kapus idr., 2002, 

str. 264) 

NAPAKA VZROK POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAK 

Roke v vodo ne 

vbada z mezincem 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno. 

Udarjanje po vodi ob 

vbodu roke v vodo; 

slab začetek zaveslaja 
pod vodo. 

Zaveslaji s poudarkom 

na vbodu roke. 

Roke v vodo ne 

vbada v bočni 

ravnini 

ramenpreveč za 

glavo ali pa stran od 

telesa 

Nesodelovanje ramen 

pri zaveslaju; majhna 
gibljivost v ramenih; 

ni občutka za vodo. 

Manj učinkovit 
zaveslaj; zvijanje 

telesa v čelni 

ravninivečji čelni 
upor. 

Zaveslaji z dotikom 

lica z rameni; 
povečanje gibljivosti v 

ramenih. 

Nepravilno krčenje 

roke med zaveslajem 

pod vodo 

Pravilno gibanje še ni 
usvojeno; premajhna 

moč mišic rok. 

Neučinkovit zaveslaj. 
Zaveslaji z iztegnjeno 
roko; povečanje moči 

mišic rok. 

Roke ne izvlači iz 

vode na palec 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno. 

Nepotreben upor; 
nepotrebno gibanje 

telesa. 

Zaveslaji s poudarkom 

na izvleku roke. 

Pokrčena roka ob 

vračanju nad vodo 

Pravilno gibanje še ni 

usvojeno; premajhna 

moč mišic rok. 

Težave pri vbodu 

roke; sedeči položaj 

telesa. 

Zaveslaji s poudarkom 

na vračanju iztegnjene 
roke; udarci z 

iztegnjeno, predročeno 

roko pravokotno na 
vodo; povečanje moči 

mišic rok. 

Ni gibanja ramen Težave pri zaveslaju. 
Ni obračanja okoli 

vzdolžne osi telesa. 

Drsenje in udarci z 

obračanjem okoli 
vzdolžne osi telesa; 

zaveslaji s 

podrgnjenjem lica z 
ramenom.  

Kot med rokama ni 

180° 

Čakanje z rokami v 
priročenju. 

Večji čelni upor; 
trzajoče plavanje. 

Zaveslaji s poudarkom 

na zaključku in izvleku 

roke. 

 

Pri napakah zaveslajev hrbtno v osnovni tehniki (tabela 2.17) govorimo predvsem o 

nepravilnih vbodih rok, nepravilnih krčenjih rok, nepravilnih izvlačenjih rok, pokrčenih 

rokah ob vračanju nad vodo, pomanjkanju gibanja ramen in nepravilnem kotu med rokama. 

Pogosto je vzrok za napake neusvojeno pravilno gibanje rok, premajhna moč mišic rok ipd. 
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Tabela 2.18: Napake pri položaju glave in dihanju v koordinaciji z zaveslaji hrbtno v 

osnovni tehniki (Kapus idr., 2002, str. 265) 

NAPAKA VZROK POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAK 

Nepopolno dihanje Neovirano dihanje. Utrujenost. 

Dihanje s poudarkom 

na temeljitem vdihu in 

izdihu. 

Dihanje skozi nos 
Premalo vadbe 
izdihovanja v vodo. 

Nepopolno dihanje. 
Izdihovanje skozi usta 
v vodo. 

Neritmično dihanje Zadrževanje sape. 
Nesproščenost, hitro 

utrujanje. 

Dihanje s poudarkom 

na ritmičnih vdihih in 
izdihih. 

 

Pri položaju glave in dihanju v koordinaciji z zaveslaji hrbtno v osnovni tehniki so 

najpogostejše napake nepopolno in neritmično dihanje ter dihanje skozi nos. Posledice teh 

napak so utrujenost, nepopolno dihanje in nesproščenost pri plavanju (tabela 2.18). 

Tabela 2.19: Napaka pri koordinaciji osnovne tehnike hrbtno (Kapus idr., 2002, 

str. 265) 

NAPAKA VZROK POSLEDICA 

NALOGE ZA 

POPRAVLJANJE 

NAPAKE 

Prekinjeno 

udarjanje 

Pravilna koordinacija 

še ni usvojena. 
Nižja hitrost plavanja. 

Udarci, zaveslaji v 

koordinaciji s 

skladnim dihanjem. 

 

V tabeli 2.19 je opisana napaka pri koordinaciji osnovne tehnike hrbtno, in sicer prekinjeno 

udarjanje. Vzrok za to je nepravilna koordinacija, ki za plavalca pomeni nižjo hitrost 

plavanja. 
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2.5 SPLETNE STRANI ''ZAČETNO IN 

NADALJEVALNO UČENJE PLAVANJA'' KOT 

POMOČ PRI UČENJU PLAVANJA IN 

ODPRAVLJANJU NAPAK 
 

Spletni strani Začetno in nadaljevanje učenje plavanja sta zaživeli leta 2012 z namenom 

predstavitve začetne in nadaljevalne stopnje plavanja s pomočjo filmskega gradiva. 

(Kapus, 2013). Kapus (2013) navaja, da učenje plavanja v Sloveniji poteka postopno, v 

okviru treh usvojenosti gibanj – začetna šola plavanja, nadaljevalna šola plavanja in 

tekmovalna šola plavanja. Na spletnih straneh lahko tako najdemo elemente začetnega in 

nadaljevalnega učenja plavanja.  

 

»Za učenje plavanja in gibalna učenja nasploh velja, da je ''slika včasih vredna več kot 

tisoč besed''. Zato je uporaba dobrega filmskega gradiva za učitelje nujen pogoj, brez 

katerega danes več ne gre.« (Kapus, 2013, str. 54).  

 

Na spletnih straneh so predstavljeni metodični postopki učenja plavanja v smiselnem 

zaporedju vaj za učenje. Zaporedje pa je sestavljeno v skladu z didaktičnimi principi – od 

lažjega k težjemu, od znanega k neznanemu, od enostavnega k sestavljenemu. Vsaka vaja 

je poimenovana, podkrepljena s filmskim posnetkom in nasveti za pravilno izvedbo. 

(Kapus, 2013). Začetno učenje plavanja vsebuje 188 vaj, predstavljenih z 247 filmskimi 

posnetki. Nadaljevalno učenje plavanja pa vsebuje 293 vaj in 379 filmskih posnetkov. 

(Kapus, 2013). 

 

Spletna stran Začetno učenje plavanja je namenjena vsem, ki učijo plavati neplavalce, pa 

naj bodo to šolska okolja, starši, ki so nepogrešljiv del plavalnega opismenjevanja, oziroma 

posamezniki, ki želijo izboljšati svoje plavalno znanje, ter izobraževalne ustanove, ki 

usposabljajo kader za učenje plavanja. (Kapus, Šajber in Štirn, 2012a). 

 

Spletna stran Nadaljevalno učenje plavanja je namenjena vsem, ki učijo plavati plavalce. 

Namenjena je tudi posameznikom, ki želijo svoje plavalno znanje izpopolniti, in 

izobraževalnim ustanovam, ki usposabljajo kader za učenje plavanja. (Kapus, Šajber in 

Štirn, 2012b). 

 

S tovrstnimi spletnimi stranmi lahko strokovno usposobljen kader na področju plavanja 

učencem popestri učenje, prikaže pravilno izvedbo posameznih elementov ter najde nove 

ideje in vaje za poučevanje. 

 

 

 
 

 

 



PREDMET IN PROBLEM 

33 

 

2.6 OCENJEVANJE ZNANJA PLAVANJA IN 

PLAVALNIH SPOSOBNOSTI 
 

Znanje plavanja in plavalnih sposobnosti strokovno usposobljeni kadri ocenjujejo po  

8-stopenjski lestvici za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti, ki točno 

določa, kaj mora posameznik opraviti za pridobitev določene ocene. Od leta 1997 imamo 

dopolnjena pravila, po katerih lahko učence po znanju plavanja umeščamo v 

standardizirane skupine. Naloge so sestavljene iz razdalj, ki jih mora učenec preplavati, te 

pa se povečujejo iz naloge v nalogo, kar pomeni, da je tako prikazan tudi učenčev 

napredek v plavalnem znanju. Napredek se kaže predvsem v povečani hitrosti in 

sposobnosti vzdržljivostnega plavanja, učenec pa med plavanjem opravi še naloge varnosti. 

(Kapus idr., 2002). 

 

Kot pravijo Kapus idr. (2002): »Dober plavalec je tisti, ki je sposoben plavati dolgotrajno  

in ekonomično, v posebnih okoliščinah pa tudi hitreje.« (str. 152). Da pa lahko učenec 

postane dober plavalec, mora učitelj od njega zahtevati dosledno izpolnitev zadanih nalog 

in se predvsem izogniti lažnemu in nepoštenemu podeljevanju priznanj. S tem namreč 

zavaja učence, starše in druge učitelje plavanja, ki bodo kasneje nadaljevali z učenjem 

plavanja, hkrati pa krši etični kodeks športnih pedagogov. (Kapus idr., 2002). Kar pa je še 

pomembneje: »Pri slabših plavalcih lahko nezasluženo podeljevanje priznanja zbuja lažno 

zaupanje vase, kar lahko povzroči precenjevanje lastnih sposobnosti in posledično 

predstavlja nevarnost za utopitev.« (Kapus idr., 2002, str. 152).  

 

Tako se mora strokovno usposobljen kader na področju plavanja vedno zavedati, kakšna 

sta pomen in teža priznanj, ki jih učenci dobijo, saj lahko z nepravilnim podeljevanjem 

nazivov naredi veliko škodo. 

Tabela 2.20: Lestvica za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (Kapus 

idr., 2002, str. 152) 

ŠTEVILČNA 

OCENA 
OPISNA OCENA NAZIV 

0 Neplavalec, neprilagojen na vodo  

1 Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 1 Bronasti morski konjiček 

2 Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 2 Srebrni morski konjiček 

3 Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 3 Zlati morski konjiček 

4 Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 4 Delfinček 

5 Plavalec, stopnja znanja plavanja 5 Bronasti delfin 

6 Plavalec, stopnja znanja plavanja 6 Srebrni delfin 

7 Plavalec, stopnja znanja plavanja 7 Zlati delfin 

8 Plavalec, stopnja znanja plavanja 8 Delfin reševalec 

 

Lestvica za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti je določena, opredeljeni 

so kriteriji za pridobitev posameznega naziva oziroma značke. Kljub temu pa je 

ocenjevanje izvedbe tehnike plavanja prepuščeno posameznim vaditeljem, učiteljem ali 

trenerjem plavanja. V empiričnem delu smo zato preverili izvedbo plavalne tehnike, s 

katero učenci zaključijo 20-urni plavalni tečaj v prvem triletju in pridobijo naziv po 

veljavni lestvici. 



CILJI 

34 

 

3. CILJI 
 

Na osnovi teoretičnih izhodišč, ki so opredeljena v predmetu in problemu, smo si zastavili 

naslednje cilje: 

 

*20-urni plavalni tečaj je v nadaljevanju nadomeščen z besedno zvezo plavalni tečaj. 

 

1. Ugotoviti, katera plavalna tehnika se na plavalnem tečaju, izvedenem v prvem 

triletju, praviloma najprej poučuje. 

2. Ugotoviti, kolikšen je delež učencev, ki ob koncu plavalnega tečaja, izvedenega v 

prvem triletju, plava tri plavalne tehnike (prsno, hrbtno, kravl). 

3. Ugotoviti, kolikšen je delež učencev, ki ob koncu plavalnega tečaja, izvedenega v 

prvem triletju, osvoji naziv zlati delfin. 

4. Ugotoviti, koliko napak povprečno imajo učenci pri izvedbi ene plavalne tehnike, 

pa kljub temu pridobijo naziv (npr. bronasti delfin). 

5. Ugotoviti, katere so najpogostejše napake učencev po plavalnem tečaju, izvedenem 

v prvem triletju, pri osnovni tehniki prsno. 

6. Ugotoviti, katere so najpogostejše napake učencev po plavalnem tečaju, izvedenem 

v prvem triletju, pri osnovni tehniki kravl. 

7. Ugotoviti, katere so najpogostejše napake učencev po plavalnem tečaju, izvedenem 

v prvem triletju, pri osnovni tehniki hrbtno. 
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4. HIPOTEZE 
 

Glede na zastavljene cilje smo oblikovali ustrezne hipoteze. 

 

*20-urni plavalni tečaj je v nadaljevanju nadomeščen z besedno zvezo plavalni tečaj. 

 

H1: Učitelji na plavalnem tečaju, izvedenem v prvem triletju, praviloma najprej začnejo 

z učenjem tehnike prsno. 

H2: Manj kot 10 % učencev ob koncu plavalnega tečaja, izvedenega v prvem triletju, 

plava tri plavalne tehnike (hrbtno, prsno, kravl). 

H3: Po koncu obveznega plavalnega tečaja, izvedenega v prvem triletju, manj kot 10 % 

učencev osvoji naziv zlati delfin. 

H4: Učenci imajo povprečno več kot 2 napaki pri izvedbi ene plavalne tehnike, pa 

vseeno pridobijo naziv (npr. bronasti delfin). 

H5: Najpogostejše napake učencev po plavalnem tečaju, izvedenem v prvem triletju, pri 

osnovni tehniki prsno so: premalo drsenja, težave z izdihovanjem v vodo in 

nepravilen udarec. 

H6: Najpogostejše napake učencev po plavalnem tečaju, izvedenem v prvem triletju, pri 

osnovni tehniki kravl so: prekinjeno udarjanje, nepravilen zaveslaj in napačen 

položaj glave. 

H7: Najpogostejše napake učencev po plavalnem tečaju, izvedenem v prvem triletju, pri 

osnovni tehniki hrbtno so: težave pri položaju telesa, nepravilen zaveslaj in 

nepravilen udarec. 
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5. METODE DELA 
 

Za potrebe magistrskega dela smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno 

metodo. Opisovali smo raziskovane pojave in jih poskušali vzročno pojasniti. 

5.1 VZOREC 
 

Vzorec je bil namenski. In sicer je bilo v vzorec vključenih 50 učencev, tretješolcev 

Osnovne šole 8 talcev Logatec, ki so v šolskem letu 2014/2015, opravljali zaključno 

testiranje po strnjenem 20-urnem tečaju, v CŠOD Burja, Seča. 

Učenci so bili v plavalne skupine razdeljeni po plavalnem znanju, zato bodo tudi rezultati 

predstavljeni ne glede na spol posameznika. 

5.2 ORGANIZACIJA MERITEV 
 

Izvedli smo opazovanje, beleženje podatkov je bilo dokumentirano z opazovalnimi listi. 

Meritve so potekale v 25-metrskem bazenu CŠOD Burja, Seča. Opazovanje učencev je 

bilo opravljeno v dveh delih. Prvo testiranje je potekalo 22. 5. 2015, drugo pa 29. 5. 2015. 

Obakrat je bilo istočasno na bazenu 25 učencev. Učenci so prikazali vse plavalne tehnike, 

ki so se jih naučili, skladno s tem pa so opravili testiranje za pripadajoč naziv po veljavni 

lestvici za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti. 

 

Opazovalne liste smo za vsako tehniko posebej pripravili na osnovi podatkov o napakah 

pri učenju osnovnih tehnik prsno, kravl in hrbtno, povzetih iz knjige Plavanje, učenje 

(Kapus idr., 2002, str. 239–267).  

 

Šlo je za strukturirano opazovanje in beleženje podatkov v naravni situaciji. Opazovanje je 

potekalo med zaključnim testiranjem 20-urnega plavalnega tečaja. Plavalni učitelji so 

opravljali testiranje, mi pa smo medtem opazovali posamezne učence in v opazovalne liste 

vnašali napake, ki so se pojavile pri posameznem učencu. 

5.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Podatke iz opazovalnih listov smo najprej razvrstili in oblikovali smiselne kategorije. Z 

opazovanjem smo pridobili kvantitativne podatke, ki smo jih s programom Microsoft Excel 

prikazali v tabelah, grafih in diagramih. Za določena raziskovalna vprašanja smo opravili 

analize srednjih vrednosti. 
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6. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

Cilj raziskave je bil pridobiti podatke, s katerim smo lahko preverjali zastavljene hipoteze. 

Rezultate učencev smo razvrstili v smiselne kategorije, hkrati pa smo svoje rezultate 

primerjali z rezultati drugih raziskav. Nadaljnja analiza sledi v podpoglavju Razprava. 

6.1 DELEŽ PLAVALCEV TER UČENCEV PO DOSEŽENIH 

ZNAČKAH PO VELJAVNI LESTVICI ZA OCENJEVANJE 

ZNANJA PLAVANJA IN PLAVALNIH SPOSOBNOSTI 

Diagram 6.1: Razmerje med neplavalci in plavalci po 20-urnem plavalnem tečaju 

 
 

V Sloveniji je merilo za pridobitev naziva plavalec oziroma ocene 5 po veljavni lestvici za 

ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti pridobljena značka bronasti delfin. 

Posameznik pridobi značko bronasti delfin tako, da preplava 50 m, s plavanjem 25 m v eno 

smer, pri plavanju drugih 25 m pa se na sredini zaustavi in iz ležečega položaja na prsih 

preide skozi pokončni položaj v ležeči položaj na hrbtu ter nazaj skozi pokončni položaj do 

položaja na prsih, nato plava do cilja. Plavanje mora pričeti s skokom na noge. (Kapus idr., 

2002). 

 

Ugotovili smo, da je 84 % (42 učencev) plavalcev, saj so pridobili značko bronasti ali 

srebrni delfin. 16 % (8 učencev) bronastega delfina ni pridobilo, zato jih uvrščamo med 

neplavalce. 

 

Rezultati so pričakovani, saj je jasno, da so predhodne izkušnje in predznanje tretješolcev 

različni, zato bi bilo zmotno pričakovati, da bodo po 20-urnem plavalnem tečaju vsi učenci 

postali plavalci. Nasprotno, s tako visokim odstotkom plavalcev (84 %) smo lahko zelo 

zadovoljni. 
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84% 

Neplavalci

Plavalci
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Diagram 6.2: Delež učencev po prejetih značkah 

 
 

V raziskavi nas je zanimalo, kolikšen delež učencev osvoji posamezne značke po veljavni 

lestvici za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti. 

 

Naši rezultati so pokazali, da največ učencev po 20-urnem plavalnem tečaju v prvem 

triletju pridobi značko bronasti delfin. Primerljive rezultate je dobila tudi Obleščakova 

(2012), kjer je kar 71,9 % učencev po zaključku plavalnega tečaja osvojilo bronastega 

delfina. Rezultati plavalne šole v CŠOD Burja, Seča, pa kažejo drugače. Le 37,1 % 

učencev je tečaj zaključilo z bronastim delfinom. (Rudman in Rusjan, 2005). Pomembno je 

poudariti, da je šlo pri njih za večji vzorec merjencev.  

 

Vse tri raziskave imajo podoben skupni delež učencev, ki so pridobili značke bronasti, 

srebrni in zlati delfin, torej naziv plavalec – pri naši raziskavi je bilo to 74 % učencev, 

raziskava Obleščakove (2012) je pokazala, da je teh učencev 78,8 %, raziskava Rudmana 

in Rusjanove (2005) pa, da jih je 67,2 %.  

 

Zanimivi so tudi rezultati, pridobljeni za neplavalce (ocene 0–4), ki v našem primeru 

kažejo, da je bilo takih učencev 16 %, v raziskavi Obleščakove (2012) jih je bilo 21,2 %, 

Rudman in Rusjanova (2005) pa ugotavljata, da je takih učencev 32,7 %. Gre za velik 

razkorak med rezultati naše raziskave (16 %) in rezultati Rudmana in Rusjanove (32,7 %). 

Zakaj je prišlo do takšnih razlik, ne vemo, lahko pa sklepamo, da gre za vpliv predznanja, 

okolja, socialnih razlik med kraji, iz katerih so šole, in tudi velikostjo vzorca testiranih 

učencev. 

 

Skupni imenovalec vseh treh raziskav je, da je najmanj takih učencev, ki prejmejo najnižjo 

oceno (tj. 0) in najvišjo oceno (tj. 8) po veljavni lestvici za ocenjevanje znanja plavanja in 

plavalnih sposobnosti. 
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6.2 IZVEDBA OSNOVNE TEHNIKE PRSNO 
 

Pri izvedbi osnovne tehnike prsno je bilo testiranih 45 otrok od skupno 50, saj 5 otrok 

osnovne tehnike prsno še ni bilo sposobnih izvesti. 

 

Pri izvedbi tehnike je treba poudariti, da so vsi testirani učenci plavali ''žabo'', torej napak 

pri položaju glave in dihanju nismo mogli beležiti.  

6.2.1 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POLOŽAJU TELESA 

Graf 6.1: Najpogostejše napake pri položaju telesa v osnovni tehniki prsno 

 
 

Pri izvedbi osnove tehnike prsno je napaka, ki se pojavlja pri položaju telesa, da so noge 

pregloboko. To napako smo zaznali pri 10 učencih (22,2 %). 

 

Vzroka za napako pri položaju telesa sta preveč pokončen položaj telesa ali strah pred 

vodo. Plavalci imajo posledično neučinkovit udarec in velik čelni upor. (Kapus idr., 2002, 

str. 251).  

 
Tudi Kapus (2015a) navaja, da prihaja do pokončnega položaja in glave previsoko ter nog 

pregloboko zaradi strahu. Za odpravljanje te napake predlaga vaje za prilagajanje na vodo, 

s poudarkom na sproščenem drsenju.  

Tu lahko znova poudarimo pomen začetnega prilagajanja na vodo, saj le tako bodoči 

plavalec izgubi strah pred vodo in usvoji sproščeno gibanje v vodi, to pa vodi v kasnejši 

uspešnejši proces plavalnega opismenjevanja in s tem pravilno izvedbo izbranih plavalnih 

tehnik.  

 

Kovačeva (2011) je z anketiranjem 80 vaditeljev, učiteljev in trenerjev plavanja 

raziskovala uspešnost plavalnega opismenjevanja mlajših otrok. Ugotovila je, da kar 47 % 

plavalnih vaditeljev, učiteljev ali trenerjev v eni vadbeni uri nameni le 10–15 minut 

prilagajanju na vodo, 5 % prilagajanju na vodo nameni zgolj 5 minut v eni vadbeni uri, 30 
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% vaditeljev, učiteljev in trenerjev pa prilagajanju na vodo nameni 20–30 minut v eni 

vadbeni uri.  

63 % vaditeljev, učiteljev in trenerjev plavanja meni, da je po zaključku plavalnih tečajev  

prilagojenih na vodo 70–90 % otrok. (Kovač, 2011). 

Pri ugotavljanju najpogostejših težav pri prilagajanju na vodo navajajo, da 19 % otrok ni 

prilagojenih na drsenje. 25 % otrok ni prilagojenih na izdihovanje v vodo, 27 % otrok ni 

prilagojenih na gledanje pod vodo, 15 % otrok pa ne potopi glave. (Kovač, 2011).  

 

Rezultati Kovačeve (2011) kažejo na težave pri prilagajanju na vodo in ena izmed večjih 

težav, ki se pojavlja predvsem pri najmlajših, je strah pred vodo.  

Tako lahko ugotovimo, da bi morali pri položaju telesa pri vseh plavalnih tehnikah 

posvečati več pozornosti prilagajanju na vodo, ki je temelj za kasnejše učenje plavalnih 

tehnik. 

6.2.2 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI UDARCIH 

Graf 6.2: Najpogostejše napake pri udarcih v osnovni tehniki prsno 

 
 

Pri izvedbi udarca pri osnovni tehniki prsno so se najpogosteje pojavile štiri napake. 

Največ, kar 66,7 % (30) učencev, ne drsi po zaključku udarca. Udarec ni zaključen pri 19 

učencih (42,2 %). Pri 18 učencih (tj. 40 %) ni nastavka stopal, pri 13 učencih (28,9 %) pa 

se pojavlja nesimetričen udarec. 

 

Koželjeva (2013) je podobne rezultate dobila tudi pri testiranju dveh generacij študentov 

Pedagoške fakultete v Ljubljani. Največ študentov je imelo nezaključen udarec, udarec je 

bil pregloboko, ali pa študenti niso imeli nastavka stopal. 

 
Pri učencih se napake udarca pogosto pojavljajo zaradi majhne gibljivosti gležnjev, ko 

pravilno gibanje še ni usvojeno ali kot posledica napake pri učenju. Največkrat napake 

vodijo v manj- ali neučinkovit udarec. (Kapus idr., 2002, str. 251). 
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Kapus (2015a) svetuje učenje udarca prsno najprej na kopnem, šele nato v vodi. 

Pomembno je, da na začetku izvajamo vaje brez gibanja glave in dihanja.  

Pri učenju udarca prsno moramo biti vaditelji, učitelji in trenerji plavanja pozorni na 

drsenje po zaključku udarca. Vadeči, predvsem najmlajši, potrebujejo stalno opominjanje 

na drsenje, bodisi s pomočjo plavalnih rekvizitov bodisi z učiteljevim štetjem. Z zgodnjim 

spodbujanjem drsenja pri izvajanju udarca in sprotnim odpravljanjem napak olajšamo 

nadaljnje učenje in zagotovimo pravilnost izvedbe plavalne tehnike. 

6.2.3 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI ZAVESLAJIH 

Graf 6.3: Najpogostejše napake pri zaveslajih v osnovni tehniki prsno 

 

Najpogostejša napaka pri zaveslajih osnovne tehnike prsno je odsotnost drsenja po 

zaključku vračanja rok, kar se je pojavilo pri 48,9 % učencev (22 učencev). Pri 9 učencih 

(20 %) se hitrost zaveslaja pod vodo ne stopnjuje. 8 učencev (17,8 %) ima težave z 

nesimetričnim zaveslajem pod vodo. 4 učenci (8,9 %) spuščajo komolce med zaveslajem 

pod vodo, pri 3 učencih (6,7 %) pa se pojavlja predolg zaveslaj pod vodo; pri odrivanju 

gredo dlani za čelno ravnino ramen.  

 

V primerjavi s študenti ugotovimo, da se pri učencih pojavljajo podobne napake. Po 

raziskavi Koželjeve (2013) imajo študenti največ težav s spuščanjem komolcev med 

zaveslajem pod vodo in obračanjem dlani navzven. Te napake pri svoji raziskavi nismo 

opazili. Verjetno lahko to pripišemo sistematičnemu učenju, predvsem poudarjanju 

položaja dlani pri učenju na kopnem.  

 

Napake zaveslaja se namreč zgodijo, ko plavalec še nima usvojenega pravilnega gibanja ali 

pa ima slab položaj telesa. Posledica napak pri izvedbi zaveslaja je manj- ali neučinkovit 

zaveslaj. Lahko pride tudi do težav pri koordinaciji in težav pri naslednjih zaveslajih. 

(Kapus idr., 2002, str. 252). 
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Kapus (2015a) svetuje učenje zaveslaja na kopnem, pri katerem poudarjamo iztegnjene 

roke med drsenjem in začetkom zaveslaja. S tovrstnimi vajami se izognemo spuščanju 

komolcev pregloboko. Pomanjkanje drsenja vadimo s plavalnimi pripomočki (deske, 

plovci) in učiteljevim štetjem. 

6.2.4 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI KOORDINACIJI 

Graf 6.4: Najpogostejše napake pri koordinaciji v osnovni tehniki prsno 

 
 

Najpogostejša napaka pri koordinaciji osnovne tehnike prsno, ki se je pojavila pri 37 

učencih (82,2 %), je neskladnost zaveslaja in udarca – zaveslaj in udarec sta istočasna. 

Preveliko število ciklov na določeni razdalji se je pojavilo pri 15 učencih (33,3 %), pri 3 

učencih (6,7 %) pa se pojavila neskladnost zaveslaja in udarca – udarec prepozno. 

 

Napake pri koordinaciji osnovne tehnike prsno se pojavljajo, ker pravilno gibanje še ni 

usvojeno ali pa ni drsenja pri zaveslaju in/ali udarcu. Posledica teh napak je manj učinkovit 

ali neučinkovit cikel. (Kapus idr., 2002, str. 255).  

 

Napake pri koordinaciji so bile pričakovane, saj je za učence gibanje novo, poleg tega gre 

še za hkratno gibanje rok in nog, kar jim predstavlja precej težav.  

 

Pomembno je poudariti, da so vsi učenci plavali z glavo zunaj, to pomeni, da napak pri 

gibanju glave nismo mogli beležiti. 

Skrb vzbujajoče je dejstvo, da se je enako zgodilo tudi pri dveh generacijah študentov. 

Koželjeva (2013) je namreč ugotovila, da pri dveh generacijah večina študentov (97,9 % in 

91,8 %) plava z glavo zunaj, torej gre za plavanje preproste oblike – žabe. Tako lahko 

sklepamo, da po plavalnem opismenjevanju v osnovni šoli ni več napredka oziroma 

izboljšav tehnike plavanja.  

 

Ti podatki bi morali biti spodbuda za nadgrajevanje sistema plavalnega opismenjevanja, s 

katerim bi dvignili raven znanja plavalnih tehnik tudi pri starejši populaciji. Predvsem pa 

37 

3 

15 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Neskladnost zaveslaja in 
udarca–zaveslaj in udarec 

sta istočasno 

Neskladnost zaveslaja in 
udarca–udarec prepozno 

Preveliko število ciklov na
določeni razdalji

Š
te

v
il

o
 u

č
e

n
c

e
v
 



REZULTATI IN RAZPRAVA 

43 

 

bi bilo to smiselno izvajati pri študentih pedagoških fakultet, ki bi bili, če bi imeli ustrezno 

znanje, izjemno pozitiven dejavnik pri plavalnem opismenjevanju učencev. 

6.3 IZVEDBA OSNOVNE TEHNIKE KRAVL 
 

Pri izvedbi osnovne tehnike kravl je bilo testiranih 22 učencev, od tega jih je 17 preplavalo 

50 metrov v normi (1 minuta in 30 sekund za oba spola, starost 8–9 let) in tako prejelo 

značko srebrni delfin. 

Tabela 6.21: Doseženi časi učencev, ki so osvojili značko srebrni delfin 

Dosežen čas (v min.) Število učencev 

 

Število učencev (%) 

 

1:02 1 5,9 

1:05 1 5,9 

1:09 2 11,8 

1:13 1 5,9 

1:19 1 5,9 

1:20 2 11,8 

1:23 1 5,9 

1:24 4 23,5 

1:29 1 5,9 

1:30 3 17,6 

 

Najboljši dosežen čas je bil 1 minuta in 2 sekundi, najslabši čas pa 1 minuta in 30 sekund. 

Povprečni čas učencev, ki so osvojili značko srebrni delfin, je bil 1 minuta in 20 sekund. 

 

Pri doseženih časih moramo poudariti, da učenci z manj napakami pri izvedbi osnovne 

tehnike kravl, niso bili nujno hitrejši od učencev, katerih tehnika je imela več napak. 
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6.3.1 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POLOŽAJU TELESA 

Graf 6.5: Najpogostejše napake pri položaju telesa v osnovni tehniki kravl 

 

Ugotovili smo, da sta najpogostejši napaki glava previsoko, ki se je pojavila pri 11 učencih 

(50 %), in gibanje telesa v čelni ravnini, ki se je pojavilo pri 4 učencih (18 %). 

Zgoraj ugotovljeni napaki se pojavita, ko so plavalci premalo pozorni na položaj glave ali 

pa imajo premalo časa za vdih. Gibanje telesa v čelni ravnini je posledica napačnih vbodov 

roke. Posledice teh napak so oteženo dihanje in večji čelni upor, pojavi se tudi nepotrebno 

gibanje. (Kapus idr., 2002, str. 239). 

 

Kot je ugotovila že Kovačeva (2011), tudi Caldaseva (b.d.) ugotavlja, da je marsikatera 

napaka pri izvedbi plavalne tehnike posledica neprilagojenosti ali slabe prilagojenosti na 

vodo.  

 

Hočevar (2012) osnovni položaj pri kravlu opisuje kot iztegnjen na vodni površini, z glavo 

med izmenično iztegnjenimi rokami, voda pa plavalcu sega do lasišča. Tako lahko vidimo 

korelacijo med slabo prilagojenostjo na vodo in najpogostejšo napako učencev – glava je 

dvignjena previsoko. Voda bi morala plavalcem segati do lasišča, vendar je, največkrat 

zaradi nelagodja, glava bistveno višje. 

 

Tudi tu bi kot preventivo pred pojavljanjem napak lahko svetovali več vaj za drsenje (npr. 

čolniček na prsih in na hrbtu). Na potrebnost teh vaj kažejo tudi rezultati Kovačeve (2011), 

ki ugotavlja, da 15 % mlajših otrok po končanem plavalnem tečaju še vedno ne potopi 

glave, kar pomeni, da je pri teh otrocih učenje plavalnih tehnik nemogoče oziroma je 

nemogoča pravilna izvedba katere koli plavalne tehnike.  
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6.3.2 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI UDARCIH 

Graf 6.6: Najpogostejše napake pri udarcih v osnovni tehniki kravl 

 

Najpogostejše napake pri udarcih v osnovni tehniki kravl so stopala, ki niso zasukana noter 

(22,7 % oz. 5 učencev), premajhna amplituda udarca (18,2 % oz. 4 učenci), udarec po 

vodni gladini – stopala prihajajo iz vode (18,2 % oz. 4 učenci), pogosta napaka je tudi 

udarec pregloboko (13,6 % oz. 3 učenci), "sekirasta stopala" (13,6 % oz. 3 učenci) in 

udarec samo iz kolka, pokrčena kolena – vožnja kolesa (13,6 % oz. 3 učenci). 

 

Napake udarca v osnovni tehniki kravl se največkrat pojavijo takrat, ko pravilno gibanje še 

ni usvojeno, pogosto tudi ob nesproščenem gibanju nog ali ob majhni gibljivosti gležnjev. 

Pogost vzrok so tudi napake pri položaju telesa, ki pripeljejo do napak pri udarcu. 

Najpogostejša posledica napak pri izvedbi udarca osnovne tehnike kravl je manj učinkovit 

ali neučinkovit udarec. (Kapus idr., 2002, str. 241). 

 

Pri testiranju učencev se je kot najpogostejša napaka pokazal napačen položaj stopal. To 

potrjujejo tako Hočevar (2012), Kapus (2015č) in Kapus idr. (2002). Vsi opozarjajo na 

pomen gibljivosti gležnjev in svetujejo vaje za njeno povečanje, saj lahko le tako plavalec 

doseže pravilen položaj stopal in s tem učinkovito plavanje. 

 

Vzrok za napačen položaj stopal učencev bi najbrž lahko iskali tudi v transferju med 

prsnim plavanjem in plavanjem tehnike kravl. Učenci se na tečaju praviloma najprej učijo 

tehnike prsno, pri kateri so stopala obrnjena v drugo smer kot pri tehniki kravl. Tako bi 

morali pri učenju tehnike kravl plavalni vaditelji, učitelji in trenerji posvetiti več časa 

vajam na kopnem, s pomočjo katerih bi učenci usvojili pravilno gibanje. 
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6.3.3 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI ZAVESLAJIH 

Graf 6.7: Najpogostejše napake pri zaveslajih v osnovni tehniki kravl 

 
 

Pri zaveslajih v osnovni tehniki kravl se najpogosteje pojavlja napačno vbadanje roke, in 

sicer plavalec roke v vodo ne vbada na sredinec (63,6 % učencev), vbadanje roke v vodo 

stran od bočne ravnine ramena (27,3 % učencev), pojavlja se nepravilno krčenje roke med 

vračanjem nad vodo (18,2 % učencev), pri 13,6 % učencev je kot med rokami večji od 90°, 

pri 4,5 % (1 učenec) pa se je pojavilo vbadanje roke v vodo preveč pred glavo. 

 

Napake pri zaveslajih se pojavijo, ko pravilno gibanje še ni usvojeno, ko imajo plavalci 

premajhno moč mišic rok ali pa je premalo drsenja rok. Tudi če plavalec ne nameni dovolj 

pozornosti vbodu roke v vodo, to privede do napak. Posledice napak so manj učinkoviti ali 

neučinkoviti zaveslaji. (Kapus idr., 2002, str. 243). 

 

Učenci največkrat naredijo napako pri vbodu rok, in sicer roke ne vbadajo na sredinec ali 

pa jo vbadajo stran od bočne ravnine ramena. To potrjuje tudi Kapus (2015č), ki ugotavlja, 

da se napake pri vbadanju rok pojavijo ob učenju pravilnega krčenja roke med zaveslajem 

in med vračanjem nad vodo. Tudi Hočevar (2012) kot najpogostejše napake začetnikov 

izpostavlja vbadanje in zajemanje vode s komolci. 

 

Predvsem pri mlajših otrocih je pogosta težava koordinacija med rokama, saj gre pri 

tehniki kravl za izmenične zaveslaje. (Kapus, 2015č). Prav zato je izredno pomembna 

pravilna metodika učenja, torej učenje je treba začeti z zaveslajem le z eno roko, nato 

nadaljujemo s koordinacijo obeh rok. (Kapus, 2015č). 
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6.3.4 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI GIBANJU GLAVE IN 

DIHANJU 

Graf 6.8: Najpogostejše napake pri gibanju glave in dihanju v osnovni tehniki kravl 

 
 

Pri položaju glave in dihanju smo zaznali naslednje napake: dvigovanje glave pri vdihu 

(81,8 % učencev), preveliko sukanje glave za vdih (72,7 % učencev), prezgodnje sukanje 

glave za vdih (9,1 % učencev), potapljanje drseče roke med vdihom na stran nasprotne 

roke (13,6 % učencev) in nepopoln izdih (13,6 % učencev). 

 

Najpogostejši vzroki za napake pri gibanju glave in dihanju v koordinaciji z zaveslaji kravl 

so težave pri dihanju, nepravilno dihanje, premalo časa za vdih ali premalo vadbe 

izdihovanja v vodo. Posledice napak so nepotrebno gibanje, utrujenost, nepravilna 

koordinacija in nižja hitrost plavanja. (Kapus idr., 2002, str. 245). 

 

Rezultate naše raziskave potrjuje tudi Kapus (2015č), ki ugotavlja, da je med 

najpogostejšimi napakami pri učenju tehnike kravl neskladnost dihanja z zaveslaji. 

Posledice teh neskladnosti so dvigovanje glave iz vode pri vdihu, preveliko sukanje glave 

za vdih ali prezgodnje sukanje glave za vdih. Pri učencih, testiranih v naši raziskavi, smo 

zaznali kar 81,8 % takih učencev, ki so dvigovali glavo iz vode pri vdihu, 72,7 % učencev 

je ob vdihu preveč sukalo glavo. Kot pravi Kapus (2015č), gre za posledico težav z 

izdihovanjem v vodo. Tu se lahko znova obrnemo na raziskavo Kovačeve (2011), ki je 

ugotovila, da po zaključku plavalnih tečajev 25 % mlajših otrok (predvsem predšolskih) ni 

prilagojenih na vodo do te mere, da bi lahko izdihovali v vodo. Torej lahko znova 

poudarimo pomembnost prilagajanja na vodo. Plavalni vaditelji, učitelji in trenerji lahko v 

svoje delo vključijo različne didaktične igre z namenom pravilnega izdihovanja v vodo, 

ritmične naloge in vaje na kopnem. Sklepamo lahko, da imajo otroci, ki se pri začetnem 

prilagajanju na vodo naučijo pravilnega izdihovanja v vodo, manj težav pri pravilni izvedbi 

gibanja glave in dihanja v osnovni tehniki kravl.  
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6.3.5 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI KOORDINACIJI 

Graf 6.9: Najpogostejše napake pri koordinaciji v osnovni tehniki kravl 

 
 

Najpogostejša napaka pri koordinaciji osnovne tehnike kravl je prekinjeno udarjanje, ki se 

je pojavilo pri 27,3 % učencev (6 učencev). 

 

Napake pri koordinaciji se pojavijo, ko pravilna koordinacija še ni usvojena, plavalec pa 

ima zato nižjo hitrost plavanja. (Kapus idr., 2002, str. 246).  

 

Hočevar (2012) ugotavlja, da je pogosta napaka pri tehniki kravl neritmično in sunkovito 

plavanje. Pri 27,3 % testiranih učencev se je pojavilo prekinjeno udarjanje, ki ga kot 

najpogostejšo napako omenja tudi Kapus (2015č). Prekinjeno udarjanje se pojavi med 

sukanjem glave za vdih, to pa privede do počasnejšega plavanja. (Kapus 2015č).  

 

Kljub temu se lahko na tem mestu navežemo na čase, s katerimi so učenci pridobili značko 

srebrni delfin (tabela 6.1). Ugotovili smo namreč, da boljših časov ne moremo vedno 

povezovati z manj napakami pri izvedbi tehnike, saj so nekateri učenci s slabšo 

koordinacijo razdaljo preplavali presenetljivo hitro, celo hitreje od učencev, ki jim 

koordinacija ni povzročala težav.  
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6.4 IZVEDBA OSNOVNE TEHNIKE HRBTNO 
 

Pri izvedbi osnovne tehnike hrbtno smo preverili 10 učencev.  

6.4.1 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POLOŽAJU TELESA 

Graf 6.10: Najpogostejše napake pri položaju telesa v osnovni tehniki hrbtno 

 
 

Najpogostejše napake, ki smo jih zaznali pri položaju telesa v osnovni tehniki hrbtno, so: 

sedeč položaj (40 % ali 4 učenci), preveč uleknjeno telo (20 % ali 2 učenca), pri 40 % 

učencev smo zaznali gibanje glave naprej-nazaj, pri 20 % (2 učenca) ni bilo obračanja 

okoli vzdolžne osi telesa. 

 

Napake pri položaju telesa v osnovni tehniki hrbtno se pojavljajo zaradi strahu pred vodo 

ali udarcem v steno. Pojavijo se tudi, ko nista usvojena pravilen položaj telesa in pravilno 

gibanje. Posledice napak so večji čelni upor, preveč potopljena glava, težave pri dihanju, 

težave pri zaveslaju in nepotrebno gibanje. (Kapus idr., 2002, str. 260). 

 

Pri hrbtnem plavanju govorimo o iztegnjenem položaju na hrbtu, ki nam v kombinaciji z 

zaveslaji in udarci omogoča učinkovito plavanje. Kapus (2015b) pravi, da je hrbtno 

plavanje zelo primerno za plavalce, ki so slabše prilagojeni na potapljanje glave in 

izdihovanje v vodo, a pogosto se past skriva v slabi preglednosti v smeri plavanja, ki 

privede do stalnega sukanja glave in pogledovanja v smeri plavanja.  

 

Rezultati naše raziskave so zato pričakovani, saj je pri učencih, ki plavajo na hrbtu, zaradi 

strahu pogosto prisotna zakrčenost, ki privede do sedečega položaja, strah pred trkom pa 

prinese obračanje glave in pogledovanje v smeri plavanja.  

 

Sproščenost pri hrbtnem plavanju lahko razvijamo z vajami prilagajanja na vodo, kjer se 

osredotočimo na vaje drsenja na hrbtu in sproščeno izvajanje elementa varnosti. 
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6.4.2 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI UDARCIH 

Graf 6.11: Najpogostejše napake pri udarcih v osnovni tehniki hrbtno 

 
 

Pri izvedbi udarca v osnovni tehniki hrbtno smo zaznali naslednje napake: udarci samo iz 

kolka, preveč pokrčena kolena – vožnja kolesa (30 %), udarci samo iz kolen (30 %), 

udarec pregloboko (30 %), stopala niso zasukana noter (30 %), prevelika amplituda udarca 

(20 %), ''sekirasta stopala'' (20 %) in udarec po vodni gladini – kolena prihajajo iz vode 

(20 %). 

 

Vzroki za napake, ki so se pojavljale pri učencih, so nepravilen položaj telesa, nesproščeno 

gibanje nog, premajhna frekvenca udarcev, majhna gibljivost gležnjev ali pa učenci še niso 

usvojili pravilnega gibanja. Posledice teh napak se kažejo v manj učinkovitem ali 

neučinkovitem udarcu. (Kapus idr., 2002, str. 262). 

 

Razpršenost napak, ki smo jih zaznali pri učencih, lahko verjetno pripisujemo omejenemu 

času in s tem majhnemu številu ponovitev, ki so jih namenili učenju udarca tehnike hrbtno.  

O problematičnosti nastavka stopal smo govorili že pri izvedbi osnovne tehnike kravl, kjer 

smo prav tako zaznali veliko število napak, zato so nekatere napake pri osnovni tehniki 

hrbtno logična posledica.  

 

Napake pri udarcu so posledica napak pri položaju telesa, za katere smo ugotovili, da se 

pojavljajo zaradi strahu in slabe prilagojenosti na vodo. Torej lahko pri odpravljanju napak 

spet izhajamo iz osnovnih vaj za drsenje in plovnost, ki bodo prinesle sproščenost v vodi in 

postopoma tudi pravilno izvedbo udarca. 
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6.4.3 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI ZAVESLAJIH 

Graf 6.12: Najpogostejše napake pri zaveslajih v osnovni tehniki hrbtno 

 
 

Pri zaveslajih v osnovni tehniki hrbtno smo zaznali 5 napak. Najpogostejši napaki sta bili, 

da učenci rok niso vbadali v bočni ravnini ramen – preveč za glavo ali pa stran od telesa (4 

učenci oz. 40 %) in pokrčena roka ob vračanju nad vodo (40 %). Pri 30 % (3 učenci) se je 

pojavila napaka, da roke v vodo niso vbadali z mezincem. 20 % učencev roke ne izvlači iz 

vode na palec, pri 20 % (2 učenca) pa kot med rokama ni 180°. 

 

Vzroke za napake pri zaveslajih hrbtno v osnovni tehniki lahko pripišemo temu, da 

plavalec še ni usvojil pravilnega gibanja, ima premalo moči v mišicah rok, ramena ne 

sodelujejo pri zaveslaju oziroma so ramena manj gibljiva. Posledice teh napak so 

neučinkovit zaveslaj, nepotrebno gibanje telesa, zvijanje telesa v čelni ravnini, ki prinese 

večji upor, trzajoče plavanje, udarjanje po vodi ob vbodu roke. (Kapus idr., 2002, str. 264).  

 

Tako kot smo pri plavanju tehnike kravl poudarjali gibljivost, je tudi pri hrbtnem plavanju 

izjemno pomembna gibljivost ramenskega obroča. Tako se pojavlja vprašanje, ali so 

napake pri gibih, ki so zahtevnejši in zahtevajo večjo gibljivost, posledica vpada 

motoričnih sposobnosti otrok, ki smo mu priča v zadnjih letih. Tudi Škof (b.d.) ugotavlja, 

da so otroci telesno manj sposobni kot njihovi vrstniki pred desetletji. Ugotavlja, da je 

njihova vzdržljivost slabša, kot je bila.  

 

Korelacija vzdržljivosti učencev in zmožnosti pravilne izvedbe plavalne tehnike odpira 

mnoga vprašanja, premisleke in daje mnogo možnosti za nadaljnje raziskovanje. Pojavlja 

se namreč vprašanje, ali učenci, ki so bolj motorično sposobni in predvsem bolj vzdržljivi, 

plavajo pravilneje. 

 

 

 

 

3 

4 

2 

4 

2 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Roke v vodo ne
vbada z

mezincem

Roke v vodo ne 
vbada v bočni 
ravnini ramen–
preveč za glavo 
ali pa stran od 

telesa 

Roke ne izvlači
iz vode na

palec

Pokrčena roka
ob vračanju
nad vodo

Kot med
rokama ni 180°

Š
te

v
il

o
 u

č
e

n
c

e
v
 



REZULTATI IN RAZPRAVA 

52 

 

6.4.4 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POLOŽAJU GLAVE IN 

DIHANJU 

Graf 6.13: Najpogostejše napake pri položaju glave in dihanju v osnovni tehniki 

hrbtno 

 
 

Najpogostejša napaka pri položaju glave in dihanju je bilo nepopolno dihanje, ki se je 

pojavilo pri 3 učencih (30 %). 

 

Vzrok za napake pri položaju glave in dihanju v koordinaciji z zaveslaji hrbtno v osnovni 

tehniki, je neovirano dihanje. Posledica tovrstnega dihanja je utrujenost. (Kapus idr., 2012, 

str. 265). 

 

Kot smo že ugotovili, napake pri izvedbi plavalnih tehnik pogosto izhajajo iz slabe 

prilagojenosti na vodo in posledično nesproščenosti. Učenci pri izvedbi osnovne tehnike 

hrbtno pogosto nepopolno dihajo, kar bi lahko pripisali nesproščenosti, strahu pred vodo, 

ki jim med plavanjem zalije obraz. Plavalcu se z zadrževanjem diha povečuje utrujenost in 

s tem plavanje ne more biti niti učinkovito niti dolgotrajno. 
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6.4.5 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI KOORDINACIJI 

Graf 6.14: Najpogostejše napake pri koordinaciji v osnovni tehniki hrbtno 

 
 

Pri koordinaciji pri izvedbi osnovne tehnike hrbtno se pojavlja prekinjeno udarjanje, ki 

smo ga zaznali pri 4 učencih (40 %). 

 

Vzrok za napake pri koordinaciji je neusvojena pravilna koordinacija, to pa pomeni nižjo 

hitrost plavanja. (Kapus idr., 2002, str. 265). 

 

Pomembno je poudariti, da začetnikov ne učimo posebnih koordinacij zaveslaja in udarca, 

pa vendar naj bi bilo hrbtno plavanje ritmično in brez prekinitev (Kapus idr., 2002). Iz 

raziskave vidimo, da ni tako in imamo precejšen odstotek otrok, ki plavajo neritmično.  

 

Pri odpravljanju napak pri koordinaciji je treba začeti pri poudarjanju skladnega dihanja in 

na ta način vaditi udarce in zaveslaje. (Kapus idr., 2002). 

 

Rezultati, ki smo jih dobili pri izvajanju tehnike hrbtno, so bili pričakovani. Vedeli smo 

namreč, da so učenci učenju tehnike hrbtno posvetili najmanj časa, to pomeni, da niso bile 

izpolnjene osnovne zakonitosti motoričnega učenja, torej ni bilo narejenih dovolj 

ponovitev, da bi bilo gibanje usvojeno in avtomatizirano.  
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6.5 RAZPRAVA 
 

Z beleženjem rezultatov smo želeli preveriti hipoteze, ki smo si jih zastavili pred začetkom 

opazovanja. 

 

Pri testiranju učencev smo preverjali znanje plavalnih tehnik in ugotovili, da je bilo največ 

učencev, ki so prikazali osnovno tehniko prsno oziroma bolje rečeno preprostejšo obliko 

plavanja – žabo.  

Preverjanje hipoteze 1: Učitelji na plavalnem tečaju, izvedenem v prvem triletju, 

praviloma najprej začnejo z učenjem tehnike prsno. 

 

Hipotezo 1 lahko potrdimo. Od 50 učencev je namreč 45 učencev prikazalo tehniko 

prsno. Vendar je treba poudariti, da so vsi učenci plavali eno od preprostejših oblik 

plavanja – žabo, torej je šlo za plavanje brez izdihovanja v vodo. 

 

Pri izbiri plavalne tehnike je učitelj avtonomen. Pomembno je, da poučevano tehniko 

obvlada. V literaturi ni enotnega mnenja, katero tehniko najprej začeti poučevati. Vsaka 

plavalna tehnika ima na začetni stopnji učenja prednosti in slabosti. (Kapus idr., 2002).  

Pomembno je, da učenje prilagodimo posamezniku in njegovim potrebam. »Človek je 

dinamičen, odprt in zelo zapleten kibernetski sistem. Zato so spremembe, ki jih plavanje 

izzove in imajo določen namen, celostne in večplastne. Taka opredelitev zahteva 

holistično, antropološko razumevanje učenca in tako celostno obravnavanje učenja 

plavanja.« (Kapus idr., 2002, str. 50). Učitelji in učeči se morajo zavedati, da gre pri učenju 

plavanja za gibalno učenje, ki za usvojitev nekega giba predvideva tudi do 8000 ponovitev. 

(Kapus idr., 2002). 

 

Učitelji pogosto za prvo tehniko izberejo tehniko prsno, za katero je značilno, da učenec 

hitro splava, vendar z dvignjeno glavo in s pomanjkljivim izdihovanjem v vodo, prav tako 

so pogoste težave z nastavkom stopal in nesimetričnim udarcem. (Kapus idr., 2002). 

Tovrstne težave smo zaznali tudi pri svoji raziskavi. Pri 18 učencih (40 %) ni bilo nastavka 

stopal, pri 13 učencih (28,9 %) pa se je pojavil nesimetričen udarec. 

 

Učitelj se lahko odloči tudi za vzporedno učenje več plavalnih tehnik. Tu lahko izkoristimo 

prenos znanja, vendar je ta lahko pozitiven (povezovanje udarca kravl in udarca hrbtno) ali 

negativen (nastavek stopal pri udarcu kravl in prsno). Tovrstno učenje je zato primerno za 

učitelje z veliko znanja in izkušenj. (Kapus idr., 2002). 

 

Kljub temu da učitelji pogosto izberejo osnovno tehniko prsno oziroma preprostejšo obliko 

plavanja (žabo) za prvo tehniko, ki jo prikažejo učencem, se pojavlja vprašanje, zakaj ne 

izberejo tehnike kravl. Žaba po položaju telesa ni najbolj naravna, zaradi nenaravnosti 

položaja (glava je dvignjena iz vode) se lahko pojavijo bolečine v predelu vratu in 

hrbtenice. Na drugi strani pa kravl slovi kot najučinkovitejša in najhitrejša plavalna 

tehnika, ki omogoča plavanje na daljše razdalje. (Kapus, 2015b). Mogoče se razlog skriva 

v tem, da žaba omogoča nemoteno dihanje in preglednost nad vodo, kar je pomemben 

dejavnik predvsem za mlajše otroke. 

 

Morda pa je težava slabša prilagojenost na vodo, ki ne dovoljuje izvedbe posameznih 

položajev, ki jih zahteva tehnika kravl, zato se učitelji poučevanja kravla niti ne lotevajo. 

Kljub vsemu pa je pomembno poudariti, da tudi v drugih evropskih državah niso enotni 

glede zaporedja učenja plavalnih tehnik. (Jurak, 2002). 
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Poleg tehnike prsno smo preverjali tudi tehniki kravl in hrbtno. S tem smo želeli potrditi ali 

ovreči hipotezo 2: Manj kot 10 % učencev ob koncu plavalnega tečaja, izvedenega v 

prvem triletju, plava tri plavalne tehnike (hrbtno, prsno, kravl). 

 

Hipotezo 2 zavrnemo, saj smo ugotovili, da je ob koncu 20-urnega plavalnega tečaja v 1. 

triletju 20 % učencev plavalo tri plavalne tehnike. Številčno to pomeni, da je deset od 

petdesetih učencev, ki so bili na tečaju, plavalo tri plavalne tehnike. 

 

Testiranih je bilo 50 učencev. Ugotovili smo, da je od tega 84 % plavalcev, 16 % pa 

neplavalcev. Od učencev plavalcev jih je 45 plavalo osnovno tehniko prsno, 22 od njih tudi 

kravl. 10 od teh učencev, ki so plavali prsno in kravl, je plavalo tudi tehniko hrbtno (ena 

skupina). Tudi tu se je potrdila avtonomnost plavalnega učitelja, torej učitelj sam odloči, 

koliko tehnik in katere tehnike bo poučeval vadeče. Seveda pa je pri poučevanju druge ali 

tretje tehnike plavanja izjemno pomembno upoštevati predznanje in druge lastnosti vadečih 

oz. skupine.  

 

Tehnika kravl je sestavljena iz sorazmerno preprostega gibanja, zato jo učenci hitro 

usvojijo. Večje težave pa povzroča koordinacija gibanja glave in dihanja z zaveslajem. To 

povzroči višji položaj glave in pokončnejši položaj telesa v vodi. (Kapus idr., 2002). To 

dokazujejo tudi rezultati raziskave, kjer smo ugotovili, da ima 50 % učencev glavo 

previsoko.  

 

Prav tako lahko rečemo, da je gibanje pri tehniki hrbtno sorazmerno enostavno, dihanje ni 

oteženo. Učence zmoti predvsem zmanjšano vidno polje, kar jih prisili v dvigovanje glave 

in sedeč položaj. (Kapus idr., 2002). To lahko potrdimo tudi z rezultati raziskave, saj je 

imelo 60 % učencev težave s položajem telesa (40 % učencev sedeč položaj, 20 % pa je 

imelo telo preveč uleknjeno). 

 

Kljub temu da gre pri kravlu in hrbtnem za sorazmerno preprosta gibanja, moramo 

upoštevati dejstvo, da gre za tretješolce, ki opravljajo 20-urne plavalne tečaje. Njihove 

razvojne in druge posebnosti nas pripeljejo do ugotovitve, da so ta gibanja zanje pogosto 

(pre)težka oziroma potrebujejo bistveno več časa za njihovo usvojitev. 

 

Zanimivo bi bilo raziskati in preveriti značilnosti otrok, ki so bili pri plavanju uspešnejši 

(skupina, ki je plavala vse tri tehnike). Pojavlja se vprašanje, ali so motorične sposobnosti 

teh učencev na vseh področjih višje od njihovih sovrstnikov in ali so ti učenci tudi učno 

uspešnejši. 

 

Pri testiranju učencev nas je zanimalo, kako so porazdeljene pridobljene značke po lestvici 

za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti. 

Preverjali smo hipotezo 3: Po koncu obveznega plavalnega tečaja, izvedenega v prvem 

triletju, manj kot 10 % učencev osvoji naziv zlati delfin. 

 

Hipotezo 3 lahko potrdimo, saj nihče od petdesetih učencev ni osvojil značke zlati delfin.  

Ugotovili smo, da sta ostala 2 učenca neprilagojena, 3 so pridobili značko bronasti 

konjiček, po 1 učenec je dobil značko srebrni konjiček, zlati konjiček in delfinček. 25 

učencev je pridobilo značko bronasti delfin, 17 učencev pa srebrni delfin. 

 

Učenci, ki so neprilagojeni na vodo, niso sposobni drseti na njej. Za ocene od 1 do 5 (na 

veljavni lestvici za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti) tehnika plavanja 
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ni določena, določena je le razdalja, ki jo mora učenec preplavati. Pri oceni 6 (značka 

srebrni delfin) je tehnika določena – glede na starost mora učenec v določeni časovni 

normi preplavati razdaljo 50 metrov ali 100 metrov v tehniki kravl. Za značko zlati delfin 

je tehnika prav tako določena. Učenci morajo preplavati 150 metrov mešano (50 metrov 

prsno, 50 metrov hrbtno in 50 metrov kravl) v starostno določeni normi. 

 

Sistem plavalnega opismenjevanja v Sloveniji je zasnovan tako, da učenec skozi devetletno 

izobraževanje plavalna znanja pridobiva postopno. Tako učenci po 20-urnem plavalnem 

tečaju v prvem triletju nadgrajujejo znanje plavanja še v poletni šoli v naravi in na športnih 

dneh s plavalno vsebino. Tako je realneje pričakovati, da značko zlati delfin pridobijo v 

drugem triletju. To lahko potrdimo tudi s statistiko Osnovne šole Hruševec Šentjur, katere 

petošolci so junija 2015 izpopolnjevali znanje plavanja v letni šoli v naravi, ki kaže 

naslednjo razporeditev pridobljenih značk: od 40 učencev, ki so se udeležili preverjanja, je 

eden (2,5 %) pridobil naziv delfinček, 16 učencev (40 %) je pridobilo značko bronasti 

delfin, 17 učencev (42,5 %) je osvojilo značko srebrni delfin, 6 učencev (15 %) pa je 

osvojilo značko zlati delfin. (Plavalno opismenjevanje, b.d.). 

 

Zanimiva je tudi analiza Obleščakove (2012), ki potrjuje našo hipotezo. Na Osnovni šoli 

Šenčur je analizirala uspešnost šestih generacij tretješolcev (463 učencev) na plavalnih 

tečajih. Ob začetnem preverjanju nihče od učencev ni prejel značke zlati delfin, ob 

končnem testiranju pa je bilo takih učencev 1,1 % (5 učencev, 0 učenk). Na še večjem 

vzorcu (747 učencev) sta Rudman in Rusjan (2005) dobila podobne rezultate, zlatega 

delfina je osvojilo 1, 7 % učencev. Tako tudi na večjem vzorcu učencev vidimo, da je 

značka zlati delfin v prvem triletju redko osvojena. 

 

Pridobljeni rezultati spodbujajo k pridobivanju podatkov o dosežnih značkah učencev iz 

vse Slovenije. Tako bi lahko naredili podrobno analizo vpliva regij, socialnih okolij, 

infrastrukture in drugih dejavnikov na pridobljene značke. 

 

Poleg pridobljenih značk nas je zanimala predvsem statistika napak pri izvedbi osnovnih 

plavalnih tehnik, saj se pogosto zdi, da se tehnika plavanja, s katero učenci pridobijo 

posamezno značko, zanemarja oziroma premalo poudarja.  

 

Tako smo želeli potrditi ali ovreči hipotezo 4: Učenci imajo povprečno več kot 2 napaki 

pri izvedbi ene plavalne tehnike, pa vseeno pridobijo naziv (npr. bronasti delfin). 

 

Hipotezo 4 potrdimo. Ugotovili smo, da imajo učenci pri izvedbi osnovne tehnike prsno 

povprečno 4,2 napaki, pri izvedbi osnovne tehnike kravl 5,2 napaki, prav tako 5,2 napaki 

sta se pojavili pri izvedbi osnovne tehnike hrbtno. Kljub napakam, ki so se pojavljale pri 

izvedbi posamezne tehnike plavanja, so učenci pridobili značke. 
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Graf 6.15: Povprečno število napak, storjenih pri posamezni tehniki 

 
 

Pomembno je dejstvo, da je bilo največ učencev testiranih v tehniki prsno (45), v tehniki 

kravl je bilo testiranih 22 učencev, v tehniki hrbtno pa le 10 učencev. 

 

Učencem je bila kot prva tehnika predstavljena tehnika prsno, nato kravl in nazadnje še 

hrbtno. Čas, ki je bil namenjen učenju treh tehnik, ni bil enakomerno razporejen. Učitelji 

so učenju tehnike hrbtno namenili manj časa kot tehnikama prsno in kravl. 

 

Sorazmerno veliko število napak, ki se je pojavilo pri učencih, lahko pojasnimo tudi z 

naslednjimi besedami: »Napake so druga drugi vzrok in posledica.« (Kapus idr., 2002, str. 

253). To lahko prikažemo na primeru učenca, ki je imel pri tehniki hrbtno sedeč položaj. 

Posledično je zaradi nelagodja, strahu pred trkom gibal z glavo naprej-nazaj. Sedeč položaj 

ga je prisilil v udarec iz kolen in preglobok udarec. Prav tako je imel zaradi porušenega 

položaja telesa težave z zaveslajem.  

 

Z analizo storjenih napak smo ugotovili, da je pogost vzrok, iz katerega izhajajo napake pri 

izvedbi plavalnih tehnik, slaba prilagojenost na vodo. Učenci, ki ne obvladajo drsenja, 

potapljanja glave in drugih elementov prilagajanja na vodo, težko izvajajo položaje in 

gibanja pri posameznih plavalnih tehnikah, zato so pri plavanju pogosto neuspešni oziroma 

naredijo večje število napak. 

 

Kot smo že omenili, gre pri plavanju za motorično učenje, za katero je značilno veliko 

število ponovitev. Tudi Kapus idr. (2002) navajajo, da naj bi učenci starosti 7–9 let 

potrebovali 20–40 ur za pridobitev znanja, s katerim pridobijo naziv plavalec, stopnjo 

znanja 5 (bronasti delfin) po veljavni lestvici za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih 

sposobnosti. 

 

Pomembno je tudi to, da učenci na tovrstne plavalne tečaje pridejo z različnim 

predznanjem. Otroci lahko delajo nekatere napake v plavalni tehniki že pred prihodom na 

tečaj in takrat se učitelj pogosto osredotoči na njihovo odpravljanje. To pa zaradi lastnosti 

motoričnega učenja ni najlažje in ne vedno tudi uspešno. Imamo torej otroke, ki znanja 
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plavalne tehnike še nimajo, in otroke, ki plavanje trenirajo v plavalnih šolah in klubih. 

Tako lahko število napak pri učencih variira od 1 do 8 in več.  

 

Rezultati raziskave so bili prav zaradi zavedanja o različnem predznanju in sposobnostih 

otrok pričakovani, a kljub vsemu lahko rečemo, da je bilo število napak veliko.  

 

V raziskavi smo tudi želeli ugotoviti, katere so najpogostejše napake pri posamezni 

plavalni tehniki. Tako smo preverjali hipotezo 5: Najpogostejše napake učencev po 

plavalnem tečaju, izvedenem v prvem triletju, pri osnovni tehniki prsno so: premalo 

drsenja, težave z izdihovanjem v vodo in nepravilen udarec. 

 

Ugotovili smo, da so premalo drsenja (tako pri udarcu kot pri zaveslaju), težave oziroma 

popolna odsotnost izdihovanja v vodo in nepravilen udarec (nesimetrični, nezaključeni 

udarci, nepravilni nastavki stopal) najpogostejše napake pri izvedbi osnovne tehnike prsno 

po 20-urnem plavalnem tečaju, zato lahko hipotezo 5 potrdimo. Hkrati pa smo ugotovili, 

da zaradi plavanja preprostejše oblike (žabe) zelo pogosto prihaja do neskladnosti 

zaveslaja in udarca, ki sta istočasna.  

Diagram 6.3: Najpogostejše napake pri osnovni tehniki prsno 

 
 

Ugotovili smo, da je bilo 42 % vseh napak narejenih pri udarcih, 29 % pri koordinaciji, 

24 % pri zaveslajih in 5 % pri položaju telesa. 

 

Koželjeva (2013) je v diplomskem delu ugotavljala, kakšno je znanje prsne tehnike pri 

študentih Razrednega pouka na Pedagoški fakulteti in ugotovila, da študenti 4. letnika 

slabo obvladajo plavanje osnovne tehnike prsno. Z analizo je ugotovila, da so 

najpogostejše napake pri prsnem plavanju študentov »plavanje z glavo zunaj, nezaključen 

udarec in spuščanje komolcev med zaveslajem pod vodo ter premalo navzven obrnjene 

dlani.« (Koželj, 2013, str. IV). 

 

Če to primerjamo s svojo raziskavo, lahko ugotovimo, da smo prišli do podobnih 

zaključkov. Tudi naši učenci so plavali z glavo zunaj, pogosto je prihajalo do težav pri 
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udarcu – nezaključen udarec se je pojavil pri 42,2 % učencev. Veliko učencev, prav tako 

kot študentov, je imelo težave pri zaveslaju. Največ učencev (48,9 %) ni drselo po 

zaključku vračanja rok, kar lahko pojasnimo s tem, da se drsenje pri učenju plavanja žabe 

ne poudarja dovolj. 

 

Pri položaju telesa so učencem delale težave noge, ki so bile pregloboko (22,2 %), to lahko 

povežemo s položajem telesa, v katerega prisili plavanje žabe. Prav zaradi plavanja žabe je 

prišlo tudi do napak pri koordinaciji, kjer je pri 82,2 % testiranih prišlo do neskladnosti 

zaveslaja in udarca, učenci so ju izvajali istočasno. 

 

Tudi Kapus (2015a) piše o najpogostejših napakah pri prsnem plavanju in njihovem 

odpravljanju. Tako ugotavlja, da se neplavalce najpogosteje uči prsno kot prvo tehniko, 

vendar ni najenostavnejša, prav nasprotno, pravi, da je prsno gibalno najzahtevnejša 

tehnika. Kot najtežja elementa omenja nastavek stopal in drsenje med posameznimi cikli.  

Tu lahko povežemo njegove ugotovitve z ugotovitvami svoje raziskave in ugotovimo, da 

so rezultati podobni. Namreč 22,7 % učencev je imelo težave z nastavki stopal, odsotnost 

drsenja pa je bila najpogostejša napaka učencev (tako pri udarcu kot zaveslaju). 

 

Pri učenju neplavalcev (tudi v 20-urnih plavalnih tečajih v prvem triletju) se pogosto 

izpusti izdihovanje v vodo, tako da učenci plavajo preprostejšo obliko – žabo, ne pa 

tehnike prsno. Kot vidimo po raziskavi Koželjeve (2013), je tako tudi pri študentih. Torej 

lahko sklepamo, da se učenci naučijo plavati žabo, pravilne tehnike prsno pa nikoli ne 

usvojijo.  

Ta ugotovitev je zagotovo smer za nadaljnje izboljšave v sistemu plavalnega 

opismenjevanja v Sloveniji. 

 

Zanimalo nas je tudi, katere so najpogostejše napake pri izvedbi osnovne tehnike kravl. 

Tako smo preverjali hipotezo 6: Najpogostejše napake učencev po plavalnem tečaju, 

izvedenem v prvem triletju, pri osnovni tehniki kravl so: prekinjeno udarjanje, nepravilen 

zaveslaj in napačen položaj glave. 

 

Pri izvedbi osnovne tehnike kravl smo ugotovili, da so najpogostejše napake zaveslaja 

(roke v vodo ne vbadajo na sredinec, roke vbadajo stran od bočne ravnine ramena), težave 

pri položaju glave so predvsem pri dvigovanju glave previsoko iz vode, preveliko sukanje 

pri vdihu. Prekinjeno udarjanje je pogosta napaka pri koordinaciji, hkrati se pogosteje 

pojavljajo še druge napake udarca (npr. stopala niso zasukana navznoter). Tako lahko 

hipotezo številka 6 potrdimo. 
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Diagram 6.4: Najpogostejše napake pri osnovni tehniki kravl 

 
 

Ugotovili smo, da je bilo 37 % vseh napak storjenih pri položaju glave in dihanju, 25 % pri 

zaveslajih, 20 % pri udarcih, 13 % je bilo napak pri položaju telesa in 5 % pri koordinaciji.  

 

Za kravl velja, da je med vsemi plavalnimi tehnikami najbolj učinkovit; za 8 % naj bi bil 

hitrejši od delfinove tehnike in hrbtne ter četrtino od prsne. (Hočevar, 2012). Za 

učinkovitost pa je pomembna pravilna izvedba. Hočevar (2012) kot najpogostejše napake 

pri začetnikih omenja »vbadanje in zajemanje s komolci, preveč iztegnjena roka pri 

vlečenju pod telesom, krajšanje odrivanja oziroma prekratek potisk v zadnjem delu 

zaveslaja. Pogosto je zaveslaj premalo pospešen, premalo je tudi bočnega sukanja, plavanje 

pa neritmično in sunkovito, kar povzroča dodatne sile zaradi pospeškov telesne mase.« 

 

Tudi naša raziskava je pokazala, da imajo učenci veliko težav pri položaju telesa, saj je 

glava pogosto previsoko (pri 50 % učencev). Pri udarcih imajo pogosto težavo z nastavki 

stopal (22,7 % učencev), amplitudo udarca (18,2 %), pri 18,2 % pa stopala pri udarcu 

prihajajo iz vode.  

 

Pri zaveslajih so najpogostejše napake pri vbadanju rok v vodo (63,3 % učencev roke ne 

vbada na sredinec ali roko vbada stran od bočne ravnine ramena – 27,3 %), pogosta so 

nepravilna krčenja (18,2 %) in nepravilnimi koti med rokami (13,6 %). Pogosto učenci pri 

izvedbi osnovne tehnike kravl preveč dvigujejo (81,8 %) in sukajo glavo pri vdihu 

(72,7 %), to potrjujejo tudi Kapus idr. (2002), ki navajajo, da je kravl sicer sorazmerno 

preprosto gibanje, ki ga učenci hitro usvojijo, vendar je težja koordinacija gibanja glave in 

dihanja z zaveslajem. Kot omenja Hočevar (2012), je težava tudi neritmično plavanje, kar 

se pri učencih pogosto kaže kot prekinjeno udarjanje, ki povzroči manj učinkovito 

plavanje. Napaka se je pojavila tudi pri učencih, testiranih v naši raziskavi, in sicer je bilo 

teh učencev 27,3 %. 

 

Sklepamo, da je veliko število napak na testiranju pri izvedbi osnovne tehnike kravl 

povezano z dejstvom, da je bila tehnika kravl prva, kjer so učenci plavali z glavo v vodi, in 

je bila od njih zahtevana koordinacija zaveslaja, udarca in dihanja. Pri plavanju žabe 
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koordinacija gibanja glave ni bila vključena, zato je bilo gibanje pri izvedbi tehnike kravl 

učencem novo in tuje. 

 

Tudi učenje osnovne tehnike hrbtno je del procesa plavalnega opismenjevanja, zato smo 

želeli preveriti hipotezo 7: Najpogostejše napake učencev po plavalnem tečaju, izvedenem 

v prvem triletju, pri osnovni tehniki hrbtno so: težave pri položaju telesa, nepravilen 

zaveslaj in nepravilen udarec. 

 

Pri izvedbi osnovne tehnike hrbtno je bilo največ napak zaznanih pri položaju telesa, 

zaveslaju in izvedbi udarca. Hipotezo številka 7 potrdimo. 

Diagram 6.5: Najpogostejše napake pri osnovni tehniki hrbtno 

 
 

Ugotovili smo, da je bilo 34 % vseh napak narejenih pri udarcih, 29 % pri zaveslajih, 23 % 

pri položaju telesa, 8 % je bilo napak pri koordinaciji in 6 % pri položaju glave in dihanju. 

 

Hrbtno plavanje je priporočljivo za slabše prilagojene plavalce in tiste, ki jih je strah 

potopiti glavo. Glava je namreč nad vodo, zato je dihanje neovirano. Kot slabost hrbtnega 

plavanja pa lahko izpostavimo slabo preglednost v smeri plavanja, kar lahko poveča strah 

pred možnostjo trka. Kapus (2015b).  

 

Kljub zgoraj navedenim dejstvom smo pri učencih ugotovili, da je slabše prilagojene 

plavalce strah drsenja na hrbtu, zato je učenje hrbtne tehnike pri njih pogosto težko 

izvedljivo. 

 

Ugotovili smo, da so težave pri položaju telesa precej pogoste, saj je imelo 40 % učencev 

sedeč položaj, pri 20 % učencev se je pojavil uleknjen položaj. Slabo preglednost v smeri 

plavanja, ki je lastnost hrbtnega plavanja, je 40 % učencev nadomeščalo z gibanjem glave 

naprej-nazaj. Pogosto nepravilen položaj telesa vodi do težav pri zaveslaju in udarcu. Tako 

je imelo precej učencev težave pri udarcih (npr. udarci samo iz kolen – 30 % učencev, iz 

kolka – 30 %, ''sekirasta stopala'' – 20 %, nepravilen nastavek stopal – 30 %) in zaveslajih 
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(napačno vbadanje rok – vbadanje rok preveč za glavo ali pa stran od telesa – 40 %, 

napačni koti rok – 20 %, pokrčene roke – 40 % učencev). 

 

Omeniti je treba tudi napačen položaj glave in napačno dihanje, kar se je pojavilo pri 30 % 

učencev, in prekinjeno udarjanje, ki smo ga zaznali pri 40 % učencev. 

 

Kot smo že omenili, je učitelj pri izbiri zaporedja učenja plavalnih tehnik in časa, ki ga bo 

namenil poučevanju posamezne tehnike, avtonomen. Pri testiranih učencih je bilo za 

učenje tehnike hrbtno porabljenega najmanj časa, kar bi lahko povezali tudi s pravilnostjo 

izvedbe tehnike, ki so jo prikazali učenci. Prav povezava časa, namenjenega za učenje 

posamezne tehnike, v primerjavi z napakami, ki se pojavijo ob koncu tečaja, je zanimivo 

izhodišče za nadaljnje raziskave na tem področju.  
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7. SKLEP 
 

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, s kakšnim znanjem plavalnih tehnik učenci 

zaključijo 20-urni plavalni tečaj v prvem triletju. Ugotovili smo, da se pri izvajanju 

plavalnih tehnik pojavlja precej napak, kar lahko povezujemo tudi s tem, da iz ene napake 

mnogokrat izhaja množica ostalih.  

 

Pri učenju plavanja ima veliko vlogo plavalni vaditelj, učitelj ali trener, ki mora v dani 

situaciji prepoznati učenčevo napako pri izvajanju plavalne tehnike in mu nato z ustreznimi 

vajami pomagati, da to napako odpravi. Pri tem lahko pomagajo tudi rezultati naše 

raziskave, v kateri smo beležili najpogostejše napake pri izvedbi posamezne plavalne 

tehnike.  

 

Ugotovili smo, da se pri osnovni tehniki prsno najpogosteje pojavljajo napake pri 

zaveslajih (odsotnost drsenja, hitrost zaveslaja pod vodo se ne stopnjuje, prihaja do 

spuščanja komolcev med zaveslajem pod vodo), udarcih (pomanjkanje drsenja, 

nezaključeni udarci in nepravilni nastavki stopal) in napake pri koordinaciji (zaveslaj in 

udarec sta istočasno). Zaradi plavanja z glavo iz vode, pride do odsotnosti izdihovanja v 

vodo. 

 

Pri osnovni tehniki kravl so najpogostejše napake pri položaju glave in dihanju (dvigovanje 

glave iz vode pri vdihu, preveliko sukanje glave za vdih), zaveslajih (nepravilni vbodi rok, 

nepravilno krčenje rok in nepravilni koti med rokami) in udarcih (nepravilni nastavki 

stopal, ''sekirasta stopala'', udarci pregloboko ali udarci iz vode). 

 

Učenci so pri osnovni tehniki hrbtno delali največ napak pri udarcih (napačni nastavki 

stopal, udarci iz kolka ali kolen, udarci pregloboko ali udarci po vodni gladini), zaveslajih 

(napačno vbadanje rok, pokrčene roke ob vračanju nad vodo) in položaju telesa (sedeč 

položaj, gibanje glave naprej-nazaj). 

 

Napak pri izvedbi posameznih plavalnih tehnik je bilo razmeroma veliko. Najmanj jih je 

bilo pri osnovni tehniki prsno, kar bi morda lahko pripisali predznanju učencev in času, ki 

je bil namenjen poučevanju tehnike. Tehniko prsno (oziroma preprostejšo obliko plavanja 

''žabo'') so učitelji poučevali najprej. Pri osnovni tehniki kravl in hrbtno je bil vzorec 

testiranih učencev manjši, saj se teh dveh tehnik niso učili vsi učenci. Kljub temu smo pri 

izvedbi teh dveh tehnik zabeležili kar precej napak. Sklepamo, da bi napake lahko pripisali 

prekratkemu obdobju učenja in s tem premalo ponovitvam, saj vemo, da je za uspešno 

motorično učenje potrebno veliko število ponovitev.  

 

Plavalni učitelj mora odlično poznati plavalno tehniko, ki jo poučuje, saj lahko le tako 

zaznava izvor učenčevih napak in jih s sistematičnim delom in primernimi vajami na 

kopnem in v vodi odpravi oziroma prepreči, da bi do napak sploh prišlo. Zato ni odveč še 

enkrat poudariti, kako pomembno je dobro teoretično in praktično znanje plavanja in 

plavalnih vsebin za plavalne učitelje, vaditelje in trenerje. Le z ustreznim znanjem lahko 

učenca pripravijo, da pravilno izvede izbrane tehnike. Za nadgradnjo teoretičnega in 

praktičnega znanja je plavalnim vaditeljem, učiteljem, trenerjem in drugim zainteresiranim 

na voljo množica literature, člankov in posnetkov, tudi z uporabo moderne tehnologije, ki 

jim pomagajo pri pripravi na poučevanje in pri samem poučevanju. 
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Pri vlogi plavalnega učitelja je treba omeniti tudi njegovo avtonomnost pri izbiri zaporedja 

učenja plavalnih tehnik in časa, ki ga bo učenju plavalne tehnike namenil. Pravila, kakšno 

je najbolj smiselno zaporedje učenja plavalnih tehnik, ni. Tako kot so različni učenci, so 

različne tudi njihove sposobnosti, zmožnosti in predznanje. Učitelj mora glede na učence 

in njihove posebnosti izbrati primerne vsebine, vaje in določiti cilje. V zvezi z zaporedjem 

poučevanja posameznih tehnik in njegovo učinkovitostjo bi bile zanimive nadaljnje 

raziskave. 

 

Ker gre pri plavanju za motorično učenje, je pomembno razmisliti, koliko časa namenimo 

za plavalno opismenjevanje učencev. Koželjeva (2013) je namreč ugotovila, da znanje 

plavanja študentov dveh generacij 4. letnika Pedagoške fakultete ni na visokem nivoju, 

prav nasprotno, majhen delež študentov je obvladal tehniko prsno. Pri primerjavi 

rezultatov obeh raziskav smo ugotovili, da ni bilo večjih razlik med najpogostejšimi 

napakami učencev in študentov. Skrb vzbujajoče je, da je večina študentov, prav tako kot 

učencev, plavala z glavo zunaj, kar bi lahko pomenilo, da študenti izvedbe plavalne tehnike 

niso nadgradili že od osnovnošolskega obdobja. Čeprav plavanje v prvem triletju poučuje 

za to usposobljen kader, bi mu učitelji razrednega pouka, ki poznajo posebnosti svojih 

učencev, pri tem lahko dobro pomagali, vendar le ob predpostavki, da je njihovo znanje 

plavanja na ustreznem nivoju (torej pridobljen naziv vaditelja plavanja). Zato bi bilo 

povečanje števila ur s plavalnimi vsebinami po celotni vertikali izobraževanja (predvsem v 

višjih razredih osnovne šole, srednjih šolah in fakultetah, predvsem pedagoških) smiselno. 

 

Dandanes se plavanje pogosto uporablja kot vrsta rekreacije ali kot del rehabilitacije po 

različnih poškodbah. Tudi zaradi priljubljenosti plavanja je proces in sistem plavalnega 

opismenjevanja tako pomemben: »Stopnje razvitosti telesne kulture ljudstva ne 

ocenjujemo po številu vrhunskih tekmovalcev in rekorderjev, temveč po ravni osebne 

higiene ljudstva, po razvitosti športnih navad in še posebno po kar najvišjem odstotku tistih 

prebivalcev, ki se redno ukvarjajo s športom.« (Vute, 1999, str. 12).  

Cilj osnovnošolskega izobraževanja je, da bi vsi učenci zapustili osnovno šolo kot plavalci, 

pa vendar nekateri zaradi različnih razlogov te stopnje ne dosežejo. Po trenutnih podatkih 

naj bi okrog 90 % učencev končalo osnovno šolo kot plavalci, torej z oceno 5 (bronasti 

delfin) po veljavni lestvici za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti. 

(Kapus, 2015c). Vendar si tu zopet zastavljamo vprašanje, s kako pravilno izvedbo 

plavalne tehnike so učenci oceno pridobili.  

 

Z raziskavo smo ugotavljali, kakšen je delež razporeditve prejetih značk glede na stopnjo 

znanja plavanja. Kriteriji za pridobitev posamezne ocene so jasni, vendar izvedbo tehnike 

plavanja posamezniki pogosto interpretirajo in vrednotijo različno. Tudi Kapus idr. (2002) 

svarijo pred nezasluženim podeljevanjem priznanj, saj lahko s tem naredimo več škode kot 

koristi. Zavedati se moramo, da je pri učenju plavanja cilj vzgajanje varnih plavalcev, ki to 

lahko postanejo le ob pravilni izvedbi izbrane plavalne tehnike.  

 

Z magistrskim delom smo potrdili ugotovitve avtorjev, ki se ukvarjajo z analizami plavanja 

in plavalnih vsebin, predvsem tistih, ki se ukvarjajo z analizami plavalnih tehnik. Z 

beleženjem števila napak, ki jih učenci naredijo pri izvedbi plavalnih tehnik, smo želeli 

opozoriti, da na koncu ne štejejo le preplavani metri, temveč pravilna izvedba posamezne 

plavalne tehnike, ki je naložba za prihodnost in s tem varno plavanje posameznika. Žal pa 

se zdi, da marsikdaj temu ni tako, kar dokazuje veliko število napak, ki smo jih zaznali pri 

učencih. 
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To magistrsko delo naj bo spodbuda vsem, ki se ukvarjamo s plavalnim opismenjevanjem, 

da namenimo več pozornosti kvalitetnemu prilagajanju na vodo in kasnejši pravilnosti 

izvedbe posamezne plavalne tehnike. Le tako bomo vzgajali varne plavalce, kar mora biti 

naš osnovni cilj. 
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9. PRILOGE 

9.1 OPAZOVALNI LIST – OSNOVNA TEHNIKA PRSNO 
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Noge pregloboko 

                                                  

Ni nastavka stopal                                                   

Nesimetričen 
udarec 

                                                  

Udarec ni 
zaključen 

                                                  

Noge ob zaključku 
udarca in med 
drsenjem niso 
iztegnjene v 
gležnjih in kolenih 

                                                  

Ni drsenja po 
zaključku udarca 

                                                  

Spuščanje 
komolcev med 
zaveslajem pod 
vodo 

                                                  

Nesimetričen 
zaveslaj pod vodo 
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Predolg zaveslaj 
pod vodo; pri 
odrivanju gredo 
dlani za čelno 
ravnino ramen 

                                                  

Hitrost zaveslaja 
pod vodo se ne 
stopnjuje 

                                                  

Ni drsenja po 
zaključku 
vračanja rok 

                                                  

Med drsenjem 
roke niso 
iztegnjene 

                                                  

Prezgodnje 
dvigovanje glave 
za vdih 

                                                  

Prepozno 
dvigovanje glave 
za vdih 

                                                  

Nepopoln izdih                                                   

Nezadosten vdih                                                   

Vdih skozi nos                                                   

Neskladnost 
zaveslaja in 
udarca – zaveslaj 
in udarec sta 
istočasno 
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Neskladnost 
zaveslaja in 
udarca – udarec 
prepozno 

                                                  

Preveliko število 
ciklov na 
določeni razdalji 
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9.2 OPAZOVALNI LIST – OSNOVNA TEHNIKA KRAVL 
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Glava previsoko  

 

                                                 

Gibanje telesa v 
čelni ravnini 

                                                  

Udarec samo iz 
kolka, iztegnjena 
noga 

                                                  

Udarec samo iz 
kolka, pokrčena 
kolena – vožnja 
kolesa 

                                                  

Udarec samo iz 
kolen 

                                                  

Prevelika 
amplituda udarca 

                                                  

Premajhna 
amplituda udarca 

                                                  

»Sekirasta 
stopala« 
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Stopala niso 
zasukana noter 

                                                  

Udarec 
pregloboko 

                                                  

Udarec po vodni 
gladini – stopala 
prihajajo iz vode 

                                                  

Roke v vodo ne 
vbada na 
sredinec 

                                                  

Roko vbada v 
vodo preveč 
pred glavo 

                                                  

Roko vbada v 
vodo stran od 
bočne ravnine 
ramena 

                                                  

Nepravilno 
krčenje roke 
med zaveslajem 
pod vodo 

                                                  

Nepravilno 
krčenje roke 
med vračanje 
nad vodo 

                                                  

Kot med rokami 
je večji od 90° 

                                                  

Kot med rokami  
je manjši od 90° 
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Dviganje glave iz 
vode pri vdihu 

                                                  

Preveliko 
sukanje glave za 
vdih 

                                                  

Prezgodnje 
sukanje glave za 
vdih 

                                                  

Prepozno 
sukanje glave za 
vdih 

                                                  

Potapljanje 
drseče roke med 
vdihom na stran 
nasprotne roke 

                                                  

Nepopoln izdih                                                   

Nezadosten vdih                                                   

Vdih skozi nos                                                   

Prekinjeno 
udarjanje 
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9.3 OPAZOVALNI LIST – OSNOVNA TEHNIKA HRBTNO 
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Sedeči položaj  

 

                                                 

Telo je preveč 
uleknjeno 

 

 

 

                                                 

Gibanje glave 
naprej-nazaj 

 

 

 

                                                 

Ni obračanja okoli 
vzdolžne osi telesa 

 

 

 

                                                 

Udarec samo iz 
kolka, preveč 
iztegnjena noga 

 

 

                                                 

Udarec samo iz 
kolka, preveč 
pokrčena kolena – 
vožnja kolesa 

 

 

 

 

                                                 

Udarec samo iz 
kolen 

                                                  

Prevelika 
amplituda udarca 
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Premajhna 
amplituda 
udarca 

                                                  

»Sekirasta 
stopala« 

                                                  

Stopala niso 
zasukana noter 

                                                  

Udarec 
pregloboko 

                                                  

Udarec po vodni 
gladini – kolena 
prihajajo iz vode 

                                                  

Roke v vodo ne 
vbada z 
mezincem 

                                                  

Roke v vodo ne 
vbada v bočni 
ravnini 
ramenpreveč 
za glavo ali pa 
stran od telesa 

                                                  

Nepravilno 
krčenje roke 
med zaveslajem 
pod vodo 
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Roke ne izvlači iz 
vode na palec 

                                                  

Pokrčena roka 
ob vračanju nad 
vodo 

                                                  

Ni gibanja ramen                                                   

Kot med rokama 
ni 180° 

                                                  

Nepopolno 
dihanje 

                                                  

Dihanje skozi 
nos 

                                                  

Neritmično 
dihanje 

                                                  

Prekinjeno 
udarjanje 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


