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POVZETEK  

V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili pomen znanja plavanja in okolje, v 

katerem se plavanje izvaja. Poskušali smo zajeti izobraževanje plavanja kot celoto. Najprej 

smo predstavili zgodovino plavanja in plavanje v Sloveniji, v nadaljevanju pa raziskovali, kaj 

pravzaprav pomeni plavalna izobrazba ter kaj je potrebno doseči, da postaneš plavalec in ne le 

nekdo, ki se v vodi dobro počuti in ga ni strah. Predstavili smo plavanje v učnem načrtu za 

osnovno šolo in različne vidike vpliva plavanja na človeka.  

V diplomskem delu smo ugotavljali potek in okoliščine plavalnega opismenjevanja študentov 

in njihovo oceno svojega znanja plavanja. V vzorcu anketiranih je 123 študentov 3. in 4. 

letnika oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete v Ljubljani. 

Spremenljivke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika ter izračunali frekvence in 

relativne frekvence odgovorov. 

Rezultati so pokazali, da študenti svoje znanje plavanja ocenjujejo slabše, kot bi pričakovali. 

Večina študentov se je naučila plavati v vrtcu. Naučili so jih predvsem starši oziroma stari 

starši. Veliko so se učili skozi igro. Pogosteje so plavali šele, ko so obiskovali fakulteto. 

Glavni cilj učenja je bila zadovoljitev kriterijev za ocenjevanje znanja plavanja, zato je bila 

pravilna tehnika plavanja v ozadju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: plavalno opismenjevanje, ocena znanja plavanja, študenti pedagoške 

fakultete– razredni pouk, anketni vprašalnik 
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ABSTRACT 

In the theoretical part of this thesis, we presented the importance of swimming knowledge and 

the environment in which swimming is performed. We tried to capture the education of 

swimming as a whole. Firstly, we presented the history of swimming in general and 

swimming in Slovenia. We continued by researching what the education of swimming 

actually is and what must be accomplished to become an actual swimmer, not just a person 

that feels well in the water and is not afraid of it. Furthermore, we illustrated how swimming 

is included in the primary school curriculum and various ways in which a person can be 

affected by swimming. 

In the thesis, we determined the course of learning, the circumstances in which swimming 

was taught and how the students evaluate their ability/knowledge of swimming.  The survey 

was conducted among 123 students of the 3rd and 4th year of Primary Teacher Education at 

the Faculty of Education in Ljubljana. 

We determined the variables from the results of the survey and then calculated basic statistics, 

the frequency and the relative frequency of the answers. 

As shown by the results, the students evaluated their knowledge of swimming worse than 

expected. The majority of students had acquired the basics of swimming while attending 

kindergarten. They had been taught largely through play; by their parents or grandparents. 

Only when they started attending university did they begin to swim more often. The main 

objective was to meet the requirements for the assessment of knowledge; therefore, the 

correct technique was not as emphasized as it should have been. 

 

 

 

 

 

Key words: acquiring the knowledge of swimming, evaluation of the knowledge of 

swimming, students of Primary Teacher Education of the Faculty of Education, survey 

questionnaire. 
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1.0 UVOD  

Vloga plavanja se je skozi zgodovino in z razvojem človeka spreminjala ter prilagajala. Kljub 

spremembam je plavanje v vseh razvojnih obdobjih predstavljalo poceni, zdravo, 

sprostitveno, zabavno in vsem dostopno športno dejavnost.  

Plavanje je ena od temeljnih spretnosti, ki bi jo moral obvladati vsak človek. Ker ima plavanje 

v vsakdanjem življenju vedno večji pomen, plavalnemu opismenjevanju posvečamo vse večjo 

pozornost. Kot pravi Šajber (2006), je pomembno, da se naučimo plavati v otroštvu, saj je 

učenje takrat najuspešnejše. Znanje plavanja je danes povezano z elementi varnosti pred 

utapljanjem, pomembno je z razvojnega, športno-rekreacijskega, turistično-gospodarskega in 

tudi ekološkega vidika. Vse to nam pove, da znanje plavanja ni stvar posameznika, temveč 

celotne družbe.  

Kapus (2002) meni, da je plavanje športna dejavnost z najmanjšim številom stranskih 

učinkov. Telo je namreč v horizontalnem položaju, kar neobremenilno vpliva na celoten 

skelet plavalca. Plavanje je zato primerno tudi za starejše in težje ljudi. Z njim si lahko 

pomagamo pri korekciji nepravilnih telesnih drž in hitrejši rehabilitaciji po poškodbah in 

boleznih. Visoka vlažnost nad vodo astmatikom in bolnikom z bronhitisom olajša dihanje, 

hkrati pa pravilno ritmično izdihovanje v specifičnih pogojih pomeni izvrstno dihalno vajo za 

dihalne mišice. Poleg vseh pozitivnih lastnosti, ki vplivajo na zdravje človeka,  s plavanjem 

razvijamo tudi osebnostne lastnosti. Poleg plavalnih tehnik človek pridobi tudi občutek za 

pomoč ljudem, ki so v vodi v stiski, izboljša svojo ekološko ozaveščenost ter  občutek za 

osebno čistočo in zdravje.  

Za učenje plavanja bi lahko rekli, da je dolgotrajen proces. Voda nas spremlja od rojstva, 

vendar vseeno obstajajo okoliščine, ob katerih se ljudje v vodi nenadoma počutimo nemočni 

in ogroženi. Ljudje zato znanja plavanja nikoli nimamo dovolj, moramo pa imeti dovolj dobro 

znanje, da lahko vodno okolje spoznavamo svobodno in varno. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM  

Plavanje ima že od nekdaj pomembno vlogo v življenju ljudi. Jurak in Kovač (1998) pravita, 

da je voda nekoč ljudem predstavljala neposredno nevarnost, saj so jih reke ovirale, ko so se 

preseljevali, nabirali hrano ali bežali pred sovražniki; poplave so ogrožale njihova življenja in 

pridelke. Z razvojem sredozemskih kultur (Kreta, Feničani, Grki) je znanje plavanja zaradi 

povezanosti z morjem postalo še pomembnejše. Zato je predmet naše diplomske naloge prav 

znanje plavanja.  

Šajber (2006), Praznik, Črešnar (2001) in mnogi drugi se strinjajo, da plavanje sodi med 

gibanja, tako kot hoja, tek, plazenje, lazenje, vendar s to razliko, da se plavanja posameznik 

ne nauči z vsakodnevnimi gibalnimi izkušnjami. Premikanja v vodi se otrok nauči dokaj hitro, 

proces učenja pravilne tehnike, ki omogoča, da varno plavamo dlje časa, pa je sorazmerno 

dolg. Smiselno je, da z učenjem plavanja začnemo dovolj zgodaj, vendar moramo biti 

pozorni, da je otrok optimalno razvit in zrel za obvladovanje zahtevnih gibov.  

Jurak in Kovač (1998) opisujeta plavanje kot človekovo trajno vrednoto, saj s svojimi 

pozitivnimi učinki na organizem omogoča dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski 

optimizem. Je gibanje, ki je primerno za vso družino in za vsa starostna obdobja, saj zanj 

potrebujemo le kopalke in primerno vodo.  

Problem diplomske naloge je bil ugotoviti, po kakšni poti so študentje razrednega pouka prišli 

do svojega znanja plavanja, ter raziskati pomen plavanja kot športne aktivnosti v življenju. 

 

2.1  POMEN ZNANJA PLAVANJA 

Plavanje ima v današnjem času vse večji pomen, zato je tudi varnost pred utopitvijo eden 

osnovnih ciljev učenja plavanja. Jurak in Kovač (1998) ugotavljata, da po raziskavah o 

utopitvah v Sloveniji in po izkušnjah razvitih držav število žrtev lahko zmanjšamo z 

ozaveščanjem ljudi, z načrtnimi preventivnimi ukrepi in z ustrezno pripravljenostjo za zaščito, 

reševanje in pomoč. Najboljši preventivni ukrep pred utopitvijo je dobro znanje plavanja, saj 

se tako v vodi počutimo sproščeno. Avtorja menita, da zaradi načina sodobnega življenja, ki 

je hiter, največkrat preobremenjen in stresen, ljudje nimajo več toliko časa za gibanje ter 

zdrav način življenj, kar največkrat vodi do nastanka bolezni. Plavanje s svojim delovanjem 

na človekov organizem nevtralizira negativne dejavnike. Ležeči položaj plavalca ugodno 

vpliva na delovanje srca. Ponavljajoče premagovanje odpora vode pospeši delovanje srca in 
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pretoka krvi po ožilju. To ohranja prožnost ožilja in zmanjšuje možnost nastanka okvar 

krvožilnega sistema. Plavanje predstavlja tudi dobro zaščito za izboljšanje 

termoregulacijskega mehanizma. S plavanjem krepimo tudi dihalne mišice, saj je dihanje 

zaradi odpora vode v vodi oteženo. Plavanje se izvaja v ležečem položaju, kjer se vsi gibi 

izvajajo nadzorovano. Ker se plavalni gibi izvajajo z vse več mišičnimi skupinami, plavanje 

oblikuje harmonično razvito telo. 

Kapus s sodelavci (2002) ugotavlja, da plavanje s psihološkega vidika ugodno vpliva na 

miselne in intelektualne sposobnosti. Zmanjšuje anksioznost in depresivnost, izboljšuje 

razpoloženje, zvišuje samopodobo ter zmanjšuje možnost nespečnosti. V ljudeh sprošča 

občutke veselja in notranjega zadovoljstva. Spretnosti, kot so: odgovornost, vztrajnost, 

tveganje do določene meje, moč, volja, pogum, ki so naučene skozi plavanje, se zlahka 

prenesejo tudi na druga področja človekovega življenja. Iz dela Know the game: Swiming 

(2000) izhaja zaključek, da bi se plavanja morali naučiti vsi, ne glede na starost, saj s 

plavanjem lahko dosežejo vse prednosti vadbe in užitka. 

S sociološkega vidika plavanje marsikomu predstavlja možnost navezovanja stikov, zanj 

predstavlja način druženja. Kapus (2002) navaja, da plavanje predstavlja možnost, da se z 

njim ukvarja cela družina in tako okrepi družinske vezi, saj je sorazmerno majhen strošek za 

osebni standard.  Zurc (2008) meni, da je socialni razvoj eno izmed osrednjih področij 

človekovega razvoja.  

Iz vzgojno-izobraževalnega vidika Kapus (2002) pravi, da so plavalne vsebine del učnih 

načrtov vseh šolskih sistemov razvitih držav. Marsikje je obvezen ali izbiren predmet, saj je 

ena izmed osrednjih nalog športne vzgoje načrtno spodbujanje in iskanje individualnosti oz. 

nagnjenosti do športnih panog. 

 

2.2 PLAVALNA IZOBRAŽENOST 

Kapus s sodelavci (2002) meni, da je človek plavalno izobražen, ko obvlada plavalne tehnike 

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

potapljanje in elemente reševanja iz vode. Če človek ne obvlada žoge v vodi, če je ne zna 

ujeti, podati, odbiti, umakniti se,  je njegova plavalna izobrazba pomanjkljiva. Človek mora že 

v mladosti dobiti pravo plavalno znanje.  
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Drago Ulaga (1935) opredeljuje izurjenega plavalca »kot človeka, ki leži vodoravno na vodni 

gladini, s komaj potopljenimi nogami in vesla z rokami v pravilni smeri z odmerjeno močjo 

ter usklajenim dihanjem.« Zna drseti na vodni gladini, ko se odrine od stene. Zaključuje, da 

takšni plavalci preplavajo več tisoč metrov brez posebnega naprezanja. Plavanje vrhunskega 

plavalca je ritmično, učinkovito in estetsko.  

Kapus (2002) ugotavlja, da je učenje plavanja zapleten proces, zato ga smejo izvajati le osebe, 

ki znajo plavati in imajo ustrezna znanja tudi o reševanju iz vode. Da bi se izognili večjemu 

številu napak pri poučevanju plavanja, je v Sloveniji razvit večstopenjski sistem 

izobraževanja učiteljev. Izobraževanje je proces, v katerem učitelji osvojijo teoretična in 

praktična znanja s področja učenja in vadbe plavanja. Plavanje poteka v vodi, zato je zelo 

pomembno, da se učitelji plavanja naučijo tudi tehnik preprečevanja nevarnosti v vodi in 

možnega reševanja ob nesreči. Skrb za varnost učencev je najpomembnejša in zato osnovna 

zadolžitev učitelja. Le ti skrbijo tudi za osebno higieno, higieno učencev ter čisto in ekološko 

neoporečno okolje.  

 

2.2.1  Nazivi in pridobitev naziva 

Strokovne nazive v Sloveniji podeli Plavalna zveza Slovenije.  

Sistem izobraževanja strokovnih kadrov v plavanju v Sloveniji (Kapus, 2002): 

Strokovni delavec 1- vaditelj plavanja 

Plavalna zveza Slovenija (PZS) razpiše tečaj za pridobitev naziva vaditelj plavanja. Pogoj za 

vključitev v program je starost, ki mora biti 18 let, in najmanj končana 3-letna poklicna šola. 

Kandidat mora obvladati naslednje tehnike plavanja: prsno, kravl, hrbtno, nadvodni obrati, 

skok na glavo, startni skok, elemente reševanja iz vode in plavanje pod vodo v dolžini 25 m. 

Tečaj traja 40 ur. Po uspešno zaključenem tečaju se tečajnik udeleži izpita. Če ga uspešno 

opravi, pridobi naziv in je s tem usposobljen za samostojno učenje plavanja neplavalcev vseh 

starostnih kategorijah.  

Strokovni delavec 1 – učitelj plavanja 

Pri učitelju plavanja je pogoj starost izpolnjenih 18 let, že opravljen izpit za vaditelja plavanja 

in dve leti športno-pedagoških izkušenj. Obvladati mora sledeče tehnike plavanja: prsno, 

kravl, hrbtno, delfin, podvodni in nadvodni obrati, skok na glavo, startni skok in reševanje iz 
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vode. Tečaj traja 50 ur. Po uspešno zaključenem tečaju, opravljenem izpitu in napisani 

seminarski nalogi je tečajnik usposobljen za samostojno učenje plavanja neplavalcev vseh 

starostnih kategorij in za izpopolnjevanje tehnik plavalcev ter vodenje rekreativnega plavanja. 

Usposobljen je tudi za organiziranje in vodenje tečajev.  

Strokovni delavec 2 – trener 1 

Pogoja za udeležbo na tečaju je že pridobljen naziv učitelj plavanja ter štiri leta tekmovalnih 

ali dve leti športno-pedagoških izkušenj. Tečaj traja 105 ur. Po končanem tečaju, opravljenem 

izpitu in napisani seminarski nalogi je kandidat usposobljen in pridobi pravico poučevanja 

otrok. Trener načrtuje proces plavanja z upoštevanjem natančnejše učne in trenažne 

tehnologije. Praviloma izpolnjuje plavalne tehnike do stopnje avtomatizma in z vadbo vpliva 

na biopsihosocialni status plavalca.  

Strokovni delavec 3 – trener 2 

Predpostavke za pridobitev naziva trener 2 so: že opravljeni naziv trener 1, štiri leta 

tekmovalnih izkušenj ali tri leta športno-pedagoških izkušenj. Tečaj traja 170 ur. Kandidat 

mora zato, da pridobi ustrezen naziv in s tem pravico poučevati, uspešno opraviti tečaj, izpit, 

napisati seminarsko nalogo in opraviti prakso. 

Diplomirani trener 

Posameznik pridobi naziv po uspešno končanem 3-letnem visokošolskem strokovnem študiju. 

Pogoji za vpis v prvi letnik so: polnoletnost, končana srednja šola, štiri leta tekmovalnih 

izkušenj ali dve leti športno-pedagoških izkušenj. Študent mora v času študija opraviti 

najmanj 600 ur prakse. Naziv diplomirani trener plavanja pridobi šele po uspešno opravljenih 

izpitih, po opravljeni praksi in napisani diplomski nalogi. Drug način pridobitve naziva je 

uspešno končan triletni bolonjski študij. Pogoja za vpis v prvi letnik sta polnoletnost in 

opravljena matura. V prvem letniku študent po uspešno opravljenem izpitu Plavanje 1 z 

osnovami reševanja iz vode pridobi naziv vaditelj plavanja. Ta naziv je osnovni pogoj za 

vključitev v izobraževanje predmetov Plavanje 2 (za naziv učitelj plavanja), Plavanje 3 in 

Plavanje 4 (za naziv trener plavanja). 

Profesor športne vzgoje – trener 

Kandidat lahko pridobi naziv po uspešno končanem štiriletnem univerzitetnem študiju. 

Pogoja za vpis v prvi letnik sta polnoletnost in uspešno opravljena matura. Študent mora v 

sklopu izobraževanja opraviti 2400 ur praktičnega dela. Po uspešno opravljenih izpitih, 
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opravljeni praksi in napisani diplomski nalogi pridobi naziv profesor športne vzgoje, 

diplomirani trener plavanja.  

Vsi, ki imajo naziv, morajo ves čas posedovanja naziva dokazovati svojo usposobljenost. 

Vaditelj plavanja se mora seminarja za potrditev licence udeležiti vsaki dve leti, učitelj in 

trenerji pa vsako leto. 

 

2.3  ZNANJE PLAVANJA  V SLOVENIJI 

Prešern in Trbovc (1995) ugotavljata, da začetki organiziranega plavanja v Sloveniji segajo v 

prejšnje stoletje. Tedaj so se pojavili prvi športni klubi, vendar plavalna sekcija v tistem času 

še ni bila ustanovljena. Prvo plavalno tekmovanje je bilo izvedeno leta 1919 na Bledu.  

Šink, Kapus, Bednarik in Šajber (1993) doženejo, da je bilo za znanje plavanja v Sloveniji 

prelomno leto 1983. Takrat je bil potrjen nov učni program za osnovno šolo, kjer je bila 

sprejeta zahteva, da je potrebno učence do tretjega razreda naučiti plavati. Množično učenje 

plavanja je rezultiralo v zniževanju smrtnih primerov z utopitvami v Sloveniji.  

Kapus (1994, str. 20–31) je izvedel raziskavo, s katero je želel ugotoviti, koliko ljudi je v 

Sloveniji plavalno nepismenih. Uporabil je samostojno obdelan in interpretiran del podatkov 

anketirancev, in sicer skupaj s podatki raziskovanj slovenskega javnega mnenja. Plavalno 

dejavnost Slovencev je obdelal tudi z vidika socialnih, demografskih in regionalnih kazalcev. 

Namen njegove raziskave je bil, kar najširše oceniti pojavnost plavalne (ne)pismenosti med 

odraslimi državljani Slovenije ter kritično oceniti družbene mehanizme, ki skrbijo za plavalno 

pismenost. S pomočjo izbranih podatkov je bilo mogoče narediti popis stanja in natančneje 

opredeliti nadaljnja prizadevanja v nadvse pomembni družbeni dejavnosti. 

Vpliv starosti 

Desetina vprašanih se je naučila plavati do šestega leta starosti, ena tretjina v nižjih razredih 

osnovne šole, ena desetina v višjih razredih osnovne šole ter ena desetina po dopolnjenem 

petnajstem letu starosti. Ne glede na starost anketirancev so se najpogosteje naučili plavati pri 

desetih letih. Mlajši od trideset let so se množično naučili plavati pri svojih šestih, oziroma 

sedmih letih. Neznanje plavanja s starostjo narašča.  
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Kako so se naučili plavati? 

Dobrih 40 % anketirancev se je naučilo plavati doma ali v bližnji okolici, tretjina pa v 

oddaljenem kraju. K znanju plavanja veliko prispevajo urejena, v še večji meri pa divja 

kopališča. Tako je odgovorilo okoli 60 % anketirancev. 

V tretjem in četrtem razredu osnovne šole se je naučilo plavati le 10 % vprašanih, danes starih 

od 31 do 40 let; 26 %, danes starih od 26 do 30 let; in kar 60 % vprašanih, danes starih 25 let.  

Vpliv načrtovane in sistematične oblike učenja plavanja na Slovenskem je očiten pri 

generacijah, ki so obiskovale osnovno šolo v drugi polovici šestdesetih let in kasneje. Skoraj 

30 % ljudi, ki so danes stari od 31 do 50 let, se je naučilo plavati v kolonijah. Danes se v 

kolonijah nauči plavati kar pol manj ljudi. V nasprotju s tem se povečuje vloga staršev pri 

učenju plavanja potomcev. 

Vpliv oblik pouka na starost 

Delež anketirancev, ki se niso naučili plavati organizirano, je v vseh starostnih obdobjih velik. 

Pri današnjih 40–50-letnikih je takih kar 54 % vprašanih. Upadati začne pri mlajših letnikih, 

in sicer pri starih 31–40 let na 47 % vprašanih; pri starih 26–30 let pa na 42 % (začetki akcije 

Naučimo se plavati in šole v naravi). 

Ugotovili smo že, da je neplavalcev v skupini do 25 let, le še okoli 5 %, saj jih naučijo plavati 

starši, sorodniki, prijatelji. Zato ne zadostuje več le program učenja plavanja za začetnike, 

temveč program, ki bo pomenil njegovo nadgradnjo. Zagotavljal bo kakovostnejše, predvsem 

pa varnejše plavanje in razvijal plavalne sposobnosti (nadaljevalna šola, reševalna šola 

plavanja, šola skakanja v vodo itd.). 

Vpliv spola  

Med neplavalci je veliko več žensk kot moških. Razlik med spoloma praktično ni do stopnje 

elementarno osvojenega znanja plavanja, to je do preplavane razdalje 50 metrov. Pri 

ugotavljanju zahtevnejših oblik plavalnega znanja in sposobnosti začnejo razlike močneje 

naraščati. Ženske se naučijo plavati prej od moških. Precej se jih nauči plavati že v četrtem ali 

petem letu starosti, večina moških pa splava okoli šestega leta. V kasnejših letih je to razmerje 

po spolih precej izenačeno, vse do štirinajstega ali petnajstega leta starosti, ko med na novo 

naučenimi plavalci izrazito prevladujejo moški. Omenjene razlike med spoloma so v tem 

primeru seveda pričakovane, saj so znane posledice hitrejše rasti in razvoja deklic v 

primerjavi z dečki. Med plavalci je več moških kot ženskih, samoukov. 
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Vpliv izobrazbe 

Neznanje plavanja in stopnja izobrazbe sta v veliki medsebojni povezavi. Med tistimi, ki ne 

znajo plavati, jih je kar 68 % končalo največ osnovno šolo, 20 % poklicno, 10 % pa srednjo 

šolo. Le dober odstotek neplavalcev ima višjo ali visoko izobrazbo. 

Razlogi za neznanje plavanja 

Med najpogostejše razloge za neznanje plavanja so anketiranci v različnih slovenskih regijah 

navedli predvsem naslednje: 

- v šoli ni bilo nobenih možnosti; 

- ni bilo tečajev za odrasle v mojem okolju; 

- bivam daleč stran od vode; 

- na letovanje ne hodim k vodam; 

- strah me je vode, zato si ne upam vanjo; 

- nekoč sem se utapljal; 

- ne zdi se mi vredno, da bi se naučil plavati.  

Smernice za nadaljnji razvoj znanja plavanja in plavalnih sposobnosti prebivalstva v 

Sloveniji 

V raziskavi o plavalni nepismenosti v Sloveniji so prišli do zaključkov, da bi bilo potrebno 

posodobiti in dograditi programe šolske športne vzgoje, tako da bi bil poudarek na programih 

učenja in izpopolnjevanja znanja plavanja in plavalnih sposobnosti, in sicer: 

- sistemsko zagotoviti (finančno in organizacijsko), da se bodo vsi učenci in učenke 

najkasneje do konca tretjega razreda osnovne šole resnično naučili varno plavati; 

- zagotoviti izvedbo 30-urnega programa za učenje plavanja neplavalcev; 

- ugotavljanje in spremljanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti učencev vgraditi 

v športno vzgojni karton; 

- učenec ne more končati osnovne šole kot neplavalec. 

Posodobiti bi morali tudi programe učenja in izpopolnjevanja znanja plavanja in plavalnih 

sposobnosti na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja: 

- vrtec, 

- osnovna šola, 

- srednje šole, 
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- visoke šole, 

- fakultete, 

- vojska, 

- zaščita in reševanje. 

Na pedagoških fakultetah bi morali v študijskih programih programe plavanja, prenoviti po 

vsebini in obsegu: 

- vzgojitelj (znanje učenja plavanja mora biti obvezna sestavina temeljnega študijskega 

načrta), 

- razredni pouk (enako kot pri študiju vzgojiteljev), 

- predmetni pouk (obvezno znanje varnega plavanja), 

- specialni pedagog (obvezno znanje varnega plavanja), 

- predmetni profesor (obvezno znanje varnega plavanja). 

Pri vseh naštetih fakultetah in šolah bi bilo v pogoje za sprejem potrebno vključiti tudi znanje 

plavanja. 

 

2.4 POGOJI ZA UČENJE PLAVANJA 

Pod pogoje za učenje plavanja Kapus (2002) uvršča vse dejavnike, na katere učitelj ne more 

vplivati, in sicer, dejavniki okolja, razpoložljivost pripomočkov in značilnosti ter sposobnosti 

učencev. Dejavniki okolja so materialni pogoj za učenje. Sem uvršča kopališče ali plavališče, 

bazensko ter osebno opremo. 

 

2.4.1 Kopališče ali plavališče 

Kapus (2002) opisuje kopališče kot vodno površino s spremljevalnimi objekti, ki morajo biti 

urejeni skladno s predpisi. Zakon opredeljuje kopališče kot odprt ali zaprt bazen, ki je 

namenjen kopanju, rekreativnemu in športnemu plavanju ter skakanju v vodo. Plavališče je 

vodna površina, ki je predpisi ne urejajo; na njem je mogoče izvajati programe učenja 

plavanja. Vsako plavališče mora ustrezati varnostnim, zdravstvenim in pedagoškim zahtevam, 

učitelj plavanja pa prevzame odgovornost za varnost. 

Da pri učenju plavanja ne pride do poškodb ali do utopitev, moramo upoštevati varnostne 

zahteve. Praznik in Črešnar (2001) priporočata, da imamo pri neplavalcih v skupini 8–10 
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otrok in pri plavalcih 12 otrok. Na plavališču morajo biti obvezno pripomočki za reševanje iz 

vode. Neplavalcem naj voda sega do višine prsi. Če ima plavališče prehode iz plitve v 

globoko vodo, mora biti to jasno označeno. Za učenje je najprimernejša mirna voda, zato se 

izogibamo tekočih vod, ker lahko tok neplavalca hitro spodnese, tako da ta izgubi tla pod 

nogami. V morju lahko učimo plavati, vendar moramo biti pozorni na veter in valove. Na 

plavališču moramo biti pozorni na nevarne predmete v vodi ali v okolici. Kjerkoli učimo je 

pomembno, da v vodi ni preveč drugih plavalcev, saj v takem primeru lahko  učitelj izgubi 

nadzor nad otroki, otroci pa se ne osredotočajo na učenje, saj jih zanimajo stvari okoli njih.  

Iz zaključkov Praznika in Črešnarja (2001) izhaja, da mora učenje plavanja potekati v 

zdravem in varnem okolju, zato  mora biti voda primerno topla, da se otroci ne prehladijo. 

Poleg tega se začetnik v toplejši vodi počuti bolje in hitreje izgubi občutek nelagodnosti. 

Voda mora biti neoporečna, saj otroci začetniki velikokrat nekaj vode popijejo. Okolica mora 

biti prav tako neoporečna. Čistoča je na plavališču zelo pomembna, zato mora imeti vsako 

plavališče prho, da se otroci pred in po plavanju umijejo s čisto vodo.  

Pri učenju so pomembne tudi pedagoške zahteve, med katere Praznik in Črešnar (2001) 

uvrščata: lahek dostop v vodo, bazen mora biti na eni strani dovolj globok za skoke v vodo, 

okoli plavališča mora biti dovolj prostora za vadbo na suhem, plavališče naj bo opremljeno z 

učnimi pripomočki.  

 

2.4.2 Bazenska in osebna oprema 

Bazeni so po navadi opremljeni s štartnimi bloki, plavalnimi progami, oznakami za hrbtno 

plavanje, oznakami za napačne štarte, za skakalne deske itd. 

Za plavanje je najpomembnejša osebna oprema. Kapus (2002) meni, da vsak učenec potrebuje 

ustrezno obleko in opremo. Pri obleki je pomembno, da učenca kopalke med plavanjem ne 

ovirajo; v pasu morajo biti zavezane z vrvico. Bermuda hlače niso primerne, saj učenca pri 

plavanju ovirajo in so nehigienske. Najprimernejša je kopalna obleka iz neoprena, saj se hitro 

suši, je prijetna za nošenje in učencu omogoča daljše plavanje, ker zadržuje toploto. Iz 

higienskih in praktičnih razlogov mora imeti plavalec oprijeto in gladko plavalno kapo. Dobri 

plavalci morajo imeti tudi plavalna očala. Ker je varnost pomembna, učenci na bazen pridejo 

v natikačih, s seboj naj imajo tudi kopalni plašč in brisačo.  
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2.4.3 Didaktični pripomočki za učenje plavanja 

Čas, ki ga namenimo učenju plavanja, mora biti dobro izkoriščen, zato uporabljamo izbrane 

didaktične pripomočke.  

Praznik in Črešnar (po Rajtmajer, 1994, str. 22) navajata: »Učni pripomočki oz. didaktični 

mediji so učni materiali, katerih uporaba ima v vadbenem procesu specifično vzgojno-

izobraževalno funkcijo. Didaktični mediji so tako specifične naprave ali pripomočki, ki 

omogočajo prenos informacij v psihomotoričnem spoznavnem procesu; omogočajo imitacijo, 

prenos in sprejemanje specifičnih informacij, ki vplivajo na uspešno plavalno izobrazbo. 

Učno-vzgojno in igralno-sprostilno delujejo pri preseganju vadbene monotonije, s čimer je 

vadba bolj doživljajsko usmerjena; to povzroča akceleracijske skoke v pridobivanju 

perceptivno-motoričnih izkušenj«.  

Jurak in Kovač (1999) pripomočke za učenje plavanja glede na namen delita na didaktične 

pripomočke za učinkovitejše prilagajanje na vodo (blazine, žoge, baloni, plavajoče figurice, 

potopljive figurice, plavajoče-potopljive figurice, obroči in okviri, podvodni predor, stojala za 

označitev prostora, plavalni pas, napihljiva plavalna žoga, tobogan ...), pripomočke za 

učinkovitejše učenje tehnike plavanja (plavalne deske, plavalna žoga, valj ali palica, plavalni 

plovec ...), pripomočke za zboljšanje tehnike plavanja in pripomočke za popestritev ter večjo 

motivacijo otrok (plavajoči gol, plavajoči koš, nadvodna mreža, plavuti, maska za potapljanje, 

stožci in boje ...). Avtorja opozarjata, da je pred uporabo vsakega pripomočka potrebno 

preveriti njegovo brezhibnost in varnost. Pri nakupu je potrebno izbrati primerne in 

kakovostne, a zato običajno dražje pripomočke. Število pripomočkov je najpogosteje odvisno 

od števila otrok, saj mora vsak otrok imeti svoj pripomoček, da se ne počuti zapostavljenega. 

 

2.5 METODIKA UČENJA PLAVANJA 

Prvi kontakt z bazenom je za vsakega otroka oziroma neplavalca težaven, zato moramo biti 

pozorni, da si pri začetnikih učitelji vzamejo dovolj časa za postopno privajanje na vodo. Za 

pridobivanje pozitivnih izkušenj z vodo učitelji otroke vodijo preko faz prilagajanja na vodo.  

Čermak, Kapus, Šink in Sluga (1986) faze prilagajanja razdelijo na: 

- prilagajanje na odpor vode, 

- prilagajanje na potapljanje glave, 

- prilagajanje na gledanje pod vodo, 
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- učenje izdihovanja v vodo, 

- prilagajanje na plovnost, 

- učenje drsenja v vodi.  

Prilagajanje na odpor vode 

Za prilagajanje na odpor vode Rajtmajer (1992) predlaga, da starši z otroki začnejo doma v 

kopalni kadi izvajati različne vaje. Z dlanmi naj režejo vodo, jo gnetejo, tlačijo, da se otroci 

navadijo, kdaj voda nudi večji in kdaj manjši odpor. Obstajajo tudi različne gibalne naloge za 

prilagajanje na odpor vode. Čermak, Kapus, Šink in Sluga (1986) predlagajo, naj otroci tekajo 

po plitvi vodi (naprej, nazaj, bočno); hodijo naj iz plitve proti globlji vodi; hodijo naj po vodi 

brez pomoči in s pomočjo veslanja z rokami (tudi vzvratno); z rokami naj vodo režejo in 

tlačijo; škropijo naj z rokami in nogami; prikažejo naj mlin na vodi tako, da krožijo z 

iztegnjenimi rokami kot mlinske lopute in z dlanmi odrivajo vodo; delajo naj valove tako, da 

odrivajo vodo ali jo potiskajo k sebi in se igrajo različne igre v vodi (zajčki, žabji poskoki, 

črni mož, štafetne igre ...).  

Prilagajanje na potapljanje glave 

Potapljanje glave in zatem še gledanje pod vodo je za začetnika zelo zahtevno. Dosege cilja se 

je potrebno lotiti postopoma in preko različnih vaj z namenom, da so otroci zaposleni in ne 

mislijo na to, da bodo potopili glavo, ampak je njihova pozornost usmerjena na njihovo 

nalogo. Čermak, Kapus, Šink in Sluga (1986) ugotavljajo, da je najbolje začeti s potapljanjem 

obraza v vodo, najprej brez izdihovanja zraka, nato obraz potopimo do ušes v vodo. 

Nadaljujemo s potapljanjem glave v vodo stoje v predklonu, zatem sledi potapljanje cele 

glave. To storimo s pomočjo različnih iger: dan in noč, mačka in miš, ribice v mreži, povodni 

mož idr.  

Prilagajanje na gledanje pod vodo 

Gledanje pod vodo je za vsakogar neprijetno, predvsem v morski vodi, saj oči začnejo peči. 

Rajtmajer (1992) pravi, naj otroci začnejo z umivanjem obraza; nato naj počasi odprejo oči, 

ko je glava pod vodo;  nadaljujejo pa z delom v parih, ko otroci drug drugemu štejejo prste. 

Za konec, če so se popolnoma prilagodili na gledanje pod vodo, naj pobirajo predmete z dna 

bazena.  
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Učenje izdihovanja pod vodo 

Dihanje je za pravilno izvajanje plavanja zelo pomembno, zato mu moramo posvetiti veliko 

pozornosti. Jurak in Kovač (1998) svetujeta, da prilagajanje na izdihovanje v vodo začnemo 

že zunaj vode. To so različne vaje izdihovanja, katerih namen je pravilno nastavljanje ustnic 

pri izdihu (šobljenje). Pri vadbi v vodi prav tako uporabimo različne vaje. Čermak, Kapus, 

Šink in Sluga (1986) pravijo, da najprej začnemo z vajo pihanja v dlan zajete vode, 

nadaljujemo s pihanjem v gladino, s pihanjem lahko tudi premikamo žogico po vodi. 

Naslednja vaja je daljši izdih skozi usta, medtem ko je obraz pod vodo. Nato potopimo glavo 

in naredimo dolg izdih skozi usta. Ko otroci vse to obvladajo, nadaljujemo z ritmičnim 

izdihovanjem v vodo.  

Prilagajanje na plovnost 

Rajtmajer (1992) navaja, da nekatere elemente plovnosti otroci spoznajo že pri prvih vajah, ko 

se prilagajajo na odpor vode, vendar so tu potrebne bolj specifične vaje, npr. vaja lebdenja v 

vodi. Pomagamo si s prijemom za rob bazena ali s pomočjo partnerja. Uležemo se 

horizontalno na vodo. Kasneje se odrivamo z nogami od roba bazena in pustimo, da nas 

»voda nosi«. Kasneje učenec močno vdihne, se potopi na dno bazena in čaka, da ga voda 

dvigne. Vse te vaje izvajamo zato, da otrok na koncu zna izvesti mrtvaka. Čermak, Kapus, 

Šink in Sluga (1986) mrtvaka opišejo tako, da mora otrok v vodi do pasu položiti iztegnjene 

in sproščene roke na površino vode, globoko vdihniti in trup dvigniti nazaj tako, da je glava 

na površini vode. Noge in roke so pri tem razširjene tako, da zajemajo čim večjo površino.  

Učenje drsenja v vodi 

Drsenje v vodi je osnovna prvina plavanja, zato so vaje drsenja še toliko bolj pomembne.  

Začnemo z vajami v dvojicah. Otroci se vlečejo za noge ali roke v hrbtnem ali prsnem 

položaju. Pri naslednji vaji se otroci vlečejo z oprijemanjem za plavalno vrv ali s palico v 

troje. Ko to dosežejo, se odrinejo od tal in skušajo drseti na vodi; kasneje se odrinejo od 

bazena in drsijo. Na koncu skočijo v vodo in drsijo po skoku v vodo. Postopoma med 

drsenjem od otrok zahtevamo, da izdihnejo v vodo, tako da glavo obračajo na stran in ne 

naprej.  
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2.6 TEHNIKE PLAVANJA 

Poznamo več tehnik plavanja. Te so: prsno, hrbtno, kravl, delfin, startni skok in obrati, ki jih 

uporabljamo pri plavanju. V nadaljevanju bomo nekatere tehnike podrobno predstavili. 

 

2.6.1 Prsno 

Prsno tehniko plavanja otroka naučimo najprej. Je tehnika, ki jo ljudje med plavanjem 

največkrat uporabljamo, zato se nekaterim zdi, da jo je mogoče osvojiti zelo hitro. Prešern 

(1980) pojasni, da je prsna tehnika s tekmovalnimi pravili točno določena. Plavalec leži v 

vodi na prsih. Vsi gibi udov so simetrični, sočasni in izvedeni pod vodo. Mnogi avtorji, med 

njimi tudi Praznik in Črešnar (2001), tehnike razčlenjujejo po naslednjih vidikih: po položaju 

telesa, delu rok in nog, dihanju in koordinaciji rok in nog. Tako jih bomo razčlenili tudi mi, 

saj je pravilna tehnika pri plavanju zelo pomembna, tako z vidika varnosti kot učinkovitosti. 

Položaj telesa se med prsnim plavanjem ves čas menjuje: od horizontalno iztegnjenega 

položaja pri izdihu, do močno nagnjenega glede na vodno gladino ob vdihu in krčenju nog. 

Pri zaveslaju rok ločimo tri faze – aktivni poteg, vračanje rok v začetni položaj in drsenje. 

Roke se gibljejo istočasno in simetrično. V začetnem položaju so roke iztegnjene. Zavesljaj 

začnemo tako, da roke in dlani potiskamo navzven in rahlo navzdol. Smer zavesljaja je 

usmerjena navzdol in nazaj. Zavesljaj se zaključi pred linijo ramen, in sicer navznoter in 

navzgor. Roki se nato vračata v začetni položaj toliko časa, da sta povsem iztegnjeni, dlani so 

nekaj centimetrov pod vodo. Sledi tretja faza, to je drsenje.  

Tudi pri gibanju nog ločimo tri faze – krčenje nog, udarec in drsenje. Noge moramo krčiti 

tako, da bo odpor vode čim manjši, saj nepravilno krčenje plavalca ustavlja. Plavalec mora 

najprej pokrčiti noge v kolenih, in sicer tako, da pete vleče k zadnjici. Nato stopala obrnemo 

navzven in s tem noge pripravimo za odriv z notranjo stranjo goleni in stopal. Udarec nog je 

polkrožen v smeri nazaj in navzdol. Udarec končamo tako, da sta peti skupaj, nogi v kolenih 

sta iztegnjeni, drsimo.  

Dihanje je prilagojeno plavalcu. Če je plavalec šibkejši, vdihne med zaveslaji. Če je plavalec 

močnejši, vdihne ob zaključku zaveslaja. Izdihnemo med prenosom rok naprej in med 

drsenjem.  

Noge in roke koordiniramo tako, da se gibljejo istočasno in simetrično. Roke iz iztegnjenega 

položaja pred glavo veslajo navzven, navzdol in nazaj. Med zavesljajem z rokami navznoter 
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in navzgor krčimo noge v kolenih, stopala vlečemo k zadnjici. Roki vračamo naprej pod 

vodno gladino in istočasno obračamo stopala navzven, čemur sledi krožni udarec. Naslednji 

zavesljaj se začne po daljšem ali krajšem drsenju. Osnovno pravilo koordinacije je, da aktivni 

gibi rok sovpadajo s pasivnim gibom nog in obratno.    

2.6.2 Hrbtno 

Hrbtno plavanje je zelo podobno kravlu, le da pri njem plavalec plava na hrbtu in diha 

neovirano v zrak. Prešern (1980) navaja, da strokovnjaki zaradi dihanja pri hrbtnem plavanju 

menijo, da je najprimernejša tehnika, s katero naučimo neplavalca plavati.  

Plavalec na vodni gladini leži na hrbtu v iztegnjenem položaju. Gladina vode mu sega do ušes 

in brade, boki niso spuščeni, ramena so rahlo potisnjena nazaj.  

Pri zaveslaju rok- roke veslajo izmenično. Zaveslaj razdelimo na tri dele: polaganje roke v 

vodo in iskanje odpora; osnovni zaveslaj; poteg iz vode ter zamah skozi zrak. Roko v vodo 

polagamo stegnjeno, v podaljšku ramen. Dlan je pri polaganju roke v vodo obrnjena tako, da 

je mezinec obrnjen navzdol proti gladini vode. Osnovni zaveslaj pričnemo z nekoliko skrčeno 

roko v komolcu in vlečemo od spodaj proti površini vode, tako da je dlan obrnjena proti 

odporu vode. Zaključek zaveslaja je ob stegnu. Nato sledi poteg iz vode. Po končanem 

zaveslaju dlan obrnemo tako, da je palec zgoraj in jo bočno dvignemo iz vode. Roka po zraku 

potuje iztegnjena. Ko pride roka do višine glave, dlan obrnemo tako, da je mezinec spodaj, s 

čimer dosežemo pravilen položaj roke takoj na začetku zaveslaja.  

Pri gibanju nog je udarec z nogami usmerjen iz kolka. Stopala so iztegnjena, rahlo so obrnjena 

navznoter. Nogi izmenično gibata v smeri gor-dol tik pod površino.  

Dihanje ne zahteva posebne tehnike, saj ima plavalec usta ves čas izven vode. Kljub temu je 

pomembno, da je dihanje ritmično. 

Koordinacija med rokami in nogami je enaka kot pri prsnem kravlu. En zaveslaj, trije udarci z 

nogo. Pri hrbtnem plavanju se zavestnega dela v koordinaciji rok in nog ne uči, saj je to 

prirojen avtomatizem.  

 

2.6.3 Kravl 

Prešern (1980) je kravl opisal kot izmenično tehniko plavanja. Roke in noge namreč 

izmenično opravljajo delo, tako, da si v pasivnih in aktivnih gibih sledijo. 
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Pri kravlu je telo iztegnjeno, glava je med rokama v podaljšku ramen.  

Roke veslajo izmenično. Ko ena vesla v vodi, se druga skozi zrak vrača v začetni položaj. 

Tudi kravl ima faze zaveslaja: zabadanje roke v vodo; faza podpiranja; osnovni zaveslaj; 

poteg iz vode in zamah skozi zrak. Roke zabadamo v vodo pred glavo v širini ramen. Najprej 

v vodo položimo dlan, nato podlaht in nazadnje nadlaht. Nato naredimo običajni S–zaveslaj. 

Rahlo pokrčeno roko v komolcu vlečemo do višine glave, nato z močnejšim krčenjem v 

komolcu prehaja dlan proti središčni osi telesa in nadaljuje zaveslaj pod telesom do zadnje 

faze potiskanja. Iz vode pride ob stegnu. Sledi prehod iztegnjene roke po zraku do začetnega 

položaja.  

Gibanje nog je izmenično, s celotno dolžino od kolkov do stopal. Noge so iztegnjene, stopala 

so obrnjena rahlo navznoter. Smer gibanja je gor-dol pravokotno na gladino vode. Amplituda 

gibanja je majhna, udarci so pogostejši zato, da je celotno delo nog učinkovitejše.  

Dihamo tako, da obračamo glavo samo v vratu na stran, in sicer na vsaki drugi zaveslaj rok 

oziroma na vsak zaveslaj iste roke. Glavo začnemo obračati v trenutku, ko je roka strani, na 

katero obračamo glavo, v zaključnem delu zaveslaja. Vdihujemo vedno skozi usta, medtem ko 

izdihujemo istočasno tudi skozi nos.  

Gibanje plavalca je zelo enakomerno. Gibanje rok in nog plavalec opravlja izmenično. 

 

2.6.4 Startni skok 

Pri plavanju je startni skok zelo pomemben, predvsem na tekmovanjih. Pri kravlu, delfinu in 

prsnemu plavanja ga izvajamo s startnega kamna, za hrbtno plavanje se z rokami prime za 

ročko na startnem kamnu.  

Praznik in Črešnar (2001) startni skok razčlenita na faze. Ločimo startno prežo, zamahovanje, 

odriv, let, padec v vodo, drsenje v vodi in začetek plavanja. Nato se na startni znak plavalec z 

rokami odrine od startnega bloka, zamahne z rokami naprej in se odrine še z nogama. Skoči 

na glavo.  

Pri hrbtnem plavanju poteka startni skok iz vode. Praznik in Črešnar (2001) opišeta, da je telo 

skrčeno, z nogami se plavalec opira na steno bazena, stopala ima v višini bokov. Na startni 

znak plavalec pokrči komolce in se z rokami pritegne do startnega bloka. Tu je večji del telesa 

iz vode. Nato se odrine z rokami od ročke, glavo potisne nazaj ter z rokami nadaljuje zamah 
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nazaj. Noge zapustijo steno bazena, ko je telo plavalca že iztegnjeno, roke pa so že v drugem 

delu zamaha.  

 

2.6.5  Obrati pri plavanju 

Obrati so v tekmovalnem plavanju prav tako pomembna prvina kot startni skok. Dobro 

izveden obrat namreč pripomore k dobremu rezultatu.  

Po Prazniku in Črešnarju (2001, str.71) pri obratu razlikujemo naslednje faze: »/.../ 

- plavanje v obrat, 

- dotik, 

- obračanje, 

- odriv, 

- drsenje, 

- prehod v plavanje.« 

V tehniki obračanja razlikujemo dve vrsti obratov: nadvodne in podvodne, ki so lahko soročni 

ali enoročni. Nadvodni obrati so tisti, pri katerih plavalec vdihne in so lažji, saj omogočajo 

plavalcu boljšo orientacijo in dihanje. Nadvodni obrati so primernejši za začetnike.  

 

2.7 PLAVANJE V UČNEM NAČRTU OSNOVNE ŠOLE 

Novi učni načrt za športno vzgojo, sprejet leta 2011, opredeljuje plavanje kot nekaj 

življenjsko pomembnega, zato načrt v osnovnošolskem programu sistematično vodi do 

plavalnega znanja z namenom, da bi vsi učenci osnovno šolo zapustili kot plavalci (Učni načrt 

– osnovna šola, 2011). 

V drugem ali tretjem razredu morajo šole organizirati tečaj plavanja za vse učence. Tečaj 

obsega 20 ur rednega pouka, učenci pa naj bi na koncu tečaja preplavali 25 m. V drugem 

triletju učenci svoje znanje plavanja nadgradijo v poletni šoli v naravi s plavalnimi vsebinami. 

Ob zaključku šole v naravi naj bi učenec preplaval razdaljo 50 m v globoki vodi in opravil 

vajo za varnost. V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se pridobivanje znanja plavanja 

stopnjuje. Učenci nadgradijo znanje različnih plavalnih tehnik, različnih vaj in skokov v vodo. 

Za vse učence, ki se jim v prvih dveh triletjih ni uspelo naučiti plavati, torej ne zmorejo 

preplavati 50 m, mora šola organizirati tečaj za učence neplavalce. 
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Učni načrt (2011) tako vsem učencem omogoči, da do zaključka osnovne šole usvojijo znanje 

plavanja.  

V naslednjih preglednicah so prikazane vsebine plavanja za osnovno šolo. 

PLAVALNA ABECEDA 

1. razred 2. razred 3. razred 

(Za šole, ki imajo pogoje in 

šole, ki izpeljejo tečaj 

privajanja na vodo.) 

Šola mora organizirati 20-urni plavalni tečaj v drugem ali 

tretjem razredu. 

Praktične vsebine 

Hoja in tekanje v plitvi vodi z različnimi nalogami in igrami. 

Vaje za privajanje na odpor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, 

plovnost in drsenje.  

Varno skakanje na noge v vodo.  

Povezava elementov 

privajanja na vodo z 

izbranimi elementarnimi 

igrami v plitvi vodi. 

Povezava elementov privajanja na vodo z izbranimi 

elementarnimi igrami v vodi. 

Ena od tehnik plavanja. Vaje za varnost v vodi in tehnika plavanja prsno, kravl ali 

hrbtno. 

Teoretične vsebine 

Nevarnosti v vodi, še zlasti pri skokih v vodo. Pravila varnosti in red na plavališču. 

Zamenjava mokrih kopalk s suhimi in vzdrževanje higiene v vodi ter zunaj nje. 

Preglednica 1: Vsebine plavanja in nekaterih vodnih aktivnosti v učnem načrtu za 

osnovno šolo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Učni načrt – osnovna šola, 

2011) 
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PLAVANJE IN NEKATERE VODNE DEJAVNOSTI (poletna šola v naravi) 

4. razred 5. razred 6. razred 

 V šestem razredu šola 

preveri znanje plavanja 

vseh učencev. 

Praktične vsebine 

Ena ali dve tehniki plavanja. 

Šolski štartni skok, šolski obrat, potop s prelomom. 

Elementi samoreševanja. 

Teoretične vsebine 

Pomen znanja plavanja. Lastnosti vode. Higiena v vodi in ob njej, nevarnosti skakanja na 

glavo, nevarnosti v globoki vodi. 

Preglednica 2: Vsebine plavanja in nekaterih vodnih aktivnosti v učnem načrtu za 

osnovno šolo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Učni načrt – osnovna šola, 

2011) 

V četrtem razredu šola organizira poletno šolo v naravi, ki ima poudarek na plavalnih 

vsebinah. Učenci naj bi se na poletni šoli v naravi naučili plavati do te mere, da bi preplavali 

razdaljo 50 metrov in med plavanjem opravili vajo za varnost (naloga za bronastega delfina). 

V vodi naj bi tudi uspešno plavali 10 minut brez ustavljanja. Minimalni standard za 

napredovanje pa je, da učenec preplava razdaljo 50 metrov in med tem opravi vajo za varnost 

(Učni načrt – osnovna šola, 2011). 

Tako učenci dosežejo naziv plavalec po merilih za ocenjevanje plavanja v Sloveniji. Če 

učenec zaradi različnih razlogov ne zmore preplavati te minimalne razdalje, mu šola predlaga 

dodatne programe za učenje plavanja. 

Učni načrt (2011) določa, da mora šola v 7., 8. in 9. razredu za neplavalce organizirati 

dodaten plavalni tečaj. Učenci morajo za minimalne standarde plavati 50 metrov in upoštevati 

pravila za varnost. Učenci, ki presežejo minimalne standardne znanja, morajo v globoki vodi 

neprekinjeno plavati 10 minut. 
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PLAVANJE IN NEKATERE VODNE DEJAVNOSTI (dodatne vsebine) 

7. razred 8. razred 9. razred 

Šola naj organizira plavalni tečaj za neplavalce. 

Praktične vsebine 

Spopolnjevanje znanja plavanja. 

Vzdržljivostno plavanje. 

Učenje druge ali tretje plavalne tehnike. 

Skok na glavo, obrat, potop z navpičnim prelomom, štafetne predaje. 

Elementi samoreševanja. 

Teoretične vsebine 

Higiena na plavališču in urejenost plavališča. Pravila varnosti. Samoreševanje. Sile, ki 

vplivajo na gibanje telesa v vodi. 

Preglednica 3: Vsebine plavanja in nekaterih vodnih aktivnosti v učnem načrtu za 

osnovno šolo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Učni načrt – osnovna šola, 

2011) 

 

2.7.1 Medpredmetna povezava 

Učni načrt (2011) za športno vzgojo je sestavljen tako, da lahko učitelj pri obveznih vsebinah 

naredi medpredmetno povezavo z vsebinami drugih predmetov. Plavanje je zelo pomembno, 

zato ga je potrebno povezati z drugimi vzgojno-izobraževalnimi cilji, vsebinami in ga 

izkoriščati kot učno sredstvo. Lepo se povezuje s predmeti spoznavanje okolja in 

naravoslovja, kjer se obravnavajo lastnosti vode in življenje rastlinskega in živalskega sveta v 

vodi. Vključimo ga lahko tudi v glasbeno vzgojo, saj je vedno bolj zabavno, če si pri športnih 

aktivnostih zapojemo. Omogoča nam bogatenje pedagoškega procesa, učencem pa je tako 

mogoče različno znanje posredovati tudi na višjih kognitivnih ravneh (razumevanje, 

sklepanje, analiziranje, utemeljevanje). Tak način dela zahteva sodelovanje učiteljev različnih 

predmetov. Najučinkoviteje predmetne povezave izvajajo ob dnevih dejavnosti, ob različnih 

projektih in v šolah v naravi.  
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2.7.2 Kriteriji ocenjevanja znanja plavanja 

Praznik in Črešnar (2001, str. 74) pravita, da »dopolnjeni kriteriji za ocenjevanje znanja 

plavanja in plavalnih sposobnosti veljajo od leta 1989 v okviru akcije Naučimo se plavati. 

Smiselno so oblikovani tako, da z različnimi vsebinami in didaktičnimi metodami enkrat 

poudarjamo razvoj motoričnih sposobnosti, drugič uvajanje plavalnih znanj, spet tretjič 

psihosocialne in vrednostne vidike na posamezni razvojni stopnji učencev. Zaradi narave 

aktivnosti, ki poteka v vodi, moramo nenehno poudarjati tudi vprašanja varnosti učencev v 

vodi. Ugotoviti poskušamo, katere sposobnosti učencev s posameznimi vsebinami razvijamo, 

kaj naj bi ti znali, kaj spoznali v procesu učenja plavanja in katere vrednote, navade in načine 

ravnanja naj si oblikujejo«. 

Praznik in Črešnar (2001) navajata, da je kriterij za preverjanje znanja plavanja namenjen 

predšolskim otrokom in vsem plavalnim začetnikom. Preverjanje se izvaja na plavališčih, ki 

so dolga vsaj 25 m. Kjer je bazen krajši, se plavalec meter pred robom bazena obrne in plava 

nazaj, ne da bi stopil na tla ali se dotaknil roba bazena. Zelo je pomembno, da je učitelj 

dosleden glede izpolnitve zadanih nalog, saj se tako izognemo lažnemu in nepoštenemu 

podeljevanju priznanj. Nepošteno podeljevanje je lahko pri slabših plavalcih celo nevarno, saj 

otrok meni, da je dovolj sposoben za samostojno plavanje, kar lahko na koncu pripelje do 

hude nesreče ali še huje, utopitev.  

Za ocenjevanje znanja plavanja se uporablja osemstopenjski kriterij: 

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 

Preglednica 4: Lestvica za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (Kapus, 

2002) 
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Praznik in Črešnar (2001) navajata naloge, ki jih morajo učenci opraviti, da dobijo določen 

naziv:  

BRONASTI MORSKI KONJIČEK 

Učenec drsi iztegnjen na vodni površini z rokami naprej. Drsi z glavo med rokami in v vodi. 

Gibanje mora izvajati vsaj 5 sekund.  

SREBRNI MORSKI KONJIČEK 

Učenec mora s poljubno tehniko neprekinjeno preplavati 8 metrov, brez vmesnega dotika dna, 

roba bazena ali drugega plavalca. Nalogo lahko opravi s plavanjem pod vodo. Plavanje začne 

v vodi.  

ZLATI MORSKI KONJIČEK 

Učenec mora s poljubno tehniko neprekinjeno preplavati 25 metrov, brez vmesnega dotika 

dna, roba bazena ali drugega plavalca. Razdaljo lahko preplava v eni ali dveh smereh, če je 

bazen krajši, vendar razdalja čistega plavanja ne sme biti krajša od 25 metrov. Plavanje začne 

v vodi ali s skokom v vodo na noge.  

DELFINČEK 

Učenec mora s poljubno tehniko neprekinjeno preplavati 35 metrov, brez vmesnega dotika 

dna, roba bazena ali drugega plavalca. Razdaljo lahko preplava v eni ali dveh smereh, če je 

bazen krajši, vendar razdalja čistega plavanja ne sme biti krajša od 35 metrov. Plavanje začne 

s skokom v vodo na noge.  

BRONASTI DELFIN 

Plavalec mora preplavati razdaljo 50 metrov tako, da plavanje prične s skokom na noge, plava 

v eno smer 25 metrov, se med plavanjem obrne in plava nazaj proti cilju. Med plavanjem 

drugih 25 metrov se v središču ustavi in iz ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni 

položaj v ležeči položaj na hrbtu ter zopet nazaj v ležeči položaj na prsih, nato nadaljuje s 

plavanjem do cilja. Plavanje prične s skokom v vodo na noge. 

SREBRNI DELFIN 

Plavalec mora neprekinjeno plavati 10 minut in opraviti hitrostno plavanje na razdalji 50 ali 

100 metrov s tehniko prsni kravl ter doseči izpolnitev norme, ki je predvidena za določeno 

starostno kategorijo. Plavanje prične s skokom na glavo. 
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Časovne norme za določeno starost so predstavljene v spodnji preglednici. 

STAROST PREPLAVANA 

RAZDALJA 

ČAS ZA 

MOŠKE 

PREPLAVANA 

RAZDALJA 

ČAS ZA 

ŽENSKE 

do 5 let 50 2:30 50 2:30 

od 6 do 7 let 50 2:00 50 2:00 

od 8 do 9 let 50 1:30 50 1:30 

od 10 do 12 let 50 1:10 50 1:15 

od 13 o 14 let 50 0:55 50 1:00 

od 15 do 18 let 100 1:50 100 2:10 

od 19 do 30 let 100 2:00 50 1:10 

od 31 do 40 let 100 2:10 50 1:20 

od 41 do 50 let 50 1:10 50 1:30 

od 51 do 60 let 50 1:30 50 1:50 

na 61 let 50 1:45 50 2:10 

Preglednica 5: Preplavana razdalja in določen čas za uspešno izvedbo naloge (Kapus, 

2002) 

ZLATI DELFIN 

Učenec mora preplavati razdaljo 150 metrov mešano. Prvih 50 metrov plava prsno, drugih 50 

metrov hrbtno in tretjih 50 metrov kravl. Plavanje začne s startnim skokom na glavo. Razdaljo 

150 metrov je potrebno preplavati po časovnih normah, ki so predstavljene v preglednici. 

STAROST MOŠKI ŽENSKE 

do 9 let 4:00 4:10 

od 10 do 12 let 3:30 3:45 

od 13 do 14 let 3:00 3:20 

od 15 do 18 let 2:30 2:55 

od 19 do 30 let 2:40 3:10 

od 31 do 40 let 2:55 3:25 

od 41 do 50 let 3:15 3:45 

nad 51 let 3:45 4:15 

Preglednica 6: Določen čas za uspešno izvedbo naloge 150 m mešano (Kapus, 2002) 
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DELFIN REŠEVALEC 

Učenec mora preplavati razdaljo 200 metrov v manj kot 5 minutah in preplavati razdaljo 15 

metrov pod vodo. Start je iz ležečega položaja na prsih in navpičnim potopom navzdol. 

Potopiti se mora do globine 3 metrov in dvigniti 2 kg težek predmet na površino vode. Z 

utapljajočim mora preplavati razdaljo 25 metrov v položaju na hrbtu, samo z nogami, saj z 

eno roko drži utapljajočega za zapestje roke, ki jo ima za hrbtom ter z drugo roko za brado, da 

mu čuva glavo, da voda ne zalije ust. Nato mora plavalec metati reševalno žogo v cilj, ki je od 

mesta metanja oddaljen 15 metrov. Na voljo ima 5 metov, ki jih mora opraviti v 3 minutah. 

Če uspešno zadane vsaj dva meta v cilj, je naloga uspešno opravljena.  

 

Učenje plavanja je povezano z različnimi športnimi programi. Po učnem načrtu (2011) sta to 

dodatna programa Zlati sonček, ki je namenjen učencem prvega, in Krpan, ki je namenjen 

učencem drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Namen programov je narediti športno 

vzgojo privlačno za učence v vseh starostnih obdobjih, da bi jih navdušili za ukvarjanje s 

športom. V oba programa so vključene vsebine različnih športnih zvrsti prvega in drugega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja.   

 

2.8 DOSEDANJE RAZISKAVE 

Na temo plavanja je bilo opravljeno že veliko raziskav. V nadaljevanju bomo predstavili 

nekatere izmed njih ter jih kasneje primerjali z izsledki/ugotovitvami naše raziskave. 

Bobič (1995) v svoji raziskavi ugotavlja, kakšno je znanje plavanja in reševanja iz vode 

učiteljic in učiteljev razrednega pouka, katere tehnike plavanja obvladajo in katerih ne, ter 

kakšno je njihovo znanje na področju reševanja iz vode. V raziskavo je vključila 

štiriinosemdeset učiteljic in učiteljev razrednega pouka iz sedmih ljubljanskih osnovnih šol iz 

različnih občin. Rezultati so pokazali, da učiteljice in učitelji v povprečju slabo obvladajo 

veščino plavanja. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani se pridobi premalo pedagoškega znanja 

za učenje plavanja, zato je potrebno dodatno izobraževanje.  

Ogrin (2007) v svoji diplomski nalogi preverja znanje plavanja študentov četrtega letnika 

Pedagoške fakultete, smer razredni pouk, ter njihovo znanje reševanja iz vode. V raziskavi je 

zajela 331 študentov treh generacij, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. Analiza podatkov je 

pokazala zadovoljivo znanje plavanja, ki ustreza merilom bronastega delfina. Rezultati so bili 
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pričakovani, vseeno pa bi morali biti boljši. Slabi so bili tudi rezultati pri veščinah reševanja 

iz vode, ki so pri učenju plavanja izredno pomembne.  

Koželj (2013) je v diplomski nalogi skušala preveriti znanje plavanja študentov 4. letnika  

razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in ugotoviti, katere so najpogostejše 

napake pri izvajanju prsne plavalne tehnike. V vzorec je zajela 59 študentov vpisne generacije 

2008/2009 in 66 študentov vpisne generacije 2009/2010. Rezultati so pokazali, da študentje 

slabo obvladajo plavanje osnovne tehnike prsno in da med generacijama ni bistvenih razlik 

niti v znanju plavanja prsne tehnike niti v vrstah storjenih napak. 

Vouk (2009) je s svojo raziskavo želela ugotoviti, koliko se študenti 4. letnika Pedagoške 

fakultete, smer razredni pouk, čutijo usposobljene za učenje plavanja otrok. Testirala in 

anketirala je 110 študentov 4. letnika generacije 2004/2005, oddelka razredni pouk. Rezultati 

so pokazali, da se študentje čutijo sposobne učenja plavanja, vendar bi bilo potrebno izboljšati 

njihove tehnike plavanja. Pri mnogih se je izkazalo, da so bili večino časa v stiku z vodo, in 

sicer v času šolanja, tudi na fakulteti, kjer so imeli plavanje vključeno v obvezen program.  

Žugelj (2000) je z raziskavo želel ugotoviti, kakšno je znanje plavanja študentov 4. letnika 

Pedagoške fakultete, smer razredni pouk, ter kakšne so razlike v znanju plavanja med 

generacijama študentov 1998/1999 in 1999/2000. Dobljeni rezultati so pokazali, da znanje 

študentov zadostuje za osvojitev bronastega delfina po kriterijih iz leta 1998. Njegovo mnenje 

je, da sta plavalno znanje in z njim povezana varnost pred utapljanjem tako pomembna, da 

moramo stremeti k temu, da bi vsi diplomanti Pedagoške fakultete postali aktivni 

posredovalci tega znanja učencem.  

Dvoršak (1994) je raziskoval, koliko je neplavalcev na univerzah. Ugotovil je, da je po vseh 

prizadevanjih od vrtca do gimnazije, po vseh plavalnih tečajih in opravljenih šolah v naravi na 

univerzi še vedno okrog 100 neplavalcev. Stanje plavalcev na nekaterih fakultetah v obdobju 

štirih let (1989–1993) je pokazalo, da je bilo največ neplavalcev na Biotehniški fakulteti. Tam 

jih je bilo kar 71, na Višji šoli za zdravstvo 28, Filozofski fakulteti 20, Pedagoški fakulteti 16. 

Večina neplavalcev je potožila, da niso imeli osnovnih pogojev, da bi se naučili plavanja, 

čeprav so bili v šoli v naravi in drugih plavalnih tečajih. Tudi strokovno vodstvo naj bi bilo 

slabo. Sicer jih je od vode odvračal strah pred njo, nekateri pa so bili tudi sami 

nezainteresirani. Kako naprej? Nedvomno bo potrebno v prihodnosti temu problemu posvetiti 

več pozornosti. Na univerzi sodi plavanje v osnovni program dejavnosti, to je k redni športni 
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vzgoji. To pomeni, da je potrebno na vseh visokih šolah pritegniti neplavalce in slabe 

plavalce, da se bodo tečajev udeležili.  

Dermota (2008) je v diplomski nalogi preverila dve različni hipotezi. Prva je, da ni razlik med 

generacijami študentov razrednega pouka v sposobnostih in znanju plavanja, druga pa, da so 

vsi študenti plavalci oz. znanje plavanja študentov razrednega pouka zadošča za osvojitev 

bronastega delfina. Rezultati so pokazali, da znanje plavanja študentov zadostuje za osvojitev 

bronastega delfina ter da imajo študentje potrebne sposobnosti in spretnosti za nalogo, pri 

kateri so morali neprekinjeno plavati 10 minut. Razlike med generacijami so zelo majhne, 

uspešnost generacije pri posameznih nalogah pa je različna. Prevladujeta dve generaciji, in 

sicer generacija 2002 in 2001.  

Breznik (2015) je v svojem magistrskem delu raziskovala, kakšen odnos imajo starši 

osrednjeslovenske regije do predmeta šport v prvi in drugi triadi osnovne šole, in odnos do 

športa v celoti. V raziskavi je sodelovalo 280 staršev učencev, ki so v šolskem letu 2014/2015 

obiskovali prvo in drugo triletje osnovnih šol osrednjeslovenske regije, ki jih je vključila v 

raziskavo. Njeni izsledki so pokazali, da imajo anketirani starši zelo pozitiven odnos do 

predmeta šport. Mnenje staršev je bilo, da šport igra veliko vlogo na vseh področjih 

otrokovega razvoja (telesni, kognitivni, čustveni, socialni). 

Kovač (2011) je raziskovala in analizirala plavalne tečaje mlajših otrok. V raziskavi je 

sodelovalo 80 izvajalcev plavalnih tečajev. Avtorica se je v raziskavi osredotočala na 

didaktični model učenja plavanja z elementi: učenec, učitelj in pogoji učenja. Analiza 

raziskave je pokazala, da je strokovni kader pri svojem delu uporabljal številne didaktične 

pripomočke, večkrat pa bi morali uporabljati strokovno literaturo. Podatki so pokazali, da je 

na plavalnih tečajih pogosto sodelovala številčna struktura učiteljev. Anketa je pokazala tudi, 

da prilagojenost na vodno okolje ni odvisno od spola otroka. 

Papež (2013) je v svojem delu raziskovala, koliko razrednih učiteljev slovenskih osnovnih šol 

ima ustrezen naziv za poučevanje plavanja; koliko od teh učiteljev poučevanje tudi izvaja; 

koliko učiteljev še nima pridobljenega naziva plavanja, a ga želi pridobiti; kdo na šolah izvaja 

plavalni tečaj in šolo v naravi s plavalno vsebino ter koliko razrednih učiteljev se čudi 

kompetentnih za poučevanje plavanja. V raziskavo je bilo vključenih 105 učiteljev in učiteljic 

razrednega pouka, ki poučujejo na osnovnih šolah po vsej Sloveniji. Rezultati raziskave so 

pokazali, da je precej učiteljev (41 %), ki imajo naziv za poučevanje plavanja, od tega jih 75 

% plavanje tudi poučuje. Slaba polovica naziva za učenje plavanja še ni imela, a je imela željo 
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naziv pridobiti. V šolah v naravi in na plavalnih tečajih pa plavanje učijo športni pedagogi, 

razredni učitelji in zunanji sodelavci.  

Jurak, Kovač in Strel (1999a) so ugotavljali znanje plavanja učencev petega in sedmega 

razreda osnovnih šol v Sloveniji. Zaradi zaskrbljujočih podatkov o znanju plavanja Slovencev 

so v šolskem letu 1994/1995 vse slovenske šole seznanili s projektom »Odpravljanje plavalne 

nepismenosti učencev v višjih razredih osnovnih šol v Sloveniji«. V program preverjanja 

znanja so vključili učence 5. in 7. razredov. Prizadevali so si, da bi vsi učenci zapustili 

osnovno šolo kot plavalci, to pomeni, da bi izpolnili kriterije za bronastega delfina. Učenci, ki 

ne bi dosegli omenjenega merila, bi bili vključeni v plavalne tečaje. V projekt je bilo 

vključenih okoli 75 % slovenskih osnovnih šol, zato je bil z organizacijske plati uspešen. 

Vseeno znanje plavanja preverjenih učencev ni bilo takšno, kakršno bi želeli, kajti plavati ni 

znalo več kot 25 % učencev predmetne stopnje. Analiza znanja plavanja je pokazala, da je 

znanje plavanja sedmošolcev za okoli 5 % boljše od znanja petošolcev. Primerjava znanja 

plavanja po spolu pa kaže, da je znanje plavanja deklet boljše od znanja plavanja fantov. 

Primerjava po šolah kaže, da je v štirih letih projekta imelo 99 osnovnih šol (od 448, kolikor 

jih je v Sloveniji) več kot 90 % plavalcev. Dvajset od teh šol je preverilo znanje plavanja v 

vseh letih in so imele povprečno znanje nad 90 %. 

Muhič (2014) je naredil raziskavo o tem, kako bližina kopališča vpliva na usvajanje nekaterih 

osnovnih elementov plavanja. V raziskave so vključili populacijo otrok, ki so bivali v bližini 

kopališča, in populacijo otrok, ki v bližini doma niso imeli kopališča. Podatke so pridobili na 

10-urnem plavalnem tečaju predšolskih otrok. Raziskava je pokazala, da je bližina kopališča 

pozitivno vplivala na boljše in hitrejše usvajanje osnovnih elementov plavanja na plavalnem 

tečaju. Rezultat njegove raziskave lahko primerjamo z našim. Kar 30,3 % študentom bazen v 

vrtcu ni bil dostopen in morda ravno zato njihovo plavanje ni tako dobro, kot bi lahko bilo, če 

bi v bližini doma imeli kopališče. 

 

 

 

  



Marjana Grabnar; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
 

- 28 - 
 

3.0 CILJI RAZISKAVE  

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

 ugotoviti, v katerem obdobju šolanja so študentje razrednega pouka splavali, 

 ugotoviti, kdo je največ prispeval k njihovemu znanju plavanja, 

 ugotoviti, na kakšen način so izpopolnili svoje znanje plavanja, 

 ugotoviti, kako pogosto so plavali v času šolanja, 

 ugotoviti, ali jim je bil v času šolanja bazen dostopen, 

 ugotoviti, katero tehniko plavanja najbolje obvladajo, 

 ugotoviti, ali so ob vstopu na fakulteto že imeli pridobljen strokovni naziv za učenje 

plavanja, 

 ugotoviti, kakšen naziv za stopnjo znanja plavanja so osvojili, 

 ugotoviti, ali aktivna udeležba v športu, predvsem plavanje, pozitivno vpliva na 

življenje, 

 ugotoviti, kakšen odnos imajo študentje do vode, 

 pridobiti mnenje študentov, ali so si učitelji prizadevali za učenje pravilne tehnike 

plavanja, 

 ugotoviti, katere metode učenja plavanja so največkrat uporabili. 

4.0 HIPOTEZE  

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

H1:  Študentje razrednega pouka so splavali v vrtcu.  

H2: Študente razrednega pouka so plavati naučili starši ali stari starši. 

H3:  Študentje razrednega pouka so znanje plavanja izpopolnili z igrami v vodi. 

H4:  Študentje razrednega pouka so najpogosteje plavali na fakulteti. 

H5:  Študentje razrednega pouka so imeli najlažji dostop do bazena na fakulteti. 

H6:  Študentje razrednega pouka najbolj obvladajo prsno tehniko plavanja. 

H7:  25 % študentov razrednega pouka je imelo ob vstopu na fakulteto strokovni naziv za 

učenje plavanja. 

H8:      Manj kot 50 % študentov razrednega pouka ima naziv za osvojeno stopnjo znanja. 
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H9:      Aktivna udeležba v plavanju ima na življenje pozitiven vpliv.     

H10:    Študentje razrednega pouka se v vodi počutijo varno in nimajo težav pri plavanju. 

H11:    Učitelji so si prizadevali za učenje korektne tehnike plavanja. 

H12:   Učitelji so pri učenju plavanja najpogosteje uporabljali metodo vodenega gibanja 

plavalnih zavesljajev in udarcev. 

 

5.0 METODE DELA  

V empiričnem delu diplomskega dela smo želeli ugotoviti, kako študentje razrednega pouka 

ocenjujejo svoje znanje plavanja. Zanimalo nas je tudi, ali okolje, v katerem se študenti 

gibljejo, ter način poučevanja plavanja, kot so ga bili deležni, vplivata na njihovo končno 

znanje plavanja. Anketni vprašalnik smo povzeli in priredili po Vouk (2009). 

 

5.1 VZOREC MERJENCEV 

Sestavili smo anketni vprašalnik, s katerim smo preverili opredeljene hipoteze. Naš 

neslučajnostni priložnostni vzorec predstavlja 123 študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani, 

smer razredni pouk.   

Iz grafa spodaj je razvidno, da je bilo med anketiranci 5 moških in 118 žensk. To je bilo 

pričakovati, saj med razrednimi učitelji prevladujejo ženske. 
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5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

Neodvisna spremenljivka v empiričnem delu je: 

 spol 

 

Odvisne spremenljivke v empiričnem delu so:  

 obdobje šolanja, v katerem so študentje splavali, 

 prispevanje staršev, starih staršev, učiteljev/vaditeljev v šoli v naravi, 

učiteljev/vaditeljev na tečaju plavanja, učiteljev/vaditeljev v plavalnem klubu, učitelj 

na fakulteti na študentovo znanje plavanja, 

 izpopolnjevanje plavalnega znanja z igrami v vodi, z opazovanjem drugih plavalcev, z 

udeležbo na plavalnem tečaju, s prebiranjem literature, 

 pogostost plavanja v posameznem obdobju, 

 dostopnost bazena v času šolanja, 

 plavalne tehnike, 

 naziv strokovne usposobljenosti, ki so ga študentje imeli pred vstopom v 4. letnik na 

naši fakulteti, 

 ocenjevanje plavalnega znanja in plavalnih sposobnosti, 

 odnos študentov do vode, 

 metode plavanja, 

 pomen plavanja v življenju. 

 

5.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašalnik so študentje rešili v okviru 

predmeta Didaktika športne vzgoje. Pri anketiranju je bila zagotovljena anonimnost.  

 

5.3.1 Vsebinsko-formalne značilnosti anketnega vprašalnika  

Anketni vprašalnik (v prilogi) je sestavljen iz dvanajstih vprašanj. Vprašanja so bodisi 

zaprtega bodisi kombiniranega tipa. Na začetku ankete je vprašanje, ki se nanaša na osebni 

podatek anketiranca (spol). Prvi dve vprašanji se nanašata na študentove začetke plavanja. 

Prvo je zaprtega tipa, pri drugem smo uporabili kombiniran tip vprašanj, da je študent lahko 
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zapisal svoj odgovor. Tretje vprašanje je ravno tako kombiniranega tipa. Z njim smo 

poskušali ugotoviti, kako so študentje izpopolnili svoje znanje plavanja. Četrto in peto 

vprašanje se nanašata na plavanje v vrtcu, OŠ, SŠ in na fakulteti. Ti dve vprašanji nam 

pokažeta povezavo med dostopnostjo bazena in pogostnostjo plavanja študentov. Šesto 

vprašanje se nanaša na  študentovo obvladanje plavalnih tehnik. Sedmo in osmo vprašanje se 

dotikata znanja plavanja študentov in pridobljenih nazivov. Z devetim vprašanjem skušamo 

ugotoviti, ali je plavanje pomembna aktivnost v našem življenju. Deseto vprašanje je 

sestavljeno kombinirano, saj se vprašanje navezuje na študentov odnos do vode, zato smo mu 

poleg že podanih odgovorov ponudili, da poda svoj odgovor. Enajsto in dvanajsto vprašanje 

nam prikažeta oceno študentov glede načina, kako so jim njihovi učitelji plavanja posredovali 

plavalno znanje pred vstopom na fakulteto.   

 

5.3.2 Metode obdelave podatkov  

Odgovore vseh anket smo najprej vnesli v  program Microsoft Office Excel. Obdelali smo jih 

s pomočjo statističnega programa SPSS za Windows. Izračunali smo frekvence in relativne 

frekvence. Rezultate smo prikazali grafično, nekatere tudi s preglednico. 
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6.0 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

Rezultate raziskave smo predstavili po vprašanjih v anketnem vprašalniku, ki smo ga priredili 

po Vouk (2009)  in jih ponazorili s preglednicami in grafi.   

 

6.1 OBDOBJE PRVIH ZAVESLAJEV 

S prvim vprašanjem smo skušali ugotoviti, v katerem obdobju so študentje prvič splavali. Z 

njim smo preverjali našo prvo hipotezo, ki pravi »Študentje razrednega pouka so splavali v 

vrtcu«. 

 

Graf 2: Obdobje prvih zaveslajev 

V vrtcu je splavalo 65,9 % študentov, v osnovni šoli 33,3 % študentov, v srednji šoli ali 

kasneje pa 0,8 % študentov. 

S tem vprašanjem smo potrdili svojo prvo hipotezo, da je večina študentov splavala v vrtcu. 

Rezultat je pričakovan, saj se čedalje več staršev odloči za vpis otroka v plavalni tečaj, veliko 

vrtcev pa ima organiziran tudi vrtec v naravi, kjer imajo otroci v programu teden dni 

prilagajanja na vodo. Tudi sama menim, da se otrok najhitreje nauči plavati v mlajši letih, ko 

nima strahu pred vodo. Kapus (1994) je v svoji raziskavi ugotovil, da so se anketiranci ne 

glede na starost v času anketiranja naučili plavati pri desetih letih. Anketirani, ki so bili v času 

anketiranja mlajši od trideset let, so se naučili plavati pri šestih letih. Naši rezultati so podobni 

rezultatom raziskave Jane Vouk (2009). Njen odstotek je sicer najvišji pri otrocih v obdobju 
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6–14 let, a je to obdobje le za 1 % prehitelo obdobje 3–5 let. Se pa njeni rezultati ujemajo z 

rezultati Kapus (1994), kar pomeni, da se v vseh letih plavalnega opismenjevanja ni veliko 

spremenilo. Plavalno opismenjevanje je zelo pomembno tudi pri otrocih, ki niso gibčni. 

Otroci, ki so po navadi pri ostalih športnih dejavnostih nerodni, so v vodi bolj sproščeni in 

pozabijo na vse, posledično izvedejo tudi gibe, ki jih na kopnem težko. Šajber (2006)  je v 

svojem delu omenila raziskavo, ki jo je opravila L. Diem (1980) in v kateri je ugotovila, da se 

otroci, ki zgodaj začnejo s plavanjem, hitreje prilagajajo spremembam ter so lahko dlje časa 

skoncentrirani. Tudi teste inteligentnosti otroci, ki so obiskovali plavanje, opravijo uspešneje 

od tistih, ki niso hodili na plavanje. 

 

6.2 PRISPEVEK DRUGIH K ZNANJU PLAVANJA 

 

 

Graf 3: Prispevek drugih k znanju plavanja 

S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, kdo je največ prispeval k znanju plavanja študentov 

razrednega pouka. Rezultati so nam pokazali, da so največ študentov naučili plavati starši 

oziroma stari starši, in sicer kar 76,7 %. Starši so po mojem mnenju najbolj odgovorni za to, 

ali se bo otrok naučil plavati ali ne. Če ga bo roditelj spodbujal k plavanju in ga vozil na 

tečaje oziroma ga bo sam naučil plavati, bo otrok splaval, drugače najverjetneje ne. Odnos 
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staršev do športne vzgoje je raziskovala Breznik (2015) v svojem magistrskem delu. 

Ugotovila je, da imajo starši pozitiven odnos do predmeta šport in športa nasploh, zato tudi 

naši rezultati niso presenetljivi. Po rezultatih sodeč so veliko k svojemu znanju plavanja 

prispevali tudi študentje sami (48,0 %). Lahko predvidevamo, da so bili študentje že starejši, 

ko so se odločili, da bodo svoje znanje plavanja izboljšali. 39,8 % študentov je veliko znanja 

pridobilo od učiteljev na fakulteti;  učitelji v šoli v naravi in na tečaju plavanja so zastopani z 

29,3 %; 4,1 % študentov pa je največ znanja pridobilo pri učiteljih v plavalnem klubu. 

Sanders (2013) je napisal članek o tem, ali svojega otroka naučiti plavati sam ali ga raje 

vpisati v plavalni tečaj in pridobitev te veščine prepustiti učiteljem plavanja. Ugotovil je, da je 

dobro, da so v učenje vključeni tako starši kot učitelji plavanja. Najbolje je, da otroka pri 2–3 

letih starosti na vodo začno navajati starši, kasneje pri 4–5 letih, ko otrok že razvije 

koordinacijo, ki je potrebna pri plavanju, pa je najbolje, da otroka vpišemo v plavalni tečaj, 

saj so plavalni učitelji izobraženi za posredovanje veščin znanja plavanja. Predvsem pravilne 

tehnike, ki je marsikateri roditelj ne obvlada.  

Če rezultate primerjamo s prejšnjim vprašanjem, ko smo ugotavljali, v katerem obdobju so 

študentje splavali, se rezultati povezujejo, saj je največ študentov splavala v vrtcu, za kar so 

bili najverjetneje zaslužni starši ali stari starši. S tem vprašanjem smo tudi potrdili našo drugo 

hipotezo, ki se glasi »Študente razrednega pouka so plavati naučili starši ali stari starši«.  

 

6.3 IZPOPOLNJEVANJE PLAVALNEGA ZNANJA 

Z naslednjim vprašanjem smo želeli izvedeti, kako so študentje izpopolnjevali svoje znanje 

plavanja. Odgovor na to vprašanje nam pove, kako močno so si študentje želeli, da bi bilo 

njihovo znanje plavanja boljše, in koliko so se za dosego tega cilja trudili. 
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Graf 4: Izpopolnjevanje plavalnega znanja 

Rezultati so potrdili našo tretjo hipotezo, ki se glasi »Študentje razrednega pouka so znanje 

plavanja izpopolnili z igrami v vodi«.  

34,1 % študentov je namreč odgovorilo, da so najbolj izpopolnili svoje znanje plavanja z 

igrami v vodi. Vsaka igra je za otroka zanimiva, zato je uporaba iger v učenju plavanja zelo 

učinkovita. Tudi Pišot in Jelovčan (2006) se strinjata, da se odnos otroka do okolja najbolje 

razvija skozi igro. Primerno izbrana igra je najboljši način, kako otroka zbližati z vodo in ga 

pripraviti na gibanje v njej.  

Za izpopolnjevanje znanja se je 33,3 % študentov udeležilo plavalnega tečaja. Že pri 

prejšnjem vprašanju smo ugotovili, da je plavalni tečaj učinkovit za izpopolnjevanje znanja. 

Plavalni tečaj lahko prav tako povežemo z igrami v vodi, saj se na začetku vsakega 

plavalnega tečaja igrajo. To imajo v načrtu za delo, saj otrok na ta način spozna novo okolje, 

ki vsebuje vodo, in izgubi strah. Da so si pri izpopolnjevanju znanja pomagali s prebiranjem 

strokovne literature, je odgovorilo 6,5 % študentov. Strokovna literatura je smiselna takrat, ko 

že znamo plavati in si želimo naučiti plavati druge otroke ter se zato izobrazimo o tem, kako 

se različne discipline pravilno izvaja in kako to snov posredovati drugim. Kovač (2011) je v 

svoji raziskavi spraševala učitelje, ali pri načrtovanju učenja plavanja uporabljajo strokovno 

literaturo. Njeni rezultati so pokazali, da le 21 % anketiranih učiteljev literaturo uporablja 
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redno, ostali pa včasih ali sploh nikoli. Iz lastnih izkušenj kot vaditeljica plavanja 

zaključujem, da se kvaliteta plavalnega tečaja izjemno dvigne, če je izvajalec strokovno 

izobražen in sledi vsem novostim na področju učenja plavanja. 

25,2 % študentov si je znanje izpopolnilo z opazovanjem drugih. Tu si lahko predstavljam, da 

so imeli v mislih plavanje, ki se gleda po televiziji, ali opazovanje drugih na plavalnem tečaju. 

Mislim, da je posnemanje oziroma opazovanje drugih lahko velika napaka, saj ni nujno, da 

delamo vaje pravilno. Nekaj študentov, 5,7 %, svojega znanja plavanja ni izpopolnjevalo, 

torej lahko predvidevamo, da je bilo njihovo znanje plavanja že dovolj dobro ali pa niso imeli 

možnosti izpopolnjevanja oziroma niso imeli želje po le-tem. 4,1 % študentov je svoje znanje 

izpopolnjevalo na drugačen način.  

 

6.4  POGOSTOST PLAVANJA V ČASU ŠOLANJA 

 

Graf 5: Pogostost plavanja v času šolanja 

Z odgovori na postavljeno vprašanje smo skušali ugotoviti, kako pogosto so študentje plavali 

v času šolanja. Postavili smo hipotezo »Študentje razrednega pouka so najpogosteje plavali na 

fakulteti«, z zastavljenim vprašanjem pa smo to želeli potrditi ali ovreči. 

Rezultati so pokazali, da je v vrtcu zelo pogosto plavalo 5,7 % študentov, v osnovni šoli 3,3 

% študentov, v srednji šoli 6,5 % študentov, na fakulteti 5,7 % študentov. V vrtcu je pogosto 
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plavalo 9,8 % študentov, v osnovni šoli 12,2 % študentov, v srednji šoli 8,1 % študentov, na 

fakulteti 21,1 % študentov. Občasno je v vrtcu plavalo 12,2 % študentov, v osnovni šoli 35,8 

% študentov, v srednji šoli in na fakulteti enako število študentov, in sicer 28,5 %. Malokrat je 

v vrtcu plavalo 61,0 % študentov, v osnovni šoli 48,8 % študentov, v srednji šoli 56,1 % 

študentov, na fakulteti 43,9 % študentov. V času obiskovanja vrtca ni nikoli plavalo 11,4 % 

študentov, v osnovni šoli so vsi plavali, v srednji šoli in na fakulteti ni nikoli plavalo 0,8 % 

študentov. 

Glede na rezultate smo hipotezo 4 ovrgli, saj so študentje razrednega pouka najpogosteje 

plavali v srednji šoli.  

 

6.5 DOSTOPNOST PLAVALNEGA BAZENA V ČASU ŠOLANJA 

 

Graf 6: Dostopnost plavalnega bazena v času šolanja 

Tu smo preverjali hipotezo: »Študentje razrednega pouka so imeli najlažji dostop do bazena 

na fakulteti«. 

Rezultati nam prikažejo, da je bil 30,3 % študentom v vrtcu bazen lahko dostopen, v osnovni 

šoli je bil lahko dostopen 35,8 % študentom, v srednji šoli 43,1 % študentom, na fakulteti 79,1 

% študentom. Težje dostopen je bil v vrtcu 32,8 % študentom, v osnovni šoli 50,4 % 

študentom, v srednji šoli 42,3 % študentom, na fakulteti 18,2 % študentom. Plavalni bazen je 
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bil 30,3 % študentom v vrtcu nedostopen, v osnovni šoli je bil nedostopen 1,8 % študentom, v 

srednji šoli 13,0 % študentom, na fakulteti 2,7 % študentom.   

 

Glede na rezultate lahko hipotezo 5 potrdimo, saj je bil največjemu številu študentov bazen 

najbolj dostopen na fakulteti. Zanimivo je, da je bila prejšnja hipoteza ovržena, in sicer z 

upoštevanjem dejstva, da je razlika v dostopnosti bazena med srednjo šolo in fakulteto kar 36 

%.  

Muhič (2014) je naredil raziskavo o tem, kako bližina kopališča vpliva na usvajanje nekaterih 

osnovnih elementov plavanja.  Podatke je pridobil na 10-urnem plavalnem tečaju predšolskih 

otrok. Raziskava je pokazala, da bližina kopališča pozitivno vpliva na boljše in hitrejše 

usvajanje osnovnih elementov plavanja na plavalnem tečaju. Rezultate njegove raziskave 

lahko primerjamo z našimi. Kar 30,3 % študentom bazen v vrtcu ni bil dostopen in morda 

ravno zato njihovo plavanje ni tako dobro, kot bi lahko bilo, če bi v bližini doma imeli 

kopališče. 

 

6.6 ZNANJE PLAVALNIH  TEHNIK 

Znanje plavalnih tehnik je po mojem mnenju zelo pomembno, saj je učitelj razrednega pouka 

velikokrat tudi učitelj ali vaditelj plavanja, ki svoje znanje posreduje svojim učencem. S tem 

vprašanjem smo zato želeli ugotoviti, kakšno je znanje plavalnih tehnik pri študentih 

razrednega pouka. Postavili smo hipotezo, ki se glasi: »Študentje razrednega pouka najbolj 

obvladajo prsno tehniko plavanja«. 
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Graf 7: Znanje plavalnih tehnik 

Iz grafa je razvidno, da 22,0 % študentov odlično obvlada prsno tehniko. Prav dobro prsno 

plava 45,5 % študentov, dobro prsno plava 25,2 % študentov, slabo 6,5 % študentov, 0,8 % 

študentov prsne tehnike ne zna oziroma je ne obvlada. S temi rezultati lahko našo hipotezo 

potrdimo, saj je anketa pokazala, da največ študentov odlično obvlada prsno tehniko plavanja.  

Prsna tehnika je tista, ki jo največkrat plavamo, in je tudi prva, ki se je otrok neplavalec nauči, 

zato je zelo pomembno, da to tehniko vsak učitelj pravilno izvaja. Koželj (2013) je na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani naredila raziskavo o znanju plavanja prsne tehnike pri 

študentih razrednega pouka.  Rezultati so pokazali, da le peščica študentov obvlada prsno 

tehniko plavanja, kar se ujema tudi z našimi rezultati. Čeprav je največ študentov odgovorilo, 

da najbolj obvladajo prsno tehniko plavanja, je tistih, ki prsno plavajo odlično, le 22,0 %, kar 

je manj kot četrtina vseh anketiranih študentov.  

Naslednja tehnika, ki jo študentje obvladajo, je hrbtna. Hrbtno odlično plava 11,4 % 

študentov, prav dobro 30,1 % študentov, 35,8 % študentov hrbtno plava dobro, 17,9 % 

študentov slabo, hrbtne tehnike plavanje pa ne obvlada 4,9% študentov. 

Tehnika kravl je zahtevna, zato rezultat pokaže, da kar 16,3 % študentov te tehnike ne 

obvlada. 36,6 % študentov kravl obvlada slabo, 20,3 % študentov tehniko obvlada prav dobro, 

19,5 % študentov dobro in le 7,3 % študentov tehniko kravl obvlada odlično. Kravl je  

nadaljevalna tehnika plavanja, ki se je učijo v nadaljevalnih tečajih in ne v osnovnem tečaju 
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plavanja. Vendar bi po mojem prepričanju študentje razrednega pouka, kot potencialni učitelji 

plavanja, morali tudi tehniko kravl obvladati.  

Delfin je najmlajša tehnika plavanja. Ponekod jo imenujejo tudi metuljček. Med vsemi 

tehnikami je učenje delfina najzahtevnejše, zato so rezultati ankete pričakovani. Tehnike 

delfina ne obvlada kar 53,3 % študentov, slabo jo obvlada 28,7 % študentov, dobro 9,0 % 

študentov, prav dobro 4,9 % študentov in le 4,1 % študentov tehniko delfin plava odlično.  

Startni skok je pomembna in potrebna sestavina vsake tehnike, saj nam v tekmovalnem 

plavanju dober startni skok lahko prinese zmago. Iz rezultatov je razvidno, da startni skok 

odlično izvede le 8,1 % študentov, 29,3 % študentov ga izvede prav dobro, 25,2 % študentov 

ga izvede dobro, slabo 15,4 % študentov, kar 22 % študentov pa startnega skoka ne obvlada.  

Tako kot startni skok so tudi obrati pomembni pri plavalnih tehnikah. Obrati so lahko nad 

vodo ali pod vodo. Rezultat raziskave je pokazal, da obrat obvlada le 5,7 % študentov. Za 

obrat potrebujemo steno, le teh pa v morju, kjer se veliko otrok nauči plavati (šola v naravi), 

ni. Študentov, ki obrat izvedejo prav dobro, je 13,8 %, 26,8 % študentov ga izvede dobro, 

30,9 % študentov slabo, 22,8 % študentov obratov ne obvlada.  

 

6.7 NAZIV STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI 

Z odgovori na to vprašanje smo želeli izvedeti, ali je vsaj 25 % študentov razrednega pouka 

imelo ob vstopu na fakulteto naziv za učitelja plavanja. Postavili smo tudi hipotezo »25 % 

študentov razrednega pouka je imelo ob vstopu na fakulteto strokovni naziv za učenje 

plavanja«.  
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Graf 8: Naziv strokovne usposobljenosti 

Našo hipotezo lahko glede na gornji graf takoj ovržemo, saj je ob vstopu na fakulteto imelo 

naziv le 13,8 % študentov. Od tega je bilo 12,2 % vaditeljic oziroma vaditeljev plavanja in 1,6 

% učiteljev plavanja. Nihče ni imel naziva trener/-ka plavanja, kar 86,2 % študentov ni imelo 

nobenega naziva.  

Veliko študentov je pridobilo naziv vaditelja plavanja kasneje na fakulteti. Tečaj za vaditelja 

plavanja se lahko opravi prek Pedagoške fakultete, Fakultete za šport ali na Plavalni zvezi 

Slovenije. Poleg vaditelja in učitelja plavanja lahko postaneš tudi trener plavanja ali vodni 

animator. Potreba po nazivih za učitelje se povečuje, saj postaja znanje plavanja pomembno v 

otrokovem življenju in v življenju odraslega človeka. Vse več vrtcev se poslužuje tečajev 

plavanje prek različnih podjetij. Če bi učitelji imeli naziv, bi te tečaje lahko opravljali sami. 

Papež (2013) je v svojem diplomskem delu med drugim raziskovala, ali imajo razredni 

učitelji pridobljen naziv za vaditelja plavanja. Rezultati so pokazali, da ima le 41 % razrednih 

učiteljev pridobljen naziv za vaditelja plavanja. Če ta rezultat primerjamo z našim (13,8 %), 

vidimo, da v času šolanja na fakulteti in kasneje po končani fakulteti strokovni naziv za 

učenje plavanja pridobi še vsaj 27,2 % učiteljev. Z enim izmed vprašanj je raziskovala tudi, 

ali bi si razredni učitelji želeli pridobiti naziv za vaditelja plavanja. Kar 47 % razrednih 

učiteljev je odgovorilo pozitivno. Takih odgovorov bi lahko bilo še več, vendar kot vaditeljica 

plavanja vem, da pridobitev naziva zahteva dobro telesno pripravljenost, in verjamem, da ni 
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vsak v takšni telesni pripravljenosti in si tudi zato ne želi ali ne more pridobiti strokovnega 

naziva za učenje plavanja. 

 

6.8 NAZIV STOPNJE ZNANJA 

Z naslednjim vprašanjem smo želeli raziskati, koliko študentov ima naziv za osvojeno stopnjo 

znanja. Plavanje in ocenjevanje znanja plavanja je v učnem načrtu za osnovne šole, vendar 

smo glede na prejšnje raziskave o znanju plavanja študentov razrednega pouka na Pedagoški 

fakulteti pričakovali, da nima veliko študentov naziva za stopnjo znanja plavanja. Glede na to 

smo postavili hipotezo »Manj kot 50 % študentov razrednega pouka ima naziv za osvojeno 

stopnjo znanja«.  

 

Graf 9: Naziv stopnje znanja 

Rezultati so našo hipotezo ovrgli, saj ima kar 96 % študentov pridobljen naziv. Zlatega 

konjička ni osvojil noben študent, bronastega konjička je osvojilo 1,6 % študentov, srebrnega 

2,4 % študentov, bronastega delfinčka je osvojilo 28,5 % študentov, srebrnega 43,9 % 

študentov, zlatega 9,8 % študentov. Delfinčka reševalca je osvojilo 9,8 % študentov. 1,6 % 

študentov se ni spomnilo, ali so osvojili konjička ali delfinčka, 2,4 % študentov ni odgovorilo. 

Rezultati so presenetljivo dobri, saj glede na raziskave, ki so bile narejene na temo znanja 

plavanja študentov razrednega pouka, kažejo drugače. 
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Raziskavi Ogrin (2007) in Dermota (2008) sta preučevali znanje plavanja študentov 

razrednega pouka. Pri obeh je analiza rezultatov pokazala, da imajo študentje zadovoljivo 

znanje plavanja, ki ustreza merilom bronastega delfina. Naša raziskava pa nam je pokazala, da 

ima veliko študentov tudi bronastega in celo zlatega delfina. Naše rezultate lahko primerjamo 

tudi z rezultati raziskave Vouk (2009), po kateri smo povzeli naš anketni vprašalnik. Vidimo 

lahko, da je pri naši raziskavi največ študentov osvojilo srebrnega delfinčka, vendar so bili pri 

vseh ostalih odstotki nižji kot pri Vouk (2009).  

Tu se nam poraja vprašanje, kako je mogoče, da ima največje število učencev srebrnega 

delfinčka, če po raziskavah, ki so bile narejene, znanje plavanja študentov ustreza merilom 

bronastega delfina.  

Po učnem načrtu se učenci v 4. razredu udeležijo letne šole v naravi, kjer se preveri znanje 

plavanja vseh učencev. V letni šoli v naravi velikokrat plavanje izvajajo v morju, kjer učenci 

opravljajo tudi končno ocenjevanje znanja za bronastega delfinčka. Preplavati morajo razdaljo 

50 m in med plavanjem opraviti vajo za varnost. Predvidevamo lahko, da je razdalja, ki jo 

učitelji izmerijo in označijo v morju, le približna, vaje za varnost pa verjetno ne opravijo, saj 

je ta preveč nevarna za učence, ki komaj preplavajo razdaljo 50 m – in še to na morju. Takšen 

način ocenjevanja znanja ni ustrezen. Praznik in Črešnar (2001) pravita, da morajo 

preverjanje znanja plavanja učitelji opraviti na plavališču, ki je dolgo vsaj 25 m. 

  

6.9 ODNOS DO ŠPORTA 

Šport je v življenju zelo pomemben, saj nas ohranja zdrave. Z odgovori na naslednje 

vprašanje smo želeli ugotoviti, kako študentje gledajo na šport, ali se jim aktivna udeležba v 

športu zdi koristna. Postavili smo hipotezo »Aktivna udeležba v plavanju ima na življenje 

pozitiven vpliv«. 
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Graf 10: Odnos do športa (koristnost) 

Rezultati nam prikažejo, da se 83,7 % študentom najpomembnejši za življenjsko kondicijo zdi 

tek. Na drugem mestu je po mnenju 72,4 % študentov plavanje. Nato sledi z 59,3 % 

kolesarjenje. S 43,1 % je naslednji šport rolanje. Da je smučanje zelo pomembno, odgovori 

37,4 % študentov, odbojka pa se zdi zelo pomembna 30,9 % študentom. 

Pri odgovorih glede športov kot srednje pomembnih si rezultati sledijo takole: za odbojko se 

je odločilo 52,0 % študentov, za smučanje 48,8 % študentov, rolanje je na tretjem mestu s 

43,9 %, sledi mu kolesarjenje s 34,1 % , plavanje z 21,1 %  in tek z 12,2 % študentov.  

Da je odbojka malo pomembna pri ohranitvi življenjske kondicije, se je odločilo 17,1 % 

študentov. Smučanje je izbralo 13,8 % študentov, rolanje 13,0 % študentov, kolesarjenje in 

plavanje 6,5 % študentov in tek 4,1 % študentov. 
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Graf 11: Odnos do športa (aktivna udeležba) 

39,8 % študentov se je odločilo, da je zelo pomembno, da redno tečemo, če želimo ohraniti 

življenjsko kondicijo. Srednje pomemben se tek zdi 52,8 % študentom, 7,3 % študentom pa se 

tek zdi malo pomemben. Za smučanje kot zelo pomemben šport se je odločilo 20,3 % 

študentov, za srednje pomembnega ga je označilo 52,8 % študentov, za malo pomembnega 

26,8 % študentov. Da je kolesarjenje zelo pomembno, meni 31,7 % študentov, da je srednje 

pomembno, pravi 49,6 % študentov, 18,7 % študentov ga je ocenilo kot malo pomembnega. 

Za plavanje kot zelo pomemben šport se je odločilo 16,3 % študentov, 77,2 % študentov 

meni, da je ta šport srednje pomemben in 6,5 % študentov, da je plavanje malo pomembno. 

22,8 % študentov se je odločilo, da je odbojka zelo pomemben šport, 50,4 % študentov, da je 

srednje pomemben, in 26,8 %, da je le malo pomemben. Za rolanje kot zelo pomemben šport 

se je odločilo 30,1 % študentov, da je  srednje pomemben meni 43,1 % študentov in malo 

pomemben 26,8 %. 

Iz obeh grafov je razvidno, da se aktivna udeležba v plavanju študentom razrednega pouka zdi 

pomembna in ima pozitiven vpliv na naše življenje, zato lahko našo hipotezo potrdimo.  
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6.10 ODNOS DO VODE 

Z naslednjim vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali se študentje v vodi počutijo varno, ali so 

sproščeni in jih ni strah. Postavili smo hipotezo »Študentje razrednega pouka se v vodi 

počutijo varno in nimajo težav pri plavanju«. 

 

Graf 12: Odnos do vode 

Rezultati našo hipotezo potrdijo, saj je 19,5 % študentov odgovorilo, da jih je strah globine, 

ostali se v vodi počutijo varne,  69,1 % študentov pa pri plavanju brez težav izdihuje v vodo. 

Nekaj študentov je napisalo svoje odgovore. Prikazali smo jih v spodnji preglednici. 

 

Odgovori pod drugo: št. študentov 

Težave z izenačevanjem pritiska pod vodo. 1 
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V vodi uživam. 3 
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Odkar nosim leče, ne morem več plavati pod 
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1 
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Preglednica 7: Odgovori študentov o odnosu do vode. 
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Odnos do vode vpliva na znanje plavanja. Pomembno je, da si sproščen, da se otreseš strahu 

pred odprtim in globokim morjem. Kapus (2002) pravi, da je pri učenju plavanja ena 

največjih težav strah pred vodo. Sem prišteva predvsem strah pred utopitvijo, pred smrtjo in 

tudi strah pred neuspehom. Tu lahko ponovno poudarimo, da je zelo pomembno, kako otroka 

začnemo prilagajati na vodo. Če se ga prilagaja postopno in s pravimi metodami, naj teh 

strahov otrok ne bi imel. 

 

6.11 OCENE ŠTUDENTOV GLEDE PRIZADEVANJA UČITELJEV PRI 

UČENJU PRAVILNE TEHNIKE PLAVANJA 

Tehnika plavanja je zelo pomembna, zato smo z odgovori na naslednje vprašanje želeli 

ugotoviti, ali so se učitelji plavanja trudili, da so (na)učili pravilno tehniko plavanja, ali ne. 

Postavili smo hipotezo, ki se glasi »Učitelji so si zelo prizadevali za učenje korektne tehnike 

plavanja«. 

 

 

Graf 13: Ocene študentov glede prizadevanja učiteljev pri učenju pravilne tehnike 

plavanja. 

Glede na dobljene rezultate lahko našo hipotezo ovržemo, saj je le 1,6 % študentov 

odgovorilo, da so se učitelji pretirano trudili za pravilno izvajanje tehnike, 34,1 % študentov 
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pa meni, da so se zelo trudili. 26,0 % študentov je menilo, da njihovim učiteljem tehnika ni 

bila pomembna, pomembno je bilo le, da so splavali in dosegli kriterije za značke in diplome.  

Če naše rezultate primerjamo z rezultati Vouk (2009), lahko vidimo, da so primerljivi. Pri 

njeni raziskavi so rezultati pokazali, da je največ študentov odgovorilo, da so se učitelji 

trudili. Te rezultate lahko ponovno primerjamo z rezultati, ki smo jih pridobili z vprašanjem o 

nazivu, ki so ga pridobili glede na znanje plavanja. Rezultati so sedaj bolj jasni, saj lahko 

predvidevamo, da ocenjevanje ni bilo pravično in strogo. Tudi rezultat, prikazan na zgornjem 

grafu, dokazuje, da je bilo učiteljem pomembno, da so pridobili naziv in diplomo. 

Zanimivo je, da se rezultat vse od raziskave Vouk ni spremenil. Starši se zadovoljijo s tem, da 

otrok dobi zlatega konjička, četudi na koncu vidijo, da je preplaval le dolžino 25 m, ki je 

potrebna za pridobitev zlatega konjička, in to v tehniki, ki jo lahko poimenujemo pasje 

plavanje. Kot vaditeljica plavanja menim, da je bolje, da otrok preplava le 5 m, a te v pravilni 

prsni tehniki, tako da je v vodi varen. Mislim, da so tečaji za vaditelje plavanja postali 

prelahki, posledično naziv pridobi vsak, ki pokaže vsaj nekaj znanja plavanja. Učitelji bi se 

morali za otrokovo znanje plavanja truditi bistveno bolj, kajti le na tak način bo otrok 

zagotovo odplaval 25 m v pravilni tehniki in veliko hitreje, četudi bo za to potreboval eno leto 

učenja več. 

6.12 METODE UČENJA PLAVANJA 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kakšne metode so učitelji uporabili pri učenju 

plavanja anketiranih študentov.  
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Graf 14: Metode učenja plavanja 

Ker se to vprašanje nanaša na čas pred vstopom na fakulteto, smo postavili hipotezo, ki se 

glasi: »Učitelji so pri učenju plavanja najpogosteje uporabljali metodo vodenega gibanja 

plavalnih zavesljajev in udarcev«. Glede na rezultate je naša hipoteza potrjena, saj je bil pri 

pogosto uporabljenih metodah najvišji odstotek (35,8 %) ravno pri metodi vodenega gibanja 

plavalnih zaveslajev in udarcev. Zelo nizek je odstotek uporabe videoposnetka kot povratne 

informacije. Videoposnetek smo na fakulteti uporabljali po vsaki vaji, da nam je profesor na 

naslednjih vajah lahko povedal, kakšne napake smo delali in na kakšen način jih je moč 

popraviti. Videoposnetek je zelo učinkovit, saj se pri vsakem posamezniku natančno vidijo 

njegove napake. Te si lahko večkrat ogledamo, jih analiziramo in jih skušamo odpraviti.  
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7.0 SKLEP  

Pozitivne lastnosti plavanja so številne in so zelo pomembne za naše življenje in življenje 

otrok, ki jih bomo poučevali. Plavanje je primerno za ljudi vseh starosti in socialnih razredov, 

saj je zelo ekonomično. Koristno je za naše fizično in psihično zdravje, zato njegovo vadbo 

priporočajo zdravniki, psihiatri in trenerji.  

V diplomski nalogi smo ugotavljali, kakšna je bila pot do znanja plavanja študentov in 

študentk razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in kako ocenjujejo svoje znanje 

plavanja. 

V raziskavi je sodelovalo 123 študentov. Spremenljivke smo pridobili z anketnim 

vprašalnikom ter za odgovore izračunali frekvence in relativne frekvence. 

Raziskava je pokazala, da študentje svoje znanje ocenjujejo slabše, kot bi pričakovali. Velika 

verjetnost je, da je vzrok za njihovo dobro oziroma slabše znanje plavanja v vplivu okolja.  

Večina študentov se je naučila plavati v vrtcu, kar je zelo dobro, saj je z učenjem plavanja 

potrebno začeti čim prej.  

Naučili so jih predvsem starši oziroma stari starši, kar ni nujno najbolje, saj zelo verjetno 

večina staršev ni izobražena za podajanje učenja plavanja. To pomeni, da je zelo verjetno, da 

so bili že prvi zavesljaji izvedeni nepravilno, kar je kasneje pripeljalo ali do strahu pred vodo 

ali do napačne tehnike plavanja. 

34,1 % študentov je pri raziskavi svoje znanje plavanja izpopolnilo z igrami v vodi. Igre v 

vodi so zelo primerne za učenje plavanja, saj učenca zamotijo, da ne misli na to, da se igra 

dogaja v vodi, zato je povsem sproščen. 

Z odgovori na vprašanje glede dostopnosti bazena smo skušali ugotoviti, ali je pomembno, da 

je bazen v bližini naselij, oziroma kako bližina bazena vpliva na pogostnost plavanja ljudi. 

Rezultati so pokazali, da dostopnost bazena odločilno vpliva na stopnjo znanja plavanja 

študentov.  

Velika večina v svojem okolju ni imela možnosti plavanja v zgodnejšem obdobju svojega 

življenja, zato so pogosteje plavali šele, ko so obiskovali fakulteto. Na fakulteti pa so plavali 

zaradi rekreacije ali zato, ker je bilo plavanje izbirni predmet.  

Iz raziskave razberemo tudi, da za  učitelje plavanja, ki so poučevali naše študente, ni bila 

pomembna tehnika plavanja. Pomembno je bilo, da so se študentje naučili plavati in na koncu 
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pridobili ustrezen naziv. To je zaskrbljujoče predvsem za tiste, ki so kasneje pridobili naziv 

vaditelja ali učitelja plavanja. Ti študentje bodo svoje slabo znanje plavanja oziroma 

nepravilno tehniko posredovali naprej. Pravilno posredovanje znanja plavanja pa je zelo 

pomembno, saj je od tega odvisno učenčevo znanje plavanja. Učitelj je namreč pri učenju 

plavanja pomemben dejavnik. On je tisti, ki je odgovoren za občutja, ki se v stiku z vodo 

porajajo v otroku. Mora ga znati spodbujati, mu vlivati samozavest, da kasneje nima strahu 

pred vodo, pred globino vode, da nima težav z izdihovanjem v vodo, s potapljanjem glave itd.  

Rezultati so pokazali, da se študentje zavedajo, da ima plavanje pomembno mesto med športi.   

Plavanje je v učnem načrtu za prvo in drugo triletje osnovne šole, zato upam, da se bo znanje 

plavanja študentov razrednega pouka izboljšalo, saj je to del naše strokovne izobrazbe, ki 

mora slediti tudi porastu zanimanja za plavanje tako v Sloveniji kot tudi po svetu. 
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9.0 PRILOGE 

9.1 ANKETNI VPRAŠALNIK – plavanje 

 

Raziskati želimo, kako ocenjujete svoje znanje plavanja in kakšno pot ste opravili, da ste 

dosegli stopnjo znanja plavanja na kateri ste sedaj. Prosimo, da se potrudite in si vzamete 

nekaj minut. 

Podatki bodo uporabljeni samo za raziskovanje, anonimnost je zagotovljena. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. 

                                                                                                                            

  dr. Vesna Štemberger, dr. Franjo Krpač, Marjana Grabnar 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S križcem označite polja, ki predstavljajo vaše odgovore v razpredelnicah.   

 

SPOL:        

Ž             M  

 

1. V katerem obdobju si prvič samostojno zaplaval/a in se obdržal/a na vodi? 

1. v vrtcu  

2. v osnovni šoli  

3. v srednji šoli ali kasneje  

 

2. Koliko so prispevali k tvojemu znanju plavanja?   

 nič malo veliko 

1. starši (stari starši)    

2. učitelj / vaditelj v šoli v naravi    
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3. učitelj / vaditelj na tečaju plavanja    

4. učitelj / vaditelj v plavalnem klubu    

5. učitelj na fakulteti    

6. sam/a    

7. drugo:    

 

3. Kako si izpopolnjeval/a svoje plavalno znanje?   

 nič malo veliko 

1. z igrami v vodi    

2. z opazovanjem drugih plavalcev    

3. z udeležbo na plavalnem tečaju    

4. s prebiranjem literature    

5. znanja si nisem izpopolnjeval/a    

6. drugo:    

 

4. Kako pogosto si plaval/a v posameznem obdobju? 

 vrtec oš sš fakulteta 

1. zelo pogosto (večkrat tedensko)     

2. pogosto (tedensko)     

3. občasno (mesečno)     

4. malokrat (nekajkrat letno)     

5. nikoli     
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5. Plavalni bazen, kjer obstaja možnost plavanja, ti je bil :  

 vrtec oš sš fakulteta 

1. lahko dostopen     

2. težje dostopen     

3. nedostopen     

 

 6. Kako obvladaš plavalne tehnike? 

 odlično prav dobro dobro slabo ne obvladam 

1. prsno      

2. hrbtno      

3. kravl      

4. delfin      

5. štartni skok      

6. obrati      

 

7. Katerega od nazivov za strokovno usposobljenost si dosegel pred vstopom v 4. letnik 

na naši fakulteti? 

 

1. sem vaditelj/-ica plavanja  

2. sem učitelj/-ica plavanja  

3. trener/-ka plavanja   

4. nimam naziva  
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 8. Do sedaj si osvojil/a: 

1. bronastega konjička  

2. srebrnega konjička  

3. zlatega konjička  

4. bronastega delfinčka  

5. srebrnega delfinčka  

6. zlatega delfinčka  

7. delfinčka  reševalca  

 

 9. Tvoj odnos do športa kot načina za ohranitev življenjske kondicije: 

 koristnost aktivna udeležba 

malo srednje zelo nič občasno pogosto 

tek       

smučanje       

kolesarjenje       

plavanje        

odbojka       

rolanje       

 

 10. Tvoj odnos do vode: 

 DA NE 

1. pri plavanju me je strah globine         

2. pri plavanju brez težav izdihujem v vodo           
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3. drugo:   

 

11. Kako ocenjuješ prizadevanje tvojih učiteljev za tvojo korektno tehniko plavanja?  

1. Pretirano so se trudili za pravilno izvajanje tehnike.  

2. Zelo so se trudili.  

3. So se trudili.  

4. Tehnika ni bila pomembna, le da sem splaval in dosegel kriterije za značke 

in diplome. 

 

 

12. Ali so bile pri tvojem učenju plavanja uporabljene naslednje metode: 

 nikoli redko pogosto 

1. videoposnetki kot povratna informacija    

2. vaje tudi na suhem    

3. vodeno gibanje plavalnih zavesljajev in 

udarcev 

   

  

Opomba: 11. in 12. vprašanje velja za čas pred plavanjem na fakulteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


