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POVZETEK 

V magistrskem delu smo ugotavljali mnenje razrednih učiteljev o poučevanju malega 

rokometa.  

Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, kako radi učitelji poučujejo predmet šport in 

kako radi poučujejo vsebine malega rokometa. Zanimalo nas je tudi mnenje učiteljev, 

kako radi imajo učenci mali rokomet, v kakšnih pogojih poučujejo in ali pogoji vplivajo 

na poučevanje malega rokometa. Ugotoviti smo želeli, katerim vsebinam učitelji po 

učnem načrtu namenijo največ pozornosti, kako pogosto uporabljajo elementarne 

igre z žogo v uvodnem delu in žoge pri izvajanju gimnastičnih vaj, kakšne ekipe 

sestavljajo za igro in ali pri igri pravila prirejajo in poenostavljajo. Zanimalo nas je 

tudi, kako uspešne in usposobljene ter pripravljene za dodatno izobraževanja na 

področju malega rokometa se čutijo učitelji. 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V empiričnem 

delu smo v vzorec vključili 122 (sto dvaindvajset) razrednih učiteljev 4. in 5. razredov 

devetletne osnovne šole. Za obdelavo podatkov smo uporabili metode osnovne 

statistike. 

V raziskavi smo ugotovili, da je učiteljev, ki predmet šport poučujejo radi, 47,5 

odstotka, učiteljev, ki predmet šport poučujejo zelo radi, pa 36,1 odstotka. Vsebine 

malega rokometa 50,0 % učiteljev rado poučuje, 60,7 % pa jih meni, da imajo učenci 

radi vsebine malega rokometa. 54,1 % učiteljev meni, da šole nudijo ustrezno število 

rokometnih žog, ustrezne dimenzije žog (56,6 %) in ustrezno število rokometnih 

golov (56,6 %). Pogoji za poučevanje malega rokometa po mnenju učiteljev 

večinoma delno vplivajo (36,9 %) na poučevanje malega rokometa. Učitelji pogosto 

(50,0 %) uporabljajo elementarne igre z žogo v uvodnem delu in 33,6 % jih občasno 

uporablja žoge pri gimnastičnih vajah. Učitelji najpogosteje na prvo mesto uvrščajo 

vsebine naravnih oblik gibanj (38,5 %), atletike (18,9 %) in gimnastike z ritmično 

izraznostjo (16,4 %). Ugotovili smo, da učitelji sestavljajo ekipe, kjer učenke in učenci 

igrajo skupaj (58,2 %), občasno ekipe, kjer učenke in učenci igrajo ločeno (44,3 %), 

in ekipe, kjer včasih učenke in učenci igrajo skupaj, včasih ločeno (41,0 %). Polovica 

učiteljev se počuti uspešne (56,5 %) pri poučevanju malega rokometa. Za 

poučevanje malega rokometa 36,9 % učiteljev meni, da imajo dovolj znanja, 59,8 % 

pa bi se jih še izobraževalo na tem področju. 
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THE PRIMARY TEACHERS' OPINIONS ON TEACHING MINI HANDBALL 

ABSTRACT 

 

In this master thesis we were determing opinions of classroom teachers on teaching 

a mini handball. 

 

The aim of the master thesis was to find out how much teachers like teaching 

subjects like sport and contents of a mini handball. We were also interested in how 

much the pupils like a mini handball. We want to know under what conditions the 

teachers are teaching and if this conditions affect teaching of mini handball. We 

wanted to find out to which contents the teachers pay more attention on curriculum. 

How often they use the elementary games with ball in the introductory part and 

carrying out balls by the gymnastic exercises. What kind of team is organized for the 

game and if the rules of the game are simplified. We also wanted to know how 

successful and qualified the teachers are and if they are ready for further education 

in mini handball. 

 

Master's thesis consist of theoretical and empirical part. In the empirical part is 

included the sample of 122 (one hundred and twenty-two) classroom teachers of 4th 

and 5th graders of primary school. For data processing we used the methods of basic 

statistics. 

 

In this study we found out that 47.5 % of teachers like teaching sport and  36.1 % of 

them like to teach sport very much. 50.0 % of teachers like to teach content of mini 

handball and 60.7 % of them believe that the students like the mini handball. 54.1 % 

of teachers believe that schools provide an adequate number of handballs, the 

appropriate dimensions of the balls (56.6 %) and the corresponding number of 

handball goals (56.6 %). By the teachers opinion the conditions for teaching mini 

handball are partly influenced (36.9 %) on teaching a mini handball. Teachers often 

(50.0 %) use elementary games with ball in the introductory part and 33.6 % of them 

occasionally used them in gymnastic exercises. Teachers most often put in the first 

place the contents of the natural forms of exercise (38.5 %), athletics (18.9 %) and 

gymnastics with rhythmic expressiveness (16.4 %). We found out  that teachers are 
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consisting teams of girls and boys playing together (58.2 %) and occasionally teams 

where boys and girls  are separated (44.3 %). Sometimes they make teams where 

pupils play together or separated (41.0 %). Half of the teachers are feeling successful 

(56.5 %) in teaching a mini handball. 36.9 % of teachers think that they have enough 

knowledge for teaching mini handball and 59.8 % would like to be further educated in 

this field. 

 

KEY WORDS: mini handball, second period of primary education, exercise 

equipment, primary teacher, rules. 
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1.0 UVOD 

Pomembno vlogo v šoli ima predmet šport. Ta pozitivno vpliva na razvoj gibalnih, 

spoznavnih in čustveno-socialnih lastnosti otrokove osebnosti.  

Učenci se pri predmetu šport srečajo z mnogimi športi. Rokomet je eden od 

moštvenih športov, ki je v učnem načrtu za osnovne šole. Ker je igra rokometa 

zahtevna, se na razredni stopnji postopoma uči prvine rokometa. V prvem triletju 

devetletne osnovne šole se učenci srečajo z igrami z žogo. Drugo triletje devetletne 

osnovne šole pa že načrtuje učenje in igro malega rokometa. Za razredne učitelje to 

torej pomeni, da se z učenjem malega rokometa srečajo v 4. in 5. razredu. Učni načrt 

za šport jim pri poučevanju dopušča veliko avtonomnosti. Da bodo učenci dosegli 

zadostno raven znanja malega rokometa, je potrebno ustrezno poučevanje.  

Ker se z rokometom sam ukvarjam že od otroštva in imam hkrati tudi trenerske 

izkušnje s področja poučevanja malega rokometa na klubski ravni, sem se odločil v 

magistrskem delu raziskati to področje.  

Razredni učitelj je tisti, ki tudi poučuje mali rokomet. Za to pa mora vedeti, kako se 

mali rokomet poučuje, znati demonstrirati osnovne tehnično-taktične elemente 

rokometne igre, poznati učne metode, oblike in podobno. Podrobno bom raziskoval, 

kakšno mnenje imajo razredni učitelji 4. in 5. razreda o svoji usposobljenosti in stanju 

na šoli za poučevanje malega rokometa. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

Namen magistrskega dela je ugotoviti mnenje razrednih učiteljev, ki poučujejo v 4. in 

5. razredu devetletnih osnovni šol, o poučevanju malega rokometa. Kakovostna 

izvedba vsebin malega rokometa zahteva dobro poznavanje potreb učenca in gibalni 

razvoj učenca.  

 

2.1 GIBANJE, ŠPORT, PREDMET ŠPORT 

Gibanje je človekova naravna potreba. Dojenčki in malčki z gibanjem že od rojstva 

dalje spoznavajo svet okoli sebe. Ob gibanju pa otrok razvija in krepi svoje telo, 

usklajuje motoriko, uri spretnosti. Z ustreznimi spodbudami za gibanje, kjer imata 

družina in šola veliko vlogo, pomembno vplivamo na otrokov poznejši življenjski slog 

(Škof, 2007).  

 

Zaradi nenehnega ustvarjanja lažjih pogojev življenja v smislu uporabe lastnega 

telesa je gibanje postalo ogroženo. Hkrati imajo tako otroci kot tudi odrasli vse 

manjšo željo po gibanju. Posledice tega pa se odražajo na zdravju ljudi (Pistotnik, 

1999). 

 

Šport je lahko tekmovalna ali netekmovalna gibalna dejavnost, ki zahteva telesni 

napor, posebno znanje in ima značilnosti igre, pri kateri težimo k ustvarjalnem in 

dejavnem preživljanju prostega časa (Planinšec, 2003). S športom oziroma gibalno 

dejavnostjo tudi preprečujemo ali odpravljamo nastanek negativnih dejavnikov, kot so 

alkohol, droge, nezdrava prehrana. Slednji so prevečkrat najdeni v modernem načinu 

življenja (Karpljuk,  Videmšek in Zajc, 2003). 

 

Predmet šport ima veliko vlogo, saj je to prvi korak, ko učence usmerjamo v 

tekmovalni šport oziroma jih vzgajamo v športni način življenja. 

Po učnem načrtu za devetletne osnovne šole je predmetu šport namenjenih 834 ur 

rednega pouka. V 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju je za posamezen razred 

namenjenih 105 ur letno, kar pomeni 3 ure predmeta šport na teden. Program je za 

učence obvezen. Šola lahko oziroma mora nuditi tudi dejavnosti, v katere se učenci 

vključujejo prostovoljno. Nadgradnja šolskega športa in interesnih dejavnosti so 
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športna tekmovanja, ki v ospredje ne postavljajo le športnega dosežka, temveč tudi 

fiziološka, socialna in pedagoška načela (Kovač et al., 2011). 

 

Predmet šport zagotavlja učencem nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja 

sposobnosti in lastnosti. Poleg vsega pa je pomembno sredstvo za oblikovanje 

osebnosti in odnosov med posamezniki. Z rednim in kakovostnim športnim 

udejstvovanjem prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju, sprostitvi in 

zmanjšanju negativnih in nezdravih navad. Učence vzgajamo in učimo v duhu 

zdravega razvoja, da bodo skozi življenje bogatili njihov prosti čas s športnimi 

vsebinami. Skozi premet jih usmerjamo v zadovoljitev potreb po gibanju in igri, v 

prilagajanje razvoja gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, v pridobivanje gibalnih 

spretnosti in športnih znanj ter v čustveno in razumsko dojemanje športa. S primerno 

izbranimi vsebinami, učnimi metodami in oblikami ter individualno zastavljenimi cilji 

omogočimo učencem prijetne in sproščene ure športa. Hkrati pa bo razumevanje 

športa višje in bolj osmišljeno (Kovač et al., 2011). 

 

Po učnem načrtu se poleg operativnih ciljev vzporedno uresničujejo tudi splošni cilji 

predmeta. Prvi so razdeljeni v štiri skupine, in sicer:  

 ustrezna gibalna učinkovitost;  

 usvajanje temeljnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in odgovorno 

sodelovanje v različnih športnih dejavnostih;  

 razumevanje pomena gibanja in športa; 

 oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa.  

 

Oboji so pomembni za celostni razvoj otroka. Uspešno delo učitelja je prepleteno z 

ustreznim načrtovanjem učne ure, primerno izbranimi učnimi metodami in oblikami, 

spremljanjem učenčevega razvoja in smiselnim zaporedjem in nadgrajevanjem učnih 

vsebin (Kovač et al., 2011).  

 

Med vsebinami po učnem načrtu za predmet šport v 2. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju devetletne osnovne šole je tudi mali rokomet. Poleg rednega pouka kot tudi 

dodatnih športnih dejavnostih, ki jih šola nudi, v obliki interesne dejavnosti ali krožka, 

mora učitelj slediti uresničevanju zgoraj omenjenih ciljev. 
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2.2 PRILJUBLJENOST PREDMETA ŠPORT MED UČENCI IN 

UČITELJI  

Predmet šport je po mnenju učencev eden najbolj priljubljenih predmetov. Prav tako 

ga starši pojmujejo kot pomembnega za otrokov razvoj (Petkovšek, Strel, 1985). 

Podobnost v priljubljenosti so v raziskavi ugotovili tudi Jurak, Kovač in Strel (2002). 

Vzroki za to naj bi bili v načinu poučevanja, učenčeva vloga pri učenju in prisotnost 

učencu priljubljenih vsebin. Tudi po mnenju razrednih učiteljev je učencem predmet 

šport najbolj priljubljen (Semič, 2014). 

 

Na pozitivno (ali negativno) počutje oziroma doživljanje predmeta šport vplivajo 

različni dejavniki (Petkovšek, 1984): 

 učitelj športa, 

 prostor, v katerem poteka učna ura, 

 vsebina in potek ur športa, 

 vloga učenca pri uri, ki naj bi bila aktivna. 

 

Učitelj športa je pomemben dejavnik, ki vpliva na priljubljenost športa med učenci. 

Semič (2014) ugotavlja, da šport ni postavljen na prva tri mesta po priljubljenosti med 

učitelji. Ta so pripadla matematiki, slovenščini in likovni vzgoji. Vzroke za tako nizko 

priljubljenost med učitelji vidi v obsežnih pripravah in organizaciji dela ter skrbi za 

varnost učencev.  

 

S pozitivnim pristopom učitelja, primerno pripravo na pouk in z dodelitvijo aktivne 

vloge učencem je poučevanje malega rokometa v 4. in 5. razredu sredstvo, s katerim 

se bodo učenci sproščali in zadovoljevali različne potrebe. Prav tako je lahko eden 

od priljubljenih športov v obdobju odraščanja. 

 

2.3 ROKOMET 

 

2.3.1 KRATEK ZGODOVINSKI RAZVOJ ROKOMETA 

»Že v antični Grčiji so poznali igro z imenom Urania. To je bila gimnastična igra 

lovljenja z elementi plesnega gibanja, medtem ko so Rimljani poznali borbeno igro 

Harpaston, ki je podobno današnjemu ragbiju. V 19. stoletju so v Nemčiji poznali igro 
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Raftball, v kateri sta sodelovali dve ekipi, v vsaki 10 do 12 igralcev. Prava 

predhodnica rokometa pa je Handbold. To igro je izumil 1898 leta danski učitelj 

Holger Nielson. Moštvi sta šteli po 11 igralcev, polje je merilo 30 x 45 m, kazenski 

prostor je že omejeval gol, ki je meril 3 x 2 m. Na Češkem se je pojavila igra Hazena, 

ki pa so jo igrale samo ženske. Od leta 1915 so v Nemčiji začeli igrati veliki rokomet, 

in sicer na nogometnih igriščih. Na olimpijskih igrah so rokomet prvič igrali uradno 

leta 1936 v Berlinu. Precej časa so vzporedno igrali veliki in dvoranski rokomet, 

dokončno pa se je dvoranski rokomet uveljavil kot olimpijska športna zvrst leta 1972 

v Münchnu« (Kotnik, 1999, 6). 

 

Rokomet na Slovenskem lahko delimo na dve obdobji, in sicer na 

predosamosvojitveno obdobje in poosamosvojitveno obdobje.  

 

a) Za prvo je značilno, da je pred drugo svetovno vojno rokomet na Slovenskem 

malo poznan in večji uspeh doživlja Hazena. Vidnejši napredek je nastal med 

drugo svetovno vojno. Takrat so Nemci na Štajerskem ustanovili nekaj moštev. Pa 

vendar v njih Slovenci večinoma niso sodelovali, so pa ga posredno poznali. Leta 

1948 nastane prva rokometna ekipa, ki je sodelovala na 1. Jugoslovanskih 

študentskih igrah. Prav iz tega moštva nastane Rokometni klub Enotnost. Leto 

pozneje Slovenija dobi prvo žensko ekipo. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja 

rokomet na Slovenskem dobi poleg tedanjih središč (Celje, Maribor, Ptuj, Murska 

Sobota) še središča, kot so Črnomelj, Brežice, Velenje, Zagorje, Ajdovščina, 

Koper idr., kjer so zrasli novi klubi. V takratni Jugoslaviji so slovenski klubi dosegli 

vidne rezultate. Pri moških sta izstopala ljubljanski Slovan (leta 1980 

jugoslovanski državni prvak) in moštvo iz Celja. Pri ženskah pa ekipa ljubljanske 

Olimpije, ki je bila po letu 1983 v vrhu jugoslovanskega rokometa.  

 

b) Drugo obdobje po osamosvojitvi pomeni za slovenski rokomet še korak naprej. 

Leta 1993 slovenska moška rokometna reprezentanca na Mediteranskih igrah 

osvoji prvo medaljo v športnih igrah. V naslednjih dveh letih se uvrsti na evropsko 

prvenstvo na Portugalskem (1994) in svetovno prvenstvo na Islandiji (1995). 

Najvidnejši rezultat moške rokometne reprezentance ostaja drugo mesto na 

evropskem prvenstvu v Sloveniji. V ženski konkurenci pa tretje mesto na 
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Mediteranskih igrah leta 1997 v Bariju. Velike uspehe beležijo tudi klubi v 

Sloveniji. V moški konkurenci je v ospredju Rokometni klub Celje Pivovarna Laško 

(Evropski prvak leta 2004) in ekipa ljubljanskih Prul. Ženski Rokometni klub Krim 

je evropsko ligo prvakinj osvojil dvakrat (2001, 2003). Poleg članskih ekip se na 

evropska in svetovna prvenstva uvrščajo mladinske in mlajše selekcije, tako v 

moški kot ženski konkurenci (Šibila, Bon, Pori, 2006). 

 

2.3.2 TEMELJNE ZNAČILNOSTI ROKOMETA 

Rokomet je ena najbolj razširjenih iger v Sloveniji in svetu. Označimo ga lahko kot 

polistrukturno kompleksno športno panogo, kar pomeni, da je sestavljen iz mnogih 

individualnih elementov (tehnično-taktičnih elementov).  

 

Rokometno igro delimo na dve fazi: 

a) faza obrambe in 

b) faza napada. 

 

a) Faza obrambe se deli na dve podfazi: 

 podfaza vračanja v obrambo, ko se igralci skušajo organizirano vrniti v 

obrambo in preprečiti nasprotnikov protinapad, in 

 podfaza branjenja s consko, kombinirano ali osebno obrambo. 

 

b) Faza napada se deli na dve podfazi: 

 podfaza protinapada, ki je lahko individualen, skupinski ali skupni (moštveni), 

in  

 podfaza napada na postavljeno consko ali kombinirano obrambno postavitev 

(Šibila, 2004). 

 

Z igranjem (vadbo ali tekmovanjem) rokometa razvijamo skoraj vse človeške 

sposobnosti, lastnosti in značilnosti. Razvija se skeletna muskulatura, dihalni in srčno 

žilni sistem. Hkrati se utrjujejo pozitivni vzorci obnašanja do ostalih igralcev, sodnikov 

in do samega sebe. Pri rokometni igri je značilno, da igralci energijo pridobivajo s 

pomočjo mešanega aerobno-anaerobnega tipa presnove energetskih snovi; da 

prihaja do hipertrofije mišic in zmanjševanja odvečne tolšče; da se izmed motoričnih 
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sposobnosti najbolj razvija eksplozivno in elastično moč rok, nog in ramenskega 

obroča ter agilnost, gibljivost in hitrost gibanja. Na kognitivnem področju pa 

rokometna igra pozitivno vpila na mehanizme, ki delujejo pri agilnosti in v gibanju, ko 

mora igralec nadzorovati žogo. Prav tako se izboljšuje zmožnost prostorske 

vizualizacije in operativnega mišljenja (Šibila, Bon, Kuželj, 1999). 

 

Sodobni model rokometne igre zahteva od igralcev v vseh fazah igre (napad, 

obramba, protinapad, vračanje v obrambo) natančno vedenje (časovno, prostorsko in 

situacijsko), kaj je njihova vloga in naloga, univerzalnost ob sočasni specializaciji, 

krajši čas igre v napadu, vključevanje igre nad vratarjevim prostorom pri pripravi in 

zaključku napada, več igre v napadu brez žoge, prenos težišča igre v napadu na 

različne oblike protinapada in prenos težišča igre v obrambi na učinkovito vračanje v 

obrambo in igro v conskih postavitvah (Šibila, Bon, Kuželj, 1999).  

 

Za igro rokometa je potreben primeren prostor, ki ima pravilno narisane talne 

označbe in rokometna vrata, pripomočki (žoge), rokometni sodniki, igralci …  

Igrišče je v obliki pravokotnika in meri v dolžino 40 metrov ter širino 20 metrov. V 

polju so naslednje oznake: 

 sredinska črta, 

 črta vratarjevega prostora, 

 prekinjena črta označuje kazenski prostor, 

 črta za izvajanje kazenskega meta, ki je oddaljena 7 metrov, 

 črta, ki označuje prostor za menjavo igralcev in 

 manjša črta, oddaljena 4 metre, ki označuje omejitev gibanja vratarja pri 

izvajanju kazenskega strela. 

 

Rokometna vrata so visoka 2 metra in široka 3 metre. Širina okvirja je 8 centimetrov. 

 

Rokometna igra traja 2 x 30 minut. Med polčasoma je deset minut odmora. 

 

Žoga je iz umetnega materiala ali iz usnja. Obseg moške žoge je 58–60 cm, ženske 

pa 54–56 cm. 
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Vsako ekipo sestavlja sedem igralcev na igrišču, od teh je en vratar. Ekipa je 

sestavljena iz štirinajstih oziroma šestnajstih igralcev, vključno z vratarji. 

 

Vratar se po dresu loči od igralcev. Lahko se giblje po vratarjevem prostoru, ne sme 

pa z žogo izven vratarjevega prostora. V vratarjevem prostoru lahko igra z vsemi deli 

telesa. 

 

V vratarjevem prostoru je lahko le vratar. Obrambna akcija branilca znotraj tega 

prostora se kaznuje s kazenskim strelom. 

 

Igra z žogo 

Igralci lahko igrajo z žogo z vsemi deli telesa razen z nogo pod višino kolena. Igralec 

lahko drži na mestu žogo največ tri sekunde, nato mora streljati, podati ali voditi 

žogo. Če igralec vodi žogo in jo nato prime, lahko naredi tri korake, strelja ali poda. 

 

Doseganje zadetka 

Gol je priznan, ko žoga prečka črto v vratih s celotnim obsegom. 

 

Začetni met se izvaja na sredini igrišča na začetku obeh polčasov in po vsakem 

doseženem zadetku. Igralci, ki izvajajo začetni met, morajo biti na svoji polovici 

igrišča. 

 

Ko žoga s celotnim obsegom preide vzdolžno ali prečno črto in se jo je zadnji dotaknil 

igralec, sodnik določi stranski met. Pri izvajanju mora igralec z eno nogo stopiti na 

vzdolžno črto, kjer je žoga zapustila igrišče. 

 

Ko žoga preide prečno črto in se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalni igralec, 

sodnik dosodi vratarjev met. Met izvede vratar v vratarjevem prostoru. 

 

Prosti met 

Sodnik dosodi prosti met: 

 ko je storjen prekršek nad nasprotnim igralcem, 

 pri napačni igri z žogo, 
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 pri napačnih menjavah in izvajanju raznih metov, 

 pri prestopih, 

 pri nešportnem obnašanju, 

 pri zavlačevanju igre. 

 

Prosti met igralec izvaja na mestu, kjer je bil storjen prekršek oziroma ob robu 

kazenskega prostora. Pri izvajanju prostega meta morajo biti nasprotni igralci 

oddaljeni tri metre od igralca, ki izvaja prosti met. 

 

Sodnik dosodi kazenski strel, ko se nasprotnika nepravilno ovira v situaciji za 

zadetek. 

 

Kazni si sledijo: opomin, izključitev za dve minuti, diskvalifikacija in izključitev do 

konca tekme. 

 

Sodniki, zapisnikarji in časomerilci 

Tekmo sodita dva sodnika, ki sta si med seboj enakovredna (Kotnik, 1999). 

 

2.4 MALI ROKOMET 

Preden se otroci srečajo z rokometom, se predhodno srečajo s prilagojeno obliko 

tega športa, in sicer malim rokometom. 

 

Mlajši brat rokometa je mali rokomet. Značilnost tega športa je velika dinamika igre, 

večja intenzivnost igranja otrok kot pri pravi rokometni igri, igralci so več v stiku z 

žogo. Strokovnjaki v Mednarodni rokometni zvezi (IHF) in Evropski rokometni zvezi 

(EHF) so zapisali, da je mali rokomet filozofija, ne tekmovanje (EHF, 1994). S to 

filozofijo na eni strani spodbujamo in razvijamo otrokovo igro, njegovo veselje, 

zabavo in izkušnje. Na drugi strani pa se naj bi trenerji in učitelji pri prenašanju te 

filozofije ravnali po metodikah in pedagogiki, ki je primerna za otroke od 6. do 10. 

leta. Oboje, metodiko in pedagogiko, pa naj bi tudi razvijali (Šibila, Bon in Kuželj, 

1999).  
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Skoki, tek, obrati, padci in drugi osnovni elementi so sestavni del malega rokometa. 

Prav tako pa se pri malem rokometu razvija hitrost gibanja in mišljenja, hitrost 

odzivanja in izvajanja akcij, vzdržljivost, moč in okretnost (Šibila, Bon, Kuželj, 1999).   

2.4.1 KRATEK ZGODOVINSKI RAZVOJ MALEGA ROKOMETA 

Zgodovina malega rokometa ne sega tako daleč nazaj in je prav nasprotna od 

zgodovine tako imenovanega »večjega brata«, rokometa. Literatura zgodovine 

malega rokometa pa je prav tako skromna. Natančnejši pregled dogodkov in 

osebnosti, ki so vplivali na razvoj malega rokometa pri nas in v svetu, je zbral Šibila 

(2004) v knjigi Rokomet (izbrana poglavja): 

 

 C. Pavčič in M. Vidic sta se v osemdesetih letih zavzemala za približevanje 

rokometa mlajšim. 

 J. Peterlin pod mentorstvom C. Pavčiča je leta 1981 napisal diplomsko delo s 

problemom vpeljave malega rokometa v osnovne šole. Prilagoditve, predvsem v 

smislu tehničnih pripomočkov, ki so jih vpeljali, so potekale za učence, stare od 9 

do 12 let. Hkrati so izvedli tudi eksperiment igre na malem in standardnem 

rokometnem igrišču. Z eksperimentom so dokazali, da je malo rokometno igrišče 

zelo primerno za učenje te starostne skupine. 

 T. Goršič  leta 1988 v Celju  ustanovi Športno šolo Celje. Vanjo so bili vključeni 

otroci od 2. do 5. razreda. Pri vadbi so se seznanili z malim rokometom, ki je 

vključeval učenje elementov rokometne igre. Igro so spoznavali prek elementarnih 

iger, iger s prirejenimi pravili in z mini rokometno igro.  

 Leta 1991 je bil v Celju organiziran 1. turnir v malem rokometu. Na njem je 

sodelovalo 11 klubov s 177 igralci. Tekmovali so le dečki.  

 Od leta 1991 do 1996 je bilo organiziranih še 5 turnirjev. Leta 1994 pa je bil 

organiziran tudi prvi turnir za deklice. 

 V šolskem letu 1995/1996 je bilo organizirano prvo šolsko državno prvenstvo v 

malem rokometu, na katerem so nastopale mešane ekipe deklic in dečkov. 

 V svetu pridobi mali rokomet vse več privržencev in leta 1993 so v okviru 

Mednarodne in Evropske rokometne zveze izdani didaktični pripomočki z 

videokaseto, brošurama in promocijskim gradivom. Osnovni namen projekta je bil 

privabiti čim več otrok in staršev na te prireditve. 
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 V Franciji v projekt vključujejo šole in Ministrstvo za šolstvo. S pomočjo trenerjev 

in usposobljenega kadra nudijo učiteljem pomoč pri poučevanju malega 

rokometa. 

 V Nemčiji je mali rokomet v izobraževalnem programu za učitelje in učiteljice. 

 Na Finskem mali rokomet ni bil razširjen, s tem projektom pa se kažejo nove 

možnosti v izobraževanju učiteljev in trenerjev. 

 Na Nizozemskem so bili učitelji in trenerji deležni promocije, ki vsebuje vse za igro 

malega rokometa. Problem se je pokazal s širitvijo v šole, saj se vsaka športna 

panoga bori za mesto pri urah športa. 

 Na Portugalskem je pred uvedbo malega rokometa število vadečih rokometašev 

in rokometašic upadalo. Po uvedbi pa število narašča. 

 

2.4.2 ZNAČILNOSTI MALEGA ROKOMETA 

 Velika dinamika igre, pri kateri se faza obrambe in napada hitro menjavata. 

 Večja intenzivnost igranja vseh otrok kot pri pravi rokometni igri. 

 Igra se po celotnem igrišču in ne samo pred golom. 

 Vsa igralna mesta so zanimiva, saj z zmanjševanjem razdalje do vrat omogočimo 

doseganje zadetkov tudi krilnim igralcem. 

 Vsi igralci so več v stiku z žogo. 

 Vadeči lahko igrajo na vseh igralnih mestih in ne pride do prezgodnje 

specializacije, kar pozitivno vpliva na učenje in razvoj sposobnosti. 

 Vratar lahko pokriva celoten prostor v vratih, kar smo dosegli z zmanjšanjem vrat, 

in ima s tem večjo možnost za uspešno branjenje. 

 Intenzivnost in aktivnost igralcev sta izredno veliki, vsi morajo sodelovati v igri, ker 

že najmanjša pasivnost negativno vpliva na njen potek (Šibila, Bon, Pori, 2006). 

 

2.4.2.1 Osnovna pravila malega rokometa 

Strokovnjaki Evropske rokometne zveze (EHF) in Mednarodne rokometne zveze 

(IHF) so zapisali, da je mali rokomet igra za otroke, ki je prirejena starosti (EHF, 

1994). Tudi pravila so prirejena. Teh ne bomo nikjer zasledili kot splošno veljavnih kot 

pri pravem rokometu. Obstajajo predlogi Evropske rokometne zveze, država pa ima 

svobodo pri promociji in igranju malega rokometa. 
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Pravila mini rokometne igre, ki jih predstavimo otrokom 

Pravila, ki jih učitelj ali trener predstavi učencem, so bistvena, da igra sploh lahko 

poteka. Kompleksna pravila rokometa lahko otrokom pojasnimo na enostaven način. 

Pravila s slikami, ki so povzeta po brošuri Evropske rokometne zveze (EHF, 1994), 

so za učenca razumljiva in nazorna.  

MI POČNEMO TAKO NE PA TAKO 

Vratar lahko zapusti vratarjev prostor le 

brez žoge. 

Vratar ne sme prestopiti črte 

vratarjevega prostora z žogo v rokah. 

 

Slika 1: Vratar na črti (EHF, 1994) 

 

MI POČNEMO TAKO NE PA TAKO 

Ko dobiš žogo od vratarja, jo moraš 

podati soigralcu. 

 

Slika 2: Podaja žoge (EHF, 1994) 

Žoge, ki ti jo je podal vratar, ne smeš 

podati nazaj vratarju. Vratar žoge ne sme 

pobrati zunaj vratarjevega prostora in jo 

prinesti nazaj v vratarjev prostor. 
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MI POČNEMO TAKO 

Vratar lahko žogo obrani z  vsemi deli telesa. 

 

Slika 3: Vratar brani s celim telesom (EHF, 1994)  

 

MI POČNEMO TAKO NE PA TAKO 

Če vratar obrani žogo, jo lahko vrže 

nazaj v igro.   

 

Slika 4: Vratar vrača žogo v igro (EHF, 1994) 

Če obrambni igralec odbije žogo čez 
prečno črto, ostane žoga v posesti 
nasprotne ekipe. 

 

MI POČNEMO TAKO NE PA TAKO 

Giblješ se lahko po celem igrišču, razen 

v vratarjevem prostoru. 

 

Slika 5: Gibanje igralcev (EHF, 1994) 

Ne smeš stopiti v vratarjev prostor ali na 

črto vratarjevega prostora z žogo v 

rokah. 

 

Slika 6: Omejen prostor (EHF, 1994) 
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MI POČNEMO TAKO NE PA TAKO 

Žoga, ki leži v vratarjevem prostoru, je 

vratarjeva. 

 

Slika 7: Vratarjeva žoga (EHF, 1994) 

Če žoga leži v vratarjevem prostoru, je 

ne smeš pobrati. 

 

MI POČNEMO TAKO NE PA TAKO 

Z žogo lahko igraš z glavo, trupom, 

rokami, dlanmi, stegni in koleni. 

 

Slika 8: Igra z žogo (EHF, 1994) 

Z žogo ne smeš igrati z nogo pod 

kolenom. Žoge ne smeš brcati. 

 

Slika 9: Prepovedano igranje z nogo (EHF, 1994) 

 

MI POČNEMO TAKO NE PA TAKO 

Žogo lahko držiš v roki tri sekunde. 

 

Slika 10: Držanje žoge (EHF, 1994) 

Žoge ne smeš držati v roki dlje kot tri 

sekunde. 
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MI POČNEMO TAKO NE PA TAKO 

Z žogo lahko narediš tri korake. 

 

Slika 11: Trije koraki (EHF, 1994) 

Z žogo ne smeš narediti več kot treh 

korakov. 

 

MI POČNEMO TAKO NE PA TAKO 

Žogo lahko odbijaš, kolikor časa želiš. 

 

Slika 11: Odbijanje žoge (EHF, 1994) 

Če si žogo odbijal in jo prijel v roke, je ne 
smeš več odbijati. 

 

MI POČNEMO TAKO NE PA TAKO 

Žogo lahko vzameš iz nasprotnikove 

roke, ki je odprta. 

 

Slika 12: Dovoljeno odvzemanje žoge (EHF, 

1994) 

Nasprotniku ne smeš vzeti žoge z grobim 

oviranjem ali ustavljanjem. 

 

Slika 13: Prepovedano odvzemanje žoge (EHF, 

1994) 
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MI POČNEMO TAKO NE PA TAKO 

Če gre žoga z igrišča, jo nasprotnik vrže 

nazaj v igro. Pri tem mora stopiti z nogo na 

stransko črto. 

 

Slika 14: Noga na stranski črti (EHF, 1994) 

 

 

MI POČNEMO TAKO 

Če je nad igralcem storjen prekršek, dobi žogo njegova ekipa. 

 

Slika 15: Prekršek nad igralcem (EHF, 1994) 

 

MI POČNEMO TAKO NE PA TAKO 

Če je nasprotnik naredil prekršek nad 

teboj, ko bi lahko dosegel zadetek, imaš 

pravico streljati najstrožjo kazen. 

 

Slika 16: Izvajanje najstrožje kazni (EHF, 1994) 

Nasprotnika ne smeš ovirati, če je pred 

golom in ima možnost doseči zadetek. 

 

Slika 17: Prepovedano oviranje nasprotnika 

(EHF, 1994) 
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MI POČNEMO TAKO NE PA TAKO 

Če boš igral nešportno, te bo v igri 

zamenjal soigralec. V igro boš lahko 

ponovno stopil pozneje. 

 

Slika 18: Nešportno obnašanje (EHF, 1994) 

Potiskanje, vlečenje, udarjanje in držanje 

nasprotnika je prepovedano. 

 

Slika 19: Prepovedano obnašanje (EHF, 1994) 

 

MI POČNEMO TAKO 

Igraj pošteno! 

 

Slika 20: Poštena igra (EHF, 1994) 

 

2.4.2.2 Pravila rokometa, ki jih uporabljamo pri nas 

Mere igrišča 

Za igranje malega rokometa moramo zagotoviti igrišče, ki je prilagojeno starosti.  

Igrišče za mali rokomet je manjše od pravega. Je prav tako pravokotne oblike, in 

sicer v širino meri 12 metrov, v dolžino pa od 20 do 24 metrov ali nekoliko večje, 32 

metrov x 16 metrov. V primeru prisotnosti pravega rokometnega igrišča lahko 

pripravimo tri malorokometna igrišča v izmeri 20 m x 13 m. To večinoma pride v 

poštev v primeru organizacije turnirja ali velikega števila vadečih. 
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Slika 21: Mere igrišča za mali rokomet (Šibila, 2004, 105) 

 

 

Slika 22: Mere igrišča, kadar standardno rokometno igrišče razdelimo na 3 malorokometna (Šibila, 

2004, 105) 

 

Črte igrišča 

Črte igrišča so široke 5 centimetrov. 

 

Črta vratarjevega prostora je od središča gola s polkrogom označena črta, 

oddaljena 5 metrov. Šibila, Bon in Pori (2006) predlagajo, da zarišemo dva loka 

dolžine 4 metre (5 metrov). Središče loka je oddaljen 0,5 do 1 metra od vratnice v 

notranjost gola. S tem dosežemo, da je oddaljenost od gola na krilnem položaju 3 

metre (4 metre) in na sredini igrišča 4 metre (5 metrov).  
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Črta kazenskega strela je 5,5 metra oddaljena od gola. Črta kazenskega prostora je 

od središča gola s polkrogom označena prekinjena črta,  oddaljena je 7 do 8 metrov. 

 

Črte vratarjevega prostora, kazenskega prostora, kazenskega meta lahko narišemo s 

kredo, uporabimo širok barvni lepilni trak ali si pomagamo z drugimi že zarisanimi 

črtami. Pri uporabi 6-metrskega kazenskega prostora le-tega zmanjšamo tako, da gol 

potisnemo 1 do 2 metra v notranjost igrišča. Če pa uporabljamo košarkaško igrišče, 

uporabimo črto, ki označuje met za tri točke. Tudi v tem primeru gol potisnemo 2 

metra v notranjost igrišča. 

 

Vrata 

Gol je manjši kot pri pravem rokometu. Običajno meri 2,4 m x 1,6 m. Lahko pa gol 

znižamo, da dobimo mere 3 m x 1,7 m. Znižanje je mogoče s prečko ali lepilnim 

trakom. 

 

Gol je navadno lesen ali iz naravnih materialov. Če je število golov omejeno, lahko te 

nadomestimo z različnimi orodji, blazinami ali preprosto narišemo gol na steno. 

 

 

Slika 23: Primera zmanjšanih rokometnih vrat (Šibila, 1999, 106) 
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Žoga 

Žoga je navadno usnjena ali iz umetnih materialov. Pomembno je, da je otrokom 

vizualno privlačna in prilagojena, in sicer: mehka, primerne teže, primerna za 

vodenje, primerna za držanje z eno roko. Obseg žoge meri med 44 in 49 cm.  

 

Ostala oprema 

V primeru tekme ali turnirja v mini rokometu potrebujemo naslednjo opremo: 

 uradni zapisnik, 

 igralno uro, 

 semafor in  

 zvočne signale. 

 

Moštvo 

Mini rokomet je igra, ki jo lahko igrajo dečki in deklice v mešanih ekipah. Ekipo 

sestavljajo igralci stari od 6 do 10 let. V igri morajo sodelovati vsi igralci, če je le 

možnost tudi v vlogi vratarja. Igralci, ki igrajo, morajo nositi drese enakih barv, ki se 

ločijo od nasprotnikovih. Dovoljeno je nositi tudi markirne majice. Za začetnike je 

primerna igra s štirimi igralci in vratarjem (4 + 1), pozneje tudi s petimi igralci in 

vratarjem (5 + 1).  

 

Rokometni vratar 

Vratar pri rokometu je eden od sedmih igralcev na igrišču. Njegovo mesto v ekipi je 

najbolj specifično, kakor so specifični tudi tehnično-taktično delovanje in pravila igre. 

Z rokometnimi pravili je na igrišču določen prostor, kjer se lahko nahaja vratar in ga 

imenujemo vratarjev prostor. V tem prostoru je vratarju dovoljen dotik žoge z vsemi 

deli telesa. Iz tega prostora izvaja tudi vratarjev met, ki ga lahko izvede samo vratar 

in žogo pošlje nazaj v igro. V primeru, ko vratar zapusti vratarjev prostor, zanj veljajo 

ista pravila kot za ostale igralce (Šibila, Pori, Imperl, 2008). 

 

Pri malem rokometu navadno ne specializiramo otrok za igralno mesto vratarja. 

Poskrbimo, da se igralci izmenjujejo na tem mestu. Kljub temu moramo biti pazljivi, 

da ne postavljamo na to mesto igralcev, ki jih je tega položaja strah. 
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Čas igranja 

Čas igre traja 2 x 15 minut. V primeru turnirja se čas igre zmanjša na 2 x 12 minut. 

Med polčasoma je 5-minutni odmor.  

 

Začetek tekme 

Pred začetkom igre ekipi izžrebata, katera bo pričela tekmo z žogo in katera bo 

izbirala stran igrišča. Če ekipa pri žrebu izbere žogo, ima nasprotna ekipa pravico 

izbire strani igrišča in obratno. 

 

Začetni met izvaja vratar ekipe, ki jo v igro pošlje s podajo iz vratarjevega prostora. 

Pri mini rokometu ni središčne črte, kjer bi izvajali začetni met na začetku tekme in po 

vsakem prejetem zadetku, kakor je praksa v pravem rokometu. 

 

Konec tekme 

Tekme je konec po tridesetih minutah igre, ki jo prekine 5-minutni odmor med 

polčasoma, oziroma ob zvočnem signalu.  

 

Zadetek 

Žoga mora s svojim celotnim obsegom preiti črto v vratih, da je zadetek dosežen. 

 

Menjave 

Menjava rezervnega igralca med igro se lahko izvede kadarkoli in večkrat. Menjava 

se opravi tako, da rezervni igralec stopi na igrišče šele takrat, ko igralec, ki bo 

menjan, že zapusti igrišče. V primeru napačne menjave je igralec, ki je storil napačno 

menjavo, izključen. Igra se nadaljuje s prostim metom nasprotne ekipe. 

 

Prekrški in nešportno obnašanje 

Dovoljeno je: 

 uporabljati roke in dlani, da igralec žogo na ta način blokira ali odvzame; 

 nasprotniku odvzeti žogo z odprto dlanjo iz katerekoli smeri; 

 onemogočanje nasprotnika s telesom, tudi takrat, ko nima žoge; 

 da igralec s pokrčenimi rokami vzpostavi telesni stik z nasprotnikom, medtem 

ko si stojita nasproti, ga nadzira in spremlja. 
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Ni dovoljeno: 

 da igralec nasprotniku, ki drži žogo, le-to iztrga ali izbije iz rok; 

 da igralec blokira ali odriva nasprotnika z rokami, dlanmi ali nogami; 

 da igralec nasprotnika objema, drži, odriva, se vanj zaleti ali nanj skoči; 

 da igralec nasprotnika na druge načine (z žogo ali brez nje) nepravilno moti, 

ovira ali ogroža. 

 

Prekrški zaradi nešportnega obnašanja se kaznujejo progresivno. To pomeni, da 

posamezne prekrške kaznujemo s prostim metom ali sedemmetrovko, ampak se 

zahteva osebna kazen. Ta se začne z opominom in s težnjo po strožjih kaznih (Šibila, 

2004). 

 

Stranski met 

Ko žoga s celotnim obsegom preide vzdolžno ali prečno črto in se jo je zadnji dotaknil 

igralec, sodnik določi stranski met. Pri izvajanju mora igralec z eno nogo stopiti na 

vzdolžno črto, kjer je žoga zapustila igrišče. 

 

Prosti met 

Sodnik dosodi prosti met: 

 ko je storjen prekršek nad nasprotnim igralcem, 

 pri napačni igri z žogo, 

 pri napačnih menjavah in izvajanju raznih metov, 

 pri prestopih, 

 pri nešportnem obnašanju, 

 pri zavlačevanju igre. 

 

Prosti met igralec izvaja na mestu, kjer je bil storjen prekršek oziroma ob robu 

kazenskega prostora. Če kazenski prostor ni označen, se prosti met izvaja 2 metra 

od črte vratarjevega prostora. 

 

Kazni 

Kazni v mini rokometu niso enake pravemu rokometu. Igralca v blažjih oblikah 

nešportnega vedenja opozorimo, pozneje pa ga lahko tudi izključimo iz igre. Kadar je 
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igralec izključen, mora na klop. Nazaj v igro lahko vstopi, ko nasprotna ekipa doseže 

zadetek. Izključitev lahko traja največ eno minuto, če v tem času nasprotna ekipa ne 

doseže zadetka. 

 

Sojenje 

Sojenje lahko opravlja učitelj, trener ali igralci sami. V primeru tekme igro sodi sodnik. 

 

Druga, posebna pravila 

Ekipe morajo uporabljati samo osebno (individualno) obrambo. To pomeni, da je vsak 

igralec zadolžen za svojega napadalca po celotnem igrišču. V primeru conske 

obrambe sodnik najprej opozori trenerja in igralce. V primeru ponovnega igranja v 

conski obrambi sodnik izključi trenerja in kaznuje moštvo. Ekipi se morata pred 

začetkom tekme in po njej pozdraviti med seboj. V primeru neodločenega izida se 

streljajo kazenski streli (Repenšek, Bon, 2007). 

 

2.4.3 TEHNIČNO-TAKTIČNI ELEMENTI ROKOMETA 

Tehnično-taktične prvine rokometne igre lahko imenujemo tudi rokometna motorika. 

Ker se izvajajo po določenih biomehaničnih zakonitostih, se imenujejo tehnične. 

Taktične pa zato, ker jih vedno izvajamo z določenim taktičnim namenom. Tehnika in 

taktika sta neločljivi, zato jih v praksi navadno obravnavamo enotno. V literaturi pa 

sta pogosto ločeni. K rokometni motoriki torej prištevamo vse aktivnosti, ki se 

dogajajo med rokometno igro. Rokometno motoriko delimo na motoriko, ki zajema 

dejavnosti igralcev, ki se izvajajo brez žoge, to so teki v različne smeri, prisunski 

koraki, skoki, padanja, vstajanja, in specifično motoriko. Ta pa je tista, ki zajema 

dejavnosti igralcev, ki so povezane z žogo. To je vodenje, podajanje, lovljenje, streli 

na vrata ipd. (Šibila, 2004). 

 

Učenje tehnično-taktičnih elementov zahteva veliko ponavljanj. Na ta način jih 

avtomatiziramo. To pomeni, da jih izvajamo brez razmišljanja. Da pride do 

avtomatizacije, je treba za lažje tehnično-taktične elemente izvesti od 3500 do 7000 

pravilnih izvedb. Zahtevnejši elementi zahtevajo tudi preko 10 000 ponovitev. Za 

mlajše starostne skupine bi bilo treba vsaj polovico vadbene enote porabiti za 
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ponavljanje in utrjevanje teh elementov rokometne igre, saj imamo opravka s 

pozabljanjem in korigiranjem napačno naučenega (Radić, 2012). 

 

2.4.3.1 Vodenje žoge 

Vodenje žoge je sestavni del tehnike – taktike rokometa. Za začetnike, ki zelo radi 

uporabljajo vodenje, strokovnjaki ne priporočajo pretirane vadbe vodenja, saj s tem 

zmanjšujejo medsebojno sodelovanje. Hkrati lahko postane igra z vidika tehnično-

taktičnih prvin revnejša. Šele ko igralci usvojijo lovljenje in podajanje žoge, preidemo 

na poglobljeno vadbo vodenja žoge. Vadimo vedno v povezavi z drugimi tehnično-

taktičnimi elementi (Šibila, 2004). 

 

Pravilno vodenje od igralca zahteva, da je v preži (kolena so rahlo pokrčena) in žogo 

iz zapestja potiska navzdol. Ko se žoga odbije od tal z roko amortiziramo silo odboja. 

Pomembno je, da žogo vodimo ob telesu in se žoga ne odbija višje od pasu. Učence 

učimo vodenja žoge z obema rokama (Radić, 2012). 

  

2.4.3.2 Podajanje in lovljenje žoge  

Mnenje rokometnih strokovnjakov je, da je za zanesljivo in učinkovito igro odločilno 

znanje lovljenja in podajanja. Ko poučujemo ta dva elementa, ju ne ločujemo. Vedno 

ju učimo skupaj, dajemo pa poudarek enemu ali drugemu elementu. Igralec lahko pri 

rokometu drži žogo z eno ali obema rokama. Pogosteje uporabljamo držanje z eno 

roko, saj se iz tega položaja izvajajo podaje, streli in vodenja. Pri učenju in vadbi 

najmlajših moramo biti pozorni na velikost žog (Šibila, 2004). 

 

Cilj podajanja je, da igralec poda po najkrajši in najhitrejši poti. Podajanje mora biti 

natančno, kar je razvidno iz sprejema soigralca. 

 

Osnovne podaje pri rokometu so (Šibila, 2004): 

 

a) Komolčna podaja 

Komolčna podaja se uporablja za podaje na krajše razdalje. Po lovljenju po najkrajši 

poti žogo prenesemo v položaj za met. Nogi sta postavljeni diagonalno. Spredaj je 
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nasprotna noga roke, s katero mečemo. Položaj sprednjega stopala je usmerjen 

naprej, zadnjega pa postrani. Telo je nekoliko zasukano, roka pa v zamahu. Komolec 

je pred žogo in je dvignjen nad rameni. Na dlani, ki je obrnjena navzven, držimo 

žogo. Met izvedemo tako, da komolec vodimo čim dlje naprej in nato roko iztegnemo 

za žogo.   

 

b) Podaja z dolgim zamahom 

Kadar moramo podati žogo na večjo razdaljo, uporabimo podajo z dolgim zamahom. 

Podaja je podobna komolčni podaji, s tem da pri tej podaji uporabimo tudi mišice 

ramenskega obroča in trupa. Izrazitejša je diagonalna postavitev in odsuk telesa. V 

nasprotju s komolčno podajo je nasprotna roka rahlo pokrčena v predročenju. 

Težišče je pred metom na zadnji nogi in se prenese na sprednjo. Ko žoga zapusti 

roko, zamah sproščeno nadaljujemo in z zadnjo nogo naredimo korak naprej. 

 

c) »Rugby« podaja z obema rokama 

Podajo izvajamo tako, da držimo žogo z obema rokama v višini pasu. Nato jo tudi 

podamo z obema rokama od spodaj navzgor. »Rugby« podajo izvajamo v primerih, 

ko dva igralca, en z žogo in drugi brez, menjata mesti (križata) ter je razdalja med 

njima majhna.  

 

d) Podaja od tal 

Podaja se v tehničnem smislu izvaja kot komolčna podaja ali podaja z dolgim 

zamahom. Uporabljamo jo v igri ali pri vadbi, kadar se med podajalcem in igralcem, ki 

mu želimo podati žogo, nahaja nasprotni igralec. 

 

2.4.3.3 Streljanje (metanje) na vrata 

Cilj vsakega igralca oziroma ekipe je doseči zadetek. Tega dosežemo s strelom, ki je 

ena najbolj značilnih aktivnosti v rokometni igri. Poznamo različne načine streljanja 

(Šibila, 2004): 

 

 Strel z dolgim zamahom iznad glave s tal 

Tehnika gibanja je pri tem strelu podobna kot pri podaji z dolgim zamahom. Različna 

pa je taktika. Strel je izveden silovito in pri tem uporabimo vse mišično-tetivne 
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potenciale. Pri podaji je uporabljena moč meta manjša. Razlika je tudi v zaključku 

meta. Pri podaji žogo s prsti oplazimo in s tem povzročimo rotacijo žoge. Pri strelu pa 

s prsti in dlanjo zaključimo met. Strel uporabljamo ob zaključkih akcij, ko želimo 

doseči zadetek. 

 

 Strel v skoku 

Strel v skoku izvedemo po odrivu z nasprotne noge od roke, s katere streljamo. 

Koleno zamašne noge dvignemo navzgor in vstran. S tem povzročimo odsuk trupa, 

kar nam omogoča nasprotni zamah. 

 

Strel v skoku je v rokometu najpogosteje uporabljen strel. Analize kažejo, da je prek 

60 % vseh strelov izvedenih iz skoka. Igralci ga uporabljajo z namenom, da bi streljali 

čez nasprotne igralce, povečali strelni kot ali se približali vratom. 

 

 Strel s padcem 

Strel s padcem je največkrat uporabljen na položaju krožnega napadalca. Po 

sprejemu žoge ob črti vratarjevega prostora se igralec na tem položaju močno nagne 

proti vratarjevemu prostoru. Strel izvedejo kljub izgubi ravnotežja in padejo proti tlem. 

Padec lahko nevtralizirajo s padcem na obe roki, s kotaljenjem okoli vzdolžne osi ali s 

padcem na obe roki, ob katerem sledi drsanje po prednjem delu trupa. 

 Strel z odklonom 

Največkrat ga uporabljajo desničarji z desnega krila in obratno. 

 

 Strel z naklonom  

Največkrat ga uporabljajo desničarji pri strelih z levega krila in obratno. 

 

2.4.3.4 Varanje  

Namen varanja je preslepiti nasprotne igralce. Igralci začnejo neko aktivnost na 

pričakovan način, zaključijo pa drugače. Varanja se izvajajo s pomočjo sprememb 

smeri in hitrosti, z lažno podajo, z lažnim pogledom idr. (Šibila, 2004). 
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2.4.3.5 Preigravanje 

Preigravanje igralci večinoma izvajajo z žogo in je povezano z vsemi oblikami 

varanja. Glavni del varanja je vezan na spremembo smeri in ritma gibanja. Poznamo 

preigravanje z enojnim ali dvojnim varanjem ter obratom v eno ali drugo stran (Šibila, 

2004). 

 

2.4.3.6 Odkrivanje 

Igralci uporabljajo odkrivanje, da si omogočijo neoviran sprejem žoge oziroma podajo 

soigralca. Za odkrivanje igralca je značilno zaustavljanje ter sprememba smeri, 

hitrosti in ritma gibanja. Odkrivanje lahko poteka proti ali stran od igralca, ki ima žogo 

(Šibila, 2004). 

 

2.4.4 RAZVOJ IGRE V ROKOMETU 

Postopnost učenja rokometa od prvega do devetega razred osnovne šole zajema že 

učni načrt za osnovne šole. Postopnost razvoja igre do temeljnega znanja rokometa, 

katerega naj bi usvojili ob izstopu iz osnovne šole, je vidna s poučevanjem vsebin 

iger z žogo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ter z malim rokometom v 

drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Kovač et al., 2011).  

 

Zaporedje metodičnih korakov pri učenju in vadbi rokometne igre se začne z 

elementarnimi igrami. To so lovljenja, štafetne igre in moštvene igre, v katere je 

vključen vsaj en element specifične rokometne motorike (tehnično-taktičnih 

elementov), taktično reševanje problemskih situacij, ki so podobne kot pri rokometni 

igri, ter nekatera pravila rokometne igre. Nato sledijo prirejene igre oziroma igre s 

prirejenimi pravili. Pri slednjih moštvene igre priredimo, da dosežemo učno vzgojne 

smotre in cilje. To je npr. velikost igrišča, število igralcev, vrata … Vse to prilagajamo  

otrokovim oziroma igralčevim spretnostim in sposobnostim. Naslednji korak je igra na 

en gol z individualno (osebno) obrambo. Zmanjšamo tudi število igralcev. Število je 

lahko enakovredno v napadu in obrambi (2 : 2, 3 : 3, 4 : 4) ali pa je število 

napadalcev večje (3 : 2, 4 : 3, 2 : 2 + 2, 3 : 3 + 2). Učenje nadaljujemo z igro 2 x 3 : 3 

po celotni, z uradnimi pravili določeni igralni površini. Sledi igra na dva gola z 

individualno (osebno) obrambo (5 : 5, 6 : 6) po celotni igralni površini. Zadnji korak, 
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ko učenci predhodne obvladajo, je kompleksnejša igra z globokimi conskimi 

obrambami (3 : 3, 3 : 2 : 1, 1 : 5) in plitkimi (6 : 0, 5 : 1) ter kombiniranimi obrambami 

(4 : 2, 5 : 1) (Šibila, 2004). 

 

2.5 MALI ROKOMET IN ŠOLA 

 

2.5.1 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK ZA UČENJE MALEGA ROKOMETA 

Po vstopu v šolo se otrok sreča z novimi ljudmi, vzpostavlja nova poznanstva in 

prijateljstva ter se podreja novi avtoriteti, ki jo predstavlja učitelj. Poleg vseh 

odgovornosti in dolžnostih šola nudi tudi nova znanja in mu širi obzorja. Iz vseh 

pričakovanj šole in staršev nastane pritisk, ki se kaže v otrokovi samopodobi. 

Najpogosteje se osebni uspeh poistoveti s šolskim. Če je ta slab, je pomembno, da 

otrok išče potrditve v drugih dejavnostih. To je lahko šport, v katerem lahko najde 

samopotrditev. Šport, torej tudi mali rokomet, je dejavnost, kjer se lahko otrok 

uveljavi, doživlja uspehe, zadovoljstvo in ustvarja boljšo samopodobo ter zgradi 

samozavest (Šibila, Bon, Kuželj, 1999). 

 

Da pa učitelj kar najbolje vpliva na razvoj otrokovih psihofizičnih sposobnosti, mora v 

osnovi poznati  anatomske in fiziološke ter druge otrokove značilnosti. Torej moramo 

celoten proces predmeta šport prilagoditi otrokovi starosti, sposobnostim in 

značilnostim (Šibila, Bon, Kuželj, 1999). 

 

2.5.1.1 Anatomsko-fiziološke značilnosti 

V obdobju od 6. do 11. leta je otrok dovzeten za nove izkušnje in znanja. To je 

obdobje, ko so otroci stalno v gibanju in je pogostost poškodb večja. Pri načrtovanju 

športa moramo paziti na težavnost nalog, poskrbeti za varnost otrok ter izbirati vaje in 

igre, primerne starosti. Značilno je, da se telesni razvoj upočasni, rast umiri, hrbtenica 

se ukrivi, pojavljajo pa se tudi prve razlike med deklicami in dečki. Te se kažejo v teži, 

višini in v znakih pubertete. Skladno z razvojem mišic, ki se v tem obdobju poveča, 

moramo paziti pri izbiri vaj. Te morajo biti sestavljene tako, da predolgo ne 

obremenjujemo istih mišičnih skupin in vaje zato pogosto spreminjamo. Za razvoj 

živčnega sistema je značilno, da se otrok po zahtevnem delu hitro utrudi. Zato je 
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treba prilagajati oblike in metode dela značilnostim in sposobnostim otrok. Srce v tem 

obdobju raste počasneje in srčni utrip je še vedno višji kot pri odraslem človeku. Pri 

kratkotrajnih obremenitvah je otroško srce zelo sposobno. Izogibati se moramo 

pogostemu in dolgotrajnemu naporu, saj lahko povzroči razširjenost srca in 

poškoduje srčno mišico. Zato moramo biti pri načrtovanju ure zelo pozorni na načelo 

postopne obremenitve (Šibila, Bon, Kuželj, 1999).  

 

2.5.1.2 Razvoj motoričnih sposobnosti 

Motorične sposobnosti so v tem obdobju že dokaj razvite, kar se kaže v napredku  

moči, hitrosti, natančnosti in usklajenosti gibov ter zahtevnejših oblik gibanj in 

koordinacije. Z dozorevanjem centralnega živčnega sistema pa se opazi boljše 

usklajevanje in obvladanje gibov.  Otrok je pri devetih letih sposoben skakati, teči, se 

loviti, preskakovati, plavati, drsati, igrati z žogo, voziti kolo. Hitrost psihomotoričnega 

razvoja je v predšolskem in šolskem obdobju višja. Z rokometno igro pa se posebej 

razvijajo hitrost, vzdržljivost, koordinacija, natančnost, repetitivna in eksplozivna moč 

ter agilnost (Šibila, Bon, Kuželj, 1999).  

 

2.5.1.3 Čustveni in socialni razvoj otrok 

Nadzorovanje čustev v tem obdobju je vse uspešnejše, hkrati pa začnejo bolj 

razumsko presojati čustvena vedenja. Intenzivneje se pojavi strah, ki ga lahko 

premagamo s pomočjo športa. S športom, uživanjem in uspehom pa se posledično 

dviguje samozavest in samopodoba. Pri deklicah je v tem obdobju značilno, da 

kažejo v primerjavi z dečki več čustvenega razpoloženja. Razpoloženje in interesi se 

prav tako hitro menjavajo, kar upoštevamo pri izbiri primerne metode in oblike dela. 

Preko čustvenega razvoja se kaže socialni. Ta se kaže prek odnosa do vrstnikov, 

staršev, učitelja idr. V prvih razredih se učenci družijo predvsem z vrstniki, s katerimi 

počasi navezujejo stike. Učiteljev vpliv na učence je velik. Ta pozneje upada in večji 

pomen imajo sošolci. Najpogosteje se družijo z vrstniki istega spola. Značaj igre se 

spremeni, otrokom postane pomembnejši potek in končni izid igre. Otroci se 

podrejajo interesom skupine, upoštevajo pravila iger, katerih se dosledno držijo, 

predvsem v svojo korist. Zato ima učitelj težko nalogo, saj mora natančno vedeti, kdo 

krši pravila, kdo je zmagovalec in kdo poraženec (Šibila, Bon, Kuželj, 1999).  
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2.5.2 VSEBINE MALEGA ROKOMETA V UČNEM NAČRTU 

Poleg ostalih športnih dejavnosti, s katerimi se učenci v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju srečajo, je zelo pomembna dejavnost motorika z žogo. 

Učenci naj bi v tem obdobju usvojili temeljna gibanja in preproste igre z žogo 

(Dežman, Dežman, 1998). Te so elementarne igre in male moštvene igre. Igre z žogo 

v tem obdobju tako vplivajo na razvoj koordinacije, ravnotežja, natančnosti zadevanja 

in podajanja. Moštvene igre razvijajo športni duh, sodelovanje, samodisciplino in 

strpnost (Dežman, 2004). To naj bi predstavljalo tudi temelj za vse glavne igre z 

žogo, med katerimi je v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju mali rokomet. 

Pozneje, v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju,  pa rokomet. 

 

Postopnost posredovanja in nadgradnjo vsebin med razredi in med vzgojno-

izobraževalnimi obdobji smo prikazali v preglednicah (Kovač et al., 2011). Za nas so, 

poleg vsebin prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki predstavljajo temelje, 

pomembne vsebine malega rokometa v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

 

Preglednica 1 : Vsebine iger z žogo 

1. razred 2. razred 3. razred 

Praktične vsebine 

Poigravanje z baloni in različnimi žogami z roko, nogo, glavo, palico ali loparjem na 

mestu ali v gibanju. Nošenje in kotaljenje različnih žog na različne načine. 

Vodenje žoge z roko, nogo in palico na mestu, v gibanju naravnost in s 

spremembami smeri. 

Zadevanje različnih mirujočih ciljev s 

kotaljenjem žoge, metanjem z roko in 

udarjanjem žoge z nogo ali palico. 

Zadevanje med gibanjem različnih 

mirujočih in gibljivih ciljev s kotaljenjem 

žoge, metanjem (z eno ali obema 

rokama) in z udarjanjem žoge z nogo ali 

palico. 

Podajanje in lovljenje lahke žoge z 

obema rokama na mestu. 

Med gibanjem podajanje žoge z eno ali 

obema rokama, lovljenje in vodenje 

žoge. Podajanje in zaustavljanje žoge z 

notranjim ali zunanjim delom stopala na 

mestu in med gibanjem. 
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Nadzorovano odbijanje balona z rokami 

ali nogo. 

Nadzorovano odbijanje lahke žoge z 

rokami ali loparjem. 

Štafetne igre z žogo. 

Elementarne in male moštvene igre z žogo. 

Teoretične vsebine 

Izrazi in pojmi, ki se pojavljajo v gibanjih in igrah z žogo. 

Pravila posameznih iger in spoštovanje športnega obnašanja. 

 

Preglednica 2: Vsebine malega rokometa 

4. razred 5. razred  6. razred 

Praktične vsebine 

Elementarne igre, štafete in igre s prirejenimi pravili, ki vključujejo osnovno tehnične 

elemente rokometne igre. 

Osnovni tehnični in taktični 

elementi: lovljenje, 

vodenje, komolčna 

podaja, odkrivanje igralca 

brez žoge. 

Osnovni tehnični in taktični elementi: lovljenje žoge, 

komolčna podaja, podaja z dolgim zamahom iznad 

glave, vodenje žoge, prodor z žogo, strel z dolgim 

zamahom iznad glave. 

Odkrivanje igralca brez žoge. Kritje napadalca brez 

žoge. 

Elementarne igre, štafete 

in igre s prirejenimi pravili. 

Igra malega rokometa 1 + 3 in 1+ 4 z osebno obrambo. 

Teoretične vsebine 

Osnovni izrazi, povezani s tehniko in taktiko malega rokometa. Temeljna pravila 

malega rokometa in športno obnašanje. 

 

2.5.2.1 Obvezni program 

Predmet šport je vključen v redni pouk, kar pomeni, da je obvezen za vse učence. 

Delo je treba prilagoditi razvoju gibalnih in funkcionalnih sposobnosti učencev. 

Skupno je v osnovni šoli predmetu šport namenjenih 834 ur rednega pouka in 5 

športnih dni v vsakem šolskem letu. V 4. in 5. razredu učenci opravijo v vsakem 

razredu po 105 ur pouka in 5 športnih dni na leto (Kovač et al., 2011).  
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2.5.2.2 Dejavnosti, ki jih šola mora ponuditi 

To so dejavnosti, ki jih šola mora nuditi, učenci pa se vanje vključujejo prostovoljno. 

Po učnem načrtu za šport mednje spadajo šolske interesne dejavnosti, dopolnilni 

pouk in šola v naravi s poudarkom na plavanju in zimskih dejavnostih (Kovač et al., 

2011).  

 

Torej je priložnost tudi za sodelovanje učencev pri interesni dejavnosti mali rokomet v 

4. in 5. razredu, če so izpolnjeni pogoji in je prijavljeno zadostno število otrok. S to 

dejavnostjo popestrimo in obogatimo redni pouk, hkrati pa nadgradimo znanje 

malega rokometa učencev. 

 

Kuzma in Bon (2003) se s pomočjo Rokometne zveze Slovenije s projektom 

»Rokomet v osnovne šole« zavzemata za oživitev oziroma okrepitev rokometne 

dejavnosti v slovenskih osnovnih šolah. S tem šole lahko izkoristijo nudenje pomoči 

strokovno izobraženemu kadru pri izpeljavi krožka in tekmovanj.  

 

2.5.2.3 Dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi 

To so dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi, vključevanje vanje pa je prostovoljno. 

Mednje spadajo športna tekmovanja, tečaji, šole v naravi, športni tabori, dodatni 

športni programi in minuta za zdravje ter rekreativni odmor (Kovač et al., 2011). Tudi 

mali rokomet lahko zasledimo v teh dejavnostih. Poznamo šolska športna 

tekmovanja v malem rokometu, pozneje tudi v standardnem. Vsa so strokovno 

vodena in organizirana. Poznamo medrazredna in medšolska tekmovanja. Najbolj 

bistveno pri vseh tekmovanjih je, da so vzgojni cilji pomembnejši od športnega 

dosežka (Dežman, 2004). 

 

2.5.3 METODE POUČEVANJA 

Zelo pomemben del vadbenega procesa so učne metode. Metode dela pri pouku se 

uporabljajo pri izvajanju posameznih stopenj učnega procesa, od uvajanja do 

preverjanja znanja. Za učence njihova uporaba pomeni pridobivanje znanja in 

razvijanje sposobnosti (Poljak, 1974).  
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Pri predmetu šport poznamo različne metode poučevanja. To so načini, kako 

podajamo neko snov v posamezni etapi učenja gibanja ali gibalne dejavnosti. Z njimi 

želimo doseči maksimalen učinek. Razlike so vidne po vsebini ter načinu dajanja in 

sprejemanja gibalnih in taktičnih sporočil. 

 

V literaturi opazimo različna pojmovanja in razmišljanja za metode poučevanja. 

Poljak (1994) kot vzrok za nesporazume navaja, da definicijo učnih metod mnogokrat 

enačimo z vprašanji pouka, kot so: viri znanja, učnimi sredstvi, stopnjami učnega 

procesa, sociološkimi oblikami dela. 

 

Za razvoj rokometnih motoričnih sposobnosti uporabljamo štiri glavne skupine metod, 

ki se med seboj dopolnjujejo, a so po vsebini in načinu posredovanja tehnično-

taktičnih informacij različne. 

 

VERBALNE ali besedne metode 

Mednje spada razlaga, usmerjanje, opozarjanje, analiziranje in podobno. Te 

informacije se prenašajo preko govorno-slušnega prenosnika. Metode te vrste 

uporabljamo pri posredovanju novih informacij. Prav tako se dopolnjujejo z vidnimi in 

praktičnimi metodami (Šibila, 2004).  

 

VIZUALNE ali vidne metode 

V to metodo spadajo demonstracija, prikaz vizualnega materiala. Informacije učenci 

sprejmejo z vidom. S tem pridobijo vidno predstavo o gibanju ali kombinaciji gibanj in 

o medsebojnem sodelovanju.  Vizualne metode tako predstavljajo osnovo praktičnim 

(Dežman, Dežman,1998). 

 

PRAKTIČNE metode  

Med praktične metode spadajo analitična, sintetična, kombinirana, situacijska, igralna 

in tekmovalna metoda. S temi metodami posredujemo informacije predvsem z 

gibanjem. Vadeči jih sprejemajo predvsem preko kinestetičnih in vidnih kanalov. Od 

vseh metod so najpomembnejše, saj lahko učenci samo preko njih dobijo 

kinestetično predstavo o gibanjih, s katerimi rešujejo posamezne igralne situacije 

(Šibila, 2004). 
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- Analitična metoda  

Pri tej metodi se gibanje razbije na posamezne dele. Vadeče tako najprej seznanimo 

z bistvenimi deli posamezne prvine. Pozneje preidemo na učenje celotne tehnično-

taktične aktivnosti (Radić, 2012).  

Moderni didaktični pristop tej metodi ne priznava več veliko veljave, uporablja pa se 

predvsem:  

a) za odpravljanje napak, ki se pojavljajo pri izvedbi določenih tehnično-taktičnih 

elementov: s pomočjo predvaj poskušamo odpraviti tehnične-taktične napake ter 

ozavestiti vadeče o poteku gibanja;  

b) za učenje zapletenih tehnično-taktičnih prvin, da bi vadeči kljub pomanjkanju 

znanja in sposobnosti prvino izvedli v celoti;  

c) za učenje objektivno nevarnih prvin, kjer obstaja ob nepravilni izvedbi možnost 

poškodbe (Šibila, 2004).  

- Sintetična metoda se uporablja za učenje posameznih tehnično-taktičnih 

prvin v celoti. Prav tako se uporablja pri učenju povezave posameznih tehnično-

taktičnih prvin. Strel iz skoka učimo z zaletom proti golu; križanje levega zunanjega s 

srednjim zunanjim učimo s strelom na gol/podajo na pivot idr. (Šibila, 2004). Ker je 

število informacij pri tej metodi včasih preveliko, je pomembno, da gibanje ali pravila 

igre v začetku poenostavimo (Dežman, Dežman, 1998). 

- Ko s posamezno metodo ni moč doseči učnih smotrov, kombiniramo 

(kombinirana metoda) več učnih metod v logično celoto. Velikokrat se združuje 

sintetična in analitična metoda, situacijska, sintetična in analitična ... 

- Če je stopnja obvladovanja tehnično-taktičnih prvin na ravni, ki omogoča 

učenje tehnično-taktičnih prvin v olajšanih ali oteženih pogojih, uporabljamo 

situacijsko metodo. Torej v večini pri vadbi tipičnih igralnih situacij (Šibila, 2004). 

- Igralna metoda je naravna metoda. S to metodo se uči rokometna igra in 

sposobnosti se razvijajo z elementarnimi igrami, igrami s prirejenimi pravili ali s pravo 

igro. S to metodo pri otrocih zagotovimo veselje, čustveno doživljanje, sproščenost, 

motiviranost, reševanje igralnih situacij. Metoda igre je primerna za igralce vseh 

starostnih kategorij (Pavšič, Šibila, 1991).  

- S tekmovalno metodo preverimo tekmovalno pripravljenost posameznih 

igralcev in ekipe. Preverjanje je primerno na prijateljskih in pripravljalnih tekmah. 
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Slabosti tako lažje odpravimo (Radić, 2012). Razredni učitelj lahko pripravi 

tekmovanje oziroma tekmo v učni uri. 

 

IDEOMOTORNA metoda 

Informacije pri tej metodi pritekajo predvsem iz gibalnega spomina. Za to metodo je 

značilno, da si brez aktivnega gibanja v mislih predstavljamo potek giba ali kompleks 

gibov. Ta metoda je pri začetnikih ali učenju zapletenejših gibanj zelo pomembna. 

Pred tem mora imeti učenec razvito vizualno in gibalno predstavo o gibanju (Šibila, 

2004). 

 

2.5.4 UČNE OBLIKE 

Z izbiro pravilne učne metode bomo v določeni situaciji izkoristili čas, prostor, 

naprave in pripomočke. S tem lahko povečamo učinkovitost in vadbo popestrimo. 

Poznamo temeljne in sestavljene organizacijske učne oblike. 

 

Temeljne učne oblike so samostojne in se med seboj ločijo po načinu izkoriščanja 

prostora, zaporedju izvajanja izbranih nalog, izbiri gibalnih nalog in načinu 

obremenjevanja. Mednje spadajo frontalna učna oblika, poligon in obhodna vadba. 

 

Frontalna učna oblika vsebuje gibalne naloge, ki so razvrščene po metodičnem 

postopku in so v skladu s smotri in cilji vadbe. Učenci pri tej obliki vadbe vaje izvajajo 

hkrati, bodisi vsak zase (individualno), v dvojicah (delo v paru) ali skupinsko. Naloge 

so v različnih razporeditvah (kolonah, krogih, vrstah). Poznamo zaporedne in 

vzporedne frontalne učne oblike. Pri prvi učence razdelimo v manjše skupine, ki 

opravljajo naloge zaporedno glede na čas ali število ponovitev. Pri vzporedni učni 

obliki učenci, ki so razporejeni individualno ali na manjše skupine, opravljajo naloge 

hkrati glede na časovno omejitev ali število ponovitev. 

 

Poligon je oblika dela, ki jo lahko uporabimo za popestritev dela, utrjevanje ali 

izpopolnjevanje različnih gibanj razvijanje koordinacije in aerobne vzdržljivosti v 

primeru časovno daljše vadbe. Poligon lahko izvajamo na način, ki od otrok zahteva 

točno določen način gibanja ali način s poljubno oblikovanim gibanjem.  
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Krožna ali obhodna vadba je oblika, s katero izpopolnjujemo gibanja in razvijamo 

nekatere gibalne sposobnosti, predvsem moči in vzdržljivosti. Pri tej učni oblik vsaka 

postaja predstavlja eno gibalno nalogo. Postaje so logično razporejene po prostoru, 

gibalne naloge pa so v logičnem zaporedju. Količina vaj je odvisna od vsebine in 

cilja. Po postajah so učenci razporejeni individualno, po parih ali trojicah in so na 

postaji določen čas oziroma glede na število ponovitev. Med prehajanjem po postajah 

imamo odmor. Ko obiščejo vse postaje, so opravili vse naloge. 

 

Sestavljene učne oblike zajemajo delo na dveh ali treh postajah. Prehod med 

postajami je različen in odvisen od cilja.  

Vadba po postajah omogoča povečano učinkovitost dela in zanimanje učencev. 

Organizacijsko si lahko pomagamo z organizacijskimi in vsebinskimi vadbenimi 

kartoni. Značilno je, da vadba zajema dve ali tri vadbene postaje, da so vsebine na 

postajah različne, vanje je vključenih več učencev, na postaji je lahko več sorodnih 

gibalnih nalog, menjava postaj. 

 

Vadba z dopolnilnimi in dodatnimi nalogami zajemajo glavno in eno ali dve pomožni 

postaji. Sprva vsi učenci vadijo na glavni postaji. Nato se učenci s težavami pri 

izvajanju gibalne naloge pomaknejo na postajo z dopolnilnimi nalogami, učenci z 

boljšim izvajanjem gibalne naloge pa na postajo z dodatnimi nalogami. Za 

učinkovitejše delo lahko uporabimo organizacijske in vsebinske vadbene kartone 

(Dežman, Dežman, 1998). 

 

2.5.5 VADBENA OPREMA  

Izpeljava vadbe ali tekmovanja zajema uporabo vadbene opreme, kot so učila, 

naprave in pripomočki. Učenci in učitelj potrebujejo tudi primerno obutev in oblačila. 

Vse mora zadostovati varnostnim in vzgojno-izobraževalnim standardom predmeta 

šport.  

 

Slikovna in pisna gradiva so učila ter predstavljajo vire novih sporočil. Naprave in 

pripomočki nam pomagajo pri posredovanju, organizaciji vadbe oziroma igranju 

tekem ter jih delimo na ponazorila in pomagala.  
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Ponazorila se v športu najpogosteje uporabljajo v obliki vizualnega in avdio-

vizualnega medija. Ta nam pomagajo pri posredovanju in sprejemanju sporočil. Med 

uporabnejšimi so vadbeni kartoni, na primer organizacijski, vsebinski in mešani 

(organizacijsko-vsebinski) kartoni. 

 

Za organizacijske kartone je značilno, da iz njih razberemo, kam se mora skupina in 

pomagala postaviti, časovna opredelitev vadbe, kako se skupina razvrsti in kaj počne 

na postaji ter kako menjajo postaje. 

 

1. Vsebinski vadbeni kartoni zajemajo opise s slikovnim gradivom gibalne 

naloge, način izvajanja ter časovno in številčno opredelitev. 

2. Mešani vadbeni karton vsebuje informacije prej omenjenih vadbenih kartonov. 

 

Pomagala so del opreme, ki nam omogočajo izvedbo vadbenega procesa oziroma 

tekmovanja. Za mali rokomet potrebujemo žogo, vrata, stožce, stojala, štoparice, 

označevalne majice (Dežman, Dežman, 1998). 

 

Žoga za rokomet je okrogla in izdelana iz usnja oziroma umetnega materiala. Te se 

glede na starost učencev razlikujejo v teži in obsegu. Za mali rokomet je prilagojena v 

trdoti in barvi. Obseg žoge meri med 44 in 49 cm. V modernem rokometu, v članskih 

selekcijah, se zaradi potrebe po hitri igri in lažjem rokovanju z žogo uporablja smola, 

ki izboljšuje oprijem. Smola je pri mlajših selekcijah prepovedana (Repenšek, Bon, 

2007).  
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Z vsebinami malega rokometa se razredni učitelji srečajo v 4. in 5. razredu devetletne 

osnovne šole. Učiteljevo poznavanje vsebin malega rokometa in uporaba različnih 

metod in oblik dela pomembno vplivajo na učenčevo naučeno znanje malega 

rokometa.  V raziskavi želimo ugotoviti stanje poučevanja vsebin malega rokometa v 

osnovnih šolah. Ugotavljali bomo priljubljenost poučevanja predmeta športa in 

malega rokometa. Raziskati želimo tudi pogoje poučevanja in ali pogoji vplivajo na 

poučevanje malega rokometa. Zanima nas tudi, kako uspešne in usposobljene ter 

pripravljene za dodatno izobraževanje na področju malega rokometa se čutijo učitelji. 
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3.0 CILJI  

 

CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem smo zastavili naslednje cilje: 

 Ugotoviti, kako radi učitelji poučujejo predmet šport in kako radi poučujejo vsebine 

malega rokometa. 

 Ugotoviti mnenje učiteljev, kako radi imajo učenci mali rokomet.  

 Ugotoviti mnenje učiteljev, v kakšnih pogojih poučujejo in ali pogoji vplivajo na 

poučevanje malega rokometa. 

 Ugotoviti, kako pogosto uporabljajo elementarne igre z žogo v uvodnem delu in 

žoge pri izvajanju gimnastičnih vaj. 

 Ugotoviti, katerim vsebinam učitelji po učnem načrtu namenijo največ pozornosti. 

 Ugotoviti, kakšne ekipe sestavljajo za igro. 

 Ugotoviti, ali pri igri pravila prirejajo in poenostavljajo. 

 Ugotoviti uspešnost in usposobljenost poučevanja ter pripravljenost dodatnega 

izobraževanja na področju malega rokometa. 
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4.0 METODE DELA 

 

4.1 VZOREC 

V vzorec je bilo vključenih 122 razrednih učiteljev 4. in 5. razredov devetletnih 

osnovnih šol.  

 

Spol  

 

Graf 4.1: Spol 

 

Iz grafa 4.1 razberemo, da je bilo v raziskavi med anketiranimi učitelji udeleženih 109 

(sto devet) žensk (89,3 %) in 13 (trinajst) moških (10,7 %). Ker smo raziskovali 

področje razrednega pouka, smo tudi pričakovali bistveno višji delež ženskega spola 

kot moškega. Pričakovanja so bila potrjena. Je pa delež moških vseeno visok, kar je 

posledica dejstva, da večji del moških razrednih učiteljev poučuje v drugem triletju kot 

v prvem. Povprečna starost anketiranih učiteljev je bila 42,2 let.   



Gašper Kump. Mnenje razrednih učiteljev o poučevanju malega rokometa. Magistrsko delo. Ljubljana, 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

41 
 

Razred poučevanja 

Graf 4.2: Razred poučevanja 

 

Graf 4.2 prikazuje, da je v raziskavi sodelovalo 79 (devetinsedemdeset) učiteljev 4. 

razreda (64,8 %), kar je višji delež kot delež učiteljev 5. razredov. Teh je bilo 43 

(triinštirideset) (35,2 %). 

 

4.2 SPREMENLJIVKE 

Za pridobitev rezultatov smo uporabili vprašalnik, ki smo ga priredili po vprašalniku 

Susman (2014) in ga sestavili s pomočjo izbrane literature. Vprašalnik je bil 

namenjen učiteljem razrednega pouka, ki poučujejo v 4. in 5. razredu devetletnih 

osnovnih šol.  

 

Vprašalnik smo objavili na spletni stani www.1ka.si in ga posredovali ravnateljem 

oziroma kontaktnim osebam osnovnih šol, ki so ga nato posredovali učiteljem 

razrednega pouka 4. in 5. razredov. Poleg objave na spletu je bil vprašalnik 

posredovan tudi v pisni obliki. 

 

Učitelji so odgovarjali na vprašanja različnih tipov, prevladovala pa so vprašanja 

zaprtega tipa. Skupaj je bilo zastavljenih 25 vprašanj. Prva vprašanja so bila 

splošnega značaja, in sicer so nas zanimali spol, starost in razred poučevanja. 

Sledila so vprašanja, ki se nanašajo na naš predmet in problem, ki je mali rokomet. 

Učitelje smo spraševali o priljubljenosti poučevanja predmeta šport in malega 

rokometa, mnenju o uspešnosti poučevanja malega rokometa, o pomembnosti 

vsebin po učnem načrtu, priljubljenosti malega rokometa med učenci, o materialnih 

http://www.1ka.si/
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pogojih in vplivih za poučevanje, o učnih metodah in oblikah, o posvečanju 

praktičnim in teoretičnim vsebinam.  

Vprašalnik je dodan v prilogi. 

 

4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Pridobivanje podatkov je potekalo februarja 2016. Vprašalnike so rešili razredni 

učitelji 4. in 5. razredov devetletnih osnovnih šol. Večino vprašalnikov so učitelji rešili 

preko spleta (spletni vprašalnik), potem ko so jim jih ravnatelji posredovali. Delež 

rezultatov smo pridobili tudi iz vprašalnikov, ki smo jih osebno v pisni obliki dostavili 

na šole.  

 

4.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Za obdelavo podatkov smo uporabili metode osnovne statistike (rezultati odgovorov 

so prikazani v odstotkih). Delno obdelavo podatkov je nudil spletni vprašalnik. 

Rezultate smo prikazali v pisni obliki s pomočjo tabel. Te smo obdelali s pomočjo 

računalniškega programa Microsoft Office Excele. Z zbranimi podatki in analizami 

smo preverili zastavljene cilje. 

Osnovna metoda raziskave je bila deskriptivna. 
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5.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

1. VPRAŠANJE: Kako radi poučujete predmet šport? 

Graf 5.1: Priljubljenost predmeta šport med učitelji 

 

Iz grafa 5.1 razberemo, da je med anketiranimi največ takih učiteljev (47,5 %), ki  

predmet šport radi poučujejo. Nekoliko nižji je delež učiteljev (36,1 %), ki ta predmet 

zelo radi poučujejo,13,9 % je takšnih, ki ga poučujejo dokaj radi, in 2,5 % tistih, ki 

neradi poučujejo predmet šport. Noben učitelj se ni odločil za odgovor, da predmet 

šport poučuje zelo nerad. 

 

Takšne rezultate smo na podlagi predhodnih raziskav pričakovali. Semič (2014) 

ugotavlja, da med razrednimi učitelji predmet šport ni najbolj priljubljen oziroma ni 

med tremi najbolj priljubljenimi za poučevanje. Kljub temu lahko rečemo, da je 

predmet šport med učitelji priljubljen, saj ga večina učiteljev rado in zelo rado 

poučuje. Jurak, Kovač in Strel (2002) so ugotovili, da je šport med učenci najbolj 

priljubljen predmet. 
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2. VPRAŠANJE: Katerim vsebinam po učnem načrtu namenjate največ 

pozornosti? 

Na podlagi raziskave priljubljenosti vsebin pri predmetu šport (Semič, 2014) 

predvidevamo, da bodo na prvih mestih atletske vsebine, naravne oblike gibanja in 

igre z žogo oziroma ena od športnih iger (pri nas smo jih razdelili na posamezne 

športne igre: mali rokomet, mala odbojka, mali nogomet, mala košarka). 

 

Graf 5.2: Priljubljenost vsebin, ki jih učitelji postavljajo na prvo mesto 

  

Učitelji (38,5 %) so izmed vsebin, ki jim namenjajo največ pozornosti po učnem 

načrtu, najpogosteje uvrstili na prvo mesto vsebine naravnih oblik gibanj. Sledijo 

vsebine atletike (18,9 %) in gimnastike z ritmično izraznostjo (16,4 %). Vsebinam 

malega rokometa samo 5,7 % učiteljev namenja največ pozornosti.  
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Graf 5.3: Priljubljenost vsebin, ki jih učitelji postavljajo na drugo mesto 

  

Na drugo mesto so učitelji (32,8 %) največkrat uvrstili vsebine atletike. Sledijo jim 

vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo (15,6 %) in naravnih oblik gibanj (13,9 %). 

Mali rokomet je na drugo mesto uvrstilo 9,8 % učiteljev. 

 

Graf 5.4: Priljubljenost vsebin, ki jih učitelji postavljajo na tretje mesto 
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Vsebine male košarke so učitelji (21,3 %) največkrat uvrstili na tretje mesto, sledi ji 

mala odbojka (18,9 %)  in gimnastika z ritmično izraznostjo (18,9 %). Vsebine malega 

rokometa so na četrtem mestu (18,0 %) glede na tretjo izbiro vsebin, ki jim učitelji 

namenjajo največ pozornosti. 

 

Glede na dobljene rezultate učitelji največ pozornosti namenjajo vsebinam naravnih 

oblik gibanj, gimnastike in atletike. Športnim igram namenjajo učitelji manj pozornosti. 

Med njimi je najvišje med prvimi tremi izbirami mala košarka. Pričakovali smo višji 

delež učiteljev, ki namenjajo več pozornosti vsebinam malega nogometa. V povprečju 

učitelji malemu rokometu namenijo manj pozornosti kot ostalim vsebinam. Menimo, 

da učitelji namenjajo več pozornosti tistim vsebinam, za katere se počutijo bolj 

sposobni poučevati jih in za katere imajo ustreznejše pogoje za poučevanje.  

 

3. VPRAŠANJE: Kako radi poučujete mali rokomet? 

Graf 5.5: Priljubljenost malega rokometa za poučevanje 

 

Graf 5.5 nam prikazuje, kako radi učitelji poučujejo mali rokomet. Iz rezultatov 

razberemo, da je največ tistih učiteljev (50,0 %), ki radi poučujejo mali rokomet. 

Sledijo jim učitelji (30,3 %), ki dokaj radi poučujejo mali rokomet. Učiteljev, ki zelo radi 

poučujejo to panogo, je 9,8 % in 8,2 % je tistih, ki neradi poučujejo mali rokomet. 

Delež učiteljev, ki zelo neradi poučujejo mali rokomet, je 1,6 %. 

 

Učitelji večinoma radi in dokaj radi poučujejo vsebine malega rokometa. Priljubljenost 

poučevanja vsebin malega rokometa je nižja kot priljubljenost poučevanja predmeta 
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šport. Menimo, da je lahko razlog za nekoliko manjšo priljubljenost v pogojih za 

poučevanje in slabšem poznavanju te vsebine. 

 

4. VPRAŠANJE: Kako uspešni menite, da ste pri poučevanju malega 

rokometa? 

Graf 5.6: Mnenje uspešnosti poučevanja malega rokometa 

  

Graf 5.6 prikazuje mnenje učiteljev o tem, kako uspešne se počutijo pri poučevanju 

malega rokometa. Več kot polovica učiteljev meni, da so uspešni (56,5 %). 29,5 % 

učiteljev meni, da so dokaj uspešni, in le 6,6 % učiteljev meni, da so zelo uspešni. 

Delež učiteljev, ki menijo, da so neuspešni, je 4,9 % in 2,5 % učiteljev je takih, ki 

menijo, da so zelo neuspešni.     

 

Za poučevanje malega rokometa se učitelji počutijo večinoma uspešne in dokaj 

uspešne. Menimo, da na rezultate vplivajo pogoji za poučevanje in kompetentnost za 

poučevanje malega rokometa. Prav tako so rezultati uspešnosti poučevanja podobni 

odgovorom priljubljenosti malega rokometa med učitelji. To lahko pomeni, da se 

učitelji počutijo uspešne glede na njihovo priljubljenost poučevanja vsebin malega 

rokometa in obratno. Učitelji si lahko za uspešnost poučevanja malega rokometa 

postavljajo različne kriterije, zato bi bilo za realno stanje treba izvesti raziskavo z 

opazovanjem pri urah športa. 

  

6,6 % 

56,5 % 

29,5 % 

4,9 % 2,5 % 

Kako uspešni menite, da ste pri poučevanju 
malega rokometa? 

zelo uspešen/-šna

uspešen/-šna

dokaj uspešen/-šna

neuspešen/-šna

zelo neuspešen/-šna



Gašper Kump. Mnenje razrednih učiteljev o poučevanju malega rokometa. Magistrsko delo. Ljubljana, 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

48 
 

5. VPRAŠANJE: Koliko ur letno namenite poučevanju vsebin malega 

rokometa? 

Graf 5.7: Letno število ur učiteljev, namenjenih  malemu rokometu 

 

Iz grafa 5.7 je razvidno, da učitelji namenjajo malemu rokometu različno število ur. 

Največje število ur, ki ga učitelji namenijo za poučevanje malega rokometa je 27 ur 

(0,8 % učiteljev) in najmanjše samo 2 uri (0,8 % učiteljev). Največji delež učiteljev 

nameni poučevanju 10 ur (29,5 %), 11,5 % učiteljev 15 ur, 10,7 % učiteljev 5 ur, 9,8 

% učiteljev 8 ur, 8,2 % učiteljev 6 ur, 7,4 % učiteljev 7 ur, 4,9 % učiteljev 12 ur, 4,9 % 

učiteljev 4 ure, 3,3 % učiteljev 20 ur, 3,3 % učiteljev 9 ur, 2,5 % učiteljev 3 ure, 1,6 % 

učiteljev 14 ur in 0,8 % učiteljev 11 ur. V povprečju učitelji namenijo vsebinam malega 

rokometa 7,7 ure. 

 

Učni načrt daje učitelju avtonomnost pri načrtovanju predmeta šport. Učitelj mora 

poučevati vse vsebine, koliko pozornosti posveti določeni vsebini pa je njegova 

odločitev. Odločitev, koliko pozornosti nameni posameznim vsebinam, je odvisna od 

predznanja določene vsebine učencev. Malemu rokometu največ učiteljev (29,5 %) 
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nameni 10 ur letno. Menimo, da je 5 ur letno ali manj premalo za doseganje 

kakovostnega znanja malega rokometa učencev. 

 

6. VPRAŠANJE: Bi poučevanje malega rokometa raje prepustili drugemu 

učitelju, športnemu pedagogu, ali ga raje poučujete sami?   

Graf 5.8: Prepuščanje poučevanja malega rokometa 

 

Graf 5.8 prikazuje, da je 49,2 % učiteljev takih, ki radi sami poučujejo mali rokomet. 

Nekoliko nižji je delež učiteljev (46,7 %), ki bi poučevanje malega rokometa prepustili 

športnemu pedagogu. Zelo malo učiteljev (4,1 %) bi poučevanje malega rokometa 

prepustili drugemu razrednemu učitelju. 

 

Podobne rezultate smo pričakovali, saj smo med zbiranjem podatkov naleteli na 

veliko primerov, kjer razredni učitelji ne poučujejo predmeta šport, ampak to opravlja 

športni pedagog.   

49,2 % 

46,7 % 

4,1 % 

Komu bi prepustili poučevanje malega 
rokometa? 

Raje poučujem sam.

Športnemu pedagogu.

Drugemu razrednemu učitelju.
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7. VPRAŠANJE: Menite, da imajo učenci radi mali rokomet? 

Iz raziskav (Jurak, Kovač, Strel, 2002, Semič, 2014) je razvidno, da je predmet šport  

med učenci najbolj priljubljen predmet. Zato pričakujemo, da bodo učitelji podobno 

odgovorili tudi za mali rokomet.  

 

Graf 5.9: Priljubljenost malega rokometa med učenci po mnenju učiteljev 

 

Učitelji menijo, kakor je razvidno iz grafa 5.9, da ima več kot polovica učencev (60,7 

%) rado mali rokomet. Sledijo jim učitelji (27,0 %), ki menijo, da imajo učenci delno 

radi mali rokomet, in učitelji (10,7 %), ki menijo, da imajo učenci zelo radi rokomet. 

Zelo malo učiteljev meni, da imajo učenci neradi (0,8 %) ali zelo neradi (0,8 %) mali 

rokomet. 
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8. VPRAŠANJE: Ali menite, da šola ponuja ustrezne pogoje za poučevanje 

malega rokometa? 

 

Ustrezno število rokometnih žog 

Graf 5.10: Ustrezno število rokometnih žog 

 

Nekaj več kot polovica učiteljev (54,1 %) meni, da imajo na šoli ustrezno število žog. 

25,4 % učiteljev meni, da imajo delno ustrezno število žog. Petina učiteljev (20,5 %) 

meni, da na njihovih šolah nimajo ustreznega števila žog. 

 

Dežman in Dežman (1998) navajata optimalne in minimalne pogoje (število žog) za 

poučevanje malega rokometa. Minimalno naj bi imela šola eno rokometno žogo na 

štiri učence. Optimalni pogoji pa predvidevajo eno žogo na dva učenca oziroma eno 

žogo na enega učenca.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko trdimo, da določene šole ne nudijo ustreznega 

števila rokometnih žog. 

 

Ustrezne dimenzije žog 

Žoge, ki jih uporabljamo za poučevanje malega rokometa, morajo biti primerne 

velikosti, pravilno napolnjene in centrične, saj s tem zagotovimo pravilno odbijanje 

oziroma odskakovanje od tal (Dežman, Dežman, 1998). 
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Graf 5.11: Ustrezne dimenzije rokometnih žog 

 

Iz grafa 5.11 razberemo, da učitelji (56,6 %) podobno menijo, da šole nudijo ustrezne 

dimenzije žog. Delež učiteljev, ki menijo, da šola nudi delno ustrezne dimenzije žog, 

se je povečal (31,1 %). Hkrati pa se je zmanjšal delež  učiteljev (12,3 %), ki menijo, 

da so dimenzije žog neustrezne. Zadnji podatek nam pove, da na nekaterih šolah 

kljub neustreznemu številu žog nudijo tudi neustrezne dimenzije žog. 

 

Ustrezno število golov 

Graf 5.12: Ustrezno število rokometnih golov 

 

Po mnenju učiteljev (56,6 %) šole nudijo ustrezno število golov, 25,4 % učiteljev 

meni, da je število golov neustrezno in 18,0 %, da je število golov delno ustrezno.  
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Za poučevanje malega rokometa je nujno potreben gol. Učenci lahko med vadbo 

streljajo oziroma igrajo tudi na veliki rokometni gol. Za gol lahko uporabimo tudi druge 

pripomočke in orodja, kot so blazine, stojala za skok v višino. Lahko pa ga preprosto 

narišemo na steno s kredo (Šibila, 2004). Torej lahko učitelji z malo domišljije 

nadomestijo rokometna vrata na različne načine. 

 

Možnost nastavljivosti višine gola 

Glede na nizek delež ustreznega števila golov smo pričakovali visok delež 

odgovorov, kjer ni moč nastavljati višine zgornje prečke. 

 

Graf 5.13: Možnost nastavljivosti višine rokometnih golov  

 

Pričakovanja so bila potrjena. Kar tri četrtine (75,4 %) učiteljev meni, da šola ne nudi 

golov, na katerih bi lahko poljubno nastavili višino zgornje prečke. 14,8 % jih meni, da 

takšne gole imajo, in 9,8 % jih meni, da so njihovi goli delno nastavljivi po višini. 

 

Učitelj si lahko z višino oziroma velikostjo gola pomaga na različne načine. V primeru, 

da imamo veliki rokometni gol, ga lahko znižamo (zgornjo prečko) z uporabo vrvi 

oziroma močnega lepilnega traku.  
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Talne označbe 

Graf 5.14: Talne označbe za mali rokomet 

 

Več kot polovica učiteljev (50,8 %) je mnenja, da imajo primerne talne označbe. 30,3 

% jih meni, da talnih označb nimajo, in 18,9 odstotkov jih meni, da imajo delno 

primerne talne označbe za poučevanje malega rokometa.  

 

Novejši in večji športni objekti, na katerih obstaja možnost igranja standardnega 

rokometa, danes že predvidijo tri malorokometna igrišča in so ta označena. Problem 

je v nekaterih šolah, ki imajo še starejše oziroma manjše telovadnice, ki talnih označb 

sploh nimajo. Slabo označenost igrišča so potrdili tudi rezultati raziskave. Problem s 

talnimi označbami lahko rešimo preprosto z uporabo lepilnega traku. Z njim označimo 

predvsem vratarjev prostor na obeh straneh, kar že zadostuje za igro. 

 

  



Gašper Kump. Mnenje razrednih učiteljev o poučevanju malega rokometa. Magistrsko delo. Ljubljana, 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

55 
 

Dovolj vidne talne označbe 

Graf 5.15: Vidnost talnih označb 

 

Vidnost talnih označb je po mnenju učiteljev (55,7 %) dobra. 23,0 % učiteljev meni, 

da označbe niso dovolj vidne, in 21,3 %, da so označbe delno vidne. Kot navajajo 

pravila rokometa, morajo biti talne označbe enotne barve in široke 5 cm (Repenšek, 

Bon, 2007). 

 

Število malih stožcev 

 

Stožci so pripomočki, ki so nepogrešljiv del pri vadbi tako rokometa kot ostalih zvrsti 

športa. Glede na to, da uporabnost tega pripomočka ni omejena samo na mali 

rokomet, smo predvidevali, da imajo šole zadostno število malih stožcev. 

 

Graf 5.16: Ustrezno število malih stožcev 
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Predvidevanja so se uresničila, saj je večina učiteljev (78,7 %) mnenja, da imajo na 

šoli zadostno število malih stožcev. 12,3 % je tistih, ki menijo, da je število le-teh 

delno ustrezno, in 9,0 % tistih, ki menijo, da imajo na šoli premalo malih stožcev. 

 

Število velikih stožcev 

Graf 5.17: Ustrezno število velikih stožcev 

 

Podobno kot za število malih stožcev smo predvidevali tudi večinsko mnenje o 

zadostnem številu velikih stožcev. Za število velikih stožcev obstaja mnenje učiteljev 

(68,0 %), da jih je dovolj. Teh je v primerjavi z malimi stožci nekoliko manj. 

Neustrezno število velikih stožcev se je v primerjavi z malimi zvišalo, in sicer na 17,2 

%. Delno ustreznega števila velikih stožcev je 14,8 %.   

 

Učni pogoji in pripomočki so pogoji za uspešno izvedbo učnega procesa. Boljši kot so 

pogoji, pestrejša bo tudi izbira učnih oblik in metod. Iz raziskave po mnenju učiteljev 

je razvidno, da so pogoji okrnjeni, prav tako število pripomočkov. Pa vendar se lahko 

z malo domišljije pomanjkanje pripomočkov ali pogojev izboljša. Določene rešitve 

smo omenili zgoraj. Podobno je raziskovala Štemberger (2003), ki navaja možnosti 

za rešitve opreme in pripomočkov, ki učiteljem primanjkujejo. 

 

9. VPRAŠANJE: Menite, da pogoji za poučevanje malega rokometa na vaši šoli 

vplivajo na poučevanje malega rokometa? 

Graf 5.18: Mnenje učiteljev ali pogoji za poučevanje malega rokometa vplivajo na poučevanje malega 

rokometa 
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Največji delež predstavljajo učitelji (36,9 %), ki menijo, da pogoji delno vplivajo na 

poučevanje malega rokometa. Nekaj manj je tistih (34,4 %), ki so mnenja, da pogoji 

vplivajo. 14,8 % jih je mnenja, da zelo vplivajo, 9,8 %, da ne vplivajo, in 4,1 %, da 

sploh ne vplivajo. 

 

Glede na zbrane rezultate lahko vidimo, da večina učiteljev meni, da pogoji delno 

vplivajo in vplivajo na poučevanje malega rokometa. Kot smo že ugotovili, imajo po 

mnenju učiteljev nekatere šole primanjkljaj  pripomočkov in vadbene opreme. Na tem 

področju je torej še veliko prostora za izboljšave trenutnega stanja na nekaterih 

šolah. Le tako bo poučevanje malega rokometa še bolj kakovostno. 

  

14,8 % 

34,4 % 36,9 % 

9,8 % 

4,1 % 

Menite, da pogoji za poučevanje malega 
rokometa na vaši šoli vplivajo na poučevanje 

malega rokometa? 

Zelo vplivajo.

Vplivajo.

Delno vplivajo.

Ne vplivajo.

Sploh ne vplivajo.
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10. VPRAŠANJE: Z učnimi metodami se posreduje učne vsebine. Katere 

metode uporabljate in kako pogosto?  

 

Demonstriram sam 

Graf 5.19: Uporaba neposredne demonstracije 

 

Največ je učiteljev (57,4 %),  ki pogosto uporabljajo neposredno demonstracijo. 20,5 

% učiteljev redno uporablja to metodo in 14,8 % jo uporablja občasno. To učno 

metodo redko uporablja 6,6 % učiteljev in nikoli je ne uporablja 0,8 %. 

 

Demonstracija učitelja je predvsem v nižjih razredih osnovne šole zelo pomembna. 

Učenci se takrat prvič srečajo z določenimi vrstami gibanj. Zato jim je vizualizacija 

pravilnega gibanja v veliko pomoč, saj so v tem obdobju na stopnji konkretnologičnih 

miselnih operacij (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). Tega se zavedajo učitelji, ki jo 

uporabljajo redno in veliko. Seveda ostaja dvom v verodostojnost rezultatov. Ostaja 

možnost, da so učitelji odgovarjali glede na naša pričakovanja. Za ostale lahko 

predvidevamo, da več uporabljajo druge metode. Razlog je lahko tudi v slabem 

poznavanju gibalnih elementov oziroma se ne počutijo zmožne ali spretne izvajati 

demonstracijo.  
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Demonstrira učenec 

Graf 5.20: Uporaba posredne demonstracije 

 

Podobno kot za uporabo neposredne demonstracije se učitelji odločajo za posredno 

demonstracijo, ko učenec demonstrira učencem. 46,7 % učiteljev uporablja to 

metodo pogosto, 23,0 % občasno, 15,6 % redno, 13,1 % redko in 1,6 % učiteljev 

nikoli.  

 

To metodo učitelji uporabljajo, in sicer pogosto in občasno. Kadar demonstrira 

učenec, je pomembno, da zna pravilno izvesti gibanje. V našem primeru lahko 

tehnično-taktične elemente demonstrirajo učenci, ki trenirajo rokomet.   

 

Razlaga  

Graf 5.21: Uporaba razlage 
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Metodo razlage največ učiteljev (43,4 %) uporablja pogosto. Sledijo učitelji (29,5 %), 

ki jo uporabljajo občasno, redko (13,9 %) in redno (13,1 %). Noben učitelj ni 

odgovoril, da te metode ne uporabi nikoli. 

 

Večina učiteljev v naši raziskavi to metodo  uporablja pogosto in občasno. Metoda je 

pri poučevanju malega rokometa uporabna predvsem kot dopolnilo k demonstraciji 

pri učenju tehnično-taktičnih elementov, ko želimo učencem razložiti izvedbo oziroma 

opozoriti na napake.  

 

Pogovor 

Graf 5.22: Uporaba pogovora 

 

Podobno kot metodo razlage učitelji v največji meri metodo pogovora uporabljajo 

pogosto (48,4 %), občasno (24,6 %), redko (13,1 %), redno (12,3 %) in nikoli (1,6 %). 

Pogostost uporabe pogovora je primerljiva z uporabo razlage, saj večina to metodo 

uporablja pogosto in občasno. Pogovor je primeren za posredovanje povratnih 

informacij v zaključnem delu ure, s čimer ne zmanjšamo efektivnega časa učencev. 

Mnenje o metodi razlage in pogovora zapiše Štemberger (2004). Meni, da sta ti dve 

metodi pri urah športa kot samostojni manj zaželeni. Vprašamo se lahko, koliko si s 

posredovanjem teh metod učenci dejansko zapomnijo in predstavljajo določeno 

gibanje. Sta pa ti dve metodi uporabni kot dopolnilo k demonstraciji. Z njo 

pojasnjujemo, opozarjamo na napake in podobno. 
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Ogled posnetkov 

Graf 5.23: Uporaba ogledov posnetkov 

 

Manj kot polovica učiteljev (40,2 %) se metode ogleda posnetkov ne poslužuje nikoli. 

Četrtina vprašanih (26,2 %) ogled posnetkov uporabi redko. Občasno si s to metodo 

pomaga 16,4 % učiteljev, 13,1 % pogosto in 4,1 % redno. 

 

V primerjavi z ostalimi metodami je ogled posnetkov bistveno manj uporabljen. 

Rezultat je verjetno posledica pomanjkanja računalnikov, projektorjev in drugih IKT-

pripomočkov. Možnosti za popestritev in prikaz gibanj preko vizualnih pripomočkov je 

na šolah, kjer smo izvedli raziskavo, veliko. Vprašamo pa se lahko, ali je smiselno 

porabljati šolska sredstva za takšne projekte. Iz zgornjih ugotovitev je namreč 

razvidno, da je na nekaterih šolah problem že število osnovnih pripomočkov, kot so 

žoge, stožci. 
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11. Ali pri elementarnih igrah v uvodnem delu ure in gimnastičnih vajah 

uporabljate žoge? 

 

Pri elementarnih igrah v uvodnem delu ure 

Graf 5.24: Uporaba žoge pri elementarnih igrah v uvodnem delu ure 

 

Polovica vprašanih (50,0 %) uro športa pogosto začne z elementarno igro z žogo. 

25,4 % učiteljev jo uporablja občasno, 17,2 % redno, 6,6 % redko in 0,8 % nikoli. 

Elementarne igre uporabljamo v vseh delih učne ure. Z njimi razvijajo motorične 

sposobnosti (moč, koordinacijo, hitrost, ravnotežje, preciznost) in se seznanjajo z 

različnimi motoričnimi informacijami (Pistotnik, 1995). V našem primeru se seznanjajo 

s tehnično-taktičnimi elementi rokometne igre. Pomemben kriterij, ki ga moramo 

upoštevati pri izvajanju elementarne igre z žogo v uvodu, je ideomotorična 

povezanost z glavnim delom vadbene enote (vsebinsko in gibalno) (Pistotnik, 1999).  

Učitelji se za elementarne igre v uvodnem delu večinoma pogosto in občasno 

poslužujejo uporabe žoge, kar je pomembno za učenje malega rokometa v glavnem 

delu učne ure. 
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Pri gimnastičnih vajah 

Graf 5.25: Uporaba žoge pri gimnastičnih vajah v uvodnem delu ure 

 

Učitelji se pri gimnastičnih vajah manjkrat odločajo za uporabo žoge kot pri 

elementarnih igrah. Občasno žogo pri gimnastičnih vajah uporablja 33,6 % učiteljev, 

pogosto pa 31,1 % učiteljev, kar je veliko manj kot pri elementarnih igrah. Sledijo jim 

učitelji (19,7 %), ki se za to odločajo redko, redno (9,8 %) in nikoli (5,7 %).  

 

Učitelji večinoma občasno in pogosto uporabljajo žoge pri gimnastičnih vajah. 

Pomembno je, da se uporaba žog pri gimnastičnih vajah navezuje na glavni del učne 

ure. Kadar poučujemo mali rokomet, uporabimo pri vajah rokometne žoge. Če teh ni 

dovolj, lahko damo učencem druge žoge. Razloge za manjšo uporabo žog pri 

gimnastičnih vajah lahko pripišemo tudi primanjkljaju športnih pripomočkov (žog). 

 

12. VPRAŠANJE: Učne oblike so tiste, preko katerih poučujemo mali rokomet. 

Katere učne oblike uporabljate in kako pogosto jih uporabljate?  

 

Štafetne igre 

S štafetnimi igrami vplivamo predvsem na razvoj moči, hitrosti in koordinacije ter 

utrjujemo motorične sposobnosti (Pistotnik, 1999). Z njimi lahko vadbo malega 

rokometa popestrimo. Vanje pa vključujemo različne tehnično-taktične elemente 

rokometne igre (razni teki, vodenje žoge, podaje). 
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Graf 5.26: Pogostost uporabe štafetnih iger 

 

Več kot polovica učiteljev (64,8 %) to učno obliko uporablja pogosto, 17,2 % 

občasno, 12,3 % redno, 5,7 % redko in nihče nikoli.  

 

Vsi učitelji uporabljajo to učno obliko in v največji meri pogosto. Ta oblika dela je 

primerna tudi pri urah malega rokometa, predvsem v etapi utrjevanja in ponavljanja. 

Učencem hkrati ponuja igro, tekmovanje med seboj ter upoštevanje in podrejanje 

pravilom. 

 

Vadba po postajah 

Za to obliko je značilno, da vadba zajema dve ali tri vadbene postaje, da so vsebine 

na postajah različne, na postaji je vključenih več učencev, na postaji je lahko več 

sorodnih gibalnih nalog ipd. (Dežman, Dežman, 1998). V to učno obliko lahko 

vključimo različne tehnično-taktične elemente. Vadba je za učence zanimiva in 

uporabna pri utrjevanju in ponavljanju znanja.  
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Graf 5.27: Pogostost uporabe vadbe po postajah 

 

Večina učiteljev to obliko uporablja pogosto (55,7 %) in občasno (31,1 %). V učne ure 

jo redno vključuje 7,4 %, redko 4,9 % in nikoli 0,8 % učiteljev. 

 

To učno obliko učitelji uporabljajo nekoliko manj kot štafetne igre. Vadba po postajah 

izvzame igro otrok. Za posameznika pa ravno igra pomeni aktivnost, ki se je loti 

zaradi zadovoljstva, ne glede na končni rezultat (Videmšek in Jovan, 2002). S tem, 

ko je igre in posledično zadovoljstva manj, menim, da je ta oblika dela primernejša za 

starejše starostne skupine in bi jo učitelji v našem primeru morali uporabljati manj.  

 

Obhodna vadba 

Graf 5.28: Pogostost uporabe obhodne vadbe 
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Učitelji (50,0 %) to obliko dela, podobno kot vadbo po postajah, največkrat 

uporabljajo pogosto. Sledijo jim učitelji (33,6 %), ki to uporabljajo občasno, redno (9,0 

%), redko (5,7 %) in nikoli (1,6 %). 

 

Glede na podobnost odgovorov med obhodno vadbo in vadbo po postajah se lahko 

vprašamo, ali učitelji ločijo ti dve obliki. 

 

S to obliko izpopolnjujemo gibanja in razvijamo nekatere gibalne sposobnosti, 

predvsem moč in vzdržljivost. Vsaka postaja predstavlja eno gibalno nalogo. Spet je 

izvzet dejavnik igre, kar je za to starost manj primerno. Uporaba oblike pa je odvisna 

od ciljev, ki jih želimo doseči.  

 

Elementarne igre  v uvodnem delu ure 

Pomemben kriterij, ki ga moramo upoštevati pri izvajanju elementarne igre z žogo v 

uvodu, je ideomotorična povezanost z glavnim delom vadbene enote (vsebinsko in 

gibalno) (Pistotnik, 1999). Izbira igre pa je odvisna od cilja. Bolj kot je igra bogata s 

kompleksnimi elementi, večji je napredek v motoričnih in drugih sposobnostih. Te pa 

v uvodu služijo predvsem za ogrevanje, ki je aktivno (Pavčič, Šibila, 1991). Teh načel 

se moramo držati tudi pri poučevanju malega rokometa. Glede na to, da gre za 

(elementarno) igro, pričakujemo, da to obliko učitelji pogosto uporabljajo pri pouku. 

 

Graf 5.29: Pogostost uporabe elementarnih iger v uvodnem delu ure 
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Rezultati so v skladu s pričakovanji, saj je večji del odgovorov pogosta (47,5 %) in 

redna (24,6 %) uporaba elementarnih iger v uvodu. 20,5 % učiteljev to obliko 

uporablja občasno, 4,9 % redko in 2,5 % nikoli.  

 

13. VPRAŠANJE: Učni načrt za mali rokomet je razdeljen na posamezne 

sklope.  Koliko pozornosti namenite posameznim vsebinam malega 

rokometa v učnem načrtu?  

 

Praktične vsebine: Elementarne igre, štafete in igre s prirejenimi pravili, ki 

vključujejo osnovne tehnične elemente rokometne igre. 

 

Kot smo v raziskavi ugotovili, večji del učiteljev pri pouku pogosto uporablja štafetne 

in elementarne igre. Zato pričakujemo podobne rezultate, in sicer, da bo delež 

učiteljev, ki namenjajo tem praktičnim vsebinam, ki vključujejo osnovne tehnične 

elemente rokometne igre, visok. 

 

Graf 5.30: Pozornost, ki jo učitelji namenjajo elementarnim igram, štafetam in igram s prirejenimi 

pravili, ki vključujejo osnovno tehnične elemente rokometne igre 

  

Med anketiranimi je največ učiteljev (59,0 %), ki veliko vključujejo tehnične elemente 

v elementarne igre, štafetne igre oziroma igre s prirejenimi pravili. 20,5 % učiteljev te 

vključuje povprečno veliko, 11,5 % zelo veliko, 7,4 % malo in 1,6 % učiteljev zelo 
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malo vključuje osnovne elemente rokometne motorike v te igre. Za zadnje lahko 

predvidevamo, da ne poznajo najbolje tehničnih elementov rokometne igre. Namreč 

igre (elementarne, štafetne ali s prirejenimi pravili), ki vključujejo žogo, vsebujejo 

najmanj en element rokometne tehnike (vodenje, podajanje, streljanje).  

 

Učitelji tehniko največkrat pogosto vključujejo v igre in ji namenijo veliko pozornosti. 

Zelo pomembno pa je tudi učiteljevo znanje tehničnih elementov rokometne igre, saj 

le tako lahko zagotovimo kakovost naučenega.  

 

Praktične vsebine: Osnovni tehnični in taktični elementi (lovljenja, vodenja, 

komolčna podaja, strel z dolgim zamahom ...) 

Graf 5.31: Pozornost, ki jo učitelji namenjajo osnovnim tehničnim in taktičnim elementom rokometne 

igre  

  

Praktičnim vsebinam, ki vključujejo učenje tehnike in taktike, največ učiteljev (54,9 %)  

namenja veliko pozornosti. Sledijo učitelji (26,2 %), ki jim namenijo povprečno 

pozornost, 13,1 % jim jih nameni zelo veliko pozornosti, 4,9 % učiteljev nameni malo 

pozornosti in 0,8 % učiteljev nameni tehniki in taktiki zelo malo pozornosti. 

 

Osnovnim tehničnim in taktičnim elementom moramo nameniti veliko pozornosti. 

Šele obvladanje osnovnih prvin rokometne motorike omogoča igro (malega) 

rokometa. Po besedah Radića (2012) je potrebnih za usvojitev lažjih elementov 

rokometne igre 3500 do 7000 pravilnih ponovitev. Za težje pa tudi več kot 10000 

(pravilnih) ponovitev. Za učitelje torej to pomeni, da mora biti vadba sestavljena čim 
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bolj raznovrstno in od učencev zahteva veliko aktivnost. Zavedati pa se je treba tudi, 

da moramo določene, že (napačno) naučene tehnične in taktične elemente 

popravljati. 

 

Praktične vsebine: Igra malega rokometa (1 + 3 in 1 + 4 z osebno obrambo) 

Graf 5.32: Pozornost, ki jo učitelji namenjajo igri malega rokometa 

   

Igri malega rokometa učitelji (39,3 %) namenijo povprečno pozornost. Sledijo jim 

učitelji (27,0 %), ki igri namenijo veliko pozornosti, 22,1 % učiteljev ji nameni malo 

pozornosti, samo 4,1 % učiteljev zelo veliko pozornosti in 7,4 % zelo malo pozornosti. 

Igri malega rokometa največ učiteljev nameni povprečno in veliko pozornosti. Menim, 

da bi morali učitelji igri malega rokometa nameniti več pozornosti, saj s tem osmislijo 

naučene tehnično taktične elemente rokometne igre in, kar je še pomembneje, se 

igrajo. Za učitelje, ki igri malega rokometa namenjajo manj pozornosti, predvidevamo, 

da več pozornosti namenjajo učenju tehničnih in taktičnih elementov, slabše 

poznavanje igre ali pa so omejeni z vadbenim prostorom in pripomočki. 
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Teoretične vsebine: Osnovni izrazi, povezani s tehniko in taktiko malega 

rokometa, temeljna pravila malega rokometa in športno obnašanje 

Graf 3.33: Pozornost, ki jo učitelji namenjajo teoretičnim vsebinam malega rokometa 

  

Teoretično znanje zajema poznavanje izrazov za tehnično-taktičnih elemente, pravila 

igre malega rokometa, sodniške izraze in športno obnašanje. Tem vsebinam kar 40,2 

% učiteljev nameni povprečno pozornost in kar 25,4 % učiteljev malo pozornosti. 

Sledijo jim učitelji (24,6 %), ki temu namenjajo veliko pozornosti in 6,6 % učiteljev, ki 

nameni teoretičnim vsebinam zelo malo pozornosti. Samo 3,3 % učiteljev nameni 

teoriji zelo veliko pozornosti. 

 

Za kakovostno dosego ciljev in znanja učencev so teoretične vsebine malega 

rokometa zelo pomembne.  

 

14. VPRAŠANJE: Kakšne ekipe za igro sestavljate? 

 

Učenke in učenci skupaj 

Več kot polovica učiteljev (58,2 %) sestavlja heterogene ekipe glede na spol. 33,6 % 

učiteljev sestavlja take ekipe občasno in 8,2 % učiteljev takih ekip ne sestavlja. 
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Učenke in učenci ločeno 

Največ učiteljev (44,3 %) občasno sestavlja ekipe, ki so ločene glede na spol. 38, 6 

% učiteljev takih ekip ne sestavlja. Najmanj je tistih učiteljev, ki pri sestavljanju ekip 

ločujejo učence glede na spol.  

 

Včasih učenke in učenci skupaj, včasih ločeno 

Omenjene ekipe sestavlja 41,0 % učiteljev. Sledijo učitelji (35,2 %), ki take ekipe 

sestavljajo občasno, nikoli pa takih ekip ne sestavlja 23,8 % učiteljev. 

 

Učitelji se pri sestavljanju ekip glede na spol odločajo za različne skupine. Po učnem 

načrtu za šport je priporočljivo učence razvrščati na fantovske in dekliške skupine, saj 

prihaja do vse večjih razlik v biološkem razvoju in interesih (Kovač et al., 2011). 

 

15. VPRAŠANJE: Ali pri igri poenostavljate, prirejate pravila? 

Graf 5.34: Poenostavljanje in prirejanje pravil pri igri malega rokometa 

 

Da dosežemo smoter določene igre, lahko pravila igre prirejamo ali poenostavljamo. 

Med učitelji je 48,4 % tistih, ki pri igri poenostavljajo oziroma prirejajo pravila. 

Nekoliko manj, 36,1 % učiteljev, to počnejo občasno. Nikoli se poenostavljanja in 

prirejanja pravil pri igri ne poslužuje 15,5 % učiteljev. 

 

V našem primeru nekaj manj kot polovica učiteljev pri igri pravila prireja in 

poenostavlja, dobra tretjina pa to počne občasno. Menimo, da je zaradi postopnosti 

uvajanja v določeno igro to pomembno. Za uvajanje malega rokometa lahko pravila 
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prirejamo pogojem vadbe, potrebam določenih skupin različnih sposobnosti in 

razvojni stopnji otrok. S pomočjo prirejanja pomagamo otrokom, ki z igro niso dovolj 

seznanjeni in še ne obvladajo posameznih elementov rokometne motorike. S tem 

postane igra zanimivejša in dostopnejša (Pavčič, Šibila, 1991).  

 

 

16. VPRAŠANJE: Ali vaša šola nudi interesno dejavnost malega rokometa 

oziroma rokometni krožek malega rokometa?  

Graf 5.35: Interesna dejavnost malega rokometa na šolah 

 

Nekaj več kot polovica učiteljev (57,4 %) odgovarja, da njihova šola ne nudi interesne 

dejavnosti malega rokometa oziroma krožka malega rokometa. 42,6 % učiteljev pa 

meni, da šola te dejavnosti nudi. 

 

Mali rokomet je ena od interesnih dejavnosti, ki jih šola mora ponuditi in katere 

vključevanje učencev je prostovoljno. V našem primeru je učencem interesna 

dejavnost malega rokometa delno dostopna, saj je slaba polovica učiteljev 

odgovorila, da šola nudi to interesno dejavnost. Za izvajanje je poleg učitelja, ki 

spodbuja k vključevanju učencev v to dejavnost, pomembna tudi opremljenost in 

vadbeni pogoji za rokomet ter tradicija športa v šoli oziroma kraju. 
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17. VPRAŠANJE: Ali vaša šola sodeluje z izvenšolskimi interesnimi 

dejavnostmi malega rokometa (rokometnimi klubi)? 

Graf 5.36: Izvenšolska interesna dejavnost malega rokometa  

 

Na to vprašanje je večji del učiteljev (63,9 %) odgovorilo, da šole sodelujejo z 

izvenšolskimi interesnimi dejavnostmi malega rokometa. 36,1 % jih odgovarja, da 

šola z rokometnimi klubi izven šole ne sodeluje. 

 

Na klubski ravni je kakovost primarnega pomena. Tam skozi generacije poteka 

selekcija od mlajših dečkov do reprezentance. Pomembno je, da pri tem sodelujejo 

tudi šole. Kot navajata Kuzma in Bon (2002), prihaja do velikega neskladja med 

uspehi reprezentanc in klubov na eni strani in slabo razširjenostjo panoge v šolah na 

drugi strani. Za boljše sodelovanje med klubi in šolami je Rokometna zveza Slovenije 

pripravila in izvaja projekt »Rokomet v osnovne šole«. 

 

18. VPRAŠANJE: Ali šola nudi medrazredna in medšolska tekmovanja v malem 

rokometu za učence 4. in 5. razrede osnovne šole?   

 

Medrazredna tekmovanja: 4. razred 

Kar 86,1 % učiteljev je odgovorilo, da šola ne nudi medrazrednih tekmovanj v malem 

rokometu za 4. razrede, in samo 13,9 % učiteljev, da šola ta tekmovanja nudi. 
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Medrazredna tekmovanja: 5. razred 

Podoben rezultat smo ugotovili tudi pri izvajanju medrazrednih tekmovanj za pete 

razrede. 85,2 % učiteljev je odgovorilo, da medrazrednih tekmovanj v 5. razredu ni, in 

14,8 %, da ta tekmovanja so. 

 

Medšolska tekmovanja: 4. razred 

Učitelji (79,5 %) trdijo, da se ne udeležujejo medšolskih tekmovanj za 4. razred, da 

šola nudi ta tekmovanja, pa samo 20,5 % učiteljev. 

 

Medšolska tekmovanja: 5. razred 

Večina učiteljev (77,0 %) trdi, da se ne udeležujejo medšolskih tekmovanj za 5. 

razred, da šola nudi tovrstna tekmovanja, pa trdi 23,0 % učiteljev. 

 

Šole nudijo zelo malo možnosti udeležbe na medrazrednih in medšolskih 

tekmovanjih. Od šol se tega ne zahteva, saj jim učni načrt to ne zapoveduje. Učenci 

se vanje vključujejo prostovoljno. Razlogi za nizek delež tekmovanj za 4. in 5. 

razrede so lahko materialne narave, slabi pogoji za vadbo, nezanimanje za mali 

rokomet, organizacija in podobno. Ker učenci radi tekmujejo med seboj, bi moral 

obstajati večji delež šol, ki organizira takšna tekmovanja. Pri tekmovanjih pa so 

vzgojni cilji vedno nad končnim rezultatom tekmovanja.  
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19. VPRAŠANJE: Menite, da so v okolici šole primerne okoliščine za zanimanje 

učencev za učenje malega rokometa?   

Graf 5.37: Primernost okolice za zanimanje učencev za mali rokomet po mnenju učiteljev 

 

Poleg rednih ur športa, interesnih dejavnosti in raznih tekmovanj lahko na zanimanje 

učencev  vplivajo tudi pogoji v okolici. To so lahko igrišča z goli. Največ učiteljev (43,4 

%) meni, da so pogoji za zanimanje za mali rokomet v okolici primerni. 32,8 % jih 

meni, da so pogoji dokaj primerni, 14,8 %, da so zelo primerni, 6,6 %, da so 

neprimerni, in 2,5 %, da so zelo neprimerni. 

 

V okolicah šol so navadno igrišča z goli in označbami za rokomet, ne pa tudi za mali 

rokomet. Z malo iznajdljivosti se lahko ob zanimanju otrok za igro rokometa z raznimi 

pripomočki (kredami) narišejo talne označbe. V zadnjih letih se pojavlja nova oblika 

rokometa – ulični rokomet. Igra je namenjena predvsem mlajšim, ima poenostavljena 

pravila in igrišče je ulica. Igrišče otroci narišejo sami in gol lahko predstavljajo različni 

predmeti ali stena. S popularizacijo te oblike rokometa lahko pripomoremo k 

zanimanju učencev za mali rokomet in pozneje rokomet. 
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20. VPRAŠANJE: Menite, da bi s primerno infrastrukturo in opremo pripomogli 

k večjemu zanimanju za mali rokomet? 

Graf 5.38: Vpliv infrastrukture in opreme na zanimanje za mali rokomet po mnenju učiteljev 

 

Iz grafa 5.38 razberemo, da 45,9 % vprašanih učiteljev ne ve, ali bi z boljšo 

infrastrukturo in opremo pripomogli k večjemu zanimanju za mali rokomet. Nekoliko 

nižji delež učiteljev (42,6 %) pa je mnenja, da bi ob izboljšanju pogojev povečali 

zanimanje. 11,5 % jih je mnenja, da se zanimanje ne bi povečalo. 

 

Poleg učitelja so pogoji so tisti, ki omogočajo kakovostno učno uro. Glede na pogoje 

za poučevanje malega rokometa smo pričakovali višji delež učiteljev, ki menijo, da bi 

s primerno opremo in infrastrukturo pripomogli k večjem zanimanju za ta šport. 
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21. VPRAŠANJE: Menite, da imate za poučevanje praktičnih in teoretičnih 

vsebin malega rokometa dovolj znanja?  

Graf 5.39: Znanje učiteljev za poučevanje malega rokometa  

 

Kompetentnost učitelja je za poučevanje pomembna. Približno tretjina učiteljev (36,9 

%) meni, da ima za poučevanje malega rokometa dovolj znanja. 36,1 % učiteljev pa 

je mnenja, da znanja nimajo dovolj, in 27,0 % jih meni, da ne vedo, ali imajo znanja 

dovolj.  

 

Učitelji imajo pravico in dolžnost, da se udeležujejo stalnih strokovnih izobraževanj, 

izpopolnjevanj in usposabljanj. Učitelji, ki se počutijo nekompetentne na področju 

malega rokometa, bi se morali dodatno izobraziti oziroma poiskati pomoč pri 

športnem pedagogu ali v literaturi za rokomet.  
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22. VPRAŠANJE: Ali bi se na področju malega rokometa še izobraževali? 

Graf 5.40: Pripravljenost učiteljev za dodatno izobraževanje na področju malega rokometa  

 

Iz grafa 5.40 lahko razberemo, da bi se več kot polovica učiteljev (59,8 %) na 

področju malega rokometa še izobraževala. 40,2 % učiteljev se na tem področju ne 

bi več izobraževalo.  

 

Znanje, ki ga pridobimo na katerem koli področju, ni nikoli dokončno. Zato se lahko 

kljub znanju določenega področja vedno naučimo nekaj novega ali ponovimo 

obstoječe znanje. To je lahko v obliki seminarjev ali izobraževanj. V našem primeru je 

delež učiteljev, ki bi se radi še izobraževali, visok. Višji je tudi od deleža mnenj 

učiteljev o lastnem znanju malega rokometa, na katerega so odgovarjali, da ga 

nimajo oziroma ne vedo, ali ga imajo dovolj. Za strokovna izpopolnjevanja pa lahko 

obstajajo težave. Te lahko nastopijo z vidika financ oziroma v zagotavljanju prostih 

dni s strani šole. Rešitve so možne v obliki internih izobraževanj in v povezavi šol s 

fakultetami (Štemberger, 2003). Bon (2005) navaja dejstvo, da so največji uspehi 

slovenskega rokometa na področju trenerstva vezani na ljudi z ustrezno izobrazbo 

in/ali nenehnim izobraževanjem in obnavljanjem pridobljenih znanj. Podobno velja 

tudi za učitelje, ki se morajo nenehno izobraževati na vseh področjih njihove stroke. 
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6.0 SKLEP 

V raziskavi smo želeli izvedeti, kakšno je izvajanje vsebin malega rokometa. V vzorec 

je bilo vključenih 122 učiteljev 4. in 5. razredov devetletnih osnovnih šol. Učitelji so 

odgovarjali na vprašalnik s 25 vprašanji večinoma zaprtega tipa. Vprašalnik je bil 

objavljen na spletni strani www.1ka.si. Poleg spletnega vprašalnika smo nekaterim 

šolam vprašalnike dostavili v fizični obliki. 

 

Z vprašalnikom smo učitelje spraševali, kako radi poučujejo predmet šport in mali 

rokomet ter koliko ur namenijo tem vsebinam. Zanimalo nas je tudi mnenje učiteljev.  

Na podlagi analize rezultatov in zastavljenih ciljev smo prišli do naslednjih ugotovitev. 

Za prvi cilj, ki smo si ga zastavili (ugotoviti, kako radi učitelji poučujejo predmet šport 

in kako radi poučujejo vsebine malega rokometa), smo ugotovili, da večina učiteljev 

rado (47,5 %) in zelo rado (36,1 %) poučuje predmet šport. Vsebine malega 

rokometa učitelji večinoma radi (50,0 %) in dokaj radi (30,3 %) poučujejo. 

Cilj (ugotoviti mnenje učiteljev, kako radi imajo učenci mali rokomet) prinaša 

naslednje ugotovitve, in sicer, da imajo učenci po mnenju učiteljev radi (60,7 %) in 

dokaj radi (27,0 %) vsebine malega rokometa. 

 

Za naslednji cilj raziskave (ugotoviti mnenje učiteljev, v kakšnih pogojih poučujejo in 

ali pogoji vplivajo na poučevanje malega rokometa) smo ugotovili, da večina šol po 

mnenju učiteljev nudi ustrezno (54,1 %) in delno ustrezno (25,4 %) število rokometnih 

žog; ustrezne (56,6 %) in delno ustrezne (31,1 %) dimenzije rokometnih žog; 

ustrezno (56,6 %) in neustrezno (25,4 %) število rokometnih golov; gole, ki jim ne 

moremo nastaviti različne višine zgornje prečke (75,4 %) in ki jih lahko (14,8 %); 

talne označbe za mali rokomet (50,8 %) in tiste, ki jih nimajo (30,3 %); ustrezno (78,7 

%) in delno ustrezno (12,3 %) število malih stožcev; ter ustrezno (68,0 %) in 

neustrezno (17,2 %) število velikih stožcev. Ugotovili smo, da pogoji za poučevanje 

malega rokometa po mnenju učiteljev večinoma delno vplivajo (36,9 %) in vplivajo 

(34,4 %) na poučevanje malega rokometa. 

 

Na podlagi cilja (ugotoviti, kako pogosto uporabljajo elementarne igre z žogo v 

uvodnem delu in žoge pri izvajanju gimnastičnih vaj) smo ugotovili, da učitelji 

večinoma pogosto (50,0 %) in občasno (25,4 %) uporabljajo elementarne igre z žogo 

http://www.1ka.si/
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v uvodnem delu ter da učitelji večinoma občasno (33,6 %) in pogosto (31,1 %) 

uporabljajo žoge pri gimnastičnih vajah. 

 

Pri naslednjem cilju (ugotoviti, katerim vsebinam učitelji po učnem načrtu namenijo 

največ pozornosti) smo prišli do ugotovitev, katerim vsebinam učitelji namenijo največ 

pozornosti. Učitelji najpogosteje na prvo mesto uvrščajo vsebine naravnih oblik gibanj 

(38,5 %), atletike (18,9 %) in gimnastike z ritmično izraznostjo (16,4 %). Na drugo 

mesto so učitelji najpogosteje uvrstili vsebine atletike (32,8 %), gimnastike z ritmično 

izraznostjo (15,6 %) in naravnih oblik gibanj (13,5 %). Na tretje mesto učitelji 

najpogosteje uvrščajo vsebine male košarke (21,3 %), male odbojke (18,9 %) in 

gimnastike z ritmično izraznostjo (18,9 %). 

 

Na podlagi cilja (ugotoviti, kakšne ekipe sestavljajo za igro) smo ugotovili, da učitelji 

sestavljajo ekipe, kjer učenke in učenci igrajo skupaj (58,2 %), občasno ekipe, kjer 

učenke in učenci igrajo ločeno (44,3 %) in ekipe, kjer včasih učenke in učenci igrajo 

skupaj, včasih ločeno (41,0 %). 

 

Cilj raziskave (ugotoviti, ali pri igri pravila prirejajo in poenostavljajo) prinaša 

ugotovitve, in sicer večina učiteljev redno (48,4 %) in občasno (36,1 %) pri igri 

poenostavlja in prireja pravila.  

 

Za zadnji cilj raziskave, ki smo si ga postavili (ugotoviti uspešnost in usposobljenost 

poučevanja ter pripravljenost dodatnega izobraževanja na področju malega 

rokometa), smo ugotovili mnenje učiteljev, in sicer, da se počutijo večinoma uspešne 

(56,5 %) in dokaj uspešne (29,5 %) pri poučevanju malega rokometa; da imajo dovolj 

(36,9 %) in premalo (36,1 %) znanja ter da bi se (59,8 %) in ne bi več (40,2 %) 

izobraževali na področju malega rokometa.  

 

Mali rokomet je mala moštvena igra, s katero se učitelji srečajo v 2. vzgojno-

izobraževalnem obdobju. Z njim izpolnimo veliko ciljev predmeta šport in zadovoljimo 

potrebo učencev po gibanju in igri. Z magistrskim delom sem prikazal trenutno stanje 

malega rokometa pri pouku po mnenju učiteljev. Hkrati so ugotovitve izhodišče za 

učitelje in šole, kako napredovati in zagotoviti bolj kakovostno poučevanje malega 
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rokometa. Zelo pomembno je, da so učitelji na področju malega rokometa izobraženi 

in hkrati stremijo k dodatnim izobraževanjem, saj s tem zagotavljajo kakovostno 

načrtovanje in izvajanje pouka. Na ravni šole pa je pomembno, da te nudijo ustrezne 

vadbene pogoje (orodja, športna oprema in pripomočki), interesne dejavnosti, 

tekmovanja in sodelovanje z lokalnimi rokometnimi klubi. S tem zagotovimo 

kakovostno  poučevanje in raznovrstno pridobivanje rokometnih znanj. 

 

Na podlagi raziskave se lahko učitelji in šole primerjajo med seboj. Rezultati kažejo, 

da so potrebne izboljšave v praksi, in sicer: 

 Šole morajo zagotoviti večje število rokometnih žog. 

 Šole morajo zagotoviti ustreznejše dimenzije rokometnih žog. 

 Šole morajo zagotoviti talne označbe za mali rokomet. 

 Šole morajo zagotoviti večje število rokometnih golov. Učitelji lahko ob 

neustreznih pogojih za gole uporabijo blazine, steno idr. 

 Šole morajo zagotoviti večje število golov z možnostjo nastavljivosti višine 

prečke. 

 Učitelji morajo poučevanju vsebin malega rokometa posvetiti dovolj veliko 

število učnih ur. 

 Učitelji morajo pri igri prirejati in poenostavljati pravila. 

 Šole bi morale nuditi interesno dejavnost malega rokometa. 

 Učitelji se morajo na področju (malega) rokometa stalno izobraževati. 
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8.0 PRILOGE 

Pozdravljeni! 

Sem Gašper Kump in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti, smer poučevanje na 

razredni stopnji. V magistrskem delu  bom raziskal, kako poteka delo pri pouku 

predmeta šport, in sicer pri vsebinah malega rokometa. Anketa je namenjena 

razrednim učiteljem, ki poučujejo 4. ali 5. razred devetletne osnovne šole. Vprašalnik 

je anonimen, zato vas prosim, da nanj odgovarjate iskreno. Podatke bom uporabil 

izključno v raziskovalne namene pri magistrskem delu. 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje. 

1. Spol: M   Ž (obkrožite). 

2. Starost: ____ let. 

3. Razred, ki ga poučujete: ____. 

4. Kako radi poučujete predmet šport? Obkrožite primeren odgovor na 

petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

                 1                2                 3                4                 5  

zelo nerad/-a                                                                         zelo rad/-a 

5. Katerim vsebinam po učnem načrtu namenjate največ pozornosti? 

Rangirajte od 1 do 7. ( 1 – vsebina, ki ji namenjate največ pozornosti; 7 – 

vsebina, ki ji namenjate najmanj pozornosti.) 

 

Atletika: ______ 

Gimnastika z ritmično izraznostjo: _____ 

Mala odbojka: _____ 

Mala košarka: _____ 

Mali rokomet: _____ 

Naravne oblike gibanja: _____ 

Ples: _____ 

6. Kako radi poučujete  mali rokomet?  Obkrožite primeren odgovor na 

petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

                 1                2                 3                4                 5  

zelo nerad/-a                                                                      zelo rad/-a 
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7. Kako uspešni menite, da ste pri poučevanju  malega rokometa?  Obkrožite 

primeren odgovor na petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

                 1                2                 3                4                 5  

zelo neuspešen/-a                                                             zelo uspešen/-a 

8. Koliko ur letno namenite poučevanju vsebin malega rokometa? Napišite 

število ur. 

_______ ur. 

9. Bi poučevanje malega rokometa raje prepustili drugemu učitelju, 

športnemu pedagogu ali ga raje poučujete sami? Obkrožite. 

a) Športnemu pedagogu. 

b) Drugemu razrednemu učitelju. 

c) Raje poučujem sam. 

10.  Menite, imajo učenci radi mali rokomet?  Obkrožite primeren odgovor na 

petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

                1                2                 3                4                 5  

zelo neradi                                                                          zelo radi 

11.  Ali menite, da šola ponuja ustrezne pogoje za poučevanje malega 

rokometa? 

Žoge: 

Ustrezno število žog: Obkrožite.     DA          NE            DELNO 

Ustrezne dimenzije: Obkrožite.       DA          NE            DELNO 

Rokometni goli: 

Ustrezno število golov. Obkrožite.       DA          NE            DELNO 

Možnost nastavljivosti višine gola. Obkrožite.        DA          NE            DELNO 

Talne označbe: 

Talne označbe za mali rokomet. Obkrožite.     DA          NE            DELNO 

Dovolj vidne talne označbe. Obkrožite.     DA          NE            DELNO 

Stožci: 
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Ustrezno število malih stožcev. Obkrožite.         DA          NE            DELNO 

Ustrezno število velikih stožcev. Obkrožite.         DA          NE            DELNO 

12.  Menite, da pogoji za poučevanje malega rokometa na vaši šoli vplivajo na 

poučevanje malega rokometa? Obkrožite primeren odgovor na petstopenjski 

ocenjevalni lestvici. 

 

                        1                2                 3                4                 5       

       Ne vplivajo.                                                                        Zelo vplivajo.   

13.  Z učnimi metodami se posreduje učne vsebine. Katere metode 

uporabljate in kako pogosto? Obkrožite primeren odgovor na petstopenjski 

ocenjevalni lestvici. 

 

Demonstriram sam:                 1                2                 3                4                 5       

                   Nikoli ne uporabljam.                                                           Redno 

uporabljam.   

 

Demonstrira učenec:                 1                2                 3                4                 5       

                   Nikoli ne uporabljam.                                                           Redno 

uporabljam.   

 

Razlaga:                        1                2                 3                4                 5       

           Nikoli ne uporabljam.                                                               Redno 

uporabljam.   

      Pogovor:                 1                2                 3                4                 5       

         Nikoli ne uporabljam.                                                           Redno 

uporabljam.   

 

Ogled posnetkov:                 1                2                 3                4                 5       

                         Nikoli ne uporabljam.                                                    Redno 

uporabljam.   
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14.  Ali pri elementarnih igrah v uvodnem delu ure in pri gimnastičnih vajah 

uporabljate žoge? Obkrožite primeren odgovor na petstopenjski ocenjevalni 

lestvici. 

Pri elementarnih igrah v uvodnem delu ure:      1              2               3              4               

5       

                                             Nikoli ne uporabljam.                                     Redno 

uporabljam.   

Pri gimnastičnih vajah:                 1                2                 3                4                 5       

                   Nikoli ne uporabljam.                                                           Redno 

uporabljam.   

 

15.  Učne oblike so tiste, preko katerih poučujemo mali rokomet. Katere učne 

oblike uporabljate in kako pogosto jih uporabljate? Obkrožite primeren 

odgovor na petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

Štafetne igre:                 1                2                 3                4                 5       

                   Nikoli ne uporabljam.                                                           Redno 

uporabljam.   

Vadba po postajah:                 1                2                 3                4                 5       

                   Nikoli ne uporabljam.                                                           Redno 

uporabljam.   

Obhodna vadba:                 1                2                 3                4                 5       

                   Nikoli ne uporabljam.                                                           Redno 

uporabljam.   

Elementarne igre v glavnem delu ure:     1                2                 3                4                 

5       

                                      Nikoli ne uporabljam.                                              Redno 

uporabljam.   
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16.  Učni načrt za mali rokomet je razdeljen na posamezne sklope. Koliko 

pozornosti namenite posameznim vsebinam malega rokometa v učnem 

načrtu? Obkrožite primeren odgovor na petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

Praktične vsebine:  

Elementarne igre, štafete in igre s prirejenimi pravili, ki vključujejo osnovno tehnične 

elemente rokometne igre. 

             1                2                 3                4                 5                                                             

zelo malo                                                                                                       zelo veliko   

Osnovne tehnično in taktične elemente (lovljenja, vodenja, komolčna podaja, strel z 

dolgim zamahom …) 

             1                2                 3                4                 5                                                             

zelo malo                                                                        zelo veliko   

Igra malega rokometa (1 + 3 in 1 + 4 z osebno obrambo). 

             1                2                 3                4                 5                                                             

zelo malo                                                                    zelo veliko   

Teoretične vsebine: 

Osnovni izrazi, povezani s tehniko in taktiko malega rokometa, temeljna pravila 

malega rokometa in športno obnašanje. 

             1                2                 3                4                 5                                                             

zelo malo                                                                    zelo veliko   

17.  Kakšne ekipe za igro sestavljate? 

Učenke in učenci skupaj. Obkrožite.         DA                    NE                      

OBČASNO 

Učenke in učenci ločeno. Obkrožite.         DA                    NE                      

OBČASNO 

Včasih učenke in učenci skupaj, včasih ločeno. Obkrožite.         DA          NE         

OBČASNO 
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18.  Ali pri igri poenostavljate, prirejate pravila? Obkrožite. 

DA                  NE                OBČASNO 

19.  Ali vaša šola nudi interesno dejavnost malega rokometa oziroma 

rokometni krožek malega rokometa? Obkrožite. 

DA            NE 

20.  Ali vaša šola sodeluje z izvenšolskimi interesnimi dejavnostmi malega 

rokometa (rokometni klubi)? Obkrožite. 

DA            NE 

21.  Ali šola nudi medrazredna in medšolska tekmovanja v malem rokometu 

za učence 4. in 5. razrede osnovne šole? Obkrožite. 

Medrazredna tekmovanja v malem rokometu: 

4. razred: DA       NE 

5. razred: DA       NE 

Medšolska tekmovanja: 

4. razred: DA       NE 

5. razred: DA       NE 

22.  Menite, da so v okolici šole primerne okoliščine za zanimanje učencev za 

učenje malega rokometa? Obkrožite primeren odgovor na petstopenjski 

ocenjevalni lestvici. 

                 1                2                 3                4                 5  

zelo neprimerne                                                             zelo primerne 

23.  Menite, da bi s primerno infrastrukturo in opremo pripomogli k večjemu 

zanimanju za mali rokomet? Obkrožite. 

DA            NE                 NE VEM 

24.  Menite, da imate za poučevanje praktičnih in teoretičnih vsebin malega 

rokometa dovolj znanja? Obkrožite. 

DA            NE                 NE VEM 

25.  Ali bi se na področju malega rokometa še izobraževali? Obkrožite. 

DA             NE 


