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I 
 

POVZETEK 
 
V diplomskem delu smo ugotavljali razlike v telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih med 
učenci, ki so obiskovali športne interesne dejavnosti, in učenci, ki jih niso obiskovali.  
V raziskavi je sodelovalo 333 učencev od 1. do 5. razreda, ki so v šolskem letu 2014/15 obiskovali 
OŠ dr. Franceta Prešerna – Ribnica in OŠ dr. Ivana Prijatelja – Sodražica. 
Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnika in rezultatov športnovzgojnega kartona učencev, katerih 
starši so dovolili uporabo podatkov v raziskavi. Podatke smo zbirali novembra 2015. Pridobljene 
podatke smo uredili s programom Microsoft Excel in jih obdelali s programom SPSS. Izračunali 
smo aritmetično sredino, standardni odklon in analizo variance za ugotavljanje razlik.  
Ugotovili smo, da med učenci, ki obiskujejo športnointeresne dejavnosti, in učenci, ki ne obiskujejo 
športnointeresnih dejavnosti, obstajajo statistično pomembne razlike v merski nalogi 
športnovzgojnega kartona »tek na 600 metrov« in povprečju vseh gibalnih testov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: osnovna šola, razredna stopnja, športnovzgojni karton, telesne značilnosti, 
gibalne sposobnosti, športnointeresne dejavnosti 
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II 
 

ABSTRACT 
In this paper, we observed differences in physical characteristics and motor abilities between 
students attending sports extracurricular activities and students not attending sports extracurricular 
activities. 
333 students between 1st and 5th grade participated in the research. They attended the Dr France 
Prešeren Elementary School in Ribnica and the Dr Ivan Prijatelj Elementary School in Sodražica 
in the 2014/15 school year. 
We collected the data using a questionnaire and results from physical education cards of students 
whose parents allowed the use of data in the research. We collected the data in November 2015. 
We edited the obtained data with Microsoft Excel and analysed it with SPSS. We calculated the 
arithmetic mean, standard deviation and variance analysis to determine differences. 
 
We found that there are statistically significant differences in the "600-metre run" measurement 
task and in the average of all motor tests between students attending sports extracurricular activities 
and students not attending sports extracurricular activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: elementary school, primary level, physical education card, physical characteristics, 
motor abilities, sports extracurricular activities 
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1.0 UVOD 
Otroci so danes podvrženi dejavnostim, pri katerih je potrebno sedenje (gledanje televizije, delo z 
računalnikom, pametnimi telefoni, tablicami), zaradi česar pride do zmanjšanja mišične moči in 
vzdržljivost, ukrivljenja hrbtenice in v odrasli dobi do bolezni srca in obtočil. 
Človek potrebuje vsakodnevno gibanje, da lahko telo normalno deluje. Otroci, pa še toliko več, saj 
naj bi se po poročilih Svetovne zdravstvene organizacije otroci gibali vsaj 60 minut dnevno. Dve 
ali tri ure šolske športne vzgoje tedensko, kolikor so jih deležni slovenski osnovnošolski otroci, ne 
zadostuje za pozitiven vpliv na njihov gibalni in posledično celostni razvoj. Da bi otrok zadovoljil 
svoje potrebe po gibanju, je pomembno, da se vključuje v dodatne (prostočasne) gibalne in/ali 
športne aktivnosti. 
Poleg tega so otroci zaradi šolskih obveznosti preobremenjeni in imajo višek telesne energije, ki 
se lahko sprošča v športnih dejavnostih. Kot pravi Škof (2007), so športne dejavnosti vse gibalne 
dejavnosti, ki se jih otroci udeležijo v šolskem in prostem času, doma ali v športnih društvih in 
taborih.  
Sama v otroštvu nisem bila nikoli vključena v nobeno športno dejavnost. Vso energijo, ki smo jo 
otroci imeli, smo sprostili doma ob igranju nogometa, košarke ter gibalnih igrah lovljenja.  
Testne naloge šprotnovzgojnega kartona pa so bile zelo zahtevne in kot se spomnim, so bili moji 
rezultati med slabšimi.  
Vedno me je zanimalo, ali je to, da nisem obiskovala športnih dejavnosti, vplivalo na rezultate 
športnovzgojnega kartona, kar smo ugotavljali v raziskovalnem delu diplomskega dela. V 
teoretičnem delu pa smo predstavili prosti čas otrok, športne dejavnosti, v katere se v prostem času 
vključujejo učenci, njihove telesne značilnosti in gibalne sposobnosti ter športnovzgojni karton. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 
S športnovzgojnim kartonom (ŠVK) se meri telesne značilnosti in nekatere gibalne sposobnosti. 
Mene pa zanima, ali na rezultate ŠVK poleg telovadbe rednega pouka vplivajo tudi druge športne 
dejavnosti, ki se jih učenci udeležujejo izven pouka v svojem prostem času. 

2.1 Prosti čas 
Macura v svojem članku »Teze o prostem času« piše, da prosti čas ni svobodni čas. Prosti čas je 
čas prostosti, ki lahko postane osvobojeni čas, smiselno zavezan delovnemu času. Šele delo (kot 
nuja, obremenitev, neljuba aktivnost, igra po družbenih pravilih igre) osmišlja prosti čas (prostost, 
igro, zabavo, razbremenitev, priljubljeno aktivnost, delo po osebnih lastnih pravilih igre) 
(Macura, 1992). 
Tudi Lešnik pravi, da je značilnost prostega časa dejavnost, ki poteka v tem času in rabi predvsem 
lastnim namenom. Torej lahko povzamemo, da je prosti čas čas, ko ne delamo (služba, 
vsakodnevna opravila doma – kuhanje, pospravljanje in podobno), temveč se prepuščamo 
dejavnostim, ki nas sproščajo in zabavajo. Tako delo kot prosti čas sta pomembna za človekovo 
rast in razvoj. Delo poskrbi za ugoden življenjski slog posameznika, prosti čas pa za omogočanje 
sprostitve in nabiranje moči za nadaljnje delo. 
»Delo je nujnost, človekova potreba in dejavnik njegovega razvoja, prosti čas pa je zunaj nujnosti, 
toda še vedno človekova potreba.« (Lešnik, 1982, str. 23) 
 
Dejavniki uresničevanja prostega časa 
Med najpomembnejšimi dejavniki, ki so odločilnega pomena za razvoj osebnosti mladega 
človeka, so: 

 družinska skupnost kot najožje življenjsko okolje, 
 krajevna skupnost, ki vedno bolj predstavlja zaokroženo in vendarle celovito življenjsko 

okolje, v katerega se vedno bolj aktivno vključujemo in z njim živimo, 
 šola oz. vzgojno-izobraževalni proces (od vrtca pa do univerze in izobraževanja o delu), ki 

vedno bolj dobiva značaj trajnosti vzgoje in izobraževanja, ki se ne konča z začetkom dela. 
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Omenjeni dejavniki se morajo organizirati tako, da drug drugemu omogočijo, da se pojavljajo tako 
časovno kot tudi prostorsko, ko so podane ustrezne okoliščine. Konec tedna – družina, krajevna 
skupnost, prosti čas. V šoli – šola, krajevna skupnost. Počitnice – družina, krajevna skupnost, šola 
(Hočevar, Mesec, 1981). 
 
Izvajanje prostega časa 
Pomembni so tudi organizacijski pogoji v smislu časovnega razporejanja prostega časa v šolah in 
sodelovanja z drugimi civilnimi organizacijami: 

 skozi različne izbirne vsebine, 
 v dnevih rednega pouka, 
 ob koncu delovnega tedna, 
 v okviru kulturnih in športnih šolskih dnevov, 
 med zimskimi in poletnimi počitnicami. 

Vsakdanji prosti čas med poukom je v večini primerov prepuščen izbiri učencem, navadno v tistih 
dejavnostih, ki jim jih omogočajo družina in zunajšolski dejavniki. Posebej zunajšolski dejavniki 
imajo pomembno vlogo na kulturnem, športnem in zabavno-razvedrilnem področju, ko šola 
objektivno ne zmore prevzeti skrbi za prosti čas učencev (Kristančič, 2007). 
 
Dejavnosti prostega časa 
Jerbić (1970; povzeto po: Novak, 1995) loči med tremi vrstami dejavnosti prostega časa: 

 Spontane dejavnosti so tiste, ki se jih posameznik loteva brez vnaprej postavljenih ciljev. 
Loteva se jih iz trenutne notranje potrebe, razpoloženjsko, neorganizirano. Z njimi se 
preneha ukvarjati, ko se jih naveliča, zasiti, zadosti svojim trenutnim nagibom ali potrebam. 
V tem primeru gre za neorganizirano preživljanje prostega časa, v katerem imajo dejavnosti 
funkcijo aktivnega počitka in razvedrila. Med te dejavnosti spadajo razne igre, sprehodi, 
klepet in podobno. 

 V drugo skupino sodijo potrošniške aktivnosti, ki posamezniku ponujajo zabavo in mu v 
tem smislu omogočajo zadovoljevanje različnih interesov in potreb. Sem uvrščamo branje 
knjig in časopisov, gledanje televizije, poslušanje glasbe, obiske koncertov in podobno. Te 
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dejavnosti niso strogo načrtovane, ker so odvisne od ponudbe od zunaj, in so prav tako v 
funkciji bolj ali manj pasivnega počitka in razvedrila. 

 Organizirane aktivnosti predstavljajo vse tiste dejavnosti, ki od posameznika zahtevajo 
aktivno udeležbo. Te dejavnosti so ciljno usmerjene, načrtovane in organizirane. Vanje se 
posameznik vključuje zavestno, z določenim ciljem, interesom in pričakovanji. To so razne 
aktivnosti s področja kulture, športa, tehnike, umetnosti in družbenega življenja. Te 
dejavnosti so v funkciji človekovega razvoja, ker posamezniku omogočajo, da  zadovoljuje 
svoje interese ob sproščanju in razvijanju svojih notranjih potencialov brez prisile ali 
omejevanja. 

S pedagoškega vidika je treba ocenjevati dejavnosti prostega časa: 
 kakor dejavnosti, ki lahko vzpostavljajo osebnostno ravnotežje med obveznim in prostim 

časom; 
 kakor dejavnosti, ki osvežujejo, krepijo, zabavajo, sproščajo; 
 kakor dejavnosti, ki omogočajo celostno izražanje človeka po njegovih telesnih, umskih, 

čustvenih in ustvarjalnih sposobnostih; 
 kakor dejavnosti, v katerih se človek tudi izobražuje, vzgaja, razvija svojo osebnost in se 

socializira (Lešnik, 1982). 
 
Prosti čas in zdravje otrok 
Dr. Mojca Juričič v svojem prispevku »Prosti čas in zdravje otrok« poudarja, da je prosti čas še 
posebej pomemben za otroka. Ko ta konča pouk in svoje obveznosti, svoj prosti čas zapolni z 
interesnimi dejavnostmi, katere si izbere sam in ga veselijo, ali pa prosti čas zapolni po lastni 
presoji (z igro). 
Za otroka želimo, da svoj prosti čas zapolni predvsem z gibanjem, saj otroci v šoli in doma ob 
domačih nalogah ter pred televizorjem in računalnikom predvsem sedijo, zaradi česar je krvni 
pretok slabši, mišice pa ne dobijo dovolj kisika. Zato je gibanje osnovna potreba otroka v fazi rasti. 
Posledice dolgotrajnega sedečega dela so tudi slaba drža, deformacije hrbtenice, višji krvni pritisk 
in obolenja srca in obtočil v odraslem obdobju (Juričič, 1992).  
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»Rekreacija ni sama sebi namen, je tesno povezana z delom (namenjena je izboljšanju dela in je 
nujna zaradi učinkovitejše proizvodnje), hkrati pa posredno ali neposredno zadovoljuje tudi druge 
človekove potrebe, denimo potrebo po gibanju ali potrebo po družbi« (Lešnik, 1982). 
 

2.2 Šport mladih 
»Šport mladih je športna dejavnost mladih v okviru športne vzgoje v šoli, vadba v šolski interesni 
dejavnosti/šolskem športnem društvu ter taborniške dejavnosti ali igra na domači ulici v prostem 
času. Vključuje tudi planinski izlet s starši, trening v klubu, tekmo za državno prvenstvo ali 
mednarodno tekmovanje. Športno dejavnost mladih lahko razdelimo na športno dejavnost v okviru 
redne šolske športne vzgoje in športno dejavnost v okviru prostega časa otrok 
(organizirana/neorganizirana športna dejavnost)« (Škof, Bačanac, 2007, str. 39). 
V zahodnem svetu sta se uveljavila dva pristopa: 

 Humanistični pristop, ki postavlja v ospredje športno dejavnost kot »vzgojno-rekreativno« 
dejavnost mladih. Poudarek je na učenju in utrjevanju športnih znanj in veščin ter ne toliko 
na tekmovalnosti – šport je zaradi otrok in ne otroci zaradi športa (pomemben poudarek je 
na zabavi, druženju in sprostitvi). Športna dejavnost je priložnost za optimalen osebni in 
socialni razvoj vsakega otroka. Programov, ki ponujajo to obliko športa mladih v Sloveniji, 
ni zelo veliko, najdemo jih v okviru planinskih društev, tabornikov, šolskih športnih društev 
(Škof, Bačanac, 2007, str. 39). 

 Selektivni pristop, ki postavlja v ospredje športno dejavnost kot tekmovalno dejavnost in 
pripravo mladih talentov na vrhunski šport. Izvaja se v športnih šolah, klubih, športnih 
zvezah, zasebnih organizacijah itd. Išče mlade talente in je bolj ali manj namenjena 
selekcioniranim otrokom. V prvi vrsti je tekmovanje, pritisk zmage pa z odraščanjem 
postaja vse večji. V našem okolju je ta oblika športa veliko bolj razširjena (Škof, Bačanac, 
2007, str. 40). 
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Cilja, ki ju poskušamo uresničiti s ponudbo različnih športov, sta: 
 Celostno vplivati na učenčev razvoj, tako da zagotovimo vsakodnevno športno vadbo, ki je 

zaradi spremenjenih življenjskih razmer za odraščajoče otroke in mladino vedno bolj nujna; 
 Spodbujati interese učencev, da bodo lažje našli tisto športno dejavnost, s katero se bodo 

prostočasno lahko ukvarjali skozi vsa življenjska obdobja (Kovač, Jurak, 2010). 
»Športna dejavnost otrok je preprosto igra in učenje ter hkrati s tem razvijanje gibalnih potencialov, 
ki otrokom zagotavljajo radost in veselje v igri ter pri obvladovanju samega sebe v gibanju. Celotna 
športna dejavnost je obenem neke vrste raznovrstna kondicijska dejavnost. Z začetkom 
pubertetnega obdobja pa se v selekcijskem športu navadno začne vsebinska diferenciacija športne 
vadbe mladih, kjer kondicijske vsebine postajajo vse bolj specifične in prilagojene zahtevam 
posamezne športne discipline« (Škof, 2007c, str. 65). 

    Šolske športne interesne dejavnosti 
»Športne interesne dejavnosti obogatijo redno športno vzgojo z možnostjo vsakodnevnega 
športnega udejstvovanja« (Štemberger, 2005). 
»V današnjih časih, ko so vse izvenšolske interesne dejavnosti plačljive, lahko pomenijo športne 
interesne dejavnosti, ki jih ponujamo v šoli, možnost vključevanja tudi za otroke iz socialno 
šibkejših družin. Poleg tega interesne dejavnosti izvajamo v šoli, kar pomeni, da se jih lahko otrok 
udeleži neposredno po pouku ali v času podaljšanega bivanja. V primeru, da se interesne dejavnosti 
izvajajo v popoldanskih urah, pa gre otrok v šolo lahko tudi peš in ni neposredno odvisen od 
prevoza. Poleg tega se mlajši učenci raje vključujejo v interesne dejavnosti, ki jih vodijo učitelji, 
ki jih učenci poznajo. Zato lahko pričakujemo vključevanje tudi tistih otrok, ki se sicer ne bi 
vključili v zunajšolsko interesno dejavnost z enako vsebino, a drugim učiteljem. Pri interesnih 
dejavnostih, ki jih ponujamo v šoli, obstaja za nekatere otroke še en zelo pomemben element –
netekmovalnost. To pomeni, da se lahko v športne interesne dejavnosti vključujejo tudi otroci z 
manj znanja ali slabše razvitimi motoričnimi sposobnostmi, kar bi za nekatere izvenšolske športne 
dejavnosti le težko rekli. S tem ponujamo možnost športnega (rekreativnega) udejstvovanja tudi 
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otrokom, ki to resnično  potrebujejo, vendar se v večini primerov žal ne vključujejo v nobeno od 
izvenšolskih športnih dejavnosti.« (Štemberger, 2005) 
Pomanjkljivosti pri šolskih športnih interesnih dejavnostih 
»Didaktične pomanjkljivosti 

 Nekatere interesne dejavnosti nimajo logične nadgradnje, iz katere bi bili lahko razvidni 
cilji, ki naj jih učenec doseže v daljšem časovnem obdobju. 

 Ker so v skupine vključeni učenci različne starosti, so skupine zelo heterogene tako po 
sposobnostih kot tudi znanju, kar otežuje delo. 

 Ponudba šole je v večji meri odvisna od interesa učitelja in ne interesa učencev. 
 Številne interesne dejavnosti vodijo zunanji sodelavci, ki nimajo nikakršne pedagoške 

izobrazbe, prav tako pa je pomanjkljivo njihovo didaktično znanje, zato vadba ni 
optimalna.« (Štemberger, 2003) 

»Organizacijske pomanjkljivosti 
 Šole ponujajo interesne dejavnost praviloma učencem višjih razredov, ponudba za mlajše 

učence pa je skromnejša. 
 Večkrat je urnik neustrezen, tako da mora učenec ponovno v šolo; takšen urnik onemogoča 

vključevanje učencev, ki se vozijo v šolo. 
 Ker normativi za velikost vadbenih skupin pri interesnih dejavnostih v šolskih pravilnikih 

niso določeni, so skupine večkrat prevelike, zato je delo manj kakovostno, tveganje za 
poškodbe pa večje.« (Štemberger, 2003) 

   Izvenšolske interesne dejavnosti (športna vadba) 
Pri športni vadbi otrok je treba izhajati iz dejstva, da športna vadba v tem obdobju predstavlja 
začetno izključno obdobje v dolgotrajnem procesu razvoja vrhunske športne učinkovitosti in da je 
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šport mladih obdobje priprave na trening za dosežke, ki se lahko učinkovito začne šele z biološko 
in psihosocialno zrelostjo posameznika (Škof, 2007a, str. 232). 
»Pri delu z mladimi ni prehitevanja in bližnjic. Da delo z mladimi zahteva specifičen pristop, je 
opozoril mislec Jean-Jacques Rousseau že v 18. stoletju, ko je o vzgoji otrok zapisal: »Otrok ni 
odrasel človek v miniaturi. Otroci gledajo, mislijo in čutijo na svoj način. Narava hoče, da so otroci 
prej, preden postanejo odrasli. Otrok se upira, če ne upoštevamo njegovih naravnih lastnosti in ker 
mu jemljemo veselje do otroštva.« Delo z mladimi mora biti pedagoško in vsebinsko strokovno na 
najvišji možni ravni« (Škof, Bačanac, 2007, str. 50). 
Proces vadbe mladih je razdeljen v več faz, ki si smiselno sledijo z enim samim ciljem: zagotoviti 
optimalen razvoj vsakega posameznika in ga pripraviti na zahteve športa odraslih. Razvil ga 
je kanadski strokovnjak Balyi, ki je športe na splošno razdelil na športe z zgodnjo specializacijo 
(umetnostno drsanje, skoki v vodo, gimnastika, ritmična gimnastika) in športe s pozno 
specializacijo (atletika, borilni športi, kolesarjenje, veslanje, športne igre z žogo in loparji) (Škof, 
Bačanac, 2007, str. 49–50). 
V športih z zgodnjo specializacijo avtor oblikuje model s tremi fazami:  

1. Faza osnovne športne vadbe, v katero so vključene tako vsebine raznovrstne športne vadbe 
kot tudi vsebine »učenje za treniranje« 

2. Faza športne vadbe za tekmovanja 
3. Faza vadbe za zmago 

V športih s pozno specializacijo velja model razvoja s petimi fazami: 
1. Faza igre in raznovrstnih športnih vsebin 
2. Faza učenja (»učiti se treniranja«) 
3. Faza bazične športne vadbe v izbrani športni panogi 
4. Faza športne vadbe za tekmovanja 
5. Faza vadbe za zmago 
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Vsaka od faz vadbe mladih ima svoje cilje, sebi lastne metode in oblike dela, ki so specifične in 
prilagojene stopnji biološkega in psihosocialnega razvoja otroka ali mladostnika (Škof, 2007a, str. 
232). 
V nadaljevanju si bomo pobližje ogledali le prvi dve fazi vadbe mladih, ki vključujeta otroke od 6. 
do 10. leta, ki so sodelovali v raziskavi tega diplomskega dela. 
Faza igre in raznovrstnih športnih vsebin (vključuje otroke od 6 do 8/9 let) 
Šport otrok je predvsem igra in učenje in veliko manj trening za razvoj telesnih sposobnosti. 
Poudarek športne vadbe je na usvajanju raznovrstnih gibalnih veščin (čas učenja različnih športnih 
gibanj). Igralne situacije, na katerih naj temeljijo procesi gibalnega izpopolnjevanja in učenja, ne 
pomenijo le priložnosti za razvoj gibalnih veščin in tehnike, temveč v veliki meri omogočajo 
potreben vzporedni razvoj gibalnih sposobnosti (Škof, 2007a, str. 233). 
Igralne oblike z elementi različnih športov naj v tej fazi poudarjajo vsebine linearnega in 
lateralnega gibanja ter gibanja v različnih smereh, poudarek naj bo na vsebinah, ki razvijajo 
agilnost, ravnotežje, koordinacijo in hitrost. Trajanje posameznih obremenitev naj ne bo daljše od 
5 sekund. Pomembnejša je pravilnost in hitrost izvedbe, obseg vadbe naj bo nižji. Ob raznovrstni 
športni vadbi z igro pa bodo mladi brez posebnega poudarka razvijali tudi mišično moč in 
vzdržljivost (Škof, 2007a, str. 233).  
Faza učenja za trening (vključuje otroke od 8/9 do 11/12 let). 
Še vedno je velik poudarek na učenju, usvajanju in izpopolnjevanju osnovnih športnih gibanj, pri 
čemer se v večini športov v tej starosti več časa posveti tudi specifičnim tehnikam gibanja v 
izbranem športu (Škof, 2007a, str. 233). 
Cilj te faze je učenje in izpopolnjevanje temeljnih športnih veščin – oblikovanje široke športne 
podkovanosti. 
V večini športov je namreč prav to obdobje začetek sistematične vadbe z mladimi. Glede na vsebine 
in oblike dela v tem in poznejših obdobjih razvoja mladih športnikov bi to fazo lahko poimenovali 
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tudi »osnovna šola nogometa, atletike, košarke in podobnega«. Osrednja vloga in poudarek športne 
vadbe je še vedno na učenju in izpopolnjevanju različnih tehnik gibanja (Škof, 2007a, str. 234). 
Otroci bodo že z izpopolnjevanjem gibalnih znanj napredovali tudi v gibalnih sposobnostih (moč, 
hitrost). Ob tem pa dobivajo na pomenu tudi vsebine razvoja posameznih telesnih sposobnosti – 
kondicijske vsebine. Vsebine razvoja posameznih gibalnih sposobnosti naj bodo splošne in 
nespecifične. Za razvoj posameznih sposobnosti (moč, vzdržljivost, koordinacija, hitrost in 
agilnost) so še vedno najprimernejše igralne oblike: igre z elementi borilnih veščin, tekalne in 
skakalne igre, športne igre, poligoni in štafete. Pozornost učitelja pri vadbi naj bo usmerjena v 
pravilnost izvajanja tehnik gibanja (Škof, 2007a, str. 234). 
Ker učinki vadbe moči, agilnosti in hitrosti otrok temeljijo predvsem na »živčnih« mehanizmih, je 
za vadbo teh sposobnosti v predpubertetnem obdobju pomembno, da so v vaje vključene 
raznovrstne kompleksne vsebine, ob katerih vadeči razvijajo mehanizme medmišične in celostne 
koordinacije telesa. Obremenitev mora biti dovolj velika, da sproži učinkovito aktivacijo, vendar 
takšna, da ni nevarna za nerazvit kostni sistem. Obremenitev z lastnim telesom ali partnerjem je v 
večini primerov povsem zadostna (Škof, 2007a, str. 234). 
Posebno pozornost je treba nameniti razvoju trebušne in hrbtne muskulature, ki zagotavlja 
optimalno držo in zaščito hrbtenici. Veliko bolj kot izolirane vaje (vaje za določeno mišično 
skupino) je primerna vadba s kompleksnimi vsebinami (npr. elementarne otroške igre s 
pospeševanji, zaustavljanji, borilne igre, gimnastične vaje na orodju itd.) (Škof, 2007a, str. 234). 
Za razvoj vzdržljivosti v tem obdobju so zlasti primerne prekinjajoče obremenitve, ki so podobne 
naravi njihove igre (lovljenja, skrivanje, igre z žogo itd.). Vadba v tem obdobju ima 
komplementaren učinek, kar pomeni, da z določeno vsebino vadbe vplivamo na različne gibalne 
sposobnosti otroka (Škof, 2007a, str. 234). 
Sestavni del vadbenih programov v tej razvojni fazi postajajo tudi tekmovanja, ki so pomemben 
motivacijski dejavnik mladim (Škof, 2007a, str. 234). 
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  Pričakovanja mladih od športnih programov 
Številne študije kažejo, da sta zabava in druženje mladim veliko pomembnejša razloga za 
vključevanje v športne klube kot želja po dokazovanju na tekmovanjih in tekmovalni uspeh. Zato 
je tako kot vključevanje v šport tudi opuščanje športne dejavnosti med mladimi normalen proces 
(Škof, Bačanac, 2007, str. 52). 
Na osnovi različnih študij in analiz razlogov za opustitev športne dejavnosti mladih je možnih več 
zaključkov: 

• S starostjo se zahteve tekmovalnega športa povečujejo. Šport zahteva vse več časa, tako kot 
tudi šolske obveznosti s prehodom na višjo raven šolanja. Zato številnim mladim ob 
izpolnjevanju šolskih obveznosti zmanjkuje časa tudi za redno športno vadbo. 

• Številnim mladim se v športu njihova pričakovanja ne uresničijo, predvsem ne tista, ki so 
povezana s sprostitvijo in zabavo. V športu mladih očitno ni dovolj prostora za zabavo in 
sproščeno delovanje. 

• Negativne izkušnje s trenerji – mladi v športu od trenerja pogosto ne dobijo potrebne 
pozornosti, osebne obravnave in spoštovanja. 

• Čeprav mladi, ko vstopajo v šport, uspeha in zmage ne postavljajo na prvo mesto, so 
razočarani, ker tudi v svojem športnem znanju in športnem razvoju ne doživijo pričakovanega 
napredka, saj se proces vadbe prekinja (poškodbe, pretreniranost) in z rezultati stopicajo na 
mestu. 

• Mladostniško obdobje je čas širjenja interesov. Mladi poskušajo v tem obdobju spoznati 
različne dejavnosti in mnogim šport ni več prva interesna prioriteta, kot je to bil še nekaj let 
pred tem (Škof, Bečanac, 2007, str. 54–55).  

 

2.3   Telesne značilnosti učencev 
Telesne značilnosti predstavljajo zunanji videz človeškega telesa. Pomembno vplivajo na gibalno 
učinkovitost, pa tudi na človekovo samopodobo, še posebej v dobi odraščanja. Bistven in bolj 
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pomemben pa je vpliv gibanja in prehrane na telesne značilnost, še posebej na mišično maso in 
količino podkožnega maščevja (Strel, 1996). 
Telesni razvoj otrok od 1. do 5. razreda 
Telesni razvoj otroka pomeni spreminjanje njegovih telesnih mer. Med najpomembnejše telesne 
dimenzije in mere telesne sestave spadata telesna višina in telesna masa (Škof, Kalan, 2007, str. 
140). 
Rast se glede na predšolsko obdobje upočasni. Povprečni prirastek v tem obdobju je 5–5,5 cm/leto. 
Prirastek telesne mase je med 2 in 2,5 kg/leto. Natančno opazovanje dinamike telesne rasti 
posameznikov v tem obdobju pokaže, da njihova rast ni enakomerna, temveč da so v hitrosti rasti 
prisotna precejšnja nihanja, ki si sledijo v dvoletnih intervalih (Škof, Kalan, 2007, str. 141). 
V tem obdobju se količina podkožnega maščobnega tkiva glede na predšolsko obdobje zmanjša 
(prav tam, 2007). 
Ugotovitve že opravljenih raziskav telesnih značilnosti 

 Dolžinske mere telesa učencev od 7. do 15. leta starosti se povečajo vsako leto za več kot 
5 cm. Učenke imajo skoraj identičen tempo od 7. do 13. leta (Strel, v Cankar et al., 1994, 
str. 47). 

 Učenci od 7. do 15. leta vsako leto povečajo težo za okrog 10 %, za učenke pa to velja od 
7. do 13. leta starosti (prav tam, 1994). 

 Količina podkožnega maščevja se pri učencih od 7. do 11. leta poveča za 20 %, pri učenkah 
pa se od 7. do 10. leta poveča za 20 %, v 11. letu pa se nekoliko zmanjša (Strel, 
v Cankar et al., 1994, str. 47). 

»Dobršen del povečanja zamaščenosti je posledica neustreznega ozaveščanja deklet na zaključku 
faze rasti, ko je kljub burnim procesom dozorevanja potrebno spremeniti prehrambne navade in s 
še večjim občutkom zadovoljevati potrebe po gibanju. Zaradi spremenjene telesne podobe se 
zmanjša gibalni potencial, športne vsebine niso prilagojene novim zmogljivostnim potencialom, 
poveča se ponudba civilizacijskih vrednosti, posledica tega pa je zmanjšana športna aktivnost in 
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krog je zaključen. Učenci uporabljajo pasivne oblike zmanjševanja telesne teže (shujševalne kure, 
delovanje različnih sekt in podobno), ki nepričakovano povzročajo tudi nižji nivo gibalne 
učinkovitosti. Prav zaradi teh ugotovitev je nujno prilagoditi proces športne vzgoje in bolj 
učinkovito preiti od čustvenega na razumski pristop pri posredovanju in usvajanju športnih vsebin 
ter spreminjanju tako telesne kot tudi gibalne samopodobe otrok in mladine« (Strel, 1994, str. 47). 

2.4   Gibalne sposobnosti učencev 
»Gibanje je prevladujoča človekova dejavnost že od prvih dni življenja. Je izraz zadovoljstva, 
svobode, igrivosti in ustvarjalnosti, hkrati pa tudi pomembno sredstvo vzgoje, samopotrjevanja in 
samouresničevanja. Gibalne sposobnosti so tesno povezane z otrokovimi funkcionalnimi 
sposobnostmi, zdravstvenim stanjem ter intelektualnim, čustvenim in socialnim razvojem« 
(Strel, 1996). 
»Gibalne sposobnosti so tako kot druge človekove sposobnosti po eni strani prirojene, po drugi 
strani pa pridobljene. To pomeni, da je človeku že z rojstvom dana stopnja, do katere se bodo 
sposobnosti lahko razvile ob normalni rasti in razvoju. Z rojstvom določeno temeljno stopnjo 
razvitosti gibalnih sposobnosti pa se lahko preseže z ustrezno gibalno aktivnostjo/treningom« 
(Pistotnik, 1999, str. 18). 
»Kadar se govori o gibalni učinkovitosti človeka in o dejavnikih, ki nanjo vplivajo, ne moremo iti 
mimo dejstva, da so ravno gibalne sposobnosti tiste, ki so v osnovi odgovorne za uspešnost 
njegovih gibalnih akcij in reakcij. Gibalne sposobnosti se zato obravnavajo kot skupek notranjih 
dejavnikov človeka, ki so odgovorni za razlike v gibalni učinkovitosti.« (Pistotnik, 1999, str. 18) 
V novejšem obdobju skokovitega razvoja športa ter nenehnih poskusov doseganja boljših in boljših 
rezultatov v njem pa so se tudi na področju športa razvile ter izpopolnile znanstvene metode 
raziskovanja in pridobivanja informacij. V osnovi obstaja šest primarnih motoričnih sposobnosti: 
gibljivost, moč, koordinacija, hitrost, ravnotežje in preciznost (Pistotnik, 1999, str. 19). 
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»Vzdržljivost, ki jo nekateri tudi prištevajo med motorične sposobnosti, sodi med funkcionalne 
sposobnosti, saj je odvisna predvsem od dobrega delovanja dihalnega in krvožilnega sistema.« 
(Pistotnik, 1999, str. 19) 
 
V nadaljevanju so opisi gibalnih sposobnosti, ki jih merimo s testi, ki jih vključuje podatkovna 
zbirka – športnovzgojni karton. Te gibalne sposobnosti so gibljivost, moč, koordinacija, hitrost in 
vzdržljivost. 

  Gibljivost 
Pistotnik (1999) navaja, da je gibljivost »motorična sposobnost doseganja maksimalnih obsegov 
(amplitud) gibov v sklepih ali sklepnih sistemih posameznika« (Pistotnik, 1999, str. 23). 
Gibljivost predstavlja pomemben dejavnik optimalne telesne pripravljenosti posameznika tako v 
športu kot tudi pri vsakodnevnih opravilih. Mnoge raziskave so privedle do naslednjih zaključkov: 

 Primerna stopnja gibljivosti je dejavnik splošnega dobrega počutja, saj je mišična 
sproščenost, ki je pogojena tudi z ustrezno stopnjo gibljivosti, v tesni povezavi z 
zmanjšanjem psihične napetosti. 

 Z zmanjševanjem telesne aktivnosti se slabša splošna sposobnost za delo. Z neaktivnostjo 
se namreč zmanjšuje gibljivost v sklepih in zaradi tega lahko velikost amplitude giba pade 
celo pod raven, ki je nujna za izvajanje vsakdanjih opravil. 

 Zmanjšana gibljivost vpliva na siromašenje gibalne izraznosti človeka (na kakovost in 
estetiko giba), tj. na tiste prvine, ki predstavljajo pomemben dejavnik v polnosti življenja 
vsakega posameznika. 

 Pri mlajših starostnih skupinah je skoraj 80 % bolečin v križu predvsem posledica 
zmanjšanja gibljivosti v nekaterih sklepih gibalnega aparata in od neustreznega mišičnega 
steznika, ki naj bi podpiral hrbtenico. 
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 Gibljivost je tudi pomembna kvaliteta pri vseh športnih aktivnostih (še posebno pri 
estetskih športih, še posebej pri gimnastiki, umetnostnem drsanju in podobnih) ter 
pomemben dejavnik pri izrazu ostalih motoričnih sposobnosti (koordinacije, moči, hitrosti, 
preciznosti) (Pistotnik, 1999, str. 23-24). 

Dejavniki, ki pogojujejo gibljivost 
»Kakšno gibljivost bo človek sposoben izraziti, je odvisno od stopnje prirojenosti in od nekaterih 
dejavnikov, ki jih je treba poznati, če se želi vplivati na njeno povečanje. Stopnja prirojenosti je za 
gibljivost sorazmerno nizka (h2 = 0,50), kar pomeni, da se lahko na njen razvoj vpliva relativno v 
velikem obsegu glede na dejavnike, ki jo pogojujejo« (Pistotnik, 1999, str. 24). 
Pistotnik (1999) deli dejavnike gibljivosti na notranje (vezani so na zgradbo in delovanje 
človekovega telesa) in zunanje (dejavniki, ki vplivajo na človekovo telo iz okolja). 
Notranji dejavniki so: 

 anatomski: oblika sklepov, sklepne ovojnice, sklepne vezi, dolžina mišic, koža, 
 morfološki: dolžinske mere skeleta, obsegi telesnih segmentov, premeri sklepov, debelina 

maščobnega sloja pod kožo, 
 fiziološki: mišični tonus, lokalna mišična temperatura,  
 biološki: staranje, spol, 
 psihološki: čustvena stanja. 

Zunanji dejavniki so: 
 temperatura okolja,  
 obdobje dneva,  
 prehrana (Pistotnik, 1999, str. 25-28).  

Metode razvoja gibljivosti 
Ušaj (2003) navaja osem nasvetov za povečanje gibljivosti: 
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 Izbira vaj naj bo prilagojena zahtevam tekmovalne discipline, drugim vajam in 
natreniranosti športnika. 

 Uporabiti je treba vaje, ki povečajo amplitudo gibov v več smereh. 
 Gibljivost povečujemo sistematično in načrtno: vaje je treba ponoviti 5- do 10-krat, v več 

serijah. Odmor mora biti aktiven in mora vključevati sprostilne vaje. 
 Znotraj ene vadbene enote je treba večkrat doseči stopnjo največje amplitude gibov. 
 Gibljivost se povečuje s pomočjo večje količine ponovitev, ki se lahko uresniči z 

vsakodnevno vadbo, večkratno vadbo v enem dnevu, posebno pa z »domačimi nalogami«. 
 Najpogosteje se vaje opravijo v sklepni fazi ogrevanja ali v posebnem, glavnem delu 

vadbene enote. Nikoli jih ne izvajamo takrat, ko je športnik utrujen. 
 Gibljivost je primerno povečevati, če je le mogoče, v otroški dobi do pubertete. 
 Ohranjanje gibljivosti naj poteka nenehno in naj se nikoli ne konča (prav tam, str. 115). 

Pri otrocih in mladostnikih je zmanjšana gibljivost posledica : 
 hitre rasti skeleta, ki mu mišice in kite ne sledijo dovolj hitro, 
 telesne nedejavnosti, 
 prekomernega sedenja, 
 enostranske telesne dejavnosti s poudarkom na treningu moči ali vzdržljivosti brez 

ustreznih kompenzatornih vsebin (Šarabon, 2007, str. 247). 
   Moč 

»Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. Sila mišic 
je sila, ki nastaja na osnovi delovanja mišice kot biološkega motorja. V mišici se namreč kemična 
energija pretvarja v mehansko in toplotno energijo, pri čemer se izzove mišična kontrakcija 
(napenjanje, krčenje), zunanji izraz katere je mišična sila. Moč človeka pa je produkt sile in 
hitrosti.« (Pistotnik, 1999, str. 44) 
Pojavne oblike moči so: 

 Eksplozivna moč – pojavlja se kot maksimalen začetni pospešek, ki se doseže pri 
premikanju telesa v prostoru ali pri delovanju na predmete v okolici. 
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 Repetitivna moč – sposobnost opravljanja dolgotrajnega mišičnega dela na osnovi 
izmeničnih kontrakcij in relaksacij (mišično napenjanje in sproščanje). 

 Statična moč – sposobnost dolgotrajnega izometričnega mišičnega napenjanja. Za 
manifestacijo statične moči je značilna odsotnost gibanja (Pistotnik, 1999, 52-54). 

Razvoj moči 
Procesi treninga moči so v bistvu procesi adaptacije človekovega gibalnega ustroja na obremenitev. 
Pri tem se uporabljajo obremenitve, ki naj bi izzivale procese adaptacije različnih mišičnih skupin 
tako, da bi te lažje prenašale specifične obremenitve. K povečanju moči lahko pripomore le 
postopno povečevanje obremenitve, saj se pri vedno enaki obremenitvi mišice nanjo prilagodijo in 
ne prispevajo več k povečanju moči, temveč le k izboljšanju vzdržljivosti. To postopno progresivno 
obremenjevanje je edini način, ki zagotavlja napredek k razvoju moči (Pistotnik, 1999, str. 59). 
V predpubertetnem obdobju je napredek v absolutni moči zlasti posledica živčnih dejavnikov, 
medtem ko je kapaciteta povečevanja mišične mase v tem obdobju izjemno majhna. V tej starosti 
namreč še ni bioloških temeljev, ki bi omogočali povečevanje mišične mase. S tem mislimo zlasti 
na endokrini sistem in raven hormonov, ki omogočajo učinkovit anabolizem mišičnih vlaken. 
Razvoj moči, ki nastopi kot posledica vadbe, je v tem obdobju zlasti rezultat učenja gibanja, ki se 
odraža v boljši znotrajmišični koordinaciji n s tem višji ravni hotene aktivacije mišic. Napredek v 
moči je nekoliko bolj izrazit tudi pri njeni vzdržljivostni komponenti (Šarabon, 2007, str. 261). 

   Koordinacija 
»Koordinacija je sposobnost za učinkovito oblikovanje in izvajanje kompleksnih gibalnih nalog ter 
sposobnost usmerjenega izkoristka energijskih, toničnih in programskih gibalnih potencialov za 
izvedbo kompleksnih gibanj« (Pistotnik, 1999, str. 74). 
»Osnovne značilnosti koordiniranega gibanja so: 

 pravilnost (natančnost, ustreznost izvedbe gibov), 
 pravočasnost (časovna usklajenost gibov), 
 racionalnost (ekonomičnost izvedbe gibov), 
 izvirnost (samoiniciativnost v prilagajanju gibanja različnim zahtevam), 
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 stabilnost (zanesljivost, identičnost izvedbe v ponavljanjih).« (Pistotnik, 1999, str. 75) 
 
»Koordinacija je v veliki meri povezana z manifestacijo vseh drugih motoričnih sposobnosti, zato 
morajo biti te ustrezno razvite, da se lahko koordinacija tudi z njihovo pomočjo izrazi na višjem 
nivoju. Tako je koordinacija povezana: 

 z manifestacijo velikih amplitud gibov (gibljivostjo), ki so odvisne od medmišične in 
znotraj mišične koordinacije; 

 z manifestacijo mišične sile (moči), ki je odvisna od ustrezne in pravilne inervacije mišic; 
 z manifestacijo hitrosti, ki je odvisna od usklajenosti izvedbe zaporednih gibov; 
 z manifestacijo preciznosti, ki je odvisna od inervacije in natančnega doziranja sile gibov; 
 z manifestacijo ravnotežja, ki je odvisno od natančne izvedbe korekcijskih gibov.« 

(Pistotnik, 1999, str. 102-103) 
  Hitrost 

»Hitrost je sposobnost izvajanja gibanja z največjo frekvenco ali v najkrajšem možnem času. 
Pomembna je predvsem pri premagovanju kratkih razdalj s cikličnim gibanjem (tek, plavanje, 
kolesarjenje) in v gibalnih nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo posameznega giba. Od vseh 
motoričnih sposobnosti je hitrost v največji meri odvisna od dednih lastnosti, saj njen koeficient 
prirojenosti znaša tudi preko 0,90. To vsekakor kaže na majhne možnosti, da bi s treningom 
vplivali na njen razvoj (le še okrog 10 % glede na prirojene danosti).« (Pistotnik, 1999, str. 104) 
Pojavne oblike hitrosti: 

 Hitrost reakcije je sposobnost hitrega gibalnega odziva na določen signal. 
 Hitrost enostavnega giba je sposobnost premika telesnega segmenta na določeni poti v 

najkrajšem možnem času. 
 Hitrost alternativnih gibov je sposobnost hitrega ponavljanja gibov s konstantno amplitudo 

(Pistotnik, 1999). 
 Hitrost šprinta je v osnovi serija skokov v horizontalni smeri, kjer se postavlja zahteva po 

razvijanju čim večje sile na podlago (Čoh, 1992). 
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Osnovna sredstva za razvoj hitrosti pri otrocih so številne elementarne igre in naravne oblike 
gibanja. Z uporabo nespecifičnih gibalnih sredstev in ob spoznavanju  različnih dejavnosti želimo 
vplivati na čim več pojavnih oblik hitrosti, moči in koordinacije nog in telesa. V začetku se vaje 
izvajajo z manjšo intenzivnostjo in v stabilnih pogojih, pozneje pa se poveča hitrost in dodaja 
motnje. Zahtevnost povečujemo z variabilnimi okoliščinami, kot so dodatne naloge, uporaba 
rekvizitov in metodičnih ovir, prirejene igralne situacije, organizacija tekmovalnih oblik vadbe itd. 
Obseg vadbe hitrosti najvišje intenzivnosti v obdobju otroštva ne sme biti velik, saj takšna vadba 
predstavlja veliko potencialno nevarnost za preobremenitev mišično-tetivnega in kostnega aparata 
otrok (Škof, Jakše, 2007, str. 307). 

  Vzdržljivost 
Škof (2007) označuje vzdržljivost kot sposobnost človeka, da lahko opravlja določeno dejavnost 
dlje časa, ne da bi zaradi utrujenosti moral to dejavnost prekinjati ali bistveno znižati njeno 
intenzivnost (Škof, 2007b, str. 313).  
Čoh (1992) pa pravi, da je vzdržljivost kompleksna motorična dimenzija, odvisna od številnih 
dejavnikov. »V športu je relativno malo panog, kjer je vzdržljivost nepomembna. Nasprotno pa 
nekatere športne panoge temeljijo na tej sposobnosti. To še zlasti velja za monostrukturne ciklične 
športe, kamor spadajo teki na srednje in dolge proge« (Čoh, 1992, str. 39). 
Vzdržljivost ni pomembna le v športu, temveč je v največji meri povezana z zdravjem, telesno 
vitalnostjo in kakovostjo življenja posameznika. Z vadbo vzdržljivosti razvijamo za življenje 
pomembne človekove lastnosti: vztrajnost, nepopustljivost, delavnost in doseganje oddaljenejših 
ciljev. Vzdržljivost je obenem sposobnost, ki pri mladih vztrajno pada že več desetletij (Škof, 
2007b, str. 314).  
Vzdržljivost je odvisna od naslednjih dejavnikov: 

 funkcionalne sposobnosti organizma:  
o učinkovitost presnovnih procesov, v katerih nastaja energija za gibanje,  
o hitrost odpravljanja stranskih produktov presnovnih procesov; 

 ekonomičnost trošenja ustvarjene energije (učinkovitost tehnike gibanja); 
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 morfološki dejavniki: 
o velika telesna masa je negativen telesni dejavnik pri večini športov, saj se človek 

pri svojem gibanju nenehno bori z vplivom težnosti, 
o večja telesna višina lahko v določenih dejavnostih (veslanje, tek na srednje proge) 

zaradi daljših ročic, večjega navora in večje hitrosti mišične kontrakcije pomeni 
prednost, toda višina pri dolgih tekaških razdaljah (zlasti zaradi povečane mase) ni 
več prednost; 

 psihološki dejavniki: vztrajnost je močno povezana s pragom bolečine in sposobnostjo 
njenega premagovanja. Vztrajanje v »težkem« je stvar poguma, odločnosti, velike volje in 
motivacije; 

 dejavniki okolja: temperatura, vlažnost in onesnaženost zraka, nadmorska višina (Škof, 
2007b, str. 315–318). 
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2.5   Športnovzgojni karton 
V Sloveniji se že več kot 20 let telesni in gibalni razvoj slovenskih otrok in mladine spremlja s 
športnovzgojnim kartonom. 
Prva sistematična merjenja v slovenskih šolah so se začela leta 1970, ko je takratni zavod za šolstvo 
uvedel »telesnovzgojni karton«, spremljanje gibalne učinkovitosti pa je postalo sestavni del 
učiteljeve obveznosti (Strel, 1996). 
V šolah so tako leta 1973 dobili priročnik in karton, ki sicer ni bil uraden šolski dokument, 
uporabljali pa so ga nekateri športni pedagogi. Vsak rezultat je bilo mogoče ovrednotiti in na 
podlagi tega načrtovati vadbo za posameznega učenca (Strel, 1996). 
Z razvojem teoretičnih spoznanj o meritvah telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti, 
napredkom v materialni opremljenosti šol, večjim znanjem športnih pedagogov, povečanjem 
števila ur športne vzgoje in razvojem računalniškega centra na Inštitutu za kineziologijo so 
dozorele možnosti za zasnovo novega, celovitega informacijskega sistema za ugotavljanje, 
vrednotenje in spremljanje telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti šolske mladine. V šolskem 
letu 1989/90 so bili v spremljavo vključeni vsi slovenski osnovnošolci in srednješolci (Strel, 1996). 
»Spremljanje stanja telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti priporoča vsem evropskim 
državam tudi resolucija ministrov, odgovornih za šolsko športno vzgojo, ki je bila sprejeta v 
Varšavi leta 2002 (Council of Europe, 2002) in jo je ratificirala tudi slovenska vlada« 
(Kovač, Jurak, 2010). 
Podatkovna zbirka ima tri namene: 

 Ugotavljanje sprememb telesnega in gibalnega razvoja posameznika v času šolanja, 
primerjava z objektivnimi podatki populacije in svetovanje staršem ter otrokom glede na 
ovrednotene podatke. 

 Športnemu pedagogu omogoča izdelavo kakovostne analize stanja za posamezne vadbene 
skupine in s tem ustrezno diferenciacijo oziroma individualizacijo vadbe (kar je eden od 
pomembnih dejavnikov kakovostnega dela). 
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 Ugotavljanje trendov sprememb  v telesnem in gibalnem razvoju šolajoče se populacije na 
nacionalni ravni (Kovač et al., 2011). 

 
»Ugotavljanje, vrednotenje in spremljanje telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti izvajamo na 
podlagi naslednjih merskih nalog: 

 telesna višina (dolžinska razsežnost telesa), 
 telesna teža (voluminoznost telesa), 
 kožna guba nadlahti (količina podkožnega maščevja), 
 dotikanje plošče z roko (hitrost izmeničnih gibov), 
 skok v daljino z mesta (eksplozivna moč), 
 premagovanje ovir nazaj (koordinacija gibanja vsega telesa), 
 dviganje trupa (mišična vzdržljivost trupa/repetitivna moč), 
 predklon na klopci (gibljivost), 
 vesa v zgibi (mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok/statična moč), 
 tek na 60 metrov (šprinterska hitrost), 
 tek na 600 metrov (splošna vzdržljivost)« (Strel, 1996). 

Sledijo kratki opisi 11 merskih nalog, ki jih vključuje podatkovna zbirka športnovzgojni karton. 
 Telesna višina (ATV) 

Z merjenjem telesne višine ugotavljamo dolžinsko razsežnost telesa. Potrebujemo Martinov 
antropometer ali višinomer. Merjenec stoji vzravnano, stopala ima vzporedno drugo ob drugem. 
Glavo ima v položaju, v katerem je vodoravna črta, ki veže spodnji rob očesne orbite in zgornji rob 
slušne odprtine. Merilec stoji na levi strani merjenca in pazi na to, da je antropometer navpično ter 
neposredno vzdolž hrbta. Nato spusti horizontalno prečko na teme merjenca. V kartonu je okence 
s štirimi predalčki; rezultat telesne višine vpišemo v mm. Primer: 1635 pomeni 163,5 cm, 0954 
pomeni 94,5 cm. Rezultat se odčita z natančnostjo do 0,5 cm (Strel, 1996). 
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 Telesna teža (ATT) 
Z merjenjem telesne teže ugotavljamo voluminoznost telesa. Za merjenje telesne teže potrebujemo 
medicinsko decimalno tehtnico ali osebno tehtnico. Merjenec stopi na sredino tehtnice in mirno 
stoji, merilec pa odčita rezultat z natančnostjo najmanj do 0,5 kg. Na kartonu je okence s tremi 
predalčki, rezultat vpišemo do 0,5 kg natančno. Primer: 535 pomeni 53,5 kg. Če so merjenci težji 
od 100 kg, vpišemo v karton rezultat 999, kar pomeni 99,9 kg ali več (Strel, 1996). 
 

 Kožna guba nadlahti (AKG) 
Z merjenjem kožne gube nadlahti ugotavljamo količino podkožnega maščevja. Potrebujemo 
kaliper, ki je umerjen tako, da je pritisk na kožo 1 bar. Merilna lestvica je označena v mm. Merjenec 
stoji z ohlapno sproščenimi rokami. Merilec s palcem in kazalcem, naravnanima vzdolž, dvigne 
kožno gubo na zadnji strani (nad tricepsom) leve nadlahti – na sredini med akromionom in vrhom 
olekranona, stisne kožno gubo z vrhom krakov kaliperja in ob pritisku 1 bara odčita rezultat (z 
natančnostjo do 1 mm). V kartonu je okence z dvema predalčkoma, rezultat vpišemo v mm. Primer: 
14 pomeni 1 cm in 4 mm, 08 pomeni 8 mm (Strel, 1996). 
 

 Dotikanje plošče z roko (DPR) 
S testno nalogo merimo hitrost izmeničnih gibov. Za merjenje potrebujemo desko, na kateri sta 
pritrjeni dve okrogli plošči s premerom 20 cm; z najbližjimi robovi sta medsebojno oddaljeni 61 
cm. Potrebujemo tudi mizo in stol, prilagojeno starostni stopnji in velikosti učencev. Merilec mora 
imeti štoparico z natančnostjo merjenja do 1 sekunde. Priporočamo desko z elektronskim 
merjenjem števila dotikov. Merjenec sedi za mizo, na kateri je deska s ploščama. Slabšo roko položi 
na sredino med plošči, drugo roko pa na ploščo na nasprotni strani. Na znamenje »zdaj« se začne 
z boljšo roko izmenoma kar najhitreje dotikati obeh plošč. Vsak dotik obeh plošč šteje eno točko! 
Rezultat je število točk v 20 sekundah. Merilec ne upošteva ponovitev, pri katerih se merjenec ni 
dotaknil obeh plošč. V kartonu je okence z dvema predalčkoma, kamor vpišemo število točk. 
Primer: 35 pomeni 35 dotikov na eni izmed okroglih plošč (Strel, 1996). 
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 Skok v daljino z mesta (SDM) 
S testom merimo eksplozivno moč. Potrebujemo posebno preprogo za merjenje skoka v daljino. 
Odriv mora biti sonožen. Pred odrivom se sme merjenec vzpeti na prste, ne sme pa izvesti odriva 
s poprejšnjim poskokom. Merjenec opravi najmanj tri skoke, od katerih se izmeri najdaljši. Če 
odtisi stopala niso jasno vidni, je treba pete namazati z magnezijem. Na skali lahko natančno 
odčitamo rezultat. V osebnem kartonu je okence s tremi predalčki, rezultat vpišemo v cm. Primer: 
201 pomeni 201 cm, 095 pa pomeni 95 cm (Strel, 1996). 
 

 Dviganje trupa (DT) 
Testna naloga meri vzdržljivost mišičnih skupin trupa. Za merjenje potrebujemo blazino in 
štoparico. Merjenec leži na blazini s pokrčenimi nogami pod pravim kotom. Roke ima prekrižane 
na prsih, dlani pa na nasprotnih ramenih. Merjenec se dviguje v sedeči položaj. Roke se ne smejo 
odmakniti od prsi. Dvigovanje v sedeč položaj je končano, ko se komolci dotaknejo stegna. 
Merjenec se vrača v začetni položaj tako dolgo, dokler se s sredino hrbta ne dotakne podlage. 
Merilec da znamenje »pozor – zdaj«. Izvajanje testa se začne na znak »zdaj« in konča, ko da 
merilec znak »stoj«. Rezultat je število pravilno izvedenih ponovitev v 60 sekundah. Med 
posameznimi ponovitvami so dovoljeni odmori; s tem morajo biti merjenci seznanjeni pred 
začetkom izvajanja meritev. Zapisujemo število pravilno izvedenih ponovitev v 60 sekundah. Če 
merjenec izvaja nalogo prvič, mu moramo pokazati in pojasniti izvajanje testne naloge, merjenec 
pa naj nekajkrat samostojno izvede nalogo. V osebnem kartonu je okence z dvema predalčkoma, 
kamor vpišemo število ponovitev. Primer: 09 pomeni 9 ponovitev, 40 pomeni 40 ponovitev (Strel, 
1996). 
 

 Poligon nazaj (PON) 
Testna naloga meri koordinacijo gibanja vsega telesa. Potrebujemo štoparico, švedsko skrinjo. 
Naloga se izvaja v prostoru, velikem vsaj 12 x 3 m. Na ravni podlagi (parket, umetna snov), ki ne 
drsi, zarišemo ali označimo s samolepilnim trakom startno črto, dolgo 1 m. V oddaljenosti 10 m 
od startne črte vzporedno z njo potegnemo še ciljno črto, dolgo prav tako 1 m. 3 m od startne črte 
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postavimo spodnji del švedske skrinje, na njega pa še oblazinjen pokrov skrinje. Merjenec se 
najprej postavi na vse štiri, s hrbtom je obrnjen proti zaprekam. Njegova stopala so tik pred startno 
črto. Naloga merjenca je, da po znaku »zdaj« z vzvratno hojo po vseh štirih (z rokami ne sme drseti) 
preide prostor med označenima črtama. Prvo zapreko mora preplezati, skozi okvir pa zleze. Med 
izvajanjem naloge lahko merjenec gleda nazaj med nogami, ne sme pa niti za hip obrniti glave. 
Naloga je končana, ko merjenec z obema rokama preide ciljno črto. Merilec hodi s štoparico v roki 
ob merjencu in nadzoruje njegovo izvedbo. 
Meri se čas v desetinkah sekunde od znaka »zdaj« do prehoda z obema rokama prek ciljne črte.  
V kartonu je okence s tremi predalčki, vpišemo čas izvajanja naloge. Primer: 098 pomeni, da je 
merjenec opravljal nalogo 9 sekund in 8 desetink, 223 pomeni, da je merjenec opravljal nalogo 22 
sekund in 3 desetinke (Strel, 1996). 
 

 Predklon na klopci (PRE) 
Testna naloga meri gibljivost v sagitalni ravnini. Potrebujemo merilni komplet ali 40 cm visoko 
klopco, lesen okvir in deščico. Na klopco je navpično pritrjeno 80 cm dolgo leseno merilo, 
razdeljeno na cm: sega do tal in je 40 cm nad klopco. Začetek merske skale je na zgornjem delu 
merila. Merjenec stopi na klopco s stegnjenimi nogami, stopala so vzporedno. Izvede predklon in 
pri tem kar najgloblje potisne (naloge se ne sme izvajati s sunkom ali zamahom) deščico, ki jo drži 
merilec ob lesenem merilu. Merjenec naj v končnem položaju ostane dve sekundi. Pri merjenju 
mora biti bos. Testno nalogo merjenec izvaja dvakrat. Rezultat je položaj deščice, odčitan na 
navpičnem merilu v cm. Velja boljši od obeh poskusov. Merilec mora opozarjati na to, da so noge 
v kolenih popolnoma stegnjene in da merjenec vztraja v predklonu dve sekundi. Pred meritvijo 
mora merjenec nalogo opraviti poskusno. V osebnem športnovzgojnem kartonu je okence z dvema 
predalčkoma; rezultat vpišemo v cm. Primer: 40 pomeni, da je merjenec potiskal deščico od začetka 
merila do višin stopal, rezultat je 40 cm (Strel, 1996). 
 

 Vesa v zgibi (VZG) 
S tem testom merimo mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok. Potrebujemo nizek telovadni 
drog (ali drugo orodje, ki ima žrd enakega premera kot telovadni drog), blazino in štoparico. 
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Merilec meri čas, v katerim merjenec vztraja v vesi s pokrčenimi rokami v podprijemu. Ves čas 
mora imeti brado nad višino droga. Ko ni več v tem položaju, merilec ustavi štoparico, ki jo je 
sprožil v trenutku, ki je merjenec zavzel položaj v vesi. Če je drog previsok, lahko merjenec pride 
v veso tudi s pomočjo merilca ali učitelja. Merjenca med izvajanjem testa ni dovoljeno spodbujati. 
Rezultat je čas drže v zgibi, izražen v celih sekundah. Če merjenec izvaja nalogo več kot 2 minuti 
ali 120 sekund, prekinemo izvajanje in zapišemo maksimalni rezultat 120. V osebnem kartonu je 
okence s tremi predalčki; rezultat vpišemo v sekundah. Primer: 105 pomeni 105 sekund ali 1 
minuto in 45 sekund, 048 pomeni 48 sekund (Strel, 1996). 
 

 Tek na 60 metrov (T60) 
Testna naloga meri šprintersko hitrost. Potrebujemo štoparice in tekališče, ki mora biti popolnoma 
vodoravno; ne sme biti spolzko ali kotanjasto. Merjenci tečejo v skupinah, najmanj pa v paru. 
Začnejo z visokim startom. Startna povelja so: na mesta in žvižg s piščalko. Pri žvižgu zamahne 
starter z zastavico, ki jo drži vodoravno. Zamah mora biti kratek in hiter. Tek na 60 metrov se 
izvaja enkrat. Čas se meri s štoparico, ki ima razdelitev na 0,1 sekunde, in se zapiše v desetinkah 
sekunde. Učenci so lahko bosi ali v copatih. V osebnem kartonu je okence s tremi predalčki; 
rezultat vpišemo v desetinkah sekunde. Primer: 096 pomeni 9 sekund 6 desetink, 112 pomeni 11 
sekund 2 desetinki (Strel, 1996). 
 

 Tek na 600 metrov (T600) 
S testno nalogo merimo splošno vzdržljivost. Potrebujemo štoparico, krožno tekališče, ki mora biti 
vodoravno in gladko, brez jam ali kotanj. En krog mora meriti najmanj 120 metrov. Če ni na voljo 
atletskega tekališča, nalogo izvajamo na asfaltni ali travnati površini. Merjenci tečejo v skupinah, 
v katerih naj ne bo več kot 16 učencev. Začnejo z visokim startom. Čas merimo s štoparico v celih 
sekundah. Učenci so lahko bosi ali v copatih. Učencem, ki zaradi preutrujenosti ne morejo preteči 
ali prehoditi 600 m, in tistim, ki tečejo več kot pet minut, vpišemo rezultat 300 (5 minut), kar je 
hkrati najslabši rezultat, ki ga beležimo. Merilce posebej opozarjamo, da se rezultati vpisujejo v 
sekundah. V osebnem kartonu je okence s tremi predalčki, rezultat vpišemo v celih sekundah. 
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Primer: 099 pomeni 1 minuto in 39 sekund, 146 pomeni 2 minuti in 26 sekund, 193 pomeni 3 
minute in 13 sekund (Strel, 1996). 
 

3.0 CILJI RAZISKAVE 
Glede na predmet in problem smo postavili naslednje cilje: 

 Ugotoviti, ali so med učenci, ki obiskujejo športnointeresne dejavnosti (ŠID) in učenci, ki 
ŠID ne obiskujejo, razlike v telesnih značilnostih. 

 Ugotoviti, ali so med učenci, ki obiskujejo ŠID in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, razlike v 
gibalnih sposobnostih. 

 Ugotoviti, ali so med učenci, ki obiskujejo ŠID in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, razlike v 
povprečju vseh gibalnih nalog. 

4.0 HIPOTEZE 
Skladno s postavljenimi cilji smo opredelili naslednje hipoteze: 
H1: Med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, ni razlik v telesni značilnosti 
merske naloge telesna višina. 
H2: Med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, ni statističnih razlik v telesni 
značilnosti merske naloge telesna teža. 
H3: Med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, ni statističnih razlik v telesni 
značilnosti merske naloge kožna guba nadlahti. 
H4: Med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, ni statističnih razlik v gibalni 
sposobnosti merske naloge dotikanje plošče z roko. 
H5: Med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, ni statističnih razlik v gibalni 
sposobnosti merske naloge skok v daljino z mesta. 
H6: Med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, ni statističnih razlik v gibalni 
sposobnosti merske naloge premagovanje ovir nazaj. 
H7: Med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, ni statističnih razlik v gibalni 
sposobnosti merske naloge dviganje trupa. 
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H8: Med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, ni statističnih razlik v gibalni 
sposobnosti merske naloge predklon na klopci. 
H9: Med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, ni statističnih razlik v gibalni 
sposobnosti merske naloge vesa v zgibi. 
H10: Med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, ni statističnih razlik v gibalni 
sposobnosti merske naloge tek na 60 metrov. 
H11: Med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, ni statističnih razlik v gibalni 
sposobnosti merske naloge tek na 600 metrov. 
H12: Med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, ni statističnih razlik pri 
povprečju vseh motoričnih testov. 
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5.0 METODE DELA 
5.1 Vzorec merjencev 
V raziskavi je sodelovalo 333 učencev od 1. do 5. razreda OŠ dr. Franceta Prešerna v Ribnici in 
OŠ dr. Ivana Prijatelja v Sodražici. Sodelovali so le učenci, katerih starši so dovolili uporabo ŠVK 
svojega otroka v raziskavi. Od vseh 333 učencev in učenk je bilo 240 tistih, ki so v lanskem šolskem 
letu obiskovali ŠID in 93 tistih, ki v lanskem šolskem letu niso obiskovali ŠID. 
 
Tabela 5.1: Križna tabela števila učencev glede na vključenost v ŠID v posameznih razredih in 
odstotki glede na vključenost v ŠID in razred. 

  Vključenost v ŠID Skupaj Razred  1 – da 2 - ne 

1 
Število 58 15 73 

% znotraj razreda 79,5 % 20,5 % 100,0 % 
% znotraj da/ne 24,2 % 16,1 % 21,9 % 

2 
Število 50 20 70 

% znotraj razreda 71,4 % 28,6 % 100,0 % 
% znotraj da/ne 20,8 % 21,5 % 21,0 % 

3 
Število 60 18 78 

% znotraj razreda 76,9 % 23,1 % 100,0 % 
% znotraj da/ne 25,0 % 19,4 % 23,4 % 

4 
Število 32 24 56 

% znotraj razreda 57,1 % 42,9 % 100,0 % 
% znotraj da/ne 13,3 % 25,8 % 16,8 % 

5 
Število 40 16 56 

% znotraj razreda 71,4 % 28,6 % 100,0 % 
% znotraj da/ne 16,7 % 17,2 % 16,8 % 

Skupaj 
Število 240 93 333 

% znotraj razreda 72,1 % 27,9 % 100,0 % 
% znotraj da/ne 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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V tabeli je prikazano, koliko učencev je v posameznih razredih, koliko učencev obiskuje ŠID in 
koliko jih ne obiskuje ŠID, kolikšen odstotek učencev obiskuje ŠID po razredih in kolikšen je 
odstotek učencev vsakega razreda glede na učence vseh petih razredov skupaj. 
Iz tabele je razvidno, da v prvem razredu ŠID obiskuje skoraj 80 % učencev in da je 24 % vseh 
učencev, ki obiskujejo ŠID iz prvega razreda. 
V drugem razredu obiskuje ŠID 71 % učencev, kar je 20 % vseh učencev od 1. do 5. razreda, ki 
obiskujejo ŠID. 
V tretjem razredu obiskuje ŠID 77 % učencev. Izmed vseh učencev, ki obiskujejo ŠID, jih je v 
tretjem razredu največ, kar 25 %. 
V četrtem razredu je delež učencev, ki obiskujejo ŠID, in tistih, ki ne obiskujejo ŠID, skoraj enak. 
Izmed vseh petih razredov ŠID obiskuje najmanj učencev iz četrtega razreda, le 13 %. 
V petem razredu je delež učencev, ki obiskujejo ŠID, enak kot v drugem razredu – 71 %, izmed 
vseh razredov pa je petošolcev le 16,7 %. 
V 1., 2. in 3. razredu je največ učencev, ki obiskujejo ŠID (vrednosti nad 20 %), manj pa se ŠID 
udeležujejo učenci četrtih in petih razredov (pod 17 %). 
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5.2 Vzorec spremenljivk 
V raziskavi smo uporabili naslednje spremenljivke: 

 Razred – 1. do 5.  
 Vključenost v ŠID – da/ne 
 Inštrument zbiranja podatkov je bil športnovzgojni karton. 
 Merske naloge ŠVK: 

a. Telesna teža (ATT) – telesna masa 
b. Telesna višina (ATV)  
c. Kožna guba nadlahti (AKG) – podkožno maščevje 
d. Dotikanje plošče z roko (DPR) – izmenična hitrost 
e. Skok v daljino z mesta (SDM) – eksplozivna moč 
f. Dviganje trupa (DT) – izmenična hitrost 
g. Predklon na klopci (PRE) – gibljivost 
h. Poligon nazaj (PON) – koordinacija celega telesa  
i. Vesa v zgibi (VZG) – statična moč 
j. Tek na 60 metrov (T60) – šprinterska hitrost 
k. Tek na 600 metrov (T600) – splošna vzdržljivost 
l. Povprečje vseh motoričnih testov (XT) 

5.3 Organizacija meritev 
Učencem smo razdelili soglasja za uporabo podatkov športnovzgojnega kartona v raziskavi in 
vprašalnik, iz katerega smo izvedeli, katero interesno dejavnost je učenec obiskoval v šolskem letu 
2014/15. Ko smo dobili soglasja in vprašalnike nazaj, smo ime in priimek ter ŠID, ki jo je obiskoval 
učenec, vpisali v računalnik. Nato smo iz ŠVK učencev prepisali rezultate merskih nalog in jih 
združili s prej pridobljenimi podatki. 
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5.4 Metode obdelave podatkov 
Zbrane podatke smo pregledali in izločili tiste učence, ki niso imeli opravljenih vseh meritev ŠVK, 
nato pa smo podatke obdelali s pomočjo programov Microsoft Office Excel in SPSS. 
Za obdelavo podatkov smo uporabili metode osnovne statistike: aritmetično sredino, standardni 
odklon in analizo variance za ugotavljanje razlik. Statistično značilnost smo sprejemali s 5 % 
tveganjem.  
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6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 
V tem poglavju smo razlike med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, 
prikazali v tabelah po razredih in v grafih po posameznih merskih nalogah. 
 
Legenda: 

 1 – učenci, ki obiskujejo ŠID 
 2 – učenci, ki ne obiskujejo ŠID 
 M – aritmetična sredina 
 SD – standardni odklon 
 F – F-test 
 ZNAČ. – statistična značilnost 

 

6.1 Rezultatih merskih nalog obeh skupin glede na razred 
V nadaljevanju smo izračune aritmetičnih sredin, standardnih odklonov in statistične značilnosti 
učencev, ki obiskujejo ŠID, in učencev, ki ne obiskujejo ŠID, predstavili v tabelah po razredih. 
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1. Razlike pri učencih prvega razreda 
Tabela 6.1: Osnovni statistični podatki telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev 1. 
razreda 

 1 - ŠID da 2 – ŠID ne skupaj   
 M SD M SD M SD F ZNAČ. 

ATV 1249,535 46,1082 1251,500 46,6101 1249,906 45,7574 ,015 ,904 
ATT 255,721 44,0007 275,200 71,7291 259,396 50,1342 1,230 ,273 
AKG 12,651 9,2425 13,000 5,7155 12,717 8,6411 ,013 ,910 
DPR 24,070 4,0142 21,000 3,6209 23,491 4,0933 4,906 ,031 
SDM 122,488 17,4607 108,000 19,5334 119,755 18,5751 5,349 ,025 
PON 194,186 62,3176 232,600 72,2206 201,434 65,3424 2,907 ,094 
DT 30,488 6,2502 26,200 7,5982 29,679 6,6644 3,522 ,066 

PRE 43,814 6,2612 45,500 4,5277 44,132 5,9712 ,642 ,427 
VZG 27,023 18,6043 21,500 19,0977 25,981 18,6398 ,708 ,404 
T60 125,302 15,6791 138,800 21,3739 127,849 17,4944 5,222 ,026 

T600 212,837 40,8504 240,400 24,2129 218,038 39,5960 4,171 ,046 
XT 53,279 6,3264 47,180 7,6986 52,128 6,9562 6,951 ,011 

 
Iz tabele je razvidno, da imajo učenci, ki obiskujejo ŠID, glede na aritmetične sredine rezultatov 
merskih nalog ŠVK boljše rezultate pri merskih nalogah ATT, AKG, DPR, SDM, PON, DT, VZG, 
T60 IN T600. 
Ker so razlike v srednjih vrednostih rezultatov ŠVK majhne med učenci, ki obiskujejo ŠID, in 
učenci, ki ŠID ne obiskujejo, je analiza variance pokazala, da so statistično značilne razlike le pri 
merskih nalogah DPR, SDM, T60 in T600 ter XT. 
Učenci, ki obiskujejo ŠID, imajo v povprečju 3 dotike plošče z roko več, v daljino skočijo z mesta 
v povprečju več za 14 cm, 60 metrov pretečejo v povprečju za 1,35 sekunde hitreje in 600 metrov 
pretečejo v povprečju za 27,6 sekund hitreje od učencev, ki ŠID ne obiskujejo. 
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Učenci, ki obiskujejo ŠID, imajo tudi boljši rezultat v povprečju vseh motoričnih testov, in sicer 
za 3,28 točke nad nacionalnim povprečjem, medtem ko imajo učenci, ki ne obiskujejo ŠID, 
povprečje vseh motoričnih testov 2,82 točke pod nacionalnim povprečjem. 
 

2. Razlike pri učencih drugega razreda 
Tabela 6.2: Osnovni statistični podatki telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev 2. 
razreda 

 1 – ŠID da 2 – ŠID ne skupaj   
 M SD M SD M SD F ZNAČ. 

ATV 1306,422 55,7264 1305,750 52,4881 1306,246 54,4624 ,002 ,967 
ATT 285,911 50,0463 288,000 57,5036 286,459 51,6164 ,019 ,891 
AKG 12,978 4,5601 14,188 4,8335 13,295 4,6237 ,805 ,373 
DPR 26,644 3,8798 23,938 3,3360 25,934 3,9067 6,154 ,016 
SDM 130, 200 18,4841 126,250 17,7069 129,164 18,2210 ,551 ,461 
PON 167,022 50,1899 201,250 46,1714 176,000 51,0950 5,713 ,020 
DT 34,289 7,8931 29,188 6,9495 32,951 7,9297 5,229 ,026 

PRE 43,333 6,5262 40,375 7,6844 42,557 6,9078 2,208 ,143 
VZG 25,889 15,8691 24,375 27,5871 25,492 19,3749 ,071 ,791 
T60 124,311 13,9346 130,750 13,5425 126,000 14,0143 2,556 ,115 

T600 178,956 32,6795 204,313 38,0293 185,607 35,6540 6,519 ,013 
XT 52,433 6,8173 46,387 6,9206 50,848 7,2970 9,212 ,004 

 
Analiza variance je pokazala, da so statistično pomembne razlike med skupinama učencev pri 
merskih nalogah DPR, PON, DT, T600 in XT. Pri primerjavi srednjih vrednosti med skupinama 
so vidne razlike pri prej omenjenih merskih nalogah. Učenci, ki obiskujejo ŠID, naredijo za 2,7 
več dotikov plošče z roko, konec poligona dosežejo v povprečju v 3,4 sekunde prej, naredijo 4,7 
trebušnjakov več, 600 metrov pretečejo v povprečju za 25,35 sekund hitreje in imajo povprečje 
rezultatov motoričnih testov boljše za 1,58 točke od učencev, ki ŠID ne obiskujejo. 
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3. Razlike pri učencih tretjega razreda 

Tabela 6.3: Osnovni statistični podatki telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev 3. 
razreda 

 1 – ŠID da 2 – ŠID ne skupaj   
 M SD M SD M SD F ZNAČ. 

ATV 1367,236 57,0889 1368,467 63,2409 1367,500 57,9859 ,005 ,943 
ATT 333,200 77,8732 348,867 139,4048 336,557 93,4394 ,328 ,569 
AKG 13,782 4,7520 15,800 9,4959 14,214 6,0550 1,315 ,255 
DPR 30,127 3,2435 29,133 3,4407 29,914 3,2870 1,079 ,303 
SDM 139,964 19,6270 133,400 31,2268 138,557 22,5097 1,002 ,320 
PON 171,764 97,8744 207,800 99,8164 179,486 98,6929 1,585 ,212 
DT 38,509 8,4544 30,867 8,9671 36,871 9,0681 9,389 ,003 

PRE 45,564 6,6965 42,600 4,8961 44,929 6,4388 2,553 ,115 
VZG 30,636 21,3545 22,000 20,1459 28,786 21,2595 1,972 ,165 
T60 114,055 9,3974 124,800 16,4933 116,357 12,0013 10,789 ,002 

T600 178,182 30,7572 202,267 42,9077 183,343 34,8279 6,049 ,016 
XT 52,405 6,9365 46,193 8,9698 51,074 7,7828 8,304 ,005 

 
Učenci, ki obiskujejo ŠID, so v povprečju boljši pri vseh merskih nalogah. Statistično značilne 
razlike v prid 1. skupine učencev so se pokazale le pri merskih nalogah DT (v povprečju za 7,64 
dvigov več), T60 (v povprečju za 1,075 sekunde hitrejši), T600 (v povprečju za 24,05 sekunde 
hitrejši) in v povprečju vseh motoričnih nalog (v povprečju boljši za 6,12 točke). 
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4. Razlike pri učencih četrtega razreda 
Tabela 6.4: Osnovni statistični podatki telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev 4. 
razreda 

 1 – ŠID da 2 – ŠID ne skupaj   
 M SD M SD M SD F ZNAČ. 

ATV 1418,310 55,0578 1423,250 57,8854 1420,327 55,6834 ,091 ,764 
ATT 370,345 80,2755 374,500 98,5967 372,041 87,2432 ,026 ,872 
AKG 14,034 5,1581 14,550 6,0652 14,245 5,4906 ,102 ,750 
DPR 32,069 3,6345 32,300 3,2622 32,163 3,4541 ,052 ,821 
SDM 143,655 23,9632 145,700 19,6230 144,490 22,1003 ,099 ,754 
PON 148,345 31,2847 148,550 24,6288 148,429 28,4788 ,001 ,981 
DT 39,276 10,9149 36,850 6,1923 38,286 9,2804 ,806 ,374 

PRE 42,517 7,9220 42,400 5,0928 42,469 6,8468 ,003 ,954 
VZG 41,897 35,5008 23,950 17,2946 34,571 30,5450 4,373 ,042 
T60 114,552 11,1598 115,750 10,8525 115,041 10,9372 ,140 ,710 

T600 175,931 40,8935 187,100 34,5161 180,490 38,4427 ,999 ,323 
XT 50,524 7,9207 48,545 4,3929 49,716 6,7232 1,026 ,316 

 
Statistično pomembne razlike so le pri merski nalogi vesa v zgibi, pri kateri so učenci iz 1. skupine 
v povprečju boljši za 17,95 sekunde od 2. merske skupine. Povprečja rezultatov srednjih vrednosti 
pa ne pokažejo razlik v prid 1. skupine pri vseh merskih nalogah.  
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5. Razlike pri učencih petega razreda 
Tabela 6.5: Osnovni statistični podatki telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev 5. 
razreda 

 1 – ŠID da 2 – ŠID ne skupaj   
 M SD M SD M SD F ZNAČ.

ATV 1461,676 64,9102 1471,333 105,9897 1464,462 77,9579 ,161 ,690 
ATT 415,568 87,9215 511,867 142,8895 443,346 114,0268 8,773 ,005 
AKG 18,081 6,3086 21,800 9,6525 19,154 7,5209 2,696 ,107 
DPR 34,054 3,7561 34,067 4,4955 34,058 3,9378 ,000 ,992 
SDM 149,216 22,6509 144,867 31,4730 147,962 25,2594 ,312 ,579 
PON 136,189 33,6476 158,067 48,9919 142,500 39,4742 3,435 ,070 
DT 38,405 8,2914 39,133 13,0705 38,615 9,7742 ,058 ,811 

PRE 45,081 6,0524 44,533 6,2205 44,923 6,0451 ,086 ,770 
VZG 31,865 24,8251 27,933 31,2192 30,731 26,5671 ,230 ,633 
T60 114,541 11,9154 120,400 26,8828 116,231 17,4868 1,203 ,278 

T600 175,405 30,4517 193,133 50,1781 180,519 37,5701 2,444 ,124 
XT 48,886 5,8327 46,940 9,8041 48,325 7,1549 ,787 ,379 

 
Srednje vrednosti merskih nalog kažejo, da so učenci 1. skupine boljši od 2. skupine pri skoraj vseh 
merskih nalogah, razen pri DT in DPR. Analiza variance je pokazala, da so statistično značilne 
razlike med skupinama le pri merski nalogi ATT (učenci 1. skupine imajo za 10 kg nižje povprečje 
rezultata merjenja telesne teže od 2. skupine). 

6.2 Rezultati obeh skupin po razredih glede na mersko nalogo 
Povprečja rezultatov učencev, ki obiskujejo ŠID, in učencev, ki ne obiskujejo ŠID, od 1. do 5. 
razreda smo v nadaljevanju prikazali z grafi posameznih merskih nalog ŠVK, da vidimo, kako se 
povprečni rezultati posamezne skupine po starosti gibljejo glede na posamezno mersko 
nalogo ŠVK. 
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 Razlike v telesnih značilnostih 
Graf 6.1: Povprečne vrednosti merske naloge »telesna višina« učencev, ki obiskujejo ŠID, in 
učencev, ki ne obiskujejo ŠID, od 1. do 5. razreda 
 

 
Zgornji graf prikazuje povprečne rezultate merjenj telesne višine učencev, ki obiskujejo ŠID, in 
učencev, ki ne obiskujejo ŠID, od 1. do 5. razreda. Iz grafa lahko razberemo, da so udeleženci ŠID 
za malenkost nižji od neudeležencev ŠID ali enako visoki. 
V prvem, drugem in tretjem razredu je razlika v povprečnih rezultatih merjenja telesne višine zelo 
majhna – do 2 cm. V četrtem razredu je razlika 4,9 cm v prid neudeležencev ŠID, v petem razredu 
pa je razlika v povprečnih vrednostih rezultatov telesne višine kar 10,3 cm v prid neudeležencev 
ŠID. 
Strel (1994) navaja, da se telesna višina učencev od 7. do 13. leta vsako leto poveča za več kot 
5 cm, učenke pa imajo skoraj identičen tempo od 7. do 13. leta. Iz grafa je tudi razvidno, da se 
povprečni rezultat merjenja telesne višine učencev za vsak naslednji razred poveča za vsaj 5 cm. 
Sklepamo lahko, da se v ŠID ne vključujejo učenci glede na telesno višino, saj je iz grafa razvidno, 
da ni večjih razlik v povprečnih vrednostih v telesni višini med udeleženci ŠID in neudeleženci 
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ŠID. Tudi analiza variance je pokazala, da ni statistično pomembnih razlik v telesni višini med 
raziskovalnima skupinama. 
V hipotezi 1 smo trdili, da ni statistično pomembnih razlik pri telesni značilnosti telesna 
višina med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID. Glede na zgornjo 
interpretacijo grafa lahko hipotezo 1 potrdimo. 
 
Graf 6.2: Povprečne vrednosti merske naloge »telesna teža« učencev, ki obiskujejo ŠID, in 
učencev, ki ne obiskujejo ŠID, od 1. do 5. razreda 

 
Zgornji graf prikazuje rast povprečnih rezultatov merjenja telesne teže od 1. do 5. razreda 
udeležencev in neudeležencev ŠID. Povprečni rezultati telesne teže se enakomerno povečujejo iz 
razreda v razred (od 3 kg do 5 kg), razen pri neudeležencih ŠID v 5. razredu, kjer povprečna 
vrednost teže razreda zelo izstopa in je od vrednosti neudeležencev iz 4. razreda večja za kar 15 kg. 
Opaziti je tudi rahlo večje povprečne vrednosti merjenja telesne teže pri neudeležencih ŠID 
od 1. do 4. razreda. 
Sklepamo lahko, da se učenci, ki imajo višjo telesno težo, manj ukvarjajo s športnimi dejavnostmi 
in imajo zato manj razvite gibalne sposobnosti, kot so moč, vzdržljivost, gibljivost in šprinterska 
hitrost. Učenci z višjo telesno težo imajo zato glede na rezultate ŠVK slabše rezultate pri merjenjih 
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skoka v daljino, premagovanju ovir nazaj, dviganju trupa, predklonu na klopci, vesi v zgibi in teku 
na 60/600 metrov. 
V hipotezi 2 smo trdili, da ni statistično pomembnih razlik v rezultatih merjenja telesne teže. 
Ker povprečni rezultati posamezne skupine kažejo, da so statistično pomembne razlike le v 
povprečnih rezultatih merjenja telesne teže pri učencih 5. razreda, hipotezo 2 zavrnemo. 
 
Graf 6.3: Povprečne vrednosti merske naloge »kožna guba nadlahti« učencev, ki obiskujejo ŠID, 
in učencev, ki ne obiskujejo ŠID, od 1. do 5. razreda 

 
Zgornji graf kaže, da do 5. razreda ni velikih razlik v povprečnih vrednostih merjenj kožne gube 
nadlahti. Razlike med razredi so bolj očitne pri učencih, ki ŠID ne obiskujejo. Pri učencih, ki 
obiskujejo ŠID, pa od 1. do 4. razreda ni velikih sprememb (1,38 mm). Iz grafa pa lahko vidimo, 
da v 5. razredu nastopi večja razlika v povprečnih rezultatih merjenja AKG, ki pa ni statistično 
pomembna. 
Količina podkožnega maščevja se pri učencih od 7. do 11. leta poveča za 20 %, pri učenkah pa se 
od 7. do 10. leta poveča za 20 %, v 11. letu pa se nekoliko zmanjša (Strel, v Cankar et al., 1994). 
Po zgornjem grafu se je povprečna vrednost merjenja podkožnega maščevja od 1. do 5. razreda pri 
učencih, ki obiskujejo ŠID, povečala za 30 %, pri učencih, ki ne obiskujejo ŠID, pa se je od 1. do 
5. razreda povečala za kar 40 %. 
Podkožno maščevje se je v povprečju zelo povečalo od leta 1994. Krivci so lahko predvsem starši 
in šola, saj je največji porast podkožnega maščevja ravno v petem razredu, ki od učencev zahteva 
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več učenja, več sedentarnega načina življenja (računalnik, televizija) in vse manj časa za rekreacijo 
in redno zdravo prehrano. Treba bi bilo tudi ozaveščati otroke, da bi stremeli k bolj gibalno 
usmerjenemu vsakdanjiku. 
Hipotezo 3 lahko sprejmemo, saj ni statistično pomembnih razlik pri merjenju AKG med 
učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID. 
 

 Razlike v gibalnih sposobnostih 
Graf 6.4: Povprečne vrednosti merske naloge »dotikanje plošče z roko« učencev, ki obiskujejo 
ŠID, in učencev, ki ne obiskujejo ŠID, od 1. do 5. razreda 

 
Iz grafa lahko razberemo, da je največja razlika v povprečnih vrednostih merilne naloge »dotikanje 
plošče z roko« med merilnima skupinama v 1. in 2. razredu, ki pa se glede na vsak naslednji razred 
zmanjšuje. V 3., 4. in 5. razredu ni statistično pomembnih razlik med učenci, ki obiskujejo ŠID, in 
učenci, ki ne obiskujejo ŠID. 
Od vseh motoričnih sposobnosti je hitrost v največji meri odvisna od dednih lastnosti, saj njen 
koeficient prirojenosti znaša tudi več kot 0,90. To vsekakor kaže na majhne možnosti, da bi s 
treningom vplivali na njen razvoj (le še okrog 10 % glede na prirojene danosti) (Pistotnik, 1999). 
Zato tudi ni pomembnih statističnih razlik v povprečnih rezultatih merjenja dotikov plošče z roko 
med merilnima skupinama od 3. do 5. razreda. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r.

št. p
ono

vite
v

DOTIKANJE PLOŠČE Z ROKO

DA NE



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mojca Klun; diplomsko delo 

- 43 - 
 

Učenci 1. in 2. razreda, ki obiskujejo ŠID, se večinoma udeležujejo ŠID, ki zahtevajo tapkanje z 
roko – rokomet –, in dejavnosti, za katere je treba upoštevati ritem, ki določa nadzorovanje gibanja 
(ritem) – ples –, zato je lahko v povprečnih rezultatih obeh razredov prišlo do statistično 
pomembnih razlik med merilnima skupinama. 
V hipotezi 4 smo trdili, da ne obstajajo statistične razlike v povprečjih rezultatov merjenja 
števila dotikov plošče z roko med učenci, ki obiskujejo ŠID in učenci, ki ŠID ne obiskujejo. 
Zaradi zgornje interpretacije grafa hipotezo 4 sprejmemo.  
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Graf 6.5: Povprečne vrednosti merske naloge »skok v daljino z mesta« učencev, ki obiskujejo 
ŠID, in učencev, ki ne obiskujejo ŠID, od 1. do 5. razreda 

 
Glede na graf (telesna višina), ki kaže, da ni statistično pomembnih razlik v povprečju rezultatov 
merjenja telesne višine, imajo učenci, ki obiskujejo ŠID, v povprečju podobne rezultate merjenj 
skoka v daljino z mesta (4–7 cm razlike) kot učenci, ki ne obiskujejo ŠID.  
Izstopajo le rezultati učencev 1. razreda, kjer vidimo, da so učenci, ki obiskujejo ŠID, v povprečju 
skočili za 14 centimetrov več od učencev, ki ne obiskujejo ŠID. 
V 4. razredu so učenci, ki ne obiskujejo ŠID, v povprečju malenkost dlje skočili od učencev, ki 
obiskujejo ŠID. Sklepamo lahko, da je rezultat povprečja skoka v daljino v prid učencev, ki ne 
obiskujejo ŠID, ker so v povprečju za 5 cm večji od učencev, ki obiskujejo ŠID. 
Učenci, ki obiskujejo ŠID, se udeležujejo dejavnosti, ki omogočajo razvoj eksplozivne moči – 
rokomet (odriv pri streljanju na gol) in ples (različni skoki) –, vendar sklepam, da pri teh 
dejavnostih ni tako intenzivne vadbe, da bi lahko razvili večjo eksplozivno moč. 
Hipoteza 5 trdi, da ni statistično pomembnih razlik v povprečnih rezultatih merjenja dolžine 
skokov z mesta med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID. Hipotezo 5 
sprejmemo. 
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Graf 6.6: Povprečne vrednosti merske naloge »premagovanje ovir nazaj« učencev, ki obiskujejo 
ŠID, in učencev, ki ne obiskujejo ŠID, od 1. do 5. razreda 

 
Graf kaže da so učenci, ki obiskujejo ŠID, pri premagovanju ovir nazaj v povprečju hitrejši od 
učencev, ki ne obiskujejo ŠID. V 4. razredu so povprečni rezultati te gibalne naloge enaki pri 
učencih obeh merjenih skupin. Statistično pomembne razlike povprečnih rezultatov merjenja 
koordinacije so le pri učencih prvih razredov. 
Koordinacija je tesno povezana z manifestacijo gibljivosti, mišične moči, hitrosti, preciznosti in 
ravnotežja (Pistotnik, 1999). Učenci, ki obiskujejo ŠID, bi morali biti pri zgoraj opisani merski 
nalogi v vseh razredih hitrejši od učencev, ki ne obiskujejo ŠID.  
Na koordinacijo gibanja vplivajo tudi vse tri merilne naloge telesnih značilnosti (ATV, ATT, 
AKG). V povprečnih rezultatih merilnih nalog telesnih značilnosti učencev 4. razreda so bili 
učenci, ki so obiskovali ŠID, za malenkost boljši od učencev, ki niso obiskovali ŠID. 
Sklepamo lahko, da ŠID zadostijo otrokove potrebe po gibanju, vendar ne v taki meri, da bi bile 
gibalne sposobnosti, ki so jim prirojene, zaradi obiskovanja ŠID bolj razvite. 
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Hipotezo 6 sprejmemo, saj med raziskovalnima skupinama ni statistično pomembnih razlik 
v povprečnih rezultatih merske naloge premagovanja ovir nazaj. 
Graf 6.7: Povprečne vrednosti merske naloge »dviganje trupa« učencev, ki obiskujejo ŠID, in 
učencev, ki ne obiskujejo ŠID, od 1. do 5. razreda 

 
Iz grafa lahko vidimo, da so učenci, ki obiskujejo ŠID, v povprečju naredili več ponovitev 
dvigovanja trupa od učencev, ki ne obiskujejo ŠID. Statistično pomembne razlike nastopijo med 
opazovanima skupinama v 2. razredu (5 dvigov trupa več) in 3. razredu (8 dvigov trupa več). 
V 1. razredu je razlika v povprečju med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, 
4 dvigi trupa v prid učencev, ki obiskujejo ŠID, vendar razlika ni statistično pomembna. 
V 5. razredu so učenci, ki ne obiskujejo ŠID, celo boljši za skoraj 1 dvig trupa od učencev, ki 
obiskujejo ŠID. Učenci 5. razreda, ki ne obiskujejo ŠID, so pri merjenjih telesnih značilnostih v 
povprečju slabši od učencev, ki obiskujejo ŠID, zato ne vem, kako so lahko povprečni rezultati 
obeh opazovanih skupin podobne. Sklepamo lahko, da učenci, ki obiskujejo ŠID, pri športnih 
dejavnostih ne razvijajo le mišic trupa. Treningi pri predpubertetnih otrocih zajemajo celovite 
gibalne naloge, ki razvijajo več gibalnih sposobnosti hkrati.  
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Hipotezo 7, ki trdi, da ni statistično pomembnih razlik v rezultatih merjenja dviganja trupa 
med učenci, ki obiskujejo ŠID in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, sprejmemo, saj so statistično 
pomembne razlike merske naloge dviganje trupa med raziskovanima skupinama, le v 2. in 3. 
razredu. 
Graf 6.8: Povprečne vrednosti merske naloge »predklon na klopci« učencev, ki obiskujejo ŠID, in 
učencev, ki ne obiskujejo ŠID, od 1. do 5. razreda 

 
Pri merilni nalogi predklon na klopci povprečni rezultati učencev po razredih zelo variirajo. Pri 
učencih, ki obiskujejo ŠID, gre lahko takemu rezultatu pripisati, da zaradi različnih ŠID, ki se jih 
udeležujejo v različnih razredih, razvijajo gibalne sposobnosti, ki niso pomembne za učinkovite 
rezultate merske naloge »predklon na klopci«. Pri učencih, ki ne obiskujejo ŠID, pa je variiranje 
povprečnih rezultatov možno zaradi različnih stopenj prirojenosti gibljivosti. 
Pistotnik (1999) piše, da je sposobnost izražanja gibljivosti človeka odvisna od stopnje prirojenosti 
(sorazmerno nizka - h2 =0,50) in od nekaterih dejavnikov, ki jih je treba poznati, če se želi vplivati 
na njeno povečanje (Pistotnik, 1999). 
Gibljivost je »motorična sposobnost doseganja maksimalnih obsegov (amplitud) gibov v sklepih 
ali sklepnih sistemih posameznika« (Pistotnik, 1999). 
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V 1. razredu so učenci, ki ne obiskujejo ŠID, v povprečju boljši pri merjenju gibljivosti od učencev, 
ki obiskujejo ŠID. Ples obiskuje kar 1/3 vseh učencev, ki obiskujejo ŠID v 1. razredu. Podatke, ki 
jih prikazuje graf, lahko pripišemo temu, da učenci, ki ne obiskujejo plesa, ne razvijajo gibljivosti, 
temveč bolj delajo z mišicami, zato je povprečna gibljivost učencev, ki obiskujejo ŠID, manjša od 
učencev, ki ne obiskujejo ŠID. 
V 2. in 3. razredu so učenci, ki obiskujejo ŠID, pri merski nalogi predklon na klopci v povprečju 
za kar 3 cm boljši od učencev, ki ne obiskujejo ŠID, kar pa glede na analizo variance ni statistično 
pomembna razlika. 
V 4. razredu so povprečni rezultati predklona na klopci pri učencih, ki obiskujejo ŠID, celo slabši 
od 1., 2. in 3. razreda. 
V 5. razredu so povprečni rezultati testa gibljivosti v obeh skupinah boljši in skoraj izenačeni. V 
tem razredu je med učenci, ki obiskujejo ŠID, ¼ plesalcev, skoraj ½ rokometašev, drugi pa 
nogometaši in plavalci. Gibljivost je pomembna pri vseh športnih dejavnostih, zato da se jih lahko 
izvaja. Na splošno pa lahko glede na zgornji graf sklepam, da je gibljivost res odvisna od naravne 
danosti in se izboljša na podlagi intenzivnega treninga gimnastičnih vaj, ki pa ga učenci, ki so 
sodelovali v raziskavi, pri ŠID ne dobijo. 
Ker smo ugotovili, da v nobenem razredu ne obstajajo razlike v povprečnih vrednostih merjenja 
gibanja, hipotezo 8, v kateri smo trdili, da med raziskovalnima skupinama ni statistično 
pomembnih razlik, sprejmemo. 
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Graf 6.9: Povprečne vrednosti merske naloge »vesa v zgibi« učencev, ki obiskujejo ŠID, in 
učencev, ki ne obiskujejo ŠID, od 1. do 5. razreda 

 
Graf prikazuje, da imajo učenci, ki obiskujejo ŠID, boljši povprečni rezultat v vseh razredih od 
učencev, ki ne obiskujejo ŠID. Statistično pomembna razlika med raziskovalnima skupinama je le 
v 4. razredu v prid učencev, ki obiskujejo ŠID. Razlika v povprečju med skupinama je 17,9 sekund.  
Pojavna oblika moči, potrebna za izvedbo merske naloge »vesa v zgibi«, je statična moč. Statična 
moč je sposobnost za dolgotrajno napenjanje mišic in zadrževanja položaja pod obremenitvijo 
(Pistotnik, 1999). Učenci pri obiskovanju ŠID glede na graf pridobijo nekaj mišične vzdržljivosti 
v rokah, vendar ne v taki meri, da bi bila razlika med skupinama pri omenjeni merski nalogi očitna. 
Hipoteza 9 trdi, da ne obstajajo statistične razlike med skupinama pri merski nalogi vesa v 
zgibi, zato hipotezo sprejmemo.  
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Graf 6.10: Povprečne vrednosti merske naloge »tek na 60 metrov« učencev, ki obiskujejo ŠID, in 
učencev, ki ne obiskujejo ŠID, od 1. do 5. razreda 

 
Učenci, ki obiskujejo ŠID, so v povprečju hitreje pretekli razdaljo 60 metrov v vseh razredih. 
Statistično pomembne razlike v povprečjih merske naloge »tek na 60 metrov« so v 1. in 3. razredu 
v prid učencev, ki obiskujejo ŠID. 
Hitrost je od vseh gibalnih sposobnosti v največji meri odvisna od dednih lastnosti (koeficient 
prirojenosti je 0,90 ali več), kar pomeni, da lahko s treningom zelo malo vplivamo na razvoj hitrosti 
(Pistotnik, 1999). To dokazuje tudi zgornji graf, saj v povprečju ni velikih razlik med skupinama v 
hitrosti teka na 60 metrov. Sklepamo, da se v ŠID ne vključujejo učenci, ki imajo koeficient 
prirojenosti hitrosti 0,90, in da ŠID ne prispevajo k razvoju hitrosti učencev. 
Čoh (1992) pravi, da na maksimalno hitrost poleg sile na podlago najbolj vplivata tudi dolžina in 
frekvenca korakov (Čoh, 1992). Ker so povprečne vrednosti telesne višine med raziskovalnima 
skupinama zelo podobne, je hitrost delno odvisna tudi od moči nog (razvijanje čim večje sile na 
podlago) (Čoh, 1992). 
Hipoteza 10 pravi, da med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, ni 
značilne razlike v hitrosti pri merski nalogi »tek na 60 metrov«. 
Hipotezo 10 sprejmemo.  

0
20
40
60
80

100
120
140
160

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r.

0,1
 sek

TEK NA 60 M

DA NE



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mojca Klun; diplomsko delo 

- 51 - 
 

Graf 6.11: Povprečne vrednosti merske naloge »tek na 600 m« učencev, ki obiskujejo ŠID, in 
učencev, ki ne obiskujejo ŠID, od 1. do 5. razreda 

 
V 1., 2. in 3. razredu so v zgornjem grafu opazne statistične razlike v povprečnih merjenjih hitrosti 
med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID. 
Škof (2007) piše, da se vzdržljivost izboljšuje z odraščanjem – skladno z rastjo, kar je prikazano 
tudi v zgornjem grafu. Piše tudi, da je učinek vadbe vzdržljivosti otrok pred puberteto manjši, razen 
če je vadba dovolj intenzivna in obsežna (Škof, 2007). V 4. in 5. razredu med učenci ni statistično 
značilnih razlik v vzdržljivosti teka na 600 m ravno zato, ker otroci pri ŠID nimajo vadbe 
vzdržljivosti, ki bi bila intenzivna (ne obiskujejo atletike) in bi povečala razliko med 
raziskovalnima skupinama. 
Hipotezo 11, kjer smo trdili, da ni statistično pomembnih razlik pri merski nalogi »tek na 
600 metrov« med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID, glede na zgoraj 
opisane razloge delno potrdimo. 
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Graf 6.12: Povprečje vseh gibalnih nalog učencev, ki obiskujejo ŠID, in učencev, ki ne 
obiskujejo ŠID, od 1. do 5. razreda 

 
Graf prikazuje statistično pomembne razlike v povprečju rezultatov vseh osmih gibalnih nalog, ki 
jih vključujejo testi športnovzgojnega kartona, učencev 1., 2. in 3. razreda v prid učencev, ki 
obiskujejo ŠID. Statistično pomembnih razlik v 4. in 5. razredu ni več. 
Vidimo, da se povprečna vrednost XT pri učencih, ki obiskujejo ŠID, z vsakim razredom 
zmanjšuje, v 5. razredu pa je pod nacionalnim povprečjem.  Do tega je lahko prišlo zato, ker učenci 
izpuščajo ure, namenjene ŠID, v katero so vključeni, saj sta 4. in 5. razred bolj zahtevna za učenje. 
Glede na rezultate povprečnih vrednosti, ki sem jih prikazala v tabelah, pa vidimo tudi, da je 
statistično pomembnih razlik med skupinama z vsakim naslednjim razredom pri vseh testnih 
nalogah ŠVK vse manj. 
Hipotezo 12, kjer smo trdili, da ni razlik v povprečju vseh gibalnih sposobnostih, delno 
potrdimo, saj so v prvih treh razredih vidne razlike v povprečjih vseh gibalnih sposobnosti med 
učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID. 
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7.0 SKLEP 
Šport je za otroke najprej igra, druženje, zabava. Ko ugotovijo, da jim je neki določen šport všeč, 
se odločijo za obiskovanje določene športne dejavnosti (nogomet, rokomet, plavanje, ples ...), da 
bi lahko razvili sposobnosti, ki omogočajo doseganje vedno boljših rezultatov. Učenci, ki so 
sodelovali v naši raziskavi, so bili vključeni v športne dejavnosti, ki so jih organizirala športna 
društva in klubi in se jih učenci udeležujejo v prostem času. Športne dejavnosti, ki jih organizirajo 
športna društva in klubi, po navadi v ospredje postavljajo športno dejavnost kot tekmovalno 
dejavnost in pripravo mladih talentov na vrhunski šport. 
Seveda naj bi otroci, ki obiskujejo ŠID, s trdim delom, ki so ga deležni pri ŠID, izboljšali gibalne 
sposobnosti. 
V raziskavi te diplomske naloge smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike v telesnih značilnostih 
in gibalnih sposobnostih med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, ki ne obiskujejo ŠID. Za zbiranje 
podatkov smo uporabili športnovzgojni karton učencev. V raziskavi so sodelovali učenci od 1. do 
5. razreda, ki so obiskovali katerokoli športnointeresno dejavnost in učenci, ki sploh niso obiskovali 
športnointeresnih dejavnosti. Seveda smo v raziskavo vključili le učence, katerih starši so privolili 
v sodelovanje. 
Postavili smo 12 hipotez, po eno za vsako mersko nalogo, ki jo vključuje športnovzgojni karton. 
V vsaki hipotezi smo trdili, da ni razlik v merskih nalogah med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, 
ki ne obiskujejo ŠID. 
Večino hipotez (1–10) smo potrdili in ugotovili, da med učenci, ki obiskujejo ŠID, in učenci, 
ki ne obiskujejo ŠID, ni statistično pomembnih razlik v povprečju rezultatov merskih nalog:  

1. telesna višina,  
2. telesna teža, 
3. kožna guba nadlahti, 
4. dotikanje plošče z roko, 
5. skok v daljino, 
6. poligon nazaj, 
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7. dviganje trupa, 
8. predklon na klopci, 
9. vesa v zgibi, 
10. tek na 60 metrov. 

Razlike med skupinama, če ne upoštevamo analize variance, so v prid učencev, ki obiskujejo ŠID, 
vendar so zelo majhne. 
Pri merskih nalogah, ki merijo telesne značilnosti, se telesna teža in telesna višina s starostjo 
povečujeta, kar je značilno za telesni razvoj učencev, ni pa statistično značilnih razlik med 
raziskovalnima skupinama. Pri telesni teži se opazi odstopanje le v 5. razredu, kjer so imeli učenci, 
ki ne obiskujejo ŠID, za 10 kg višji povprečni rezultat od učencev, ki so obiskovali ŠID. Ravno 
tako je pri merjenju kožne gube nadlahti, kjer so rezultati merjenja učencev 5. razreda, ki niso 
obiskovali ŠID, slabši za 3,8 cm. 
Pri merskih nalogah, ki merijo gibalne sposobnosti, pa so rezultati drugačni. 
Merska naloga dotikanje plošče z roko, s katero merimo hitrost alternativnih gibov, kaže statistično 
značilne razlike med raziskovanima skupinama le v 1. in 2. razredu v prid učencev, ki so obiskovali 
ŠID. Hitrost je v kar 90 % odvisna od prirojenosti, kar kaže na to, da je težko vplivati na njen razvoj 
(Pistotnik, 1999). Zato tudi ni velikih razlik v rezultatih med skupinama in se te s starostjo 
zmanjšujejo. 
Pri merjenju skoka v daljino z mesta izstopajo rezultati učencev 1. razreda, kjer vidimo, da so 
učenci, ki obiskujejo ŠID, v povprečju skočili za 14 centimetrov več od učencev, ki ne obiskujejo 
ŠID. Izstopajo tudi rezultati učencev 4. razreda, kjer so učenci, ki ne obiskujejo ŠID, v povprečju 
skočili za 2 cm več od učencev, ki obiskujejo ŠID. Sklepamo, da so učenci, ki ne obiskujejo ŠID, 
v povprečju boljše skočili zato, ker so v povprečju za 5 cm večji od učencev, ki obiskujejo ŠID. Za 
čim boljši skok potrebujemo tudi čim večjo silo na podlago, ki je odvisna od moči nog, ki pa pri 
učencih, ki obiskujejo ŠID, ni bolje razvita od učencev, ki ne obiskujejo ŠID. 
Premagovanje ovir nazaj je merska naloga, ki od učencev zahteva dobro koordinacijo celega telesa 
in je povezana z manifestacijo gibljivosti, mišične moči, preciznosti in ravnotežja. 
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Učenci, ki obiskujejo ŠID, so bili v povprečju za 8,2 sekunde hitrejši od učencev, ki ne obiskujejo 
ŠID le v 1. razredu. V 2., 3. in 5. razredu je razlika od 3,5 do 4 sekunde, v 4. razredu pa razlike 
med skupinama ni. Premagovanje ovir nazaj od učencev zahteva kombiniranje gibalnih 
sposobnosti. Glede na rezultate lahko sklepamo, da ŠID pripomorejo k boljši koordinaciji gibanja 
celega telesa, saj učenci pri različnih športnih dejavnostih z igro pridobivajo izkušnje z novimi 
gibanji, ki so temelj vsake specifične športne dejavnosti. 
Test merjenja moči trupa kaže, da se razlika v številu dvigov trupa veča od 1. razreda (4,3 dvigov 
trupa več) do 3. razreda (8 dvigov trupa več) v prid učencev, ki obiskujejo ŠID. V 4. razredu se 
razlika med skupinama zmanjša na 2,3 dviga trupa v prid učencev, ki obiskujejo ŠID. V 5.razredu 
je razlika enega dviga trupa celo v prid učencev, ki ne obiskujejo ŠID. Statistično značilne razlike 
so le v 2. in 3. razredu, najbrž zato, ker treningi ne razvijajo samo moči trupa, temveč kombinacijo 
več gibalnih sposobnosti hkrati. 
Pri merski nalogi predklon na klopci povprečni rezultati od 1. do 5. razreda pri obeh skupinah 
močno variirajo, analiza variance pa je pokazala, da pri tej merski nalogi med skupinama ni 
statistično pomembnih razlik. Učenci 1. razreda, ki ne obiskujejo ŠID, so od učencev, ki obiskujejo 
ŠID, boljši v gibljivosti za 1,7 cm. Povprečna vrednost gibljivosti učencev, ki ne obiskujejo ŠID, 
tako znaša 45,5 cm in je najvišja vrednost gibljivosti od 1. do 5. razreda. Učenci, ki obiskujejo ŠID, 
imajo boljši povprečni rezultat gibljivosti v 2. razredu (2 cm) in 3. razredu (3 cm), od učencev, ki 
ne obiskujejo ŠID. Najvišja vrednost gibljivosti učencev, ki obiskujejo ŠID, znaša 45,6 cm. 
V 4. razredu je povprečna vrednost gibljivosti obeh skupin nizka in brez razlik. 
Najnižjo povprečno vrednost merjenja gibljivosti od vseh petih razredov so dosegli učenci, ki ne 
obiskujejo ŠID, in sicer v 2. razredu (40,4 cm), učenci, ki obiskujejo ŠID, pa so dosegli najnižjo 
vrednost 42,5 cm v 4. razredu. 
Pri otrocih so dejavniki zmanjšane gibljivosti posledica enostranske telesne dejavnosti s 
poudarkom na treningu moči ali vzdržljivosti brez ustreznih kompenzatornih vsebin (Šarabon, N., 
str. 247, v: Škof (ur), 2007). Ker učenci v večji meri ne obiskujejo plesnih ali gimnastičnih vsebin, 
tudi razlike med skupinama niso velike pri merjenju gibljivosti. 
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Merska naloga vesa v zgibi, s katero merimo statično moč, je pokazala statistično pomembne 
razlike le v 4. razredu v prid učencev, ki obiskujejo ŠID, in sicer za 17,9 sekunde. Čas merske 
naloge vese v zgibi se pri učencih, ki ne obiskujejo ŠID, od 1. do 4. razreda giblje med 20 in 25 
sekund, v 5. razredu pa je povprečni čas učencev 27,9 sekunde. Čas, ki ga dosežejo učenci, ki 
obiskujejo ŠID, pri merski nalogi vesa v zgibi narašča od 2. razreda (povprečna vrednost 
25,9 sekunde) do 4. razreda (povprečna vrednost 41,9 sekunde), v 5. razredu pa povprečni rezultat 
mišične vzdržljivosti pade na 31,9 sekunde. Z mersko nalogo vesa v zgibi merimo vzdržljivostno 
moč ramenskega obroča in rok, ki med raziskovalnima skupinama ni pokazala statično pomembnih 
razlik. Sklepamo, da učenci, ki obiskujejo ŠID, s treningom ne razvijajo vzdržljivostne moči rok 
in ramenskega obroča. 
Eksplozivno hitrost merimo z mersko nalogo tek na 60 metrov. Statistično pomembne razlike v 
povprečjih merske naloge tek na 60 metrov so v 1. in 3. razredu v prid učencev, ki obiskujejo ŠID, 
za 1,5 sekunde. Čoh (1992) pravi, da na maksimalno hitrost poleg sile na podlago najbolj vplivata 
tudi dolžina in frekvenca korakov (Čoh, 1992). Ker so povprečne vrednosti telesne višine in telesne 
mase med raziskovalnima skupinama zelo podobne, je razliko v hitrosti najbrž pokazala moči nog 
(razvijanje čim večje sile na podlago (Čoh, 1992)). V drugih razredih med skupinama ni večjih 
razlik. Opazili smo tudi, da se hitrost s starostjo povečuje, k čemur pripomore večja moč nog in 
dolžina korakov (dolžina nog je s starostjo večja). 
 
Dve hipotezi smo delno potrdili, saj so razlike med raziskovalnima skupinama v treh od petih 
razredov, kar je več kot 50 %. Pri merski nalogi tek na 600 metrov in povprečju vseh gibalnih 
merskih nalog so statistično pomembne razlike v prid učencev, ki obiskujejo ŠID. 
Testna naloga tek na 600 metrov, s katero merimo vzdržljivost, kaže, kot piše Škof (2007), da se 
vzdržljivost izboljšuje z odraščanjem – skladno z rastjo –, kar je prikazano tudi v zgornjem grafu. 
Piše tudi, da je učinek vadbe vzdržljivosti otrok pred puberteto manjši, razen če je vadba dovolj 
intenzivna in obsežna (Škof, 2007). V 4. in 5. razredu med učenci ni statistično značilnih razlik v 
vzdržljivosti teka na 600 m ravno zato, ker otroci pri ŠID nimajo vadbe vzdržljivosti, ki bi bila 
intenzivna (ne obiskujejo atletike) in bi povečala razliko med raziskovalnima skupinama. 
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Povprečje vseh gibalnih nalog je pokazalo večje razlike med skupinama, in sicer v prid učencev, 
ki so obiskovali ŠID. Razlike so bile očitne od 1. do 3. razreda, v 4. in 5. razredu pa se je razlika 
med skupinama zmanjšala. Povprečje vseh gibalnih nalog se je pri učencih, ki so obiskovali ŠID, 
z vsakim naslednjim razredom manjšalo, v 4. in 5. razredu pa je vrednost povprečja vseh gibalnih 
nalog pod 50, kar pomeni, da je pod nacionalnim povprečjem. 
Škof (2007) piše, da je celotna športna dejavnost učencev od 6. do 9. leta obenem neke vrste 
raznovrstna kondicijska dejavnost. Šele z začetkom pubertetnega obdobja se v selekcijskem športu 
po navadi začne vsebinska diferenciacija športne vadbe mladih, kjer kondicijske vsebine postajajo 
vse bolj specifične in prilagojene zahtevam posamezne športne discipline (Škof, 2007, str. 65). 
Razlika med skupinama je zaradi vsebinske diferenciacije učencev 4. in 5. razreda manjša, saj 
učenci v različnih športnih dejavnostih razvijajo različne gibalne sposobnosti, ki pa naj bi pokazale 
rezultate le v posamezni gibalni nalogi, kar pa se pri naši raziskavi ni zgodilo. 
To da med učenci obeh skupin ni statistično pomembnih razlik v merjenjih telesnih značilnosti in 
gibalnih sposobnosti, je mogoče, ker: 

 so imeli učenci, ki niso obiskovali ŠID, boljši koeficient prirojenosti, ali ker so se tudi doma 
dovolj gibali. 

 je v raziskavi sodelovalo več učencev, ki so obiskovali ŠID (240), od učencev, ki niso 
obiskovali ŠID (93). Starši učencev, ki niso sodelovali v ŠID, zaradi možnih nižjih 
rezultatov merskih nalog ŠVK, niso dovolili, da njihovi otroci sodelujejo v raziskavi. 

 ne vemo, ali so učenci redno obiskovali športnointeresne dejavnosti in ali so pri treningih 
dosegali zastavljene cilje. 

 so se učenci ravno v tem letu prvič vključili v športnointeresno dejavnost ali pa so zamenjali 
športnointeresno dejavnost in se rezultati treninga še niso pokazali.  
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9.0 PRILOGE 
Spoštovani starši! 
 
Sem Mojca Klun, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V letošnjem 
študijskem letu 2015/2016 pišem diplomsko nalogo z naslovom Razlike v telesnih značilnostih in 
gibalnih sposobnostih učencev, ki obiskujejo športno interesne dejavnosti, in učencev, ki športno 
interesnih dejavnosti ne obiskujejo.  
Ker zbranih podatkov ne smem uporabiti brez vašega dovoljenja, vas prosim, da izpolnite spodnje 
soglasje in ga oddate razrednikom vašega otroka. 
Raziskava je anonimna. 

 
OSNOVNA ŠOLA____________________________________________________________ 
Ime in priimek učenke oz. učenca:________________________________________________   
Rojen(a):_____________________       Razred in oddelek_____________ 
Ime in priimek staršev oz. skrbnikov:_____________________________________________ 
Naslov:_____________________________________________________________________ 
 

SOGLAŠAM,                                                         NE SOGLAŠAM,                     
da se podatki telesnega in gibalnega razvoja, zbranih v "ŠPORTNOVZGOJNEM KARTONU" 

mojega otroka, uporabi v raziskovalne namene, 
da se podatek o vključenosti / ne vključenosti mojega otroka v športno interesno dejavnost 

uporabi v raziskovalne namene.  
 

Prosim, obkrožite svoj odgovor. 
 

                 Datum:                                                                  Podpis staršev ali skrbnikov: 
 

_________________________   ____________________________ 
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Če ste v zgornjem soglasju obkrožili soglašam, vas prosim, da na drugi strani lista izpolnite še 
kratko anketo o tem, ali je vaš otrok obiskoval športnointeresne dejavnosti v lanskem šolskem letu 
in katere dejavnosti so to bile. 
 
Hvala za sodelovanje! 
 
ANKETA 
KATERO ŠPORTNO INTERESNO DEJAVNOST JE VAŠ OTROK OBISKOVAL V ŠOLSKEM 
LETU 2014/2015? 
Obkrožite število pred športno interesno dejavnostjo, ki jo je obiskoval vaš otrok. 
 

1. NOGOMET 2. KOŠARKA 3. ODBOJKA 
4. BADMINTON 5. NAMIZNI TENIS 
6. TENIS 7. GIMNASTIKA 8. ROKOMET 
9. PLAVANJE 10. BORILNE VEŠČINE 
11. PLES 12. PLANINSKI KROŽEK  13. ATLETIKA, katera disciplina___________________________________ 
14. DRUGO:___________________________________________________  


