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IZVLEČEK 

V magistrskem delu smo ugotavljali, kakšno mnenje imajo učenci o različnih vrstah 

elementarnih iger v glavnem delu ure pri predmetu šport. 

V teoretičnem delu smo opisali naravne oblike gibanja, ki so osnova za vsa nadaljnja gibanja, 

njihovo nadgradnjo pa predstavljajo elementarne igre. Oblikovali smo nabor nekaterih 

elementarnih iger v glavnem delu ure pri predmetu šport ter napotke, kako izvajati 

elementarne igre. Opredelili smo pomen iger za otrokov razvoj ter se osredinili na pozitivne in 

negativne vidike tekmovalnosti pri igrah. S pomočjo literature smo iskali vzroke za večjo 

tekmovalnost dečkov kot deklic. V zadnjem delu smo se osredinili še na fair play z namenom, 

da bi učitelji še bolj spodbujali otroke k fair playu ter poudarjali bistvo sodelovanja, ne 

zmagovanja. 

V empirični raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop. V vzorec smo vključili 

362 učencev od 2. do 5. razreda nekaterih novomeških osnovnih šol. Podatke smo obdelali s 

programom Microsoft Word in Microsoft Excel, kjer smo izračunali frekvenco pojavljanja 

posameznih odgovorov in jih nato izrazili v odstotkih. Zanimalo nas je, ali imajo učenci radi 

elementarne igre v glavnem delu ure športa, in katere najbolj, ter ali je priljubljenost različnih 

iger odvisna tudi od spola in starosti učencev. Izvedeti smo ţeleli, ali učenci pri igrah radi 

tekmujejo in kako pomembno jim je, da pri igrah spoštujejo pravila.  

 

Rezultati so pokazali, da so elementarne igre v osrednjem delu ure predmeta šport priljubljene 

tako med dečki kot deklicami. Najraje imajo moštvene igre, predvsem igro med dvema 

ognjema. Med deklicami so zgolj borilne igre tiste, ki niso priljubljene. Motivacija pri učencih 

je večja, kadar pri igrah tekmujejo. Takrat se tudi bolj trudijo. Zanimivo pa je, da jim zmaga 

pri igrah ni tako zelo pomembna. Porazi jih večinoma ne prizadenejo, so pa včasih malce 

jezni ali čutijo krivdo za poraz svoje skupine. Učencem je zelo pomembno, da tako oni kot 

drugi spoštujejo pravila pri športu. Dečki in deklice imajo na splošno pozitivno mnenje o 

elementarnih igrah v osrednjem delu ure športa, ker so igre tekmovalnega značaja in ker radi 

sodelujejo v skupini ter se ob tem zabavajo. 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: elementarne igre, priljubljenost, šport, tekmovanje, učenci. 
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ABSTRACT 

Title: PUPILS' OPINIONS ON DIFFERENT KINDS OF ELEMENTARY 

GAMES IN THE MAIN PART OF PHYSICAL EDUCATION LESSON 

In the master's thesis we research the pupils’ opinions on different kinds of elementary games 

in the main part of the physical education lesson. 

In the theoretical part the natural forms of movement are described, which are the basis for all 

further movements and are represented in elementary games as an upgrade. A number of 

elementary games for the main part of the physical education lesson are presented and 

instructions for their implementation are given. Then the meaning of games for a child’s 

development is identified. In particular, we focused on the positive and negative aspects of 

competition in the games. With the help of the literature we researched the causes for the 

boys’ enhanced competitiveness in comparison to girls’. In the last part we focus on fair play 

with the aim of promoting this aspect of games by teachers and thus emphasize the essence of 

cooperation and not winning. 

In the empirical study we used the quantitative research approach. 362 pupils from the 2
nd

 to 

5
th

 grades of some elementary schools in Novo mesto were included in the sample. Data were 

processed by using Microsoft Word and Microsoft Excel. The frequencies of occurrence of 

individual responses were calculated and expressed in percentages. We were interested in the 

pupils’ fondness of elementary games in the main part of the physical education lesson and 

which their favourite is, but also whether the popularity of different games depends on their 

gender and age. Our aim was to find out if pupils like competing and how much they value 

respecting the rules when playing these games. 

The results have shown that elementary games in the main part of the physical education 

lesson are popular among both, the boys and the girls. They prefer team games, especially a 

game of dodge ball. Among the girls only fighting games are not popular. Pupils are more 

motivated when they compete. Then they also try harder. It is interesting that wining the 

games is not very important to them. Losses mostly do not affect them, but they sometimes 

are a little angry or feel guilty for the defeat of their group. It is very important for pupils that 

everybody respect the rules of the sport. Boys and girls generally have a positive opinion of 

the elementary games in the main part of the physical education lesson, because of the 

competitive nature of the games and because they like to participate in the group and thus 

have fun. 

 

 

Key words: elementary games, popularity, sports, competition, pupils. 
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1 UVOD 
 

Spoznanja o biološkem razvoju kaţejo, da je šport otrok predvsem igra in učenje, zato mora 

biti poudarek pri predmetu šport na usvajanju raznovrstnih gibalnih veščin. Z 

izpopolnjevanjem gibalnih znanj bodo učenci napredovali tudi v gibalnih sposobnostih (Škof, 

2007).  

Pri predmetu šport se pogosto kot glavno ali pomoţno sredstvo za uresničitev ciljev 

uporabljajo elementarne igre, ki vključujejo elementarne oblike človekovega gibanja in v 

katerih lahko pravila poljubno spreminjamo. Elementarne igre predstavljajo otrokom zabavo 

in veselje, učitelj pa mora razmisliti o primernosti iger in jih izbrati glede na cilj, ki ga ţeli z 

določeno igro doseči. Razmisliti mora tudi o vadečih in igralnih pogojih ter igro ustrezno 

voditi (Pistotnik, 2004).  

Vloga učitelja pri izbiri in vodenju iger je nedvomno pomembna za razvoj učenčevih 

motoričnih sposobnosti in seznanjanje z motoričnimi informacijami. Učitelj mora imeti 

nadzor nad dogajanjem, vedeti mora, kdaj igra ni uresničila pričakovanj, in jo ustrezno 

modificirati. 

»Dober učitelj je nevsiljiv vodja igre ali tekme. Poskrbi za to, da so v igro vključeni vsi otroci, 

da ima vsak otrok v njej svojo vlogo in svojo zadolţitev. Učitelj skupaj z učenci sprejema, 

spreminja in prilagaja pravila igre trenutni situaciji in skrbi za to, da otroci dogovorjena 

pravila spoštujejo« (Petkovšek in Kremţar, 1986, str. 4). 

 

V vsako igro otrok vloţi notranji napor in ob igri doţivlja notranje zadovoljstvo, ko preizkuša 

samega sebe. Otroci radi tekmujejo in se primerjajo z vrstniki, da bi dosegli svoj cilj in bili 

boljši od nasprotnikov. Zdrava mera tekmovalnosti je dobrodošla, saj so učenci bolj 

motivirani in dajo od sebe svoj maksimum. Paziti pa je potrebno, da zmagovanje in 

premagovanje drugih ne postane osrednji motiv za sodelovanje pri igrah. Igra mora 

predstavljati učencem predvsem zabavo in sprostitev. 

 

Čustva, ki jih učenci doţivljajo ob porazih, so lahko zelo neprijetna. Otrokom z visokim 

samospoštovanjem bo laţje sprejeti poraze, ker jih neuspehi ne bodo takoj potrli. Taki otroci 

so tudi bolj priljubljeni med vrstniki, ker imajo večjo sposobnost prepoznavanja in 

sprejemanja doseţkov drugih ter sodelovanja v skupini. S skupinskimi oblikami dela lahko 

poudarjamo sodelovanje in medsebojno pomoč otrok ter razvijamo osebno odgovornost in 

posamično vlogo vadečega v skupini (Cecić Erpič, 2007). 

 

Ker je dandanes tehnologija močno napredovala, so otroško igro zunaj zamenjale 

računalniške igre, posledica tega pa so vse slabše gibalne sposobnosti otrok. Pomembno je, da 

čim večkrat vključimo elementarne igre v glavni del ure predmeta šport in tako otrokom vsaj 

v šoli omogočimo, da čim bolj razvijajo svoje gibalne sposobnosti ter pridobivajo in utrjujejo 

gibalna znanja na zanimivejši način kot zgolj z elementarnim ponavljanjem gibanja. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 
 

Elementarne igre vplivajo na celosten razvoj posameznika, zato je pomembno, da jih učitelji 

čim večkrat vključijo v učno uro. S tem doseţemo tudi večjo motivacijo učencev in bolj 

zavzeto delo pri urah športa. Ker dandanes veliko štejejo le zmage, lahko tudi pri igrah, pri 

katerih učenci načeloma uţivajo, pride do nepriljubljenosti ravno zaradi tekmovanja. 

Pomembno vlogo pri tem odigra učitelj, od katerega je odvisno, ali bodo učenci v igri uţivali 

in bo tekmovanje potekalo mirno in po pravilih, ali pa bo učinek ravno nasproten. Teţava se 

pojavi, kadar učitelji izberejo določeno igro, ne da bi sploh vedeli, kaj ţelijo z njo doseči. Pri 

neustreznem vodenju igre lahko hitro pride do zmede in konfliktov med učenci. Potrebno je 

jasno povedati pravila, nemudoma reagirati ob neupoštevanju le-teh in navajati učence na fair 

play.  

 

2.1 Naravne oblike gibanja  
 

Naravne oblike gibanja so gibalni programi, ki omogočajo uspešno obvladanje prostora, ovir, 

odpora in manipuliranje s predmeti (Rašidagić, 2015). Predstavljajo gibalno abecedo človeka. 

Potrebno jih je izvajati čim pogosteje, saj predstavljajo pomemben dejavnik gibalne izobrazbe 

otroka. Otroška doba je tisto obdobje, ko lahko s temi gibanji v največji meri vplivamo na 

razvoj gibalnih sposobnosti in širjenje gibalnih znanj (Möscha, 2008; Pistotnik, 2011). 

 

Ta gibanja so prirojena, kar pa ne pomeni, da se ne morejo izboljševati in napredovati. 

Pojavijo se ţe ob samem rojstvu, ko se otrok zavrti okoli svoje osi za 180° s hrbta na trebuh. 

Nato se začne plaziti, se postopoma postavi na noge in naredi prve korake, iz katerih se 

kasneje razvijejo hoja, tek, skoki in druga zahtevnejša gibanja. Ta logična postopnost 

usvajanja gibanja razvija tudi psihofizične sposobnosti otroka (Potkubovšek, 1979, v 

Rašidagić, 2015). Ker so ta gibanja otrokom razvojno najbliţja, jih je smiselno vključiti v vse 

vsebine gibalno-športne dejavnosti otrok in iz njih graditi na usvajanju sestavljenih in 

zahtevnejših gibanj (Videmšek in Pišot, 2007). Na ţalost pa se otroci z nekaterimi naravnimi 

oblikami gibanj vse redkeje srečujejo (npr. s plezanjem, skoki, celo s tekom ipd.) in jih je 

potrebno teh gibanj naučiti (Möscha, 2008; Pistotnik, 2011). Predvsem plezanje se kaţe kot 

eden bolj zapostavljenih elementarnih gibalnih vzorcev, ki pa ima v razvoju otroka izreden 

pomen, saj vpliva na razvoj splošne moči, predvsem krepitev mišic rok, ramenskega obroča 

ter upogibalk in iztegovalk trupa. S plezanjem odpravljamo negativne posledice 

prekomernega sedenja in vplivamo na izboljšanje pravilne telesne drţe, s premikanjem telesa 

skozi odprtine med letvami na lestvah pa vplivamo na ohranjanje gibljivosti hrbtenice 

(Plevnik, Gerţevič in Pišot, 2012). 

 

Naravne oblike gibanja so v svojem bistvu in po strukturi zelo podobne gibanjem, ki so 

najbolj vplivala na človekov razvoj v njegovih začetnih fazah. Zanje je značilen postopen 

pozitiven razvoj, saj jih je človek osvojil skozi evolucijo. Človek se je ohranil kot vrsta, saj je 

s spreminjanjem gibalnih vzorcev vplival tudi na razvoj svojih mentalnih funkcij ter tako 

prevladal nad drugimi bitji na Zemlji (Pistotnik, 2011; Pistotnik, Pinter in Dolenec, 2003).  

 

Pistotnik idr. (2003) so zapisali, da so »[k] razjasnitvi predstav o osnovnih gibanjih človeka 

[…] pripomogla tudi odkritja danes še ţivečih primitivnih civilizacij v pragozdovih Juţne 
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Amerike, Afrike in Oceanije«. Če so ljudje ţeleli preţiveti, so se morali prilagajati 

zahtevanim okoljskim spremembam. Aktivnosti, povezane »z nabiranjem hrane, lovom in z 

borbo s sovraţniki«, so zahtevale predvsem »dopolnitve v gibanjih«. Ni presenetljivo, »da še 

danes med primitivnimi plemeni v Afriki najdemo izvrstne skakalce in tekače, v Oceaniji 

dobre plavalce in potapljače, med Eskimi pa odlične veslače« (str. 10). 

 

Po Pistotniku idr. (2003) delimo naravne oblike gibanja v dve temeljni skupini: 

 pedipulacije oz. lokomocije (uporabljanje nog za premikanje v prostoru; sem sodijo 

plazenja in lazenja, hoja in tek, plezanje, skoki, padci), 

 manipulacije (opravljanje dela predvsem z rokami, lahko pa tudi z drugimi deli telesa, 

npr. nogo, glavo, trupom itd.; sem sodijo meti in lovljenja predmetov, udarci in 

blokade udarcev ter prijemi). 

Druga gibanja, ki se najpogosteje pojavljajo v vsakdanjem ţivljenju, se imenujejo osnovna 

sestavljena gibanja, saj v njih ne prevladuje nobena od naštetih gibalnih operacij, ampak so 

pedipulacije in manipulacije tesno povezane med sabo in skupaj tvorijo novo gibanje (npr. 

prijem in hoja, tek in met ipd.). Najpogostejše oblike osnovnih sestavljenih gibanj so 

potiskanja, vlečenja, dviganja in nošenja.  

 

Otrok usvoji vse naravne oblike gibanja ţe do tretjega leta starosti. Prvi samostojni gibanji sta 

plazenje in lazenje. Ti dve gibanji imata pozitiven vpliv na razvoj hrbtenice (Karpljuk, 2000). 

Gibanji se izvajata s pomočjo rok, nog in trupa, pri čemer je pri plazenju trup v stiku s 

podlago, pri lazenju pa je trup malce dvignjen od podlage. Gibalno zahtevnost plazenj lahko 

poljubno spreminjamo, od manj zahtevnih oblik v ogrevanju do uporabe plazenj v oteţenih 

okoliščinah (po strmini, z bremeni, posebni poloţaji rok in nog ipd.), s čimer vplivamo na 

moč, gibljivost in koordinacijo telesa. Raven zahtevnosti gibanja spreminjamo tudi pri 

lazenjih in z različnim načinom stopanja ter s spremembo podlage naredimo gibanje kljub 

manjšemu trenju kot pri plazenju prav tako zahtevno (Möscha, 2008). Osnovno obliko gibanja 

predstavlja hoja, ki jo uporabljamo za premikanje v prostoru. Hoja je sprva vijugasta in 

okorna s številnimi vmesnimi postanki, zaradi premajhnega dvigovanja stopal so pogosti tudi 

padci. Tek je podoben hitri hoji ali pa so razdalje zelo kratke. Po četrtem letu postane hoja 

enakomerna in tek dinamičen, število padcev pa se zmanjša. Pri hoji in teku se krepijo 

predvsem mišice nog, ramenskega obroča in trupa, pozitiven pa je tudi vpliv na delovanje 

notranjih organov, dihal, prebavil in krvnega obtoka, na pravilno izoblikovanost stopalnega 

loka in razvijanje sposobnosti ravnoteţja. Hoji se pridruţi tudi plezanje, saj ţeli otrok po 

navadi splezati na kak višji objekt, še preden shodi. Pri treh letih otrok ţe skače v daljino, 

globino, višino in krepi mišice stopal, ramenskega obroča ter trebušne, prsne in hrbtne mišice. 

Več teţav do tretjega leta starosti otroku povzročajo lovljenja in metanja. Slednje je posledica 

slabše sposobnosti ocenjevanja razdalje ter slabše moči meta. Pri sestavljenih gibanjih, ki so 

zaradi krepilnega učinka koristna za otroke, pa moramo biti previdni, da teţa predmeta, ki jo 

otrok nosi, ni prevelika (Karpljuk, 2000). 

 

Naravne oblike gibanja se lahko izvajajo elementarno v osnovnih oblikah, in sicer sprva v 

olajšanih, za utrditev pa kasneje v oteţenih okoliščinah. Dobro je, da se gibanja najprej 

izvajajo prosto, brez pripomočkov, kasneje pa jih popestrimo in oteţimo z rekviziti (npr. 

kolebnicami, ţogami ipd.) ali orodji (npr. skrinjo, klopmi ipd.). Z elementarnimi igrami lahko 

na vadbeni enoti doseţemo cilje v zanimivejši obliki kot zgolj z dolgočasnim elementarnim 

ponavljanjem gibanja. Z naravnimi oblikami gibanja lahko vplivamo skoraj na vse gibalne 

sposobnosti (hitrost, moč, koordinacija, ravnoteţje, preciznost), le na razvoj gibljivosti samo  

v izjemnih primerih (Pistotnik idr., 2003; Pori idr., 2013). 
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V začetnem delu vadbene enote lahko uporabimo naravne oblike gibanja za ogrevanje. Na 

začetku ogrevanja se gibljemo lahkotnejše, postopoma pa se lahko tempo gibanja stopnjuje. 

Temu po navadi sledijo elementarne igre, ki so primerne za ogrevanje (tekalne igre, lovljenja, 

skupinski teki), in gimnastične vaje. 

V osrednjem delu vadbene enote se lahko naravne oblike gibanja uporabijo za razvoj gibalnih 

sposobnosti ali za pridobivanje gibalnih informacij in utrjevanje gibalnih spretnosti. Tudi tu 

lahko uporabljamo različne oblike gibanj, ki se uporabljajo pri vseh starostnih kategorijah.  

V zaključnem delu vadbene enote skušamo z naravnimi oblikami gibanj doseči psihofizično 

umiritev vadečih. Aktivnost mora biti v kontrastu z zahtevnostjo glavnega dela vadbene 

enote. Če je bila ta naporna, uporabljamo takšna gibanja, ki niso energijsko zahtevna in niso 

preveč dinamična. Vadba udeleţencev čustveno ne sme preveč buriti (Pistotnik idr., 2003). 

 

 »Naravne oblike gibanja […] predstavljajo tisti gibalni minimum, ki bi ga moral obvladati 

vsak mladostnik ob koncu svojega osnovnega šolanja, če ga ni uspel spoznati in usvojiti ţe 

prej« (Pistotnik idr., 2003, str. 25). Včasih je bilo samoumevno, da so otroci prosti čas 

preţiveli v naravi, se z vrstniki lovili, skakali čez kolebnico in gumitvist, plezali po drevesih 

ipd., danes pa temu ni več tako. Vemo, kako pomembno je gibanje za razvijajoče otroke, zato 

je v današnjih časih, ko so otroci vse bolj pasivni, toliko bolj pomembno, da otrokom 

zagotovimo dovolj gibanja vsaj znotraj in zunaj šolskih prostorov.  

 

 

2.2 Igra  
 

Pomen igre otrok se je skozi zgodovino močno spreminjal. Sprva je prevladovalo mnenje, da 

je igra otrok izguba časa, danes pa igra predstavlja nujen in nepogrešljiv element otroštva ter 

tudi drugih ţivljenjskih obdobij. Eden prvih, ki je izpostavil izreden pomen igre, je bil 

Friedrich Fröbel (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003; Videmšek, Šiler in Fišer, 2002). 

Igro lahko razumemo kot zgodovinsko in kulturno univerzalnost, drugače pa je z njenim 

druţbenim pojmovanjem. Kot pravi Montgomery (2009), je osrednja značilnost specifičnega 

zahodnega pojmovanja otroštva ta, da odraslemu pripisuje delo, otroku pa izključno igro. Ta 

delitev pa se rodi šele v konkretni točki druţbene preteklosti. Igra otrok je njihovo delo, delo 

pa krepi otroka in razvija njegove sposobnosti, spretnosti in razmišljanja (Juvanec, 2011).  

 

Batistič Zorec, Marjanovič Umek in Lešnik Musek (1996) trdijo, da je igra spontana in 

ustvarjalna aktivnost, ki ni značilna le za čas otroštva, ampak jo zasledimo v različnih 

ţivljenjskih obdobjih. Razvojni psihologi torej razumejo igro kot spontano dejavnost, ki jo 

otrok sam izbere in pri kateri končni cilj ni bistvenega pomena, ampak je bistvo v procesu, 

uţivanju in zadovoljstvu pri igri. Gre za svobodno dejavnost, ki se je posameznik loti brez 

kakršnekoli prisile (Smrtnik Vitulić, 2009). S starostjo pa igra postaja vedno bolj formalna, 

spontanost začne izginjati in telesna dejavnost upadati (Videmšek idr., 2003).  

 

Ţelja po igri nam je prirojena in nas torej spremlja celo ţivljenje. Igra je šola za ţivljenje in 

sprostitev v vsakem trenutku (Petkovšek in Kremţar, 1986). Ni le osnovna dejavnost, ampak 

potreba vsakega otroka in pogoj, da se normalno psihično in fizično razvija. Po eni strani so 

izbira in način otrokovega igranja odvisni od njegove trenutne razvojne stopnje, po drugi 

strani pa igra vpliva na to, da otrok napreduje v svojem razvoju (Batistič Zorec, 2002). 
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Vsaka igra ima svojo vsebino, svoj cilj in namen. Igra vpliva na naslednja področja 

otrokovega razvoja: 

• razvoj funkcionalnih sposobnosti organizma: vzdrţljivost srca, oţilja, dihal in 

gibalnega aparata; 

• kognitivni razvoj: razvoj občutenja in zaznavanja, razvoj govora, spoznavanje in 

raziskovanje okolja, reševanje problemov, razvoj domišljije in ustvarjalnosti, socialno 

kognicijo; 

• emocionalni razvoj: sproščanje in izţivljanje čustev, premagovanje teţav in 

konfliktov, uresničevanje ţelja; 

• socialni in moralni razvoj: razvoj socialne kompetentnosti, samokontrole, osvajanje 

druţbenih pravil in norm (vzgojna vrednost); 

• osebnostni razvoj: razvoj avtonomnosti, spoznavanje sebe in sveta (Batistič Zorec, 

2002; Petkovšek in Kremţar, 1986). 

 

Vsaka razvojna faza ima svoje posebnosti, le-te pa se odraţajo tudi v igri otroka. Vsaka 

civilizacija v svojem najzgodnejšem obdobju temelji na igri, ki ima v otrokovem ţivljenju 

večstranski pomen. Je namreč naraven način prilagajanja otroka druţbi odraslih, ki spodbuja 

notranje potenciale otrok s pomočjo čutnih in lokomotornih izkušenj. Igra predstavlja  

neizčrpen vir raznovrstnih idej in moţnosti. Otrok lahko v svoji domišljiji spremeni določen 

predmet, mu podeli drugo funkcionalnost (npr. kuhalnico uporabi za lopar, lonec pa za koš) in 

na ta način izraţa ustvarjalnost, domiselnost, praktičnost in iznajdljivost. Tako v igri spretno 

zdruţuje sprostitev, zabavo, opazovanje, razmišljanje, odkrivanje, spoznavanje, delo in 

učenje. Pomembno je, da ustvarjalni potencial otrok spodbujamo, sicer se le-ta ne bo razvil 

(Deţman in Deţman, 2004; Videmšek idr., 2003; Videmšek in Pišot, 2007). Ob prisotnosti 

staršev otrok dobiva potrditve in navdaja ga veselje ob zmoţnostih gibanja in razmišljanja. 

Udeleţba staršev omogoča tudi imitacijo, ki je temelj socialnega učenja. Igra predstavlja 

moţnost za obojestransko identifikacijo – za starše pomeni predvsem moţnost kontakta, za 

otroka pa ima razvojni pomen (Praper, 1995). 

 

S socialnega vidika pa je za otroke pomembna igra, ki se izvaja v skupini. Ta je otrokom bolj 

zabavna in stimulativna kot individualna. Otroci na šolskem igrišču med sabo ustvarijo 

soodvisen odnos tako, da si med igro dodelijo vloge in drug drugemu postanejo nepogrešljivi. 

Igro bogatijo ideje in pobude ter domisleki skupine, ki se poveţe med sabo. Na ta način se 

uveljavljajo navade, razvijajo znanja, vzpostavljajo razmerja moči, skupina pa krepi svojo 

identiteto. Otroška znanja se prenašajo iz generacije v generacijo z opazovanjem in s 

posnemanjem starejših vrstnikov ter predvsem s prilagajanjem znanj med vrstniki. Skupina 

doda svojo različico in malo spremeni pravila, tako da jim ta bolj ustrezajo, iznajde lahko na 

primer novo obliko lovljenja. Na ta način se presega tudi egocentrizem posameznika, saj se 

otrok prilagaja tudi drugim udeleţencem igre (Delalande, 2012; Jurak, 1999; Smrtnik Vitulić, 

2009).  

 

V otroštvu je igra pogosto gibalne narave, s čimer se lahko doseţejo številni pozitivni učinki 

na otrokov čustveno-socialni razvoj, hkrati pa se razvijata samopodoba in samospoštovanje 

otroka (Grineski, 1996). Na ţalost pa so se igre zaradi današnjega načina ţivljenja zelo 

spremenile, zato otroci pogosto nimajo osnovnih moţnosti za gibalne igre ter se vedno bolj 

posluţujejo računalnika in televizije (Jurak, 1999; Videmšek idr., 2002). 

 

Igra je pomembna tudi zato, ker naj bi se iz nje razvila športna aktivnost. Šport torej izhaja iz 

fenomena igre. Ta sprva predstavlja otroku določeno obliko iger s pravili, pri katerih se otroci 

učijo tekmovalnosti in sodelovanja. Šport v otroštvu je predvsem igra in učenje, ne pa toliko 
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trening za razvoj gibalnih sposobnosti. Športna vadba zlasti v fazi igre in raznovrstnih 

športnih vsebin temelji na igralnih oblikah in za otroke zabavnih vsebinah. Igra, ki 

funkcionira z dobrimi pravili in daje moţnost ustvarjanja, igranja, spreminjanja ter 

sodelovanja, je temelj za učenje v vseh obdobjih ţivljenja (Fekonja, 2004; Gregorc in Cemič, 

2013; Smrtnik Vitulić, 2009; Škof, 2007; Tušak, Marinšek in Tušak, 2009; Videmšek, Strah 

in Stančevič, 2001). 

 

2.2.1 Delitev iger 

 

Poznamo različne klasifikacije igralnih dejavnosti, ki se razlikujejo v številu različnih vrst 

iger, v skupinah in podskupinah, poimenovanju in vsebinski pokritosti (Marjanovič Umek in 

Kavčič, 2001). 

 

Toličič (1961, v Videmšek idr., 2002) uvršča igre v štiri skupine: 

 

 Funkcijska igra  

Prevladuje v prvih dveh letih, pri njej pa gre za ponavljanje gibalnih aktivnosti in 

aktiviranje organov za percepcijo. Otrok začne razvijati senzomotorične funkcije 

(Videmšek idr., 2002). Tipične igre so različna gibanja, tipanja in okušanja predmetov, 

vlečenje in prenašanje stvari, odpiranje in zapiranje, čečkanje itd. (Videmšek in Pišot, 

2007). 

 Domišljijska igra 

Prevladuje med 2. in 5. letom in vključuje različne simbolne dejavnosti in igranje vlog 

(Videmšek idr., 2002). Otrok si predstavlja stvari, ljudi ali dogodke, ki dejansko niso 

prisotni. V domišljiji spreminja vloge sebe in soigralcev ter pomen predmetov 

(Videmšek in Pišot, 2007). Z menjavanjem vlog vse bolj razlikuje med gledišči enega 

in drugega. Postopoma se zna identificirati z več osebami hkrati (Praper, 1995). 

 Dojemalna igra 

Prisotna je v celotnem predšolskem obdobju, vendar v manjši meri kot druge vrste iger 

(Videmšek idr., 2002). Sem sodijo dejavnosti poslušanja, opazovanja, posnemanja in 

branja (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). Zupančič, Gril, Cecić Erpič in Puklek 

(1999) v dojemalno igro vključujejo otrokovo poimenovanje videnega ali glasovno 

opisovanje tistega, kar počne, otrokovo sledenje in dajanje navodil ter otrokovo 

razumevanje odnosov med posameznimi prvinami. Izkustva, ki jih otrok pridobi v teh 

dejavnostih, uporablja v domišljijski in ustvarjalni igri (Videmšek in Pišot, 2007).  

 Ustvarjalna igra 

Zanjo je značilno reševanje različnih gibalnih problemov, v ospredju je ţelja po 

uspehu (Videmšek idr., 2002). Ustvarjanje zajema konstruiranje, obdelovanje 

materialov, risanje, slikanje, pisanje itd. (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Po Smilanskem (1968, v Videmšek in Pišot, 2007) delimo igre v naslednje štiri skupine: 

 Funkcijska igra 

Pri njej gre za ponavljajoče gibe mišic, ki temeljijo na otrokovi potrebi po aktiviranju 

svojega telesa. Značilno je otrokovo posnemanje glasov, ki predstavlja osnovo za 

jezikovno izgovarjavo. K funkcijski igri sodi tudi skakanje, tekanje, rokovanje s 

predmeti ali materiali ipd. (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001).   

 Konstrukcijska igra 
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Pri tej igri otrok uporablja predmete (npr. kocke) ali materiale (npr. plastelin), da bi z 

njimi nekaj ustvaril. Otrok si je ţe sposoben predstavljati nekatere stvari, si zamisliti 

temo in se osredotočiti na igro. Z otrokovim razvojem postaja konstrukcijska igra 

pogostejša, celovitejša in načrtovana, saj si je otrok zmoţen ţe vnaprej predstavljati, 

kaj in kako bo nekaj zgradil. Konstrukcijsko igro lahko primerjamo s Toličičevo 

ustvarjalno igro (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). 

 Dramska igra 

Zanjo je značilno igranje vlog, ki spodbuja otroke k različnim gibalnim dejavnostim, 

miselni aktivnosti, ustvarjalnosti in socialni kompetentnosti (Marjanovič Umek in 

Kavčič, 2001). 

 Igre s pravili 

Med igre s pravili, pri katerih se otrok podredi določenim pravilom, sodijo igre 

lovljenja, igre petja, igre na igralnih ploščah, športne igre itd. (Videmšek in Pišot, 

2007). 

 

Caillois (2003) je razvrstil igre glede na to, ali v njih prevladuje vloga tekmovanja (agon), 

sreče (alea), simulakra (mimicry) ali vrtoglavice (ilinx). 

 Agon 

Igre so tekmovanje, boj, pri katerih je umetno ustvarjena enakost moţnosti z 

namenom, da se nasprotniki spopadejo v enakovrednih razmerah in da ima 

zmagoslavje natančno določeno vrednost. V to skupino sodijo tako tekmovanja med 

dvema posameznikoma oz. dvema moštvoma (polo, nogomet, tenis …) kot tudi 

tekmovanja, kjer sodeluje nedoločeno število tekmovalcev (atletika, golf, streljanje 

…). Kljub našim prizadevanjem pa popolne začetne enakosti moţnosti ne moremo 

vedno uresničiti. Tako imajo lahko pri nekaterih igrah prednost tisti, ki z igro začnejo, 

spet v drugih primerih na prednost vplivajo drugačni vremenski pogoji (sonce, ki 

enemu sveti v oči, veter, ki enemu pomaga, drugega pa ovira …) ipd. Z ţrebanjem 

začetnega poloţaja in z menjavanjem mest lahko deloma omilimo začetno 

neuravnoteţenost. 

 Alea 

Te igre temeljijo na odločitvi za zmago, ki ni odvisna od igralca, ampak od usode. Tu 

ne gre za zmago nad nasprotnikom, temveč je zmaga posledica večje naklonjenosti 

usode zmagovalcu kot poraţencu. V nasprotju z agonom je igralec torej pasiven, ne 

razvija svojih spretnosti in razuma, ampak le čaka in upa, da bo usoda na njegovi 

strani. Med take igre sodijo kockanje, ruleta, loterija ipd. 

 Mimicry 

Kot ţe izraz, ki v angleščini označuje mimikrijo, pove, gre za igro, v kateri igralec 

zakrinka svojo osebnost in igra drugo osebnost. Tako postane iluzorni lik in skuša 

igrati tako, da sebe ali ostale prepriča, da je nekdo drug. Značilnosti te igre so 

svoboda, konvencionalnost, začasno izključena realnost, omejeni čas in prostor. Med 

take igre uvrščamo otroška oponašanja, gledališke predstave, dramske igre ipd. 

 Ilinx 

Izraz izhaja iz grške besede za vodni vrtinec, iz katere izhaja ime za vrtoglavico. Igre 

temeljijo na ustvarjanju vrtoglavice, kjer gre za dosego krča, transa ali omotice, ki s 

sunkovitostjo izničijo realnost. Sem sodijo igre vrtavke, vrtiljaka, gugalnice, plesi, 

drsanje, pa tudi dejavnosti, kjer je v ospredju skrajna hitrost, npr. na smučeh, motorju, 

odprtem avtomobilu ipd. To vrsto igre zasledimo tudi pri boksu, rokoborbi, 

gladiatorskih bojih … Več kot je priloţnosti za pravi spektakel, bolj všečna je igra tudi 

gledalcem. 

 



 8 
 

Po Pistotniku (2004) delimo igre v tri skupine:  

 Športne igre  

So samostojne športne panoge, ki so se razvile iz elementarnih iger, od njih pa se 

razlikujejo po tem, da imajo natančno določena pravila, ki jih udeleţenci ne morejo 

prilagajati svojim potrebam ter zmoţnostim. Za dosego cilja morajo imeti udeleţenci 

dobro razvite gibalne sposobnosti ter morajo obvladati osnovne elemente tehnike in 

taktike, ki je potrebna v določeni športni igri. Športne igre se uporabljajo le v glavnem 

delu vadbene enote, cilj pri njih pa je zmaga (Pistotnik, 2011). 

 Elementarne igre  

Te igre se lahko uporabljajo v vseh delih vadbene enote, pravila pri njih pa se 

prilagajajo predvsem ciljem, ki se jih ţeli doseči na vadbeni enoti. Zmaga je tako le 

motivacijsko sredstvo za dosego izbranega cilja (Pistotnik, 2011). 

 Druţabne igre in potegavščine  

Te igre spodbujajo domišljijo, navajajo na socialne odnose in popestrijo ţivljenje. 

Uporabljajo se predvsem za zanimivo preţivljanje večerov, npr. v šolah v naravi, 

taborjenjih, smučarskih tečajih ipd. S takimi igrami zaposlimo učence, ustvarimo 

zadovoljstvo med njimi ter jih zdruţimo v skupnost. Druţabnih iger je več vrst (npr. 

spominske igre, govorne igre, kvizi ipd.), skupno vsem pa je, da v igrivem vzdušju 

poveţejo med seboj udeleţence. Potegavščine pa v svoji zasnovi niso igre, ampak 

prevare s šaljivim zaključkom. Pri potegavščinah je treba paziti, da ne pride do zamer 

»ţrtev« in slabe volje. Uporabljamo jih takrat, ko jih še ne poznajo vsi, saj drugače ne 

doseţemo ţelenega učinka – smeha in presenečenja (Pistotnik, 2004). 

 

Tudi Krevsel (2008) deli igre v tri skupine: 

 Ustvarjalne igre 

Spekter teh iger je širok, najpomembnejše pa so konstrukcijske igre, v katerih otroci 

ustvarjajo, gradijo, konstruirajo. 

 Elementarne igre  

Krevsel loči elementarne igre na neekipne (vsak nastopa zase), prehodne (kaţejo se 

teţnje po sodelovanju) in ekipne (v ospredju so ekipni cilji, posameznik se prilagaja 

igralni strategiji in disciplini ekipe). 

 Športne igre  

Igre imajo točno določena pravila, ki jih morajo tekmovalci na uradnih tekmah poznati 

in spoštovati. 

 

Glede na stopnjo otrokove socialne vključenosti poznamo naslednje vrste iger (Zupančič idr., 

1999): 

 Igra brez udeleţbe 

Otrok je v igri nedejavno prisoten. 

 Opazovalna igra 

Otrok opazuje igro drugih in občasno kaţe interes zanjo, vendar se vanjo aktivno ne 

vključi. 

 Osamljena igra 

Otrok se igra sam in drugih ne vabi v svojo igro. 

 Vzporedna igra 

Dva ali več otrok se igra s svojimi igračami, pri tem pa med sabo ne sodelujejo, 

temveč le opazujejo drug drugega. 

 Asociativna igra 

Dva ali več otrok se igra z igračami in pri tem občasno sodelujejo ter si izmenjujejo 

igrače, vendar ne sledijo skupnemu cilju. 
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 Kooperativna igra 

Otroci so aktivno vključeni v socialno interakcijo, opazna je delitev dela z namenom 

sledenja skupnemu cilju. 

 Kontaktna igra 

Otrok skuša preko igre vzpostaviti kontakt z drugimi ljudmi (vrstniki, starši, 

vzgojitelji …) in pridobiti predvsem povratno informacijo o lastni dejavnosti. 

 Opazovalna igra z vključitvijo 

Otrok opazuje drugo osebo v igri in se tudi sam vključi v podobno dejavnost. 

 

Če povzamemo zgoraj omenjene delitve iger, lahko ugotovimo, da igralne dejavnosti različni 

avtorji različno poimenujejo, vendar lahko v njihovih opredelitvah najdemo tudi veliko 

skupnih točk. Razlike v opredelitvah pa izhajajo predvsem iz tega, na katerem področju 

avtorji delujejo in se posledično bolj osredotočajo na pomen igre z njihovega strokovnega 

področja. Psihologi preučujejo predvsem igro, ki je značilna za obdobje predšolskega otroka 

in je pomembna za njegov zdrav nadaljnji razvoj, v opredelitvah drugih naštetih avtorjev pa 

zasledimo igro, značilno za šolske otroke in odrasle, pri kateri je poudarek na tekmovanju in 

sodelovanju z drugimi udeleţenimi v igri.   

Pri opredelitvah iger psihologov je v začetku otrokovega razvoja značilna funkcijska igra. 

Otrok razvija svoje zaznavne in gibalne sposobnosti ter tako spoznava svet. Kasneje, z 

razvojem govora, pridejo do izraza razne socialne igre, npr. igre vlog in igre s pravili. Velik 

del otroške igre pa predstavlja tudi rokovanje z različnimi predmeti in materiali, pri katerih je 

v ospredju otrokova ustvarjalnost. S starostjo postaja otrokova igra vedno bolj kompleksna, 

zato jo tudi teţje uvrstimo v določeno kategorijo. 

V opredelitvah avtorjev, ki delujejo na področju športa, je zaslediti predvsem omenjanje dveh 

vrst iger – elementarnih in športnih. Bistveno je, da otroci v igrivem in sproščenem vzdušju 

čim bolj razvijajo svoje gibalne sposobnosti. Tako kot psihologi tudi Krevsel med vrste iger 

prišteva ustvarjalne igre, medtem ko bi lahko Pistotnikove druţabne igre primerjali z igrami s 

pravili. 

Francoski intelektualec Roger Caillois pa skuša s svojo opredelitvijo igro funkcionalno 

osmisliti in postavlja osnove sociologije. Podobnosti njegove opredelitve igre mimicry lahko 

najdemo v Toličičevi domišljijski igri in dramski igri Smilanskega. Vlogo tekmovanja (agon) 

zasledimo pri športnih igrah. Skupna značilnost agona in športnih iger je, da so pravila 

natančno določena in imajo vsi sodelujoči enake moţnosti za zmago. V delitvi igre Cailloisa 

se od drugih avtorjev najbolj razlikuje igra, v kateri prevladuje vloga vrtoglavice – ilinx. 

Podobnosti z omenjeno igro pri ostalih avtorjih nismo zasledili. Čeprav se morda zdi, da tudi 

igra alea z ostalimi vrstami iger nima skupnih točk, saj je za to igro značilna pasivnost igralca 

in vpliv usode na končni razplet, pa bi lahko vseeno našli podobnost z druţabnimi igrami, saj 

je tudi pri njih za ugoden rezultat potrebna sreča. 

 

 

2.3 Elementarne igre 
 

Elementarne igre so »igre, ki vključujejo elementarne oblike človekove motorike (hoja, tek, 

lazenje, skoki, plezanje, meti ...) z moţnostjo prilagajanja pravil trenutni situaciji in 

potrebam« (Pišot in Jelovčan, 2006, str. 51–52). 

 

Po vsebini in zahtevnosti so najenostavnejše igre, za katere so značilne igrivost, 

nepredvidljivost in sproščenost v gibanju. Z njimi utrjujemo in izpopolnjujemo gibalno-
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taktične spretnosti in znanja ter razvijamo specialne gibalne in psihične sposobnosti. S tem ko 

vplivamo na mnoge funkcionalne sisteme telesa (npr. dihalni in krvoţilni sistem, lokomotorni 

aparat ipd.), se telo bolj prilagodi na večje obremenitve in je sposobno premagovati večje 

napore. Kot osnovna gibanja se v elementarnih igrah uporabljajo naravne oblike gibanj, igre 

pa izhajajo iz igralnih oblik, ki jih je človek uporabljal za svoje preţivetje. Rečemo torej 

lahko, da so elementarne igre nadgradnja naravnih oblik gibanja (Deţman in Deţman, 2004; 

Pistotnik, 2004; Pistotnik, 2011). 

 

Pravila pri igrah se prilagajajo predvsem ciljem, ki se jih ţeli doseči na vadbeni enoti, zato je 

pomembno, da se kot učitelji zavedamo cilja, ki ga ţelimo s pomočjo določene elementarne 

igre doseči, saj iger nikoli ne izbiramo zgolj zaradi igranja in zabave. Elementarne igre lahko 

uporabljamo v vseh delih vadbene enote. Z njimi lahko uresničujemo naslednje cilje: 

ogrevanje (v pripravljalnem delu), razvoj gibalnih sposobnosti ter pridobivanje in utrjevanje 

gibalnih znanj (v glavnem delu) ter umirjanje (v zaključnem delu)  (Pistotnik, 2011; Pori idr., 

2013).  

 

Razmisliti moramo tudi o starosti, spolu in številu vadečih ter o igralnih pogojih, v katerih bo 

igra potekala. Zavedati se moramo, da se z razvojem otroka spreminja tudi njegovo zanimanje 

za določene aktivnosti, različna starostna stopnja pa zahteva tudi različne obremenitve. Ţe 

biološko gledano obstajajo razlike med spoloma, zato moramo igre diferencirati tudi glede na 

spol. Pri dečkih lahko uporabimo bolj grobe igre kot pri deklicah. Včasih se lahko zgodi, da je 

število udeleţencev preveliko ali premajhno za določene elementarne igre, predvsem 

moštvene. Izbor iger lahko omejujejo tudi velikost igrišča ter podlaga in rekviziti, ki so nam 

na voljo (Pistotnik, 2004). 

 

Igre so pomembne tudi z vzgojnega in s socialnega vidika, saj v elementarnih igrah otroci 

spoznavajo smisel in pomen upoštevanja pravil, pomen sodelovanja, spoštovanja in 

upoštevanja različnosti. Skupaj z drugimi otroki si prizadevajo doseči cilj. Naloga učitelja pa 

je, da izbira takšne elementarne igre, ki zbujajo pri učencih dobre lastnosti, ter da aktivno 

posega v igro in jo usmerja v ţeleni smeri (Deţman in Deţman, 2004; Pistotnik, 2004; 

Šimunič, Pišot in Planinšec, 2010). 

 

Elementarne igre je dobro vključevati tudi v treninge, saj trenerji tako doseţejo, da mladi 

športniki razvijajo ljubezen do športa in so pri tem notranje motivirani (Kajtna in Jeromen, 

2007). 

 

2.3.1 Didaktična priporočila za izvajanje elementarnih iger 

 

Z elementarno igro ne moremo doseči zastavljenega cilja, če se na njeno izvedbo temeljito ne 

pripravimo, zato je ob izvedbi elementarnih iger priporočljivo upoštevati nekatere napotke, ki 

nam olajšajo delo: 

 »Igro kratko in jasno razloţimo ter jo po potrebi tudi demonstriramo. Pravila naj ne 

bodo prezahtevna ali dvoumna. 

 Vadeče razporedimo v številčno in kakovostno enakovredne skupine, […] odvečnih 

udeleţencev pri igrah ne poznamo. 

 [U]poštevamo načela postopne obremenitve vadečih: od laţjega k teţjemu, od manj 

zahtevnih oblik k zahtevnejšim ipd. 
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 Vsako odstopanje od pravil, ki smo jih v igri določili, sankcioniramo (kaznujemo) z 

dajanjem prednosti ali ugodnosti nasprotniku.  

 Igro čim manj prekinjamo. 

 Če med izvajanjem igre opazimo, da je več vadečih ni dojelo, […] igro prekinemo in 

posredujemo dodatne informacije o njej. 

 Kadar opazimo, da zanimanje za igro plahni, jo čim prej zaključimo ali ustrezno 

ukrepamo (dopolnimo ali spremenimo pravila, pričnemo z novo igro ipd.). 

 Igra naj se zaključi tako, da je rezultat popolnoma jasen in je razvidno, kdo je 

zmagovalec. Pri neodločenem rezultatu igro podaljšamo (pri moštvenih igrah) ali 

izvedemo še dodatno ponovitev (pri štafetnih igrah). Po zaključku igre javno 

razglasimo zmagovalca in se z vadečimi pogovorimo o igri ter jim damo napotke za 

njeno uspešnejšo izvedbo. 

 Izbrano igro uvrstimo na več vadbenih enotah zapored, pa tudi v isti vadbeni enoti jo 

večkrat ponovimo, tako da lahko vadeči igro dojamejo in se v njej izrazijo» (Pistotnik, 

2004, str. 14–15).  

 

2.3.2 Vrste elementarnih iger  

 

Elementarne igre se uporabljajo v treh delih vadbene enote: 

 v pripravljalnem delu vadbene enote,  

 v glavnem delu vadbene enote, 

 v zaključnem delu vadbene enote. 

 

V pripravljalnem delu vadbene enote ţelimo z elementarnimi igrami za ogrevanje vadeče 

pripraviti na glavni, zahtevnejši del vadbe. Vadeče naj bi z igro pritegnili k bolj zavzeti vadbi 

in jih ogreli za intenzivnejšo aktivnost v osrednjem delu. Najpogosteje se uporabljajo tekalne 

igre, skupinski teki in lovljenja. 

Za tekalne igre je značilno dinamično gibanje po prostoru ter pravilno in hitro odzivanje na 

dana povelja. Vadeči tekmujejo med sabo, kdo bo hitreje opravil določeno nalogo. Pri 

skupinskih tekih z izmenjavo mest so vadeči razdeljeni v enako številčne skupine, ki med 

sabo tekmujejo, katera bo prej opravila določeno gibalno nalogo. Vsem vadečim je potrebno 

zagotoviti enake pogoje dela (enako število vadečih v skupini; enake razdalje med skupinami; 

enaka orodja, ki se uporabljajo pri vadbi). Lovljenja so igre s poudarjenim tekmovalnim 

značajem, pri katerih se vadeči gibljejo na različne načine v omejenem prostoru, pri čemer se 

skušajo izmakniti lovcem, ki jih lovijo. Prepoznavanje lovcev omogočimo z njihovo 

označitvijo (Pistotnik, 2004). 

 

V glavnem delu vadbene enote skušamo z elementarnimi igrami vplivati na razvoj nekaterih 

gibalnih sposobnosti ali pa posredovati oz. utrjevati določene gibalne spretnosti oz. znanja. Na 

razvoj gibljivosti v večji meri ne moremo vplivati, lahko pa z ustreznim izborom gibanj (npr. 

s plazenji in z lazenji) vplivamo na njeno ohranjanje. Pri izbiri igre moramo vedeti, kaj ţelimo 

z igro doseči, na kaj ţelimo z njo vplivati ter kako lahko to uresničimo. Igre lahko 

uporabljamo le kot sredstvo vadbe, s katerim skušamo vplivati na razvoj gibalnih sposobnosti, 

ne moremo pa jih uporabiti kot sredstvo njihovega razvoja (Pistotnik, 2004). 
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Elementarne igre v glavnem delu vadbene enote razdelimo v tri skupine: 

 štafetne igre, 

 moštvene igre, 

 borilne igre. 
 

ŠTAFETNE IGRE 

 

Štafetne igre so elementarne igre s poudarjenim tekmovalnim značajem, z njimi pa vplivamo 

predvsem na razvoj hitrosti, moči in koordinacije. Pri teh igrah so vadeči razdeljeni v več 

skupin, ki na določeni progi tekmujejo med sabo, katera bo prej in pravilneje opravila zadano 

nalogo (Pistotnik, 2011).  

 

V praksi je na ţalost veliko primerov, ko učitelj organizira štafete le v dveh dolgih kolonah, ki 

tekmujeta med sabo. Tako naloge hkrati izvajata le dva otroka, drugi pa izvajanje zgolj 

opazujejo. Takšna oblika izvajanja štafet je neučinkovita tako z vidika usvajanja znanj kot z 

vidika razvoja gibalnih sposobnosti (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Člani ekip zapored odhajajo na progo, kjer skušajo doseči čim boljši rezultat in tako prispevati 

k uspehu cele ekipe, saj je končni rezultat seštevek rezultatov, ki jih posamezniki doseţejo na 

progi. Če hočemo doseči ţeleni učinek vadbe, moramo vsako obliko štafetne igre večkrat 

ponoviti. Najprej se vadeči seznanijo z igro, potem sledi resna tekma med skupinami, s tretjo 

ali še katero dodatno ponovitvijo pa omogočimo tudi ostalim skupinam, da se bolj potrudijo 

in poskusijo doseči zmago. Skupine naj bi bile enako številčne, kadar pa jih zaradi 

neustreznega števila ne moremo sestaviti, določimo posameznike v manj številnih skupinah, 

ki gredo na progo dvakrat, običajno kot prvi in zadnji v skupini (Pistotnik, 2011). 

 

ŠTAFETNE IGRE ZA RAZVOJ HITROSTI 

 

Za razvoj hitrosti uporabljamo predvsem proste štafetne igre (brez uporabe orodij ali 

rekvizitov), ki ne ovirajo dosege maksimalne hitrosti. Osnovno gibanje je tek, ki mora biti čim 

manj oviran. Priporočljivo je, da so razdalje večje od 10 m, če imamo seveda ustrezne 

prostorske pogoje. Paziti je potrebno, da je iztek dovolj dolg ter da hitrost pri predaji štafet ni 

prevelika. Slednje lahko doseţemo tako, da mora vadeči pred predajo obkroţiti celo skupino 

ter priti na začetek, ali pa damo vadečemu pred predajo določeno nalogo, ki jo mora opraviti, 

in tako zmanjša hitrost. Ekipe pri teh štafetah so lahko številčnejše (tudi do 10 članov), saj se 

predaje hitro vršijo in se posamezniki hitreje zvrstijo na progi (Pistotnik, 2004). 

 

Primeri iger: 

 Pisanje številk  

Prvi člani skupin imajo v rokah kredo, njihova naloga pa je steči do cilja in s kredo zapisati 

številko 1. Ko predajo drugemu, ta s kredo zapiše številko 2 itd. Zmaga skupina, ki prva 

opravi nalogo in ima zapisane številke vseh članov (Pistotnik, 2004; Videmšek in Visinski, 

2001). 

 Tek do črt 

Na progi so tri črte. Vadeči steče najprej do zadnje črte in nazaj proti startu, nato do sredinske 

črte in nazaj proti startu ter na koncu do najbliţje črte in nazaj, kjer z udarcem po dlani preda 

štafeto naslednjemu. Naloga je končana, ko zadnji v skupini udari prvega po dlani (Pistotnik, 

2004; Videmšek in Visinski, 2001). 
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 Prenašanje kijev 

Vadeči prenašajo dva kija z enega konca igrišča na drugega. Prvi steče do kijev, ju pobere ter 

postavi na predpisano mesto, nato z udarcem po dlani preda štafeto drugemu, ki mora kija 

ponovno postaviti na njuni mesti. Tako vadeči izmenično prenašajo kija (Pistotnik, 2004; 

Videmšek in Visinski, 2001). 

 Dvojna štafeta 

Razpolovimo skupine, tako da so člani iste skupine postavljeni drug nasproti drugega. Na 

znak hkrati stečejo in prvemu na drugi strani predajo rutico, ki jo imajo v rokah, sami pa se 

postavijo na konec kolone. Igra se ponavlja toliko časa, dokler niso vsi vadeči na svojih 

izhodiščnih mestih (Pistotnik, 2004). 

 Poštna štafeta 

Na tla narišemo dve daljši črti, ki sta druga od druge oddaljeni 15 metrov. Vadeče razdelimo v 

dve skupini in vsaka od njiju se razdeli tako, da stojita dve koloni nasproti za črtama. Skupini 

si med seboj prenašata »pošto« (ţogo) (Videmšek in Stančevič, 2004). 

 Štafeta okrog igrišča 

Vadeči so razdeljeni v skupinah, ki so postavljene na obeh straneh igrišča. Obrnjeni so v 

nasprotni smeri, tako da vsi tečejo v smeri gibanja urinega kazalca. Prvi tekmovalci drţijo v 

rokah štafetno palico in jo predajo drugemu. Predaje se vršijo do zadnjega v skupini, ki mora 

s štafetno palico preteči preko ciljne črte (Pistotnik, 2004). 

 Različne ţoge 

Vadeči so razdeljeni v dve skupini, ki dobita vsaka po 15 različnih ţog (obe skupini imata 

enako kombinacijo ţog). Na znak prvi v skupini z ţogo steče na drugo stran, kjer je vreča za 

ţoge, ţogo spravi vanjo ter se vrne nazaj k skupini, kjer nalogo nadaljuje drugi. Zmaga 

skupina, ki prva pospravi vse ţoge v vrečo (Videmšek in Stančevič, 2004). 

 Poloţi – dvigni  

Vadeči stečejo z balonom do vreče, ga poloţijo vanjo in se vrnejo nazaj v kolono. Ko vsi 

poloţijo balone v vrečo, jih nato še vzamejo iz vreče ter stečejo nazaj v kolono (Videmšek in 

Stančevič, 2004). 

 Hitre perice 

Na določeni razdalji pred vadeče na stojala napnemo vrvico. Prvi v skupini dobi rutko in 

ščipalki in na znak steče do stojala ter rutko s ščipalkama pripne na vrvico. Drugi nato sname 

rutko in ščipalki ter ju prinese nazaj naslednjemu v koloni (Videmšek in Stančevič, 2004; 

Videmšek in Visinski, 2001). 

 

ŠTAFETNE IGRE ZA RAZVOJ MOČI 

 

Zunanje sile, ki jih moramo premagovati v štafetnih igrah, so teţa lastnega ali partnerjevega 

telesa, teţa različnih rekvizitov in orodij, sila vztrajnosti ali trenja. Mišično naprezanje je pri 

tem lahko statično ali dinamično, pogosteje pa pri teh štafetnih igrah uporabljamo dinamično 

mišično naprezanje, s tem pa v večji meri vplivamo na razvoj eksplozivne in repetitivne moči. 

Priporočljivo je, da so skupine vadečih manjše (od 6 do 8 članov), proge pa nekoliko krajše 

(do 10 m), saj predolgo naprezanje oslabi motivacijo vadečih. Po vsaki igri morajo vadeči 

opravljati sprostilne in raztezne gimnastične vaje (Pistotnik, 2004). 

 

Primeri iger: 

 Skoki z ţogo 

Prvi v ekipi z ţogo med koleni sonoţno skače do stojal, jih s skoki obide in se vrne na 

začetek, kjer ţogo preda naslednjemu ter se postavi na konec kolone. Naloga se zaključi, ko 

prvi v koloni spet sprejme ţogo (Pistotnik, 2004; Videmšek in Visinski, 2001). 

 Skoki po eni nogi 
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Prvi v ekipi skrči nogo v kolenskem sklepu, z roko prime za stopalo te noge in skače po eni 

nogi do kija. Pri kiju nogi zamenja in se vrne na začetek štafete ter preda štafeto tako, da se 

dotakne drugega (Pistotnik, 2004). 

 Tek dvojčkov 

Vadeči stojijo v parih tako, da imajo s kolebnico skupaj zvezano notranjo nogo. Dvojčka 

morata skakati do kija, ga obiti in se vrniti nazaj v kolono (Videmšek in Stančevič, 2004). 

 Ţoga na trebuhu 

Prvi v skupini se postavi v oporo leţno pred rokami. Na trebuhu ima ţogo, s katero mora iti 

okrog kija in se vrniti nazaj na začetek, kjer ţogo preda naslednjemu (Videmšek in Stančevič, 

2004). 

 Vlakec 

Otroci stojijo ob črti, se opirajo z nogami in rokami ob tla ter se na znak začnejo gibati 

vzvratno z balonom na trebuhu. Igra se konča, ko cilj s celim telesom prestopi zadnji vagon 

(Videmšek in Stančevič, 2004). 

 Tekma samokolnic 

Naloga se izvaja v dvojicah. Eden se postavi v oporo spredaj leţno in predstavlja 

samokolnico, drugi pa je voznik samokolnice, ki prime prvega za gleţnje in mu dvigne noge 

od tal, tako da samokolnica hodi po rokah. Njuna naloga je, da obideta vsa stojala, se vrneta 

nazaj na start in predata štafeto drugemu paru. Vsaka dvojica gre dvakrat na progo, enkrat kot 

voznik samokolnice in enkrat kot samokolnica (Pistotnik, 2004; Videmšek in Visinski, 2001). 

 Ranjenci 

Vadeči stojijo v koloni, dva najmočnejša iz skupine pa morata prenesti ranjence (člane 

skupine) na drugo stran tako, da se primeta za roke in tvorita nosila. Če ranjenec med 

prevozom pade, mora skupina dvakrat obkroţiti nosila, nato pa lahko nadaljujejo pot. Zmaga 

skupina, ki prva prenese ranjence na drugo stran (Otrin, 2008). 

 Preskakovanje okvirjev 

Vadeči morajo v obe smeri sonoţno preskakovati okvirje, ki so postavljeni drug za drugim, 

pribliţno meter in pol narazen. Ko pridejo do cilja, z udarcem po dlani predajo štafeto 

drugemu (Pistotnik, 2004). 

 Tekma jezdecev 

Naloga se izvaja v dvojicah. Eden si oprta drugega »štuporamo« na hrbet in predstavlja konja, 

drugi pa je jezdec, ki se v sedlu, z nogami okrog konjevih bokov in z rokami drţi za konjeva 

ramena, konj pa ga podpira za stegna. Njuna naloga je, da tečeta do določene točke, se tam 

obrneta in vrneta na start, kjer prvi odloţi drugega, ta pa si oprta tretjega in tako se menjavajo 

do konca (Pistotnik, 2004). 

 Prenašanje neveste 

Vadeči so razdeljeni v manjše skupine. Vsaka skupina ima dve blazini, ki sta postavljeni 

druga nasproti druge. Vse skupine so zbrane na blazinah, na isti strani igrišča. Naloga prvega 

člana je, da kot ţenin prenese vse neveste na drugo blazino. Potem drugi ţenin prenese vse 

neveste nazaj na prvo blazino itd. Vsak mora biti enkrat ţenin in mora prenesti vse neveste z 

ene blazine na drugo (Pistotnik, 2004). 

 Tekma ţab 

Prvi v skupini se postavi v oporo čepno med nogami in skače z ţabjimi skoki proti stojalom, 

okoli njih in nazaj do kolone, kjer z dotikom naslednjega preda štafeto. Vadeči morajo ob 

vsakem doskoku preiti v čep in se z dlanmi dotakniti tal med nogami (Pistotnik, 2004; 

Videmšek in Visinski, 2001). 

 Polţ s hišico 

Prvi v skupini se postavi v oporo klečno in na hrbtu nosi »polţjo hišico« (medicinko). Ko 

prenese hišico do cilja, jo zakotali nazaj k skupini, kjer jo poloţi sošolcu na hrbet (Videmšek 

in Stančevič, 2004). 
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ŠTAFETNE IGRE ZA RAZVOJ KOORDINACIJE 

 

S temi štafetnimi igrami skušamo vplivati predvsem na razvoj sposobnosti za kinetično 

reševanje prostorskih problemov (motorična inteligenca), koordinacijo nog in timing, lahko 

pa tudi na sposobnost kinetične realizacije ritmičnih struktur, na sposobnost realizacije 

celostnih programov gibanja in na eksploatacijo (izrabo) kinetičnih informacij (gibalni 

spomin). Vadeči tekmujejo, kdo bo natančneje in hitreje opravil zahtevnejše gibalne naloge 

(Pistotnik, 2004). 

 

Primeri iger: 

 Tri ţoge 

Vadeči morajo z nogami hkrati voditi več ţog med stojali. Ko prvi potisne vse ţoge preko 

startne črte, jih prevzame naslednji član skupine. Pri tej igri razvijamo koordinacijo nog 

(Pistotnik, 2004). 

 Potiskanje ţoge s čelom 

Vadeči so razdeljeni v več skupin, ki imajo pred sabo ţogo. Na znak jo prvi v skupini s čelom 

potiska do cilja in nazaj ter jo preda naslednjemu, ki se je ne sme dotakniti z rokami. Pri tej 

igri razvijamo koordinacijo gibanja (Videmšek in Stančevič, 2004). 

 Skozi okvirje 

Proga je postavljena iz štirih okvirjev švedske skrinje. Naloga vadečih je, da stečejo do prvega 

in zlezejo skozenj, stečejo skozi drugi okvir, spet zlezejo skozi tretjega in stečejo skozi 

četrtega. Nato tečejo okoli kija in se vrnejo po isti poti nazaj, kjer z dotikom drugega predajo 

štafeto. S to igro razvijamo sposobnost kinetičnega (gibalnega) reševanja prostorskih 

problemov (Pistotnik, 2004; Videmšek in Visinski, 2001). 

 Tek v obroču 

Dva tekmovalca stopita v obroč in ga dvigneta v višino bokov ter skupaj tečeta med kiji. Ko 

prideta nazaj na start, prvi zleze iz obroča, drugemu, ki ostane v njem, pa se pridruţi tretji 

član. Tako vsak v ekipi opravlja nalogo dvakrat. Igra je primerna za razvoj sposobnosti 

kinetičnega reševanja prostorskih problemov (Pistotnik, 2004). 

 Poligon 

Na poti so postavljena razna orodja (npr. okvir, gred, klop), ki predstavljajo ovire. Vadečim je 

podan le osnovni način gibanja na progi in smer premagovanja ovir, na kakšen način pa bodo 

ovire obvladali, je prepuščeno njim. Naloga je končana, ko vsi premagajo ovire in zadnji 

preda štafeto prvemu. Poligone uporabljamo za razvoj sposobnosti kinetičnega reševanja 

prostorskih problemov (motorično inteligenco) (Pistotnik, 2004; Videmšek in Visinski, 2001). 

 Preskakovanje obročev 

Vadeči drţi v rokah obroč, ki ga mora preskakovati kot kolebnico. Skače do stojala, okrog 

njega in nazaj do skupine, kjer preda obroč naslednjemu. Igra je namenjena predvsem razvoju 

sposobnosti timinga (Pistotnik, 2004). 

 Z balonom mimo kijev 

Vadeči potiskajo balone z nogo mimo kijev in pazijo, da jih ne podrejo. Ko obidejo zadnji kij, 

se vrnejo nazaj v kolono. Pri tej igri razvijamo koordinacijo nog (Videmšek in Stančevič, 

2004). 

 Vodenje košarkarske ţoge 

Vadeči vodijo z levo roko košarkarsko ţogo med stojali. Igra je namenjena razvoju 

sposobnosti realizacije celostnih programov gibanja (nadgradnja gibalnih spretnosti) 

(Pistotnik, 2004). 

 Podtekanje in preskakovanje dolge kolebnice 

Dva drţita kolebnico vsak na enem koncu tako, da je postavljena prečno na progo, po kateri 

se gibljejo vadeči. Vadeči stečejo proti vrtečim se kolebnicam in jih podtečejo. Nato 
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nadaljujejo s tekom do stojal in nazaj proti kolebnici, ki jo morajo preskočiti. Stečejo do 

kolone in z udarcem po dlani predajo štafeto drugemu. Igra je namenjena razvoju sposobnosti 

timinga (Pistotnik, 2004). 

 V ritmu hitreje 

Na tleh so postavljene oznake (npr. nalepke, obroči), po katerih morajo vadeči v ustreznem 

vrstnem redu stopati, teči okrog stojala in se po oznakah vračati nazaj do skupine, kjer z 

udarcem v dlan predajo štafeto drugemu. Igra je namenjena razvoju sposobnosti kinetične 

realizacije ritmičnih struktur (Pistotnik, 2004). 

 S prevali do zmage 

Vadeči stečejo do najbliţje blazine in na njej izvedejo preval naprej, zatem stečejo do druge 

blazine, kjer izvedejo preval nazaj. Nato stečejo do stojala in se na enak način vrnejo nazaj, 

kjer predajo štafeto drugemu. Igra je namenjena razvoju sposobnosti realizacije celostnih 

programov gibanja (Pistotnik, 2004). 

 Medvedji ples 

Na tleh so postavljeni trije obroči. Vadeči se morajo najprej sonoţno odriniti naprej in 

doskočiti na levo nogo, z njo poskočiti, se odriniti naprej ter doskočiti na desno, z njo 

poskočiti in sonoţno doskočiti v prvi obroč ter tako ponavljati skoke. V tretjem obroču 

morajo narediti obrat za 180° in se vrniti po isti poti nazaj ter z dotikom predati štafeto 

drugemu. Igra je namenjena razvoju sposobnosti kinetične realizacije ritmičnih struktur 

(Pistotnik, 2004). 

 

 

MOŠTVENE IGRE 

 

Moštvene igre so elementarne igre, za izvedbo katerih je običajno potrebna vključitev 

celotnega spleta gibalnih sposobnosti. S temi igrami skušamo razvijati kolektivni duh vadečih. 

Po navadi v moštvenih igrah sodelujeta dve ekipi, lahko pa tudi več, v katerih vadeči 

sodelujejo za dosego cilja. Uspeh moštva je odvisen od dobrega sodelovanja in povezanosti 

članov, manj pa od individualistov, ki lahko bolj škodijo moštvu (Pistotnik, 2011). 

 

Sodelovanje je bistven pogoj za učinkovito igro. Odgovornost, ki se porazdeli med vadečimi, 

je lahko še večje breme, ker vsak odgovarja vsem in ne samo samemu sebi. Posameznik se 

mora podrediti naravi igre in poiskati svoje mesto skupaj z drugimi v okviru pravil. 

Neposredno soočenje z nasprotno ekipo je vedno neko tekmovanje, ki predpostavlja zmago in 

poraz (Hosta, 2002). Te igre so predvsem pri mlajših starostnih skupinah uporabno 

socializacijsko sredstvo, s katerim se presega individualizem in egocentrizem posameznika. 

Moštvene igre so tudi priprava na izvajanje športnih iger, katerih pravila poenostavimo in 

priredimo (Pistotnik, 2011).  

 

Pomembna je izenačenost obeh nasprotnih moštev. Ker se dečki in deklice razlikujejo v 

stopnji funkcionalnih in motoričnih sposobnosti, je bolje, da tekmujejo dečki z dečki in 

deklice z deklicami. Pogosto se namreč deklice v mešanih skupinah čutijo odrinjene. 

Homogenost po spolu zagotavlja vsaj delno izenačenost po sposobnostih (Petkovšek in 

Kremţar, 1986). 

 

Primeri iger: 

 Deset podaj 

Imamo dve moštvi, ki tekmujeta, katera bo v določenem času večkrat neprekinjeno dosegla 

deset podaj. Igralec, ki prejme ţogo, je ne sme podati nazaj igralcu, od katerega je ţogo prejel. 

Nasprotno moštvo lahko podajo prestreţe le takrat, kadar ţoga ni v posesti nikogar (npr. med 
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letom, kotaljenjem po tleh). Moštvu, ki ţogo izgubi, se brišejo vse do tedaj izvedene podaje,  

ob ponovni osvojitvi ţoge pa se prične štetje od začetka (Otrin, 2008; Pistotnik, 2004). 

 Odboj 

Igra se igra podobno kot košarka, le da namesto metov uporabljamo odboje (dovoljeni so 

odboji z rokami in deli telesa od pasu navzgor). Cilj moštva je z odbito ţogo zadeti 

košarkarsko tablo pri košu. Nasprotno moštvo lahko prepreči podajo le takrat, ko je ţoga v 

zraku. Zmaga ekipa, ki večkrat zadene tablo (Pistotnik, 2004). 

 Odbojka z balonom 

Učenci so razdeljeni v dve skupini, med katerima je prek stojal napeta elastika, ki predstavlja 

mreţo, preko katere učenci odbijajo balon. Vsak se lahko balona dotakne le enkrat. Ob vsaki 

napaki (npr. dvojni dotik balona, padec balona na tla ipd.) prejme točko nasprotna ekipa. 

Zmaga ekipa, ki prva doseţe 10 točk (Videmšek in Visinski, 2001). 

 Odbojka z nogo 

Moštvi stojita vsaka na eni strani odbojkarskega igrišča, njihova naloga pa je z največ tremi 

odboji spraviti ţogo preko mreţe, visoke en meter, na nasprotnikovo stran. Pri tem niso 

dovoljeni dotiki ţoge z roko. Ţoga se lahko trikrat dotakne tal, vendar ne zapored, ampak se je 

morajo vadeči vmes dotakniti. Servis se izvaja tako, da se ţogo vrţe ob tla in se jo po odboju 

od tal z nogo pošlje preko mreţe. Točko dobi moštvo, ki servis izvaja in je bilo v igri uspešno 

(Pistotnik, 2004). 

 Zbiti predmet 

Moštvi stojita vsaka na svoji polovici igrišča, ki ga deli srednja črta. Na vsaki strani od 

srednje črte je v razdalji 8 m postavljena skrinja in na njenem pokrovu dva kija. Cilj moštva 

je, da si s podajami pripravijo ugodno priloţnost za strel in neposredno zadenejo kij. 

Nasprotno moštvo pa jim z gibanjem in s postavljanjem v svojem prostoru skuša to preprečiti. 

Zmaga ekipa, ki uspe v določenem času večkrat zbiti oba kija (Pistotnik, 2004). 

 Zbijanje ţog 

Igra je podobna igri zbiti predmet, le da so namesto kijev na skrinji tri košarkarske ţoge. 

Vsako moštvo dobi pet rokometnih ţog, tako da obe skupini hkrati skušata zadeti košarkarske 

ţoge nasprotnikov. Tisti, ki nimajo ţog, branijo svojo skrinjo z ţogami. Zmaga ekipa, ki uspe 

prva zbiti vse ţoge nasprotnemu moštvu (Pistotnik, 2004). 

 Nogomet sede 

Člani ekip se posedejo na črto ob svojem golu. Preigravajo nasprotnike in si ţogo podajajo 

med sabo ter jo skušajo z nogami spraviti v nasprotnikov gol. Igra ima dva polčasa in po 

odmoru moštvi zamenjata strani. Zmaga ekipa, ki doseţe več zadetkov (Pistotnik, 2004). 

 Lov na zajce 

Imamo dve moštvi, in sicer imajo eni vlogo lovcev, drugi pa vlogo zajcev. Košarkarsko ţogo 

dobijo lovci, ki se prosto gibljejo po prostoru in si ţogo podajajo med sabo s soročnimi meti 

izpred prsi. Ţoge ne smejo voditi ali z njo v roki narediti več kot dva koraka. Ţogo skušajo 

prenesti v bliţino katerega izmed zajcev in ga z njo zadeti. Zmaga ekipa, ki zadene večje 

število zajcev v določenem času (Pistotnik, 2004; Videmšek in Visinski, 2001). 

 Ţoganje preko vrvi 

Preko napete vrvi, v višini od 1,5 m do 2 m, vadeči soročno izpred prsi suvajo 2 kg teţko 

ţogo. Po največ dveh podajah skušajo suniti ţogo preko vrvi v polje nasprotnega moštva in ga 

prisiliti, da naredi napako (padec ţoge na tla). Moštvi lahko poljubno lovita ţogo. Točko ob 

napaki nasprotnika dobi tisto moštvo, ki je poslalo ţogo v igro, v nasprotnem primeru si ekipa 

zgolj pribori posest ţoge (Pistotnik, 2004). 

 Ţoge proč 

Imamo dve moštvi, ki stojita vsaka v svojem polju, »mejo« med polji pa predstavljajo klopi, 

na katerih so postavljene ţoge. Naloga vadečih je, da na znak čim hitreje stečejo do ţog, jih 

preko klopi zmečejo v polje nasprotnega moštva, nato pa čim hitreje poberejo ţoge, ki so 
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padle v njihovo polje ter jih ponovno mečejo na stran nasprotnikov. Zmaga tisto moštvo, ki 

ima po določenem času manj ţog na svoji strani (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

 

BORILNE IGRE 

 

Borilne igre so elementarne igre, pri katerih je poudarek na razvoju maksimalne moči, lahko 

pa je izpostavljen tudi razvoj »spretnosti« (v pogovornem jeziku označuje skupek 

koordinacije, hitrosti, gibljivosti, moči in inteligence) in ravnoteţnega poloţaja. Zaradi 

neposrednega stika med vadečimi in zaradi uporabe sile je treba borilne igre dobro 

nadzorovati in ustrezno usmerjati. Ne smemo dovoliti, da se vadeči razidejo sprti in z jezo, 

zato naj si po borbi športno seţejo v roke in čestitajo zmagovalcu (Pistotnik, 2011). 

 

Primeri iger: 

 Izrivanje 

Igra se najlaţje izvede na odbojkarskem igrišču, ker so na njem ţe označena tri polja. Vsi 

vadeči stopijo v prvo polje in se na znak pričnejo izrivati iz njega. Kdor prestopi črto, se 

preseli v drugo polje in tam nadaljuje borbo z ostalimi izrinjenimi v ta prostor. Ko prestopi 

tudi drugo črto, gre v tretje polje, in šele ko prestopi to polje, je izločen iz igre. Borbe 

potekajo toliko časa, dokler v vsakem polju ne ostane samo eden od vadečih. Zmagovalec je 

tisti, ki ostane v prvem polju (Pistotnik, 2004; Videmšek in Visinski, 2001). 

 Pazi na kij 

V omejenem prostoru so postavljeni kiji. Vadeči stojijo znotraj prostora in skušajo z borbo 

čim dlje ostati v polju ter izločiti čim več nasprotnikov. Pri tem so dovoljeni le prijemi za roke 

in trup. Posameznik je izločen iz borbe, če stopi izven polja ali podre kij. Kdor je izločen, 

lahko vleče igralce iz prostora, vendar mora pri tem stati izven mejne črte. Zmagovalec je 

tisti, ki zadnji ostane v polju (Pistotnik, 2004). 

 Borba za mesto 

Na blazinah razporedimo vadeče v pare in ti pari predstavljajo ekipe. Na blazini poklekneta 

po dve ekipi in se borita za prostor na njej. Z vlečenjem in potiskanjem skušajo pripraviti 

nasprotnika do tega, da bi se s katerimkoli delom telesa dotaknil tal ob blazini. Kdor se 

dotakne tal, je izločen, borba pa se zaključi, ko na blazini ostane samo član ene skupine 

(Pistotnik, 2004; Videmšek in Visinski, 2001). 

 Petelinji boj 

Vadeče razdelimo v pare, tako da so skupaj pribliţno enako teţki in visoki. Borca (petelina) 

se borita tako, da stojita na eni nogi, obrnjena drug proti drugemu, roke pa imata prekriţane 

na prsih. Cilj vadečega je, da spravi nasprotnika iz ravnoteţnega poloţaja, tako da ta stopi še 

na drugo nogo in je s tem poraţen. Zmagovalec si poišče drugega nasprotnika, ki je premagal 

nekoga od ostalih vadečih. Na koncu zmaga tisti, ki ostane v polju neporaţen (Pistotnik, 2004; 

Videmšek in Visinski, 2001). 

 Obrni nasprotnika 

Vadeče razdelimo v pare, tako da so skupaj pribliţno enako teţki in visoki. Eden se uleţe na 

trebuh na blazino, drugi pa ga skuša v določenem času obrniti na hrbet. Leţeči se ne sme 

otepati napadalca in se ne sme prijeti za blazino, ampak se lahko brani zgolj s spreminjanjem 

poloţajev in z izmikanjem. Nato vlogi zamenjata. Zmaga tisti, ki zbere večje število točk 

(Pistotnik, 2004). 

 Borba na gredici 

Nasprotnika stojita na gredici obrnjene klopi, čelno drug proti drugemu. Z rokami uprta v 

ramena drug drugega se skušata potiskati z gredice. Zmaga tisti, ki ostane na gredici oz. tisti, 

ki se zadnji dotakne gredice, kadar z nje padeta oba (Pistotnik, 2004). 
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 Ujeti ptiči 

Vadeči so razdeljeni v dve skupini, eni so straţarji, drugi pa ptiči. Straţarji stojijo v stoji 

razkoračno, tako da se dotikajo s stopali, se primejo za roke in naredijo krog. Ptiči se prosto 

razporedijo znotraj kroga ter se skušajo s plazenjem, z lazenjem, s plezanjem in prerivanjem 

prebiti ven med straţarji. Straţarji se morajo ves čas drţati za roke in imeti sklenjena stopala. 

Ptiče lahko zaustavljajo le s počepanjem in z vzravnavanjem, odklanjanjem levo in desno ter z 

dvigovanjem in s spuščanjem rok. Po določenem času preštejemo, koliko ptičev se je prebilo 

iz kroga. Nato se skupini zamenjata. Zmaga skupina, katere člani so se večkrat prebili iz 

kroga (Pistotnik, 2004). 

 

Zaključni del vadbene enote je namenjen umiritvi organizma po napornejši vadbi v glavnem 

delu. Pri vadečih skušamo doseči psihofizično umiritev (duševno in telesno). V tem delu 

izbiramo predvsem take igre, ki zahtevajo reševanje gibalnih problemov s področja 

preciznosti, ravnoteţja, orientacije v prostoru in hitre odzivnosti, pri njih pa mora biti 

poudarek predvsem na natančnosti in doslednosti izvajanja. 

Igre preciznosti zavzemajo predvsem zadevanje različnih tarč na določen način. Pri igrah 

ravnoteţja se uporabljajo takšne igre, ki zahtevajo ohranitev ravnoteţnega poloţaja na 

zmanjšani podporni ploskvi ali ob izključitvi čutila vida. Cilj je narediti čim manj napak v 

izvedbi gibanja. Z igrami orientacije v prostoru ţelimo vplivati na občutek za poloţaj lastnega 

telesa v prostoru ob izključitvi čutila vida. Vadeči morajo z zavezanimi ali zaprtimi očmi 

opraviti določene gibalne naloge v prostoru. Uporabljamo pa lahko tudi igre hitre odzivnosti, 

vendar le take, ki udeleţencev ne obremenjujejo preveč. Tovrstne igre temeljijo na izvajanju 

hitrih in pravilnih reakcij na zunanje draţljaje, vendar pa se izvede le posamezen gib, medtem 

ko je ostalo gibanje vadečih umirjeno (Pistotnik, 2011). 

 

 

2.4 Tekmovanje 
 

Tekmovanje izhaja iz latinske besede competitio in pomeni tekmovati, prizadevati si ali 

spraševati se skupaj. Izpostavljena sta elementa kooperativnosti in tekmovanja oz. spraševanja 

o nečem, česar še nimamo oz. bi ţeleli imeti (Smrdu, Pinter in Hosta, 2005). 

 

Smither in Houston (1992) navajata, da je tekmovalnost pogosto prikrita dimenzija, ki se 

izraţa v socialni situaciji, v kateri dalj časa poteka medsebojno delovanje ljudi in postane 

posameznik motiviran, da doseţe boljši rezultat od drugih, jih premaga ali doseţe svoj cilj. 

Tekmovalnost je močno povezana s pojmom motiva. Je izraz za psihološke značilnosti 

posameznika, ki izvirajo iz stopnje dominacije določene vrste motiva. Tekmovalnosti je 

potemtakem toliko vrst, kot je motivov.  

 

Bistveni so naslednji motivi:  

– »zmagovalni motiv (ţelja in prizadevanje posameznika, da zmaga in izloči drugega),  

– motiv biti boljši od drugega,  

– motiv doseganja kriterija odličnosti,  

– motiv narediti nekaj najboljše, kar lahko, in tako napredovati,  

– motiv preizkušanja lastnih sposobnosti« (Kobal Grum, 2008, str. 16–17; Kobal, Kolenc, 

Lebarič in Ţalec, 2004, str. 75). 
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Ryckman, Hammer, Kaczor in Gold (1996) razlikujejo med dvema vrstama tekmovalnosti – 

hipertekmovalnostjo in tekmovalnostjo kot osebnostno rast. Za prvo je značilno, da 

posameznik teţi k doseganju cilja (k zmagi) ne glede na sredstva (npr. z manipulacijo, 

agresivnostjo, izkoriščanjem) ter se tako izogiba neuspehu. Pomembna mu je predvsem skrb 

zase in je močno nagnjen k egocentričnosti. Bistveno mu je, da nekoga premaga in izloči, ob 

tem pa se počuti superiornega. Posameznik tekmuje tudi v situacijah, ki niso tekmovalne 

narave. Tekmovalnost kot osebnostna lastnost pa je motiv, pri katerem glavni poudarek ni na 

zmagi, ampak si posameznik z izkušnjami, ki jih je pridobil v tekmovalnih situacijah, pomaga 

k lastnemu osebnostnemu razvoju. Osredotočen je na odkrivanje svojih potencialov ter na 

stalen kritičen odnos do lastnega razvoja. Pri tem sledi standardom odličnosti in ţeli na ta 

način napredovati, narediti nekaj najboljše, kar lahko. 

 

Tekmovanja so pomemben motivacijski dejavnik otrokom, vendar le v primerih, kadar niso 

prepogosta ter če so dobro in otrokovi razvojni stopnji primerno organizirana. Pri tekmovanju 

smo vpleteni v primerjanje, ki določa smisel igre. Tekmovanje s pravili daje otroku moţnost 

ocenjevanja lastnih sposobnosti in primerjanja s sposobnostmi ostalih ter postavlja mejo 

strpnosti (Smrdu idr., 2005; Škof, 2007; Tušak idr., 2009). 

 

Glavne izvore motivacije pri športu bi bilo treba iskati v intrinzični (notranji) motivaciji, kar 

pomeni, da dejavnost opravljamo zaradi aktivnosti same in za zadovoljstvo (Tušak, 1999; 

Tušak, 2003). Kuhar (2006) meni, da naj bi bil tekmovalen človek zunanje motiviran, to pa 

uničuje notranjo motivacijo, ki odločilno vpliva na razvoj posameznika in druţbe ter je 

osnova pravega altruizma, zato naj bo cilj (p)ostati netekmovalen. Nekateri kritiki gredo celo 

tako daleč, da skušajo eliminirati tekmovalni šport in predlagajo uveljavitev kooperativnih 

športov, kjer ni poraţencev in zmagovalcev. Tekmovanja naj bi vodila v sovraţnost, 

kooperativnost pa spodbuja zaupanje in prijateljstvo (Tušak idr., 2009). 

 

Za tekmovanja je značilno ciljno usmerjeno storilnostno vedenje, uspeh in neuspeh pa sta 

posledici subjektivne ocene posameznika v primerjavi z drugimi. Eni uspeh vidijo v zmagah, 

drugi v osebnem izboljšanju. Pozitivno je, da pri mladih športnikih neuspeh na tekmovanju ne 

igra bistvene vloge pri doţivljanju zadovoljstva. Bolj kot tekmovanje so jim pomembni 

dogodek, nastop, zabava in uţitek v tem, da so sodelovali pri igri. Če otrok oceni, da je igral 

dobro, je zadovoljen ne glede na rezultat. Mnenje o njegovih igralnih sposobnostih se 

bistveno ne spremeni, ampak izboljša le mnenje o nasprotniku. Pri otroku tako še prevladuje 

notranja motivacija in primerjava z lastnimi standardi, medtem ko pri odraslih športnikih 

prevladuje zunanja motivacija (Kajtna in Jeromen, 2007; Tušak, 1999; Tušak, 2003; Tušak 

idr., 2009).  

 

V športu sta še posebej poudarjena naslednja pojava: duševni dualizem in apoteoza zmage. 

Prvi izraz poimenuje uspeh za vsako ceno, drugi pa strah pred neuspehom. Ljudi, ki teţijo k 

zmagi, po navadi preţema strah pred neuspehom. Zahteva po uspehu za vsako ceno 

potemtakem pomeni, da v končnem seštevku noben uspeh nima prave cene. Strah pred 

neuspehom lahko pripelje do hudih frustracij, zato bi bilo treba takšno razmišljanje spremeniti 

v bolj humano obliko tekmovalnosti, kjer bi zmaga pomenila predvsem zmago nad sabo, ne 

pa premagovanje in nadvlado nad drugimi (Petrovič, 1996a; Tušak, 1999).  

 

Odnos do tekmovanj se s starostjo spreminja. Medtem ko otroci do okoli 4. leta niso 

zainteresirani za tekmovanje, pa se po tem letu ţe začenjajo primerjati z drugimi in meriti 

svoje sposobnosti. Zelo pomembni sta moč in spretnost. Najintenzivnejša motivacija za 

tekmovanje se pojavi ob vstopu v šolo, ko se zaradi močnejšega socialnega stika učenci 



 21 
 

začnejo vključevati v organizirano vadbo. Pomembno je, da učitelji tekmovalnost ravno prav 

spodbujajo, tako da se otroci naučijo dostojno sprejemati poraze, zmage pa brez pretiranega 

poveličevanja. Vzgajati je potrebno v smislu, da se znamo veseliti uspeha na pravi način in 

prav tako prenesti tudi poraz. Poraz v športu ni neuspeh, ampak je neuspeh, če ne vloţiš truda. 

Učitelj naj daje večji poudarek tudi na skupinskih oblikah dela, s katerimi poudarja 

sodelovanje in medsebojno pomoč ter razvija osebno odgovornost posameznika. Otroci naj 

tekmujejo predvsem sami s sabo in se veselijo svojega napredka, zato se je potrebno izogibati 

vprašanjem, ki primerjajo učence med sabo, kot so npr., kdo je najboljši, najhitrejši, najbolj 

spreten … Tekmovalnost s samim sabo je pozitivna, ker posameznik pri tem napreduje, z 

napredovanjem pa doţivlja zadovoljstvo ob uspešnosti in krepi pozitivno samopodobo 

(Bačanac in Škof, 2007; Falk, 1998; Jan in Cankar, 1991; Pinter, 1999; Šebart, 2000; Zajec, 

Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

 

Pogosto v vrhunskem športu štejejo le zmage. Tekmovalci si ţelijo zmage na tekmovanjih 

zaradi visokega statusa, materialnih dobrin in drugih nagrad. Predvsem mediji so tisti, ki 

poveličujejo športne rezultate in lahko spreobrnejo tekmovanje v aktivnost, ki namesto 

spodbujanja prijateljskih odnosov ustvarja prekomerno rivalstvo ali celo sovraštvo. Slednje pa 

frustrirajoče deluje tudi na mlade športnike. Bolj ko se zvišuje pomembnost zmage, več 

športnikov bo pripravljenih uporabiti vsa sredstva, tudi nasilje, da zmagajo. Velikokrat je ţelja 

po zmagi močna tudi zaradi napornih treningov in posledičnega ţrtvovanja na drugih 

področjih. Zmaga športniku tako pomeni edino povračilo za njegovo ţrtvovanje (Petrovič, 

1996a; Petrovič, 1996b; Smrdu idr., 2005). Pogosto so tudi starši tisti, ki preveč ţenejo otroke 

k doseganju vrhunskih rezultatov, pri tem pa se ne ozirajo na pravila stroke, zdravje otrok, 

moralne vrednote in vzgojne smotre. Velikokrat imajo v mislih zgolj materialno naloţbo, ki 

naj bi jim jo otroci z denarnimi nagradami nekoč povrnili. Takšne, k doseţkom usmerjene 

druţine neuspehov in porazov ne priznavajo in jih zato pri otroku tudi ne sprejemajo (Tušak, 

Tušak in Tušak, 2003). 

 

Humanistični pristop k športu poudarja njegov vzgojno-izobraţevalni pomen. Poudarek je na 

učenju in utrjevanju športnih znanj ter veščin in ne na tekmovalnosti. Šport je zaradi otrok in 

ne otroci zaradi športa. Zgodnja specializacija vadbe ni v korist otroka. Ko igro in učenje 

zamenja pritisk tekmovanj, »resnost« vadbe itd., postane pozitivnost športa vprašljiva. Na 

modelu športa odraslih temeljijo tudi vadbeni programi otrok. Tako so ţe v otroštvu 

najpomembnejše medalje in zmage nad nasprotnikom, s tem pa so pravice in dostojanstvo 

otrok kršene ţe v izhodišču (Škof in Bačanac, 2007). 

 

Če povzamemo, ima tekmovalnost v športu tako pozitivne kot negativne plati. Po eni strani 

uničujoče deluje na druţbo, saj otroci tekmujejo v vsem mogočem, še preden jih naučimo 

sodelovati, po drugi strani pa tekmovalni šport uči otroke tudi konstruktivno prenašati poraze, 

spodbuja visoko toleranco na bolečino, viša frustracijsko toleranco ter prinese veliko 

pozitivnih odnosov z drugimi (Hosta, 2010; Tušak idr., 2003). Hosta (2002) pravi, da sta tako 

pretiravanje v netekmovalnosti kot zmaga na vsak način dejavnika, ki negativno vplivata na 

pojavnost dobre igre. Potrebna je zdrava tekmovalnost, ki proizvaja vzdušje, v katerem lahko 

posameznik izkaţe svoje moralne vrline in obvladovanje veščine. 

 

Kljub številnim razpravam o vprašljivosti tekmovanja pa športa brez tekmovalne sestavine 

praktično ni. Lahko gre le za tekmovanje s samim sabo, časom, sosedom ali prijateljem. To 

ţeljo po samouresničitvi šport nosi s sabo (Rajšter, 2010). 
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2.4.1 Primerjava tekmovalnosti glede na spol 

 

Ţe v otroštvu lahko opazimo razlike v gibalni aktivnosti dečkov in deklic, ki so rezultat 

različnega biološkega razvoja, proces socializacije, pričakovanja in izkušnje pa te razlike med 

spoloma še okrepijo. Starši od deklic pričakujejo ubogljivost in mirnost ter jih k temu tudi 

spodbujajo, dečkom pa dopuščajo več svobode v smislu večje agresivnosti, samostojnosti in 

dominantnosti. Do deklic so bolj ljubeznivi, tekmovalnost pa sprejemajo le pri dečkih. 

Posledično so dekleta precej manj agresivna in dominantna ter bolj plaha pri odločanju. 

Primanjkuje jim aktivnosti in samozavesti, zato so tudi manj tekmovalna. To je najbrţ tudi 

eden izmed razlogov, zakaj se kasneje veliko manj deklet v primerjavi s fanti odloča za 

ukvarjanje z nogometom, rokometom, s košarko, hokejem in z drugimi tipično »moškimi« 

športi, kjer je določena količina agresivnosti nujen pogoj za uspeh (Kajtna in Jeromen, 2007; 

Tušak idr., 2003; Tušak idr., 2009; Zurc, 2008). 

 

Stereotipno vedenje odraslih do otrok se kaţe ţe navsezgodaj, kar kaţejo številne raziskave 

med odraslimi in dojenčki ţenskega in moškega spola. Dojenčice bolj spodbujajo h 

komunikaciji ter jim za igrače ponujajo punčke, obleke, glavnike, medtem ko dojenčke 

spodbujajo k igri z ţogami, različnimi kockami in vozili (Marjanovič Umek, 2013). Igre 

dečkov torej nudijo več moţnosti za pridobivanje raznolikih gibalnih izkušenj kot igre deklic. 

Dečki več časa preţivijo v gibalnih aktivnostih, ki zahtevajo velike gibe, medtem ko se 

deklice urijo v finomotoričnih aktivnostih. Deklice ne kaţejo interesa za skupinske in 

tekmovalne igre. Igre, ki jih izvajajo, ne teţijo k zahtevnejšim oblikam v kasnejših obdobjih, 

zato tudi ne nudijo dovolj izzivov in interes zanje upade (Doupona Topič, 2002; Zurc, 2008). 

 

Zaradi vidika tekmovalnosti se dekleta raje izogibajo športnim aktivnostim, zato jih je 

potrebno v šolah bolj spodbujati k primerni tekmovalnosti. Bolj kot športi, ki temeljijo na 

tekmovanju, zmagovanju in premagovanju nasprotnika, so jim blizu športi, ki so usmerjeni k 

lepoti in doţivljanju gibanja ter zanemarjajo merljivost rezultata. Še posebej so priljubljene 

različne zvrsti plesa (show ples, hip-hop, plesne skupine, ljudski in orientalski ples), aerobika, 

ritmična gimnastika, navijaške skupine ipd. K temu veliko pripomore tudi medijska pozornost 

teh »plesnih dejavnosti« ter povezanost dejavnosti z glasbo, ki dajo vadbi še dodaten čar. 

Nasprotno pa imajo fantje večjo storilnostno motivacijo in se bolj nagibajo k športom, ki 

temeljijo na tekmovanju, zmagovanju in premagovanju nasprotnika (nogomet, košarka, 

odbojka, tenis). Pomembna jim je potrditev svoje moči in uspešnosti skozi skupinsko 

delovanje. Tudi anketa med mladostniki je pokazala, da so fantje statistično pomembno 

večkrat kot dekleta izbrali vrednote, kot so agresivnost, moč, tekmovalna uspešnost, ugled v 

druţbi in skupinski duh (Kovač in Strel, 2007; Koţelj, 2007; Petrovič, Ambroţič, Sila in 

Doupona, 1996; Tušak, 1999; Vodeb in Zagorc, 2002). 

 

 

2.5 Fair play 
 

Fair play je sinonim za norme, ki jih zahteva športna morala. Za športno moralo je značilna 

moralna zavezanost in vzdušje, motivacijska vzburjenost ter tekmovalna naravnanost 

posameznika. Nekatera dejanja, ki so sicer nemoralna, so v športu sprejemljiva in zaţelena 

(npr. borilne veščine). Ta dejanja so opredeljena v pravilih, ki določajo sankcije za morebitno 
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kršenje pravil. Vrednotenje dejanj aktivno vključuje tudi gledalce in druge udeleţence, tako 

da je športna morala tudi javna (Smrdu idr., 2005). 

 

Fair play je lahko formalen ali neformalen. Formalni je obravnavan z oţjega vidika in se 

nanaša na tekmovalni šport. Zanj je značilno, da je voden v skladu s formalnimi pravili. Kdor 

se ne drţi pravil, ne more zmagati. Neformalen fair play pa se nanaša na odnos do igre, ki ni 

predpisana s formalnimi pravili. Zanjo so značilne naslednje ideje: da so nasprotniku 

omogočene enake moţnosti za zmago oz. poraz; da z drugim ravnamo spoštljivo, ker tekmec 

ni sovraţnik; da igramo proti nasprotnikom s podobnimi sposobnostmi; prepričanje, da vsi 

igrajo popolnoma predani igri (Loland, 2002; Smrdu idr., 2005). Pri fair playu torej ne gre le 

za igro v okviru pravil, ampak tudi za načela prijateljstva, spoštovanja tekmecev, trenerjev, 

sodnikov in organizatorjev ter igranja v okviru športnega duha. Fair play zato razumemo kot 

način razmišljanja in ne zgolj kot način obnašanja (Fleischman, Hosta in Smrdu, 2004; Pinter, 

1999). 

 

»V zavodu za fair play so športnika, ki spoštuje fair play načela, poimenovali Sportikus.  

Sodelujem z veseljem. 

Pošteno igram. 

Obnašam se dostojanstveno. 

Rad imam šport. 

Tekmujem s ponosom. 

Izobraţujem se vsestransko. 

Kulturno navijam. 

Uţivam v gibanju. 

Spoštujem drugačnost« (Kapelj Gorenc, 2006, str. 49). 

 

Fair play je vključen v moralno-etično področje človekovih značajskih potez, ki jih ljudje 

večinoma pridobivamo v svojem ţivljenjskem okolju in manj podedujemo, zato je še toliko 

bolj pomembno, da vzgojno delo z mladimi temelji na načelih fair playa (Pinter, 1999).  

 

Predvsem vrhunski športniki so tisti, ki lahko s svojim vedenjem v duhu fair playa vplivajo na 

mlade k pravični igri. Na ţalost pa so tekmovalci v vrhunskem športu zaradi prevelike skrbi 

za rezultat pripravljeni velikokrat kršiti načela fair playa. Na vsak način si ţelijo zmage, zato 

se posluţujejo goljufanja, izvajajo nasilje nad nasprotniki in sodniki ali zlorabijo sami sebe 

(jemljejo nedovoljena poţivila). S tem razvijajočim mladostnikom kaţejo negativno plat 

športa in jim sporočajo, da je mogoče preko nasilja, oškodovanja drugega in neupoštevanja 

pravil uničiti konkurenco in kljub temu priti do še vedno spoštovane zmage (Bačanac in Škof, 

2007; Fleischman idr., 2004; Smrdu idr., 2005). 

 

Fair play bi bilo potrebno popularizirati na vseh ravneh športa, še posebej med mladimi. V 

nekaterih športno razvitih drţavah (Kanada, Nemčija, Francija, Avstrija) to ţe vrsto let poteka 

in moramo si prizadevati, da se primeri ustreznega vedenja promovirajo v medijih ter da 

športne organizacije sestavijo taka pravila, ki bolj poudarjajo fair play kot tekmovalne 

rezultate. Seveda pa se tudi v športu pogosto pojavljajo moralne dileme, kako si posamezniki 

interpretirajo pravila, npr. kako grobo igro dopuščajo sodniki (Pinter, 1999; Smrdu idr., 

2005). 

 

Kakšno naj bo vodilo v športu, lahko ponazori naslednji citat, ki ga je danski predsednik 

Evropske športne konference, Wim de Heer, izrekel zbranim na konferenci v Amsterdamu 

leta 1996 in se glasi: »Fair play je srce športa. Ne igrajte proti drugim, ampak z drugimi.« 
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Ostaja pa vprašanje, ali fair play resnično izhaja iz lastne pobude ali je vsiljen – prinesen v 

šport v socio-kulturno-ekonomsko-zgodovinskem kontekstu (Pinter, 1999, str. 285; Smrdu 

idr., 2005, str. 56). 

 

 

Raziskovalni problem magistrskega dela je ugotoviti, kakšno je mnenje učencev o različnih 

elementarnih igrah v glavnem delu učne ure pri predmetu šport. 

 

3 CILJI RAZISKAVE 
 

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

naslednje cilje: 

 

C1: Ugotoviti, katere vrste elementarnih iger v glavnem delu ure športa so najbolj priljubljene 

med učenci. 

C2: Ugotoviti, ali se med dečki in deklicami pojavljajo razlike glede priljubljenosti 

elementarnih iger v glavnem delu ure športa. 

C3: Ugotoviti, ali se med višjimi in niţjimi razredi pojavljajo razlike glede priljubljenosti 

elementarnih iger v glavnem delu ure športa. 

C4: Ugotoviti, katere vrste štafetnih iger imajo učenci najraje. 

C5: Ugotoviti, ali učenci pri igrah radi tekmujejo. 

C6: Ugotoviti, ali se med dečki in deklicami pojavljajo razlike glede priljubljenosti tekmovanj 

pri igrah. 

C7: Ugotoviti, ali se med višjimi in niţjimi razredi pojavljajo razlike glede priljubljenosti 

tekmovanj pri igrah. 

C8: Ugotoviti, ali je spoštovanje pravil pri igrah pomembno za učence. 

 

4 HIPOTEZE 
 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

 

H1: Med učenci so najbolj priljubljene moštvene igre. 

H2: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike v priljubljenosti borilnih iger. 

H3: Med učenci višjih in niţjih razredov se pojavljajo razlike v priljubljenosti borilnih iger. 

H4: Učenci imajo najraje štafetne igre za razvoj koordinacije. 

H5: Učenci pri igrah radi tekmujejo. 

H6: Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede priljubljenosti tekmovanj pri igrah. 

H7: Med učenci višjih in niţjih razredov se pojavljajo razlike glede priljubljenosti tekmovanj 

pri igrah. 

H8: Spoštovanje pravil pri igrah je za učence zelo pomembno. 
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5 METODE DELA 
 

V raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop, in sicer deskriptivno in kavzalno 

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Opisovali smo raziskovane pojave in 

jih poskušali vzročno pojasniti. 

 

5.1 Vzorec merjencev 
 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni, priloţnostni. V raziskavi je sodelovalo 362 dečkov in 

deklic od 2. do 5. razreda osnovnih šol v krajih Brusnice, Otočec, Stopiče, Šmihel ter 

podruţnične šole Birčna vas. 

 
Preglednica 1: Prikaz števila učencev glede na spol 

SPOL f f % 

Dečki 187 51,7 

Deklice 175 48,3 

Skupaj 362 100 
Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

 

Nekoliko večji deleţ anketirancev predstavljajo dečki (51,7 %). V razredih namreč prevladuje 

število dečkov. Le na OŠ Stopiče je anketni vprašalnik izpolnilo več deklic.  

 
Preglednica 2: Prikaz števila učencev glede na razred 

RAZRED f f % 

2. 102 28,2 

3. 108 29,8 

4. 78 21,5 

5. 74 20,4 

Skupaj 362 100 
Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

 

Največji deleţ anketirancev predstavljajo učenci niţjih razredov. Iz 2. razreda sta vprašalnik 

rešila 102 učenca (28,2 %), v 3. razredu je vprašalnik rešilo 108 učencev (29,8 %), v 4. 

razredu 78 učencev (21,5 %) in v 5. razredu 74 učencev (20,4 %).  

Večje število učencev v niţjih razredih lahko pripišemo dejstvu, da število učencev, ki vstopa 

v osnovnošolsko izobraţevanje, iz leta v leto narašča. V začetku šolskega leta 2014/2015 je 

prag osnovne šole prestopila najštevilnejša generacija prvošolcev v zadnjih desetih letih 

(Statistični urad Republike Slovenije, 2015). 
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5.2 Vzorec spremenljivk 
 

V raziskavi smo uporabili anonimni anketni vprašalnik, ki se nahaja v prilogi 1. Vprašalnik 

sem sestavila Laura Gabrič z namenom, da bi ugotovila, kakšno mnenje imajo učenci o 

elementarnih igrah v glavnem delu ure pri predmetu šport. Vprašalnik zajema 12 vprašanj, 

med katerimi so tri vprašanja kombiniranega tipa, dve vprašanji sta z razvrščanjem odgovorov 

ter dve vprašanji zaprtega tipa, eno vprašanje je odprtega tipa, ostala štiri vprašanja pa 

preverjajo stališča otrok in ocenjevanje pogostosti pojavljanja karakteristik.  

 

Anketni vprašalnik obsega spremenljivke, ki zajemajo naslednja področja: 

– podatki o učencu, 

– priljubljenost predmeta šport, 

– mnenje o lastni uspešnosti pri predmetu športu, 

– priljubljenost elementarnih iger pri predmetu šport, 

– priljubljenost rekvizitov pri predmetu šport, 

– priljubljenost tekmovanj pri predmetu šport, 

– doţivljanje porazov/zmag pri športu, 

– spoštovanje pravil. 

 

 

5.3 Organizacija meritev 
 

Anketiranje je potekalo meseca maja v šolskem letu 2014/2015 na nekaterih novomeških 

osnovnih šolah. Anketne vprašalnike smo v natisnjeni obliki posredovali učencem oz. 

njihovim razrednikom ali pa smo jih po dogovoru poslali na šolo. Soglasja staršev za 

sodelovanje njihovih otrok v raziskavah so imeli na šolah podpisana ţe v začetku šolskega 

leta. Učenci so vprašalnike reševali v šoli. Rešene vprašalnike smo prevzeli na šoli.  

 

5.4 Metode obdelave podatkov 
 

Po koncu raziskave smo pridobljene podatke vnesli v računalniški program Microsoft Excel. 

Nato smo podatke obdelali s programom SPSS. Izračunali smo pogostost pojavljanja 

posameznih odgovorov ter jih izrazili s frekvencami in z relativnimi frekvencami. Podatke 

smo prikazali opisno, grafično ter v obliki preglednic. Za ugotavljanje razlik med 

posameznimi skupinami merjencev smo uporabili hi-kvadrat preizkus, za ugotavljanje 

povezanosti pa Pearsonov korelacijski koeficient. Odgovore na vprašanja odprtega tipa smo 

obdelali ročno in jih zapisali v programu Microsoft Word. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika, ki so prikazani s 

preglednicami in z grafi. Ob rezultatih so zapisane interpretacije in primerjave z drugimi 

podobnimi raziskavami, ki so bile narejene na to temo. 

 

 

1. vprašanje: Ali imaš rad/a predmet šport v šoli? 

 
Preglednica 3: Priljubljenost predmeta šport glede na spol 
Ali imaš rad/a 

predmet šport v 

šoli? 

Da Ne  Ni odgovora Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Dečki 176 94,1 9 4,8 2 1,1 187 100 

Deklice 165 94,3 8 4,6 2 1,1 175 100 

Skupaj 341 94,2 17 4,7 4 1,1 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

 

Iz zgornje preglednice lahko razberemo, da imajo učenci predmet šport v osnovni šoli radi. 

Tako je odgovorilo skoraj 95 % učencev. Razveseljivo je, da le 17 učencev izmed 358 

predmeta šport ne mara. Deleţ deklic in dečkov, ki imajo radi oz. ne marajo predmeta šport, 

je zelo podoben. 

 

Priljubljenost predmeta šport ni presenetljiva, saj raziskave kaţejo, da je šport najbolj 

priljubljen predmet pri dečkih in deklicah tako na razredni kot predmetni stopnji. Nekoliko 

bolj priljubljen je pri dečkih. 50 % dečkov in 27,5 % deklic na razredni stopnji je predmet 

šport označilo kot prvi najbolj priljubljen šolski predmet, velik deleţ učencev pa je šport 

uvrstil tudi kot drugi in tretji najbolj priljubljen predmet (Jurak, Kovač in Strel, 2002). 

 
Preglednica 4: Priljubljenost predmeta šport glede na razred 
Ali imaš rad/a 

predmet šport v 
šoli? 

Da Ne  Ni odgovora Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

2. r. 98 96,1 4 3,9 0 0 102 100 

3. r. 102 94,4 3 2,8 3 2,8 108 100 

4. r. 69 88,5 8 10,3 1 1,3 78 100 

5. r. 72 97,3 2 2,7 0 0 74 100 

Skupaj 341 94,2 17 4,7 4 1,1 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

 

Najmanjša priljubljenost predmeta šport je v 4. razredu. V 2. razredu je takih, ki ne marajo 

predmeta šport, 3,9 %, v 3. razredu 2,8 %, v 4. razredu 10,3 % in v 5. razredu 2,7 %. Zgolj v 

4. razredu je torej deleţ otrok, ki imajo radi predmet šport v osnovni šoli, manjši od 90 %, v 

ostalih treh razredih pa deleţ presega 94 %. 



 28 
 

Ker je v enem oddelku 4. razreda več otrok odgovorilo, da predmeta šport ne mara, najbrţ 

zgolj ta razred ni zadovoljen z izvedbo ur športa, zato ni smiselno posploševati, da je v 4. 

razredu priljubljenost predmeta šport manjša kot v ostalih razredih.  

 

Starejše raziskave pa kaţejo, da interes za šport kontinuirano upada v času šolanja in je 

najniţji ravno ob zaključku šolanja (Freitag, 1975, v Cankar, 1991). Smiselno bi bilo izvesti 

anketo z istimi učenci tudi čez nekaj let, ko bi bili v višjih razredih, in ugotoviti, ali se je 

priljubljenost za šport v tem času zmanjšala ali ne. Ker je prevladujoča dejavnost otrok igra in 

predmet šport v prvih letih temelji predvsem na igri, ni presenetljivo, da je šport učencem v 

niţjih razredih zelo blizu. Kasneje, v višjih razredih, ko je pri predmetu šport večji poudarek 

na izpopolnjevanju tehnik, pa domnevamo, da upada tudi zanimanje za šport.  

 

Tudi učni načrt je vsebinsko zasnovan tako, da v prvem triletju ponuja tak športni program, ki 

ga otroci spoznajo z igro. V tem obdobju predstavlja šport otrokom predvsem razvedrilo, 

igrivost in zadovoljstvo. Z igro učenci razvijajo gibalne sposobnosti, orientacijo v prostoru, 

situacijsko mišljenje in iznajdljivost (Kovač idr., 2011). 

 

 

2. vprašanje: Ali misliš, da si uspešen/uspešna pri predmetu šport? 

 
Preglednica 5: Mnenje učencev o lastni uspešnosti pri športu glede na spol 
Ali misliš, da si 
uspešen/uspešna 

pri predmetu 

šport? 

Da Ne vem Ne Ni odgovora Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Dečki 128 68,4 55 29,4 4 2,1 0 0 187 100 

Deklice 87 49,7 77 44,0 10 5,7 1 0,6 175 100 

Skupaj 215 59,4 132 36,5 14 3,9 1 0,3 362 100 
Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

 

59,4 % učencev meni, da so pri predmetu šport uspešni. Deleţ je višji pri dečkih (68,4 %), 

medtem ko je deklic, ki so tako odgovorile, pribliţno polovica. Slabo mnenje o svoji 

uspešnosti ima 2,1 % dečkov in 5,7 % deklic, neopredeljenih pa je 29,4 % dečkov in 44,0 % 

deklic. Dečki so ţe biološko gledano v prednosti, saj so gibalno aktivnejši od deklic ter 

prednjačijo v moči in hitrosti. 

 

Tudi Završnik in Pišot (2005) sta v raziskavi o oceni trenutne telesne zmogljivosti učencev v 

4. razredu dobila rezultate, ki kaţejo na to, da dečki boljše ocenjujejo lastne gibalne 

sposobnosti kot deklice. Svojo telesno zmogljivost je kot odlično ocenilo 37,6 % dečkov in le 

22,7 % deklic. Najbolj pogosta odgovora pri dečkih sta bila odlično in zelo dobro, pri 

deklicah pa zelo dobro in dobro. 
 

Preglednica 6: Mnenje učencev o lastni uspešnosti pri športu glede na razred 
Ali misliš, da si 

uspešen/uspešna 
pri predmetu 

šport? 

Da Ne vem Ne Ni odgovora Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % 

2. r. 66 64,7 33 32,4 3 2,9 0 0 102 100 

3. r. 60 55,6 42 38,9 5 4,6 1 0,9 108 100 

4. r. 44 56,4 30 38,5 4 5,1 0 0 78 100 
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5. r. 45 60,8 27 36,5 2 2,7 0 0 74 100 

Skupaj 215 59,4 132 36,5 14 3,9 1 0,3 362 100 
Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

 

Najboljše mnenje o lastni uspešnosti pri predmetu šport imajo učenci 2. razreda (skoraj 65 %), 

sledijo učenci 5. razreda (okoli 60 %), pribliţno 55 % pa je takih učencev v 3. in 4. razredu. 

Deleţ učencev, ki menijo, da niso uspešni pri predmetu šport, je majhen – v 3. in 4. razredu 

pribliţno 5 %, medtem ko je v 2. in 5. razredu ta deleţ še nekoliko niţji (pribl. 3 %). Pribliţno 

tretjina otrok ne ve, ali je pri športu uspešna ali ne. 

 

Otrokom, ki so gibalno manj uspešni, moramo nameniti posebno pozornost. Posebej izstopajo 

tudi tisti učenci, ki jih je strah višine, hitrih, nenavadnih gibanj (let ţoge) ipd. Takemu otroku 

je potrebno na igriv način prilagoditi vadbo, ostale pa spodbuditi, da mu pomagajo. Nikogar 

ne sme biti strah pred igro ali pred tem, da česa ne bo znal in da se mu bodo zaradi tega drugi 

smejali (Kovač, Jurak in Strel, 2003). 

Zasmehovanja nikakor ne smemo dopustiti. Najbolj učinkovito je, da na to učence opozorimo 

še pred samim prihodom v telovadnico. Če so primanjkljaji na športnem področju zelo veliki, 

je smiselno učencu nuditi individualno pomoč v okviru dodatne strokovne pomoči. Učenec bo 

na ta način hitreje napredoval, čutil bo manj strahu ter se kasneje laţje vključil v vadbo skupaj 

z drugimi otroki. Pri manjših primanjkljajih pa se nam poraja vprašanje, ali bi bila prilagojena 

vadba za peščico takih otrok koristna za kvalitetno izpeljavo ure športa. Menimo, da bi bila v 

tem primeru prikrajšana večina učencev. Seveda je dobrodošlo, da učenci drug drugemu 

pomagajo, če si to res ţelijo, ne pa pod prisilo, kadar poteka individualno delo. Igre pa ni 

smiselno spreminjati, ker s tem izgubi svoj čar in intenziteto dela pri drugih učencih. Idealno 

bi bilo, če bi lahko učencem s slabšimi gibalnimi sposobnostmi omogočili dodatne ure športa 

v obliki dopolnilnega pouka. Ker pa ima vsaka šola na voljo samo določeno število teh ur, ki 

jih je glede na število učencev običajno premalo, si učitelji ure dopolnilnega pouka raje 

razdelijo med ostale predmete (npr. slovenski jezik, angleški jezik, matematika …), tako da na 

ţalost ostane premalo ur za predmet šport. Zaradi vse slabših gibalnih sposobnosti učencev bi 

bilo nedvomno potrebno imeti dopolnilni pouk tudi pri športu. Manj uspešni učenci bi tako 

nadgrajevali svoje sposobnosti, počasi dohitevali svoje vrstnike ter izgubili strah pred igro.  

 

 

3. vprašanje: Kako se počutiš, kadar pri igri izgubiš? 

 
Preglednica 7: Mnenje učencev o njihovem počutju ob porazu pri igri glede na spol 
Kako se 

počutiš, 

kadar pri 

igri 

izgubiš? 

Vseeno mi 

je 

 

Ţalosten/Ţalostna 

sem 

Jezen/Jezna 

sem nase 

Jezen/Jezna 

sem na 

druge 

Drugo Ni 

odgovora 
Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Dečki 134 71,7 18 9,6 10 5,3 5 2,7 19 10,2 1 0,5 187 100 

Deklice 131 74,9 15 8,6 7 4,0 6 3,4 15 8,6 1 0,6 175 100 

Skupaj 265 73,2 33 9,1 17 4,7 11 3,0 34 9,4 2 0,6 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 
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Dečki in deklice so v veliki večini odgovorili, da jim je vseeno, kadar pri igri izgubijo. Tako 

je namreč odgovorilo 71,7 % dečkov in 74,9 % deklic. Po porazu je ţalostnih 9,6 % dečkov in 

8,6 % deklic. Nase je jeznih 5,3 % dečkov in 4,0 % deklic, na druge pa je jeznih 2,7 % dečkov 

in 3,4 % deklic. 
 

Preglednica 8: Mnenje učencev o njihovem počutju ob porazu pri igri glede na razred 
Kako se 

počutiš, 

kadar pri 

igri 

izgubiš? 

Vseeno mi 

je 

 

Ţalosten/Ţalostna 

sem 

Jezen/Jezna 

sem nase 

Jezen/Jezna 

sem na 

druge 

Drugo Ni 

odgovora 
Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

2. r. 85 83,3 9 8,8 4 3,9 2 2,0 2 2,0 0 0 102 100 

3. r. 72 66,7 13 12,0 5 4,6 6 5,6 11 10,2 1 0,9 108 100 

4. r. 60 76,9 4 5,1 3 3,8 3 3,8 8 10,3 0 0 78 100 

5. r. 48 64,9 7 9,5 5 6,8 0 0 13 17,6 1 1,4 74 100 

Skupaj 265 73,2 33 9,1 17 4,7 11 3,0 34 9,4 2 0,6 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

 

V 2. razredu je 83,3 % otrok odgovorilo, da jim je vseeno, kadar izgubijo, v 3. razredu je tako 

odgovorilo 66,7 %, v 4. razredu 76,9 % in v 5. razredu 64,9 %. Ţalostnih je 8,8 % 

drugošolcev, 12,0 % tretješolcev, 5,1 % četrtošolcev in 9,5 % petošolcev. Po porazu je nase 

jeznih 3,9 % učencev 2. razreda, 4,6 % učencev 3. razreda, 3,8 % učencev 4. razreda in 6,8 % 

učencev 5. razreda, na druge pa je jeznih 2,0 % drugošolcev, 5,6 % tretješolcev in 3,8 % 

četrtošolcev. 

 

Rezultati kaţejo, da je učencem na razredni stopnji pomembnejše doseganje lastnih ciljev kot 

zmaga pri igri. To je pozitivno z vidika motiviranosti za igro, saj učenci svoje uspešnosti ne 

ocenjujejo na osnovi poraza ali zmage (Jan in Cankar, 1991). 

 

Drugi odgovori učencev na vprašanje, kako se počutijo, kadar pri igri izgubijo, so bili, da so 

kljub porazu veseli, ker je zabavno (tako je odgovorilo sedem učencev), pet učencev je 

odgovorilo, da se sprijaznijo s porazom, štirje učenci so odgovorili, da se naslednjič bolj 

potrudijo, počutje štirih učencev je odvisno od okoliščin, v katerih je igra potekala, dvema je 

vseeno v primeru, ko nasprotniki ne goljufajo in se ne bahajo, dva sta vesela zmage 

nasprotnikov, dvema je pomembno zgolj sodelovanje, trem ni čisto vseeno, ampak so malo 

jezni, trije učenci so odgovorili, da čestitajo drugi ekipi, dva pa sta odgovorila, da 

nasprotnikom ne čestitata in ne preneseta poraza.  
 

Da bi bilo učencem laţje sprejeti poraze, se je treba tekmovalnosti pribliţati na igriv način, 

kjer edina vrednota ne sme biti zgolj končni rezultat. Ne smemo poudarjati storilnosti, ampak 

naj stopi v ospredje spontana igrivost in usvajanje raznolikih gibalnih izkušenj (Cankar in 

Praček, 1991). 

Pri igrah naj učenci predvsem uţivajo in preizkušajo svoje zmogljivosti. Učitelj lahko na 

humoren način organizira tekmovanje tako, da učenci niti nimajo občutka, da tekmujejo. Ob 

pripovedovanju zgodbe učitelja lahko učenci sledijo zadani nalogi in pri tem tudi uţivajo. Na 

koncu zmagovalce razglasimo, toda ne poveličujemo njihove zmage.  
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4. vprašanje: Ali imaš rad/a štafetne igre? 

 
Preglednica 9: Priljubljenost štafetnih iger glede na spol 
Ali imaš rad/a 

štafetne igre? 
Da Ne Skupaj 

f f % f f % f f % 

Dečki 139 74,3 48 25,7 187 100 

Deklice 141 80,6 34 19,4 175 100 

Skupaj 280 77,3 82 22,7 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

 

Med deklicami in dečki so štafetne igre priljubljene. Tako je odgovorilo 74,3 % dečkov in 

80,6 % deklic. 25,7 % dečkov in 19,4 % deklic pa je odgovorilo, da štafetnih iger ne mara. 

 
Preglednica 10: Priljubljenost štafetnih iger glede na razred 
Ali imaš rad/a 

štafetne igre? 
Da Ne Skupaj 

f f % f f % f f % 

2. r. 84 82,4 18 17,6 102 100 

3. r. 91 84,3 17 15,7 108 100 

4. r. 54 69,2 24 30,8 78 100 

5. r. 51 68,9 23 31,1 74 100 

Skupaj 280 77,3 82 22,7 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

 

Štafetne igre so bolj priljubljene med učenci niţjih razredov. V 2. razredu so štafetne igre všeč 

82,4 % otrok, v 3. razredu 84,3 %, v 4. razredu 69,2 % in v 5. razredu 68,9 % otrok. 

 

Razlogi, ki so jih učenci navajali, zakaj imajo radi štafetne igre, so naslednji: 

 56 x – radi tečemo, 

 53 x – zabavamo se, 

 45 x – tekmujemo, 

 44 x – sodelujemo in se druţimo, 

 14 x – urimo se v hitrosti, 

 10 x – so zanimive,  

 9 x – gibamo se, 

 7 x – igramo se; delamo različne vaje/naloge (razgibanost iger), 

 6 x – učimo se veliko novega/utrjujemo znanje/vključujemo različne športne 

elemente pri igrah, 

 5 x – zmagamo, 

 3 x – ukvarjamo se s športom; bolj se trudimo; predajamo štafetno palico, 
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 2 x – uporabljamo rekvizite; prenašamo bremena; tečemo krajše dolţine; 

menjavamo se; smo uspešni, 

 1 x – lahko se spočijemo; prepiramo se; smo v boljši skupini; na poti so ovire; 

urimo se v natančnosti; nabiramo kondicijo. 

 

Razlogi, ki so jih učenci navajali, zakaj nimajo radi štafetnih iger, so naslednji: 

 12 x – lahko izgubimo, 

 11 x – tekmujemo, 

 7 x – smo v slabši skupini, 

 6 x – niso zanimive, 

 5 x – ne maramo teka, 

 4 x – nismo uspešni; zmagovalci se bahajo; drugi se jezijo na nas (1 x zaradi 

počasnosti, 1 x zaradi padcev); smo počasni, 

 3 x – zafrkavajo nas (1 x zafrkavanje zaradi počasnosti, 1 x zafrkavanje zaradi 

debelosti), 

 2 x – niso zabavne; moramo dolgo čakati na vrsto; raje imamo skupinske 

športe; čutimo bolečine (1 x v pljučih, 1 x v nogi), 

 1 x – smo nerodni; predajamo štafetno palico; vedno kdo kaj naredi narobe; 

veliko je vpitja; zaradi enega lahko izgubi cela ekipa; so naporne; proga je 

dolga. 

 

Glede na navedene razloge učencev lahko sklepamo, da učenci pri igrah radi sodelujejo in 

prispevajo svoj deleţ k uspehu cele ekipe. Najpogostejša razloga za priljubljenost štafetnih 

iger sta, da učenci radi tečejo in se zabavajo. In prav štafetne igre so še posebej primerne za 

razvoj hitrosti. Pistotnik idr. (2003) priporočajo, da se teki pri mlajših starostnih skupinah 

uporabljajo v elementarnih, prostih oblikah, z manjšo intenzivnostjo in krajšim časom 

trajanja. Morda je vzrok, da učenci radi tečejo pri štafetnih igrah prav ta, da so pri teh igrah 

razdalje krajše, hkrati pa imajo učenci pregled tudi nad dogajanjem ostalih skupin.  

 

Rezultati so pokazali, da imajo učenci radi štafetne igre tudi zaradi tekmovanja. Tekmovanje 

nedvomno motivira učence, da iz sebe iztisnejo svoj maksimum. Je pa tudi nekaj takih otrok, 

ki jim štafetne igre niso všeč ravno zaradi vidika tekmovalnosti, in sicer je tako odgovorilo 6 

deklic in 5 dečkov. Pogost razlog za priljubljenost štafetnih iger je tudi raznolikost in pestrost 

iger. Pri njih ni bojazni, da bi se jih učenci naveličali, saj lahko igre poljubno spreminjamo, 

dodajamo nove rekvizite in ovire na poti, spreminjamo gibanja ipd.  

 

Uspešnost je tudi eden izmed dejavnikov, ki vpliva na to, ali se učenci radi udejstvujejo v 

štafetnih igrah. Učenci so navedli, da imajo radi igre, ker zmagujejo in ker so v boljši skupini. 

Slednje seveda pripomore k zmagi. Najpogostejši razlog za nepriljubljenost iger pa je ravno 

strah pred porazom. Pogost je bil tudi odgovor, da so v skupini s slabšimi, posledično pa je 

večja verjetnost, da pri igrah ne zmagajo.  

 

Izmed vseh 82 učencev, ki so odgovorili, da štafetnih iger ne marajo, so zgolj štirje taki, ki so 

na vprašanje, ali menijo, da so pri športu uspešni, odgovorili ne. Sklepamo torej lahko, da 

štafetne igre niso manj priljubljene pri učencih, ki so šibkejši na športnem področju. Rezultati 

so pokazali celo nasprotno, in sicer je 46 učencev, ki menijo, da so pri športu dobri, pa kljub 

temu štafetnih iger ne marajo. Eden izmed učencev je celo zapisal, da štafetnih iger ne mara, 
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ker je pri igrah najboljši in je zato vedno v skupini s slabšimi. Sklepamo lahko, da športno 

uspešnejši učenci ne vidijo izziva tekmovati skupaj s slabšimi, medtem ko je učencem, ki so 

šibkejši na športnem področju, v veselje biti skupaj z uspešnejšimi.  

 

Raziskave celo kaţejo, da je zanimanje za šport eden najpomembnejših kriterijev, po katerih 

poteka izbor prijateljev, saj je tako menilo več kot 85 % mladih (Ule in Miheljak, 1995). In 

bolj ko je aktivnost, ki jo otrok obiskuje, tekmovalnega značaja, pomembneje je, da je otrok v 

gibalni aktivnosti najboljši, saj je tako bolj priljubljen. Še posebej za dečke so dobre gibalne 

spretnosti vzrok za sprejetost med vrstniki tako v okviru gibalne aktivnosti kot zunaj nje 

(Messner, 1992).  

 

Ker lahko pri štafetnih igrah le zaradi enega člana izgubi cela ekipa, je razumljivo, da prihaja 

do trenj med učenci. Norčevanje in jeza drugih zaradi počasnosti, debelosti in nerodnosti so 

vzroki, ki so jih učenci navedli za nepriljubljenost štafetnih iger. Zasmehovanja med učenci 

ne smemo dopustiti, takoj moramo reagirati na vsako najmanjšo negativno reakcijo učencev. 

Poudarjati moramo, da je pomemben trud, ki ga učenci pri igri vloţijo. 

 

 

5. vprašanje: S katerimi pripomočki najraje tekmuješ pri štafetnih igrah? 
 
Graf 1: Priljubljenost pripomočkov v številkah glede na spol 
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Graf 2: Priljubljenost pripomočkov v odstotkih glede na spol 

 
 

Ţoga je tako med deklicami kot dečki najbolj priljubljen pripomoček. Skoraj 80 % dečkov je 

izbralo ţogo, deleţ deklic, ki so izbrale ţogo, pa je pribliţno 60 %. Visok deleţ učencev je kot 

priljubljen pripomoček izbral tudi štafetno palico, in sicer več kot 40 % dečkov in deklic. Kij 

je izbralo pribliţno 20 % dečkov in 10 % deklic. Več deklic je izbralo kolebnico in obroč 

(pribliţno tretjina deklic in dobra desetina dečkov) ter balon (20 % deklic in 15 % dečkov). 
 
 
Graf 3: Priljubljenost pripomočkov v številkah glede na razred 
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Graf 4: Priljubljenost pripomočkov v odstotkih glede na razred 

 
 

V vseh razredih je ţoga pripomoček, s katerim učenci najraje tekmujejo pri štafetnih igrah. 

Največji deleţ učencev, ki so izbrali ţogo, je bil v 5. razredu, in sicer 77 %. V 3. razredu je 

ţogo izbralo 73 %, v 2. in 4. razredu pa pribliţno 65 % učencev. Kij je izbralo pribliţno 16 % 

vseh učencev, med njimi največ drugošolcev (pribl. 20 %). Sledijo tretješolci in četrtošolci 

(pribl. 15 %) ter petošolci (pribl. 8 %). Najmanj učencev je izbralo kolebnico v 5. razredu, in 

sicer 8 %, medtem ko je v ostalih treh razredih ta odstotek okoli 25 %. Obroč je najbolj 

priljubljen v 4. razredu, kjer ga je izbralo več kot 30 % učencev. V 2. razredu je obroč izbralo 

dobrih 20 % otrok, medtem ko je deleţ otrok v 3. in 5. razredu okoli 15 %. Balon je izbralo 

okoli 20 % drugošolcev in petošolcev ter okoli 15 % tretješolcev in četrtošolcev. Štafetna 

palica je bolj priljubljena med učenci višjih razredov, kar ne preseneča, saj se učenci niţjih 

razredov z njo redkeje srečajo. Štafetno palico je izbrala pribliţno polovica petošolcev in 

četrtošolcev, deleţ tretješolcev je okoli 45 %, deleţ drugošolcev pa slabih 30 %. 

 

Najpogostejša pripomočka, ki so ju učenci sami dopisali, sta bila ţviţgač in velika ţoga. Pri 

štafetnih igrah torej uporabljajo tudi ţviţgač, ki sicer ni primeren za tovrstne igre. Morda ga 

prenašajo le kot breme, ne pa mečejo. Moţno je tudi, da učenci niso ustrezno razumeli naloge 

oz. jo površno prebrali in napisali nek splošen odgovor. Drugi odgovori, ki so jih učenci še 

zapisali, so bili lopar, stoţci, blazina, gumitvist, majhna ţogica, ovire, jajce, plošček in 

polpetki. 

 

 

6. vprašanje: Katere štafetne igre imaš najraje? 
 

Preglednica 11: Priljubljenost različnih štafetnih iger glede na spol 
Katere 

štafetne igre 

imaš najraje? 

Igre, pri katerih 

zgolj tečemo brez 

ovir    

Igre, pri katerih 

uporabljamo 

rekvizite in ovire 

Igre, pri katerih 

prenašamo bremena    

f f % f f % f f % 

Dečki – 1 73 39,0 80 42,8 44 23,5 

Deklice – 1 61 34,9 101 57,7 26 14,9 

Skupaj 134 37,0 181 50,0 70 19,3 

Dečki – 2 51 27,3 60 32,1 66 35,3 
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Deklice – 2 63 36,0 58 33,1 45 25,7 

Skupaj 114 31,5 118 32,6 111 30,7 

Dečki – 3 62 33,2 45 24,1 74 39,6 

Deklice – 3 50 28,6 15 8,6 101 57,7 

Skupaj 112 30,9 60 16,6 175 48,3 

Ni odgovora 1 0,5 2 1,1 3 1,6 

Ni odgovora 1 0,6 1 0,6 3 1,7 

Skupaj 2 0,6 3 0,8 6 1,7 

 Skupaj Skupaj Skupaj 

f f % f f % f f % 

Dečki 187 100 187 100 187 100 

Deklice 175 100 175 100 175 100 

Skupaj 362 100 362 100 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

1 – najbolj priljubljena igra 

2 – srednje priljubljena igra 

3 – najmanj priljubljena igra 

 

Tako med dečki kot deklicami so najbolj priljubljene štafetne igre za razvoj koordinacije. 

Odstotek je višji pri deklicah (57,7 %), medtem ko je ta odgovor postavilo na prvo mesto 42,8 

% dečkov. Več dečkov (39,0 %) kot deklic (34,9 %) je na prvo mesto postavilo štafetne igre 

za razvoj hitrosti ter štafetne igre za razvoj moči – 23,5 % dečkov in 14,9 % deklic. Na zadnje 

mesto po priljubljenosti so dečki in deklice uvrstili igre za razvoj moči. Tako je odgovorila 

skoraj polovica učencev, med njimi več deklic (57,7 %) kot dečkov (39,6 %). Igre za razvoj 

koordinacije je na zadnje mesto po priljubljenosti postavilo 24,1 % dečkov in le 8,6 % deklic. 

Igre za razvoj hitrosti je na zadnje mesto postavila tretjina dečkov in slaba tretjina deklic.  

 
Preglednica 12: Priljubljenost različnih štafetnih iger glede na razred 
Katere štafetne 

igre imaš 

najraje? 

Igre, pri katerih 

zgolj tečemo brez 

ovir    

Igre, pri katerih 

uporabljamo 

rekvizite in ovire 

Igre, pri katerih 

prenašamo bremena    

f f % f f % f f % 
2. razred – 1 44 43,1 47 46,0 15 14,7 

3. razred – 1 45 41,7 54 50,0 23 21,3 

4. razred – 1 24 30,8 38 48,7 20 25,6 

5. razred – 1 21 28,4 42 56,8 12 16,2 

Skupaj 134 37,0 181 50,0 70 19,3 

2. razred – 2 31 30,4 41 40,2 27 26,5 

3. razred – 2 30 27,8 33 30,6 36 33,3 

4. razred – 2 24 30,8 23 29,5 29 37,2 

5. razred – 2 29 39,2 21 28,4 19 25,7 
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Skupaj 114 31,5 118 32,6 111 30,7 

2. razred – 3 25 24,5 11 10,8 54 52,9 

3. razred – 3 33 30,6 21 19,4 49 45,4 

4. razred – 3 30 38,5 17 21,8 29 37,2 

5. razred – 3 24 32,4 11 14,9 43 58,1 

Skupaj 112 30,9 60 16,6 175 48,3 

Ni odgovora 2 2,0 3 2,9 6 5,9 

Ni odgovora 0 0 0 0 0 0 

Ni odgovora 0 0 0 0 0 0 

Ni odgovora 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 2 0,6 3 0,8 6 1,7 

 Skupaj Skupaj Skupaj 

f f % f f % f f % 

2. razred 102 100 102 100 102 100 

3. razred 108 100 108 100 108 100 

4. razred 78 100 78 100 78 100 

5. razred 74 100 74 100 74 100 

Skupaj 362 100 362 100 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

1 – najbolj priljubljena igra 

2 – srednje priljubljena igra 

3 – najmanj priljubljena igra 

 

V vseh razredih so učenci na prvo mesto po priljubljenosti uvrstili štafetne igre za razvoj 

koordinacije. Tako je odgovorila polovica učencev v vseh razredih, med njimi največ 

petošolcev (56,8 %) in najmanj drugošolcev (46,0 %). Najmanj učencev je na prvo mesto po 

priljubljenosti uvrstilo igre za razvoj moči. V 2. in 5. razredu je ta odgovor izbralo pribliţno 

15 % učencev, v 3. razredu dobrih 20 % in v 4. razredu dobrih 25 % učencev. Igre za razvoj 

moči so učenci uvrstili na zadnje mesto po priljubljenosti. Ta odgovor ni bil najpogostejši le 

med učenci 4. razreda, pri katerih je en učenec več na zadnje mesto po priljubljenosti uvrstil 

igre za razvoj hitrosti. V 2. in 5. razredu je več kot polovica učencev postavila igre za razvoj 

moči na zadnje mesto po priljubljenosti, v 3. razredu pa se je tako odločilo okoli 45 % 

učencev. V vseh razredih je najmanj učencev na zadnje mesto po priljubljenosti uvrstilo igre 

za razvoj koordinacije, in sicer v 2. razredu dobrih 10 %, v 5. razredu okoli 15 % ter v 3. in 4. 

razredu okoli 20 % učencev. 

 

Dobljeni rezultati ne presenečajo, saj smo pričakovali, da imajo učenci najraje tiste igre, pri 

katerih se uporabljajo različni pripomočki in ovire na poti. Takšne igre so bolj razgibane, 

dinamika pri njih pa večja. Pri njih ni bojazni, da bi bile učencem preveč monotone. Morda 

smo pričakovali, da se bodo na drugo mesto po priljubljenosti uvrstile igre s prenašanjem 

bremena, ker lahko igre, pri katerih učenci zgolj tečejo, hitro postanejo dolgočasne zanje. 

Lahko pa te rezultate razumemo predvsem s tega vidika, da so igre s prenašanjem bremena 
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manj priljubljene pri deklicah. Slednje nas ne preseneča, ker so deklice po moči bistveno 

šibkejše in se posledično nerade udejstvujejo v igrah, kjer je v ospredju izraţena moč. Tudi 

raziskava Planinšca in Čagranove (2003) na vzorcu 209 devetletnih deklic na območju SV 

Slovenije je pokazala, da je moč tista gibalna sposobnost, s katero so deklice najmanj 

zadovoljne pri sebi.  

 

 

7. vprašanje: Katere igre imaš najraje? 
 

Preglednica 13: Razvrščenost elementarnih iger v glavnem delu ure pri predmetu šport po 

priljubljenosti glede na spol 
Katere igre 

imaš najraje? 
Štafetne igre    Moštvene igre Borilne igre    

f f % f f % f f % 

Dečki – 1 50 26,7 111 59,4 62 33,2 

Deklice – 1 45 25,7 115 65,7 30 17,1 

Skupaj 95 26,2 226 62,4 92 25,4 

Dečki – 2 56 29,9 55 29,4 58 31,0 

Deklice – 2 72 41,1 40 22,9 48 27,4 

Skupaj 128 35,4 95 26,2 106 29,3 

Dečki – 3 80 42,8 19 10,2 64 34,2 

Deklice – 3 54 30,9 17 9,7 93 53,1 

Skupaj 134 37,0 36 9,9 157 43,4 

Ni odgovora 1 0,5 2 1,1 3 1,6 

Ni odgovora 4 2,3 3 1,7 4 2,3 

Skupaj 5 1,4 5 1,4 7 1,9 

 Skupaj Skupaj Skupaj 

f f % f f % f f % 

Dečki 187 100 187 100 187 100 

Deklice 175 100 175 100 175 100 

Skupaj 362 100 362 100 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

1 – najbolj priljubljena igra 

2 – srednje priljubljena igra 

3 – najmanj priljubljena igra 

 

Največ učencev je na prvo mesto po priljubljenosti postavilo moštvene igre, od tega 65,7 % 

deklic in 59,4 % dečkov. Štafetne igre je med najbolj priljubljene uvrstilo 26,7 % dečkov in 

25,7 % deklic. Bistveno več dečkov pa je na prvo mesto postavilo borilne igre, 33,2 %, 

medtem ko je deleţ deklic zgolj 17,1 %. Za svojo najmanj priljubljeno igro je 53,1 % deklic 

izbralo borilne igre, 42,8 % dečkov pa štafetne igre. Tako pri deklicah kot dečkih jih je 

najmanj – pribliţno 10 % – izbralo moštvene igre za svojo najmanj priljubljeno igro.  
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Preglednica 14: Razvrščenost elementarnih iger v glavnem delu ure pri predmetu šport po 

priljubljenosti glede na razred 
Katere igre 

imaš najraje? 
Štafetne igre    Moštvene igre Borilne igre    

f f % f f % f f % 
2. razred – 1 27 26,5 59 57,8 31 30,4 

3. razred – 1 37 34,3 64 59,3 25 23,1 

4. razred – 1 17 21,8 52 66,7 25 32,1 

5. razred – 1 14 18,9 51 68,9 11 14,9 

Skupaj 95 26,2 226 62,4 92 25,4 

2. razred – 2 30 29,4 32 31,4 31 30,4 

3. razred – 2 30 27,8 29 26,9 35 32,4 

4. razred – 2 31 39,7 19 24,4 20 25,6 

5. razred – 2 37 50,0 15 20,3 20 27,0 

Skupaj 128 35,4 95 26,2 106 29,3 

2. razred – 3 42 41,2 8 7,8 36 35,3 

3. razred – 3 39 36,1 13 12,0 45 41,7 

4. razred – 3 30 38,5 7 9,0 33 42,3 

5. razred – 3 23 31,1 8 10,8 43 58,1 

Skupaj 134 37,0 36 9,9 157 43,4 

Ni odgovora 3 2,9 3 2,9 4 3,9 

Ni odgovora 2 1,9 2 1,9 3 2,8 

Ni odgovora 0 0 0 0 0 0 

Ni odgovora 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 5 1,4 5 1,4 7 1,9 

 Skupaj Skupaj Skupaj 

f f % f f % f f % 

2. razred 102 100 102 100 102 100 

3. razred 108 100 108 100 108 100 

4. razred 78 100 78 100 78 100 

5. razred 74 100 74 100 74 100 

Skupaj 362 100 362 100 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

1 – najbolj priljubljena igra 

2 – srednje priljubljena igra 

3 – najmanj priljubljena igra 

 

V vseh razredih so med najbolj priljubljene igre učenci postavili moštvene igre. V 2. in 3. 

razredu je tako odgovorilo pribliţno 60 % učencev, v 4. in 5. razredu pa več kot 66 % 

učencev. Več tretješolcev in petošolcev je na prvo mesto uvrstilo štafetne igre kot borilne 

igre, medtem ko je več drugošolcev in četrtošolcev za bolj priljubljene izbralo borilne igre kot 
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štafetne igre. V vseh razredih je najmanjši deleţ učencev za najmanj priljubljene izbral 

moštvene igre. Ta deleţ je v vseh razredih okoli 10 %. Razmerje med štafetnimi in borilnimi 

igrami kot najmanj priljubljenimi je zelo podobno, okoli 40 % v 2., 3. in 4. razredu. Le v 5. 

razredu je bistveno več učencev, skoraj 60 %, med najmanj priljubljene uvrstilo borilne igre, 

medtem ko je deleţ učencev, ki so na zadnje mesto postavili štafetne igre, okoli 30 %. 

 

Rezultati so pokazali, da so moštvene igre najbolj priljubljene elementarne igre v glavnem 

delu ure pri predmetu šport. Več kot 60 % vseh učencev jih je uvrstilo na prvo mesto po 

priljubljenosti in manj kot 10 % na zadnje mesto po priljubljenosti. Pričakovali smo, da so 

moštvene igre najbolj priljubljene med učenci, zato nas številke ne presenečajo. Te igre 

pripravijo učence tudi na izvajanje športnih iger. Menimo, da so moštvene igre z gledišča 

učencev všečne tako bolj kot manj uspešnim učencem zaradi naslednjega vidika: boljši pri 

igrah prevzamejo pobudo, slabši pa se lahko ne le izognejo izpostavljenosti in posledično 

neprimernim opazkam sošolcev, temveč tudi zmagajo. Slednje pa ni mogoče v štafetnih igrah, 

kjer je od vsakega posameznika odvisen uspeh skupine. Pri borilnih igrah, pri katerih boji 

načeloma potekajo med dvema posameznikoma, lahko zmagajo tudi manj uspešni učenci, saj 

je treba za dosego ţelenih ciljev (razvoj moči in spretnosti, motiviranost) izbrati enakovredne 

nasprotnike po moči, telesni zgradbi in agresivnosti, tako da imajo vsi teoretične moţnosti za 

zmago (Pistotnik idr., 2003). Najbrţ pa je učencem večji uţitek zmagati pri moštvenih igrah, 

kjer lahko premagajo tudi športno bolj uspešne učence. Poleg tega pri nekaterih borilnih igrah 

borbe potekajo toliko časa, dokler ne dobimo le enega končnega zmagovalca, tako da manj 

uspešni učenci nimajo moţnosti za končno zmago. 

 

Tudi rezultati so pokazali, da so tisti učenci, ki menijo, da pri predmetu šport niso uspešni, 

moštvene igre v veliki večini izbrali kot najbolj priljubljene elementarne igre v osrednjem 

delu ure športa. Predvsem moštvena igra med dvema ognjema je med učenci še kako 

priljubljena. Morda je vzrok tudi ta, da jo pogosto igrajo in drugih iger niti ne poznajo. 

 

Štafetne in borilne igre so po priljubljenosti pribliţno na enaki ravni. Ker imajo dečki raje 

borilne kot štafetne igre, deklice pa ravno obratno, se razmerje nekako uravnoteţi. Ţe prej 

smo omenili, da so igre, ki zahtevajo od vadečih izraţanje moči, pri deklicah manj 

priljubljene, zato je priporočljivo, da so v borbah vključena krajša naprezanja, večji poudarek 

pa naj bo na spretnosti kot na moči (Pistotnik idr., 2003).  

 

 

8. vprašanje: Ali imaš rad/a naštete igre? 

 

Pri prejšnjem vprašanju smo ţeleli izvedeti, katere elementarne igre v osrednjem delu ure 

športa so najbolj priljubljene med učenci, tu pa nas je zanimalo, ali te igre učenci sploh imajo 

radi. 
 

Preglednica 15: Ocena priljubljenosti elementarnih iger v glavnem delu ure pri predmetu šport glede 

na spol 
Ali imaš rad/a 

naštete igre? 
Štafetne igre    Moštvene igre Borilne igre    

f f % f f % f f % 

Dečki – 1 48 25,7 17 9,1 38 20,3 

Deklice – 1 32 18,3 21 12,0 72 41,1 

Skupaj 80 22,1 38 10,5 110 30,4 

Dečki – 2 30 16,0 29 15,5 30 16,0 
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Deklice – 2 27 15,4 37 21,1 50 28,6 

Skupaj 57 15,7 66 18,2 80 22,1 

Dečki – 3 106 56,7 137 73,3 117 62,6 

Deklice – 3 114 65,1 115 65,7 50 28,6 

Skupaj 220 60,8 252 69,6 167 46,1 

Ni odgovora 3 1,6 4 2,1 2 1,1 

Ni odgovora 2 1,1 2 1,1 3 1,7 

Skupaj 5 1,4 6 1,7 5 1,4 

 Skupaj Skupaj Skupaj 

f f % f f % f f % 

Dečki 187 100 187 100 187 100 

Deklice 175 100 175 100 175 100 

Skupaj 362 100 362 100 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

1 – nimam rad/a 

2 – se ne morem odločiti 

3 – rad/a 

 

Moštvene igre ima rado 69,6 % učencev, od tega 73,3 % dečkov in 65,7 % deklic, ne mara pa 

jih 10,5 %, od tega 9,1 % dečkov in 12,0 % deklic. Štafetne igre ima rado 60,8 % otrok, med 

njimi 56,7 % dečkov in 65,1 % deklic, ne mara pa jih 22,1 %, med njimi 25,7 % dečkov in 

18,3 % deklic. Največja razlika v priljubljenosti glede na spol je pri borilnih igrah, ki so všeč 

62,6 % dečkov in le 28,6 % deklic, niso pa všeč 20,3 % dečkov in 41,1 % deklic. 

 
Preglednica 16: Ocena priljubljenosti elementarnih iger v glavnem delu ure pri predmetu šport glede 

na razred 
Ali imaš rad/a 

naštete igre? 
Štafetne igre    Moštvene igre Borilne igre    

f f % f f % f f % 
2. razred – 1 21 20,6 12 11,8 23 22,5 

3. razred – 1 19 17,6 12 11,1 39 36,1 

4. razred – 1 19 24,4 9 11.5 25 32,1 

5. razred – 1 21 28,4 5 6,8 23 31,1 

Skupaj 80 22,1 38 10,5 110 30,4 

2. razred – 2 16 15,7 19 18,6 22 21,6 

3. razred – 2 16 14,8 22 20,4 17 15,7 

4. razred – 2 12 15,4 14 17,9 20 25,6 

5. razred – 2 13 17,6 11 14,9 21 28,4 

Skupaj 57 15,7 66 18,2 80 22,1 

2. razred – 3 63 61,8 67 65,7 54 52,9 

3. razred – 3 70 64,8 72 66,7 50 46,3 
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4. razred – 3 47 60,3 55 70,5 33 42,3 

5. razred – 3 40 54,1 58 78,4 30 40,5 

Skupaj 220 60,8 252 69,6 167 46,1 

Ni odgovora 2 2,0 4 3,9 3 2,9 

Ni odgovora 3 2,8 2 1,9 2 1,9 

Ni odgovora 0 0 0 0 0 0 

Ni odgovora 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 5 1,4 6 1,7 5 1,4 

 Skupaj Skupaj Skupaj 

f f % f f % f f % 

2. razred 102 100 102 100 102 100 

3. razred 108 100 108 100 108 100 

4. razred 78 100 78 100 78 100 

5. razred 74 100 74 100 74 100 

Skupaj 362 100 362 100 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

1 – nimam rad/a 

2 – se ne morem odločiti 

3 – rad/a 

 

V vseh razredih je največji deleţ tistih učencev, ki imajo radi moštvene igre. V 2. in 3. 

razredu je pribliţno 65 % takih učencev, v 4. razredu okoli 70 % in v 5. razredu skoraj 80 %. 

Deleţ učencev, ki nimajo radi moštvenih iger, je okoli 10 %, najmanj med petošolci, in sicer 

slabih 7 %. Ima pa v 5. razredu nekoliko manj učencev rado štafetne igre (slabih 55 %), v 

ostalih treh razredih je deleţ višji od 60 %. Deleţ učencev, ki štafetnih iger ne mara, je 

najvišji med petošolci (več kot 28 %), med četrtošolci znaša ta deleţ slabih 25 %, med 

drugošolci in tretješolci pa pribliţno 20 %. Borilne igre ima rado več kot polovica 

drugošolcev, sledijo tretješolci z dobrimi 46 % ter četrtošolci in petošolci z dobrimi 40 %. Da 

borilnih iger ne marajo, je odgovorilo največ tretješolcev (več kot 36 %), sledijo četrtošolci in 

petošolci z dobrimi 30 % ter drugošolci z dobrimi 22 %. 

 

Rezultati so pričakovani glede na odgovore na 7. vprašanje. Največ otrok je odgovorilo, da 

ima rado moštvene igre (skoraj 70 %). Štafetne igre ima rado več kot 60 % otrok, borilne igre 

pa pribliţno 46 % otrok. Zopet je deleţ priljubljenosti borilnih iger niţji zaradi odgovorov 

deklic, medtem ko je več dečkov odgovorilo, da imajo raje borilne kot štafetne igre. 

 

Med tistimi učenci, ki imajo slabo mnenje o svoji telesni usposobljenosti, so priljubljene 

štafetne in moštvene igre. Razmerje učencev, ki imajo radi oz. ne marajo borilnih iger, je 

enako. Zaradi majhnega števila tistih učencev, ki menijo, da pri predmetu šport niso uspešni, 

pa ne moremo z gotovostjo zanikati, da so elementarne igre v osrednjem delu ure športa manj 

priljubljene pri učencih, ki so šibkejši na športnem področju. 
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Sklenemo lahko, da so elementarne igre v osrednjem delu ure športa pri učencih priljubljene, 

najbolj moštvene igre. Le borilne igre so tiste, ki so manj priljubljene pri deklicah. Potrebno 

bi bilo razmisliti, kako bi lahko povečali priljubljenost teh iger tudi med deklicami. Morda bi 

ţe uporaba različnih rekvizitov in orodij povečala zanimanje za te igre pri njih. Sprva bi jim 

bilo treba pribliţati in prilagoditi trening moči na njim zanimiv način. Zaradi priljubljenosti 

aerobike lahko izvedemo vadbo moči s pomočjo elastičnih trakov, ki jih uporabimo za 

vlečenje in potiskanje v vse smeri in tako krepimo celo telo. Različna raztegljivost trakov nudi 

različno velik odpor pri izvajanju krepilnih gimnastičnih vaj (Pori idr., 2013). 

 

 

9. vprašanje: Ali naštete trditve veljajo zate? 

 
Preglednica 17: Ocena strinjanja učencev o določenih vidikih tekmovalnosti pri igrah glede na spol 
Ali naštete 

trditve 

veljajo zate? 

Pri igrah mi 

je pomembna 

zmaga 

Kadar 

izgubim, 

ţelim, da me 

ostali pustijo 

pri miru 

Pri urah športa 

mi je všeč, 

kadar 

tekmujemo 

Pri urah športa 

se bolj trudim, 

kadar 

tekmujemo 

Kadar 

izgubim, 

sem zelo 

potrt/a 

Pri igrah 

spoštujem 

pravila 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Dečki – 1 107 57,2 86 46,0 17 9,1 45 24,1 109 58,3 7 3,7 

Deklice – 1 120 68,6 97 55,4 30 17,1 32 18,3 105 60,0 5 2,9 

Skupaj 227 62,7 183 50,6 47 13,0 77 21,3 214 59,1 12 3,3 

Dečki – 2 35 18,7 31 16,6 31 16,6 33 17,6 44 23,5 14 7,5 

Deklice – 2 29 16,6 32 18,3 39 22,3 36 20,6 40 22,9 6 3,4 

Skupaj 64 17,7 63 17,4 70 19,3 69 19,1 84 23,2 20 5,5 

Dečki – 3 42 22,5 69 36,9 136 72,7 105 56,1 29 15,5 163 87,2 

Deklice – 3 25 14,3 43 24,6 104 59,4 106 60,6 29 16,6 162 92,6 

Skupaj 67 18,5 112 30,9 240 66,3 211 58,3 58 16,0 325 89,8 

Ni odgovora 3 1,6 1 0,5 3 1,6 4 2,1 5 2,7 3 1,6 

Ni odgovora 1 0,6 3 1,7 2 1,1 1 0,6 1 0,6 2 1,1 

Skupaj 4 1,1 4 1,1 5 1,4 5 1,4 6 1,7 5 1,4 

 Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Dečki 187 100 187 100 187 100 187 100 187 100 187 100 

Deklice 175 100 175 100 175 100 175 100 175 100 175 100 

Skupaj 362 100 362 100 362 100 362 100 362 100 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

1 – ne velja 

2 – se ne morem odločiti 

3 – velja 
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Učenci so v veliki večini odgovorili, da jim pri igrah zmaga ni pomembna. Tako je odgovorilo 

več deklic (68,6 %) kot dečkov (57,2 %). Zmaga pa je pomembna za 22,5 % dečkov in 14,3 

% deklic. Učencem je pri urah športa všeč, kadar tekmujejo, saj je tako odgovorilo 66,3 % 

učencev, od tega 72,7 % dečkov in 59,4 % deklic. Tekmovanj pri športu ne mara 17,1 % 

deklic in 9,1 % dečkov. Učenci se tudi bolj trudijo, kadar poteka tekmovanje. Tako je 

odgovorilo 56,1 % dečkov in 60,6 % deklic. Večjega truda zaradi tekmovanja pa ne vloţi 24,1 

% dečkov in 18,3 % deklic. Po porazu učenci večinoma niso potrti, saj je tako odgovorilo 

58,3 % dečkov in 60,0 % deklic. Potrtih po porazu je le 15,5 % dečkov in 16,6 % deklic. Več 

se jih je tudi opredelilo, da ob porazu ne ţelijo, da jih ostali pustijo pri miru. Tako je 

odgovorilo 46,0 % dečkov in 55,4 % deklic. Ţelja po miru pa je prisotna pri 36,9 % dečkov in 

24,6 % deklic. Učenci so v veliki večini odgovorili, da spoštujejo pravila. Dečkov, ki so tako 

odgovorili, je 87,2 %, deklic pa 92,6 %. 3,7 % dečkov in 2,9 % deklic pa pravil pri igrah ne 

spoštuje. 

 
Preglednica 18: Ocena strinjanja učencev o določenih vidikih tekmovalnosti pri igrah glede na razred 
Ali naštete 

trditve 

veljajo zate? 

Pri igrah mi 

je pomembna 

zmaga 

Kadar 

izgubim, 

ţelim, da me 

ostali pustijo 

pri miru 

Pri urah športa 

mi je všeč, 

kadar 

tekmujemo 

Pri urah športa 

se bolj trudim, 

kadar 

tekmujemo 

Kadar 

izgubim, sem 

zelo potrt/a 

Pri igrah 

spoštujem 

pravila 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
2. razred – 1 58 56,9 48 47,1 11 10,8 19 18,6 53 52,0 4 3,9 

3. razred – 1 67 62,0 46 42,6 14 13,0 15 13,9 64 59,3 3 2,8 

4. razred – 1 55 70,5 45 57,7 13 16,7 13 16,7 52 66,7 3 3,8 

5. razred – 1 47 63,5 44 59,5 9 12,2 30 40,5 45 60,8 2 2,7 

Skupaj 227 62,7 183 50,6 47 13,0 77 21,3 214 59,1 12 3,3 

2. razred – 2 15 14,7 18 17,6 16 15,7 20 19,6 31 30,4 5 4,9 

3. razred – 2 27 25,0 22 20,4 18 16,7 19 17,6 19 17,6 7 6,5 

4. razred – 2 8 10,3 13 16,7 21 26,9 21 26,9 14 17,9 5 6,4 

5. razred – 2 14 18,9 10 13,5 15 20,3 9 12,2 20 27,0 3 4,1 

Skupaj 64 17,7 63 17,4 70 19,3 69 19,1 84 23,2 20 5,5 

2. razred – 3 27 26,5 32 31,4 70 68,6 60 58,8 14 13,7 88 86,3 
3. razred – 3 13 12,0 40 37,0 76 70,4 74 68,5 23 21,3 98 90,7 
4. razred – 3 15 19,2 20 25,6 44 56,4 42 53,8 12 15,4 70 89,7 

5. razred – 3 12 16,2 20 27,0 50 67,6 35 47,3 9 12,2 69 93,2 

Skupaj 67 18,5 112 30,9 240 66,3 211 58,3 58 16,0 325 89,8 

Ni odgovora 2 2,0 4 3,9 5 4,9 3 2,9 4 3,9 5 4,9 
Ni odgovora 1 0,9 0 0 0 0 0 0 2 1,9 0 0 
Ni odgovora 0 0 0 0 0 0 2 2,6 0 0 0 0 

Ni odgovora 1 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 4 1,1 4 1,1 5 1,4 5 1,4 6 1,7 5 1,4 

 Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

2. razred 102 100 102 100 102 100 102 100 102 100 102 100 
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3. razred 108 100 108 100 108 100 108 100 108 100 108 100 

4. razred 78 100 78 100 78 100 78 100 78 100 78 100 

5. razred 74 100 74 100 74 100 74 100 74 100 74 100 

Skupaj 362 100 362 100 362 100 362 100 362 100 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

1 – ne velja 

2 – se ne morem odločiti 

3 – velja 

 

V vseh razredih je bil najpogostejši odgovor, da zmaga pri igrah učencem ni pomembna. Za 

tak odgovor se je odločilo največ četrtošolcev (okoli 70 %), več kot 60 % je tako odgovorilo v 

3. in 5. razredu in malo manj kot 60 % v 2. razredu. Zmaga je najbolj pomembna drugošolcem 

(več kot 25 %). V ostalih treh razredih je deleţ manjši od 20 %. Tekmovanja so med učenci 

priljubljena, saj je tako odgovorilo več kot 65 % učencev. V 2., 3. in 5. razredu je deleţ takih 

učencev pribliţno 70 %, v 4. razredu pa pribliţno 55 %. Učenci v niţjih razredih se bolj 

trudijo, kadar tekmujejo. Tako je odgovorilo skoraj 70 % tretješolcev in skoraj 60 % 

drugošolcev, deleţ četrtošolcev je okoli 55 %, v 5. razredu pa manj kot polovica. V vseh 

razredih je večina odgovorila, da po porazu niso potrti, med njimi največ četrtošolcev (več kot 

65 %), sledijo petošolci in tretješolci s pribliţno 60 % ter dobra polovica drugošolcev. V 3. 

razredu je največ učencev, ki so po porazu potrti (več kot 20 %), v ostalih treh razredih je 

deleţ okoli 15 %. V višjih razredih je več učencev (okoli 60 %) odgovorilo, da za njih ne 

velja, da ţelijo po porazu imeti mir. V 2. in 3. razredu je tako odgovorila manj kot polovica 

učencev. Ţeljo, da jih ostali po porazu pustijo pri miru, ima največ tretješolcev (37 %). Nad 

30 % je takih učencev še v 2. razredu, medtem ko je v 4. in 5. razredu deleţ okoli 25 %. V 

vseh razredih je deleţ učencev, ki spoštujejo pravila, okoli 90 %, deleţ tistih, ki pravil ne 

spoštujejo, pa manjši od 5 %. 

 

Zanimivo je, da so učenci v veliki večini odgovorili, da jim zmaga ni pomembna, pri urah 

športa pa se bolj trudijo, kadar tekmujejo. Moţna, toda manj verjetna razlaga je, da se, kadar 

gre za tekmovanje, bolj trudijo zaradi kakšnega drugega vzroka, ne pa zato, da bi zmagali. 

Franken in Brown (1994, v Kobal idr., 2004) sta v raziskavi ugotovila, da so ljudje najbolj 

motivirani za sodelovanje v tekmovalnih situacijah ravno zato, da se pri tekmovanju izkaţejo 

in doseţejo zmago. Morda pa so učenci trditev, da jim je pri igrah pomembna zmaga, 

razumeli tako, kot da jim je pomembna zgolj zmaga in nič drugega, in so zato v veliki večini 

odgovorili, da to zanje ne velja. 

 

Glede na dobljene rezultate lahko trdimo, da je motivacija učencev pri urah športa višja, kadar 

je aktivnost tekmovalno naravnana. Otroci se namreč takrat bolj trudijo, poleg tega pa so jim 

take aktivnosti tudi bolj všeč. Vsi pa vemo, da smo bolj motivirani za tiste stvari, ki jih 

opravljamo z veseljem. 

 

Tisti učenci, ki so odgovorili, da pri predmetu šport niso uspešni, so v veliki večini 

odgovorili, da se bolj trudijo, kadar poteka tekmovanje. Na vprašanje, ali so jim tekmovanja 

všeč, pa so dali razpršene odgovore, zato ne moremo reči, da se zaradi tekmovalnih situacij 

počutijo bolj nelagodno od športno uspešnejših otrok. Izkušnje iz prakse pa kaţejo, da 

nekateri šestletniki s slabše razvitimi gibalnimi sposobnostmi pri igrah nočejo sodelovati, 

kadar gre za tekmovanje. Sodelovati so pripravljeni le takrat, ko jim učitelj obljubi, da npr. pri 
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štafetnih igrah ne bodo tekmovali (Štemberger, 1999). V našo raziskavo sicer šestletnikov 

nismo zajeli.  

 

Franken in Prpich (1996, v Kobal idr., 2004) sta navedla dva argumenta, zakaj ljudje ne 

marajo tekmovanj, in sicer zaradi strahu pred porazom oz. pred tem, da bi jih ostali videli v 

slabši luči, ter zaradi nastopanja pred drugimi in nenehni izpostavljenosti. 

 

 

10. vprašanje: Katere igre imaš najraje? 

 

Učenci so pri tem vprašanju lahko zapisali poljubno število iger. Spodaj so razvrščeni 

odgovori učencev. Številka pomeni, kolikokrat je bila posamezna igra izbrana. 

 

a) ELEMENTARNE IGRE V UVODNEM DELU 

 

Preglednica 19: Najljubše elementarne igre v uvodnem delu 

LOVLJENJA TEKALNE IGRE SKUPINSKI TEKI Z 

IZMENJAVO MEST 

33 x bratec, reši me 12 x avioni – poplava – potres  

15 x lovljenje 3 x kačji kralj  

10 x ribič gre na lov 1 x ptički, v gnezda  

6 x Kitajci na Kitajsko   

4 x črni moţ   

1 x povodni moţ   

 

IGRE, KI NISO PRIMERNE V UVODNEM 

DELU 

IGRE, KI JIH NE POZNAMO 

1 x skrivalnice 4 x virusi 

1 x ristanc 2 x vojna/vojaki 

1 x preskakovanje sošolcev 1 x zidar zida opeke 

 1 x veveričke 

 1 x ur'ca 

 

 

Med elementarnimi igrami v uvodnem delu učne ure je najbolj priljubljena igra bratec, reši 

me, ki spada med lovljenja. Izbralo jo je 33 učencev. Tudi naše izkušnje s prakse kaţejo, da se 

omenjena igra pogosto izvaja pri urah športa in je med učenci zelo priljubljena. Pri tej igri 

eden lovi ostale. Kdor je ujet, mora razkoračen obstati na mestu in zaklicati: »Bratec, reši 

me!« Ostali, še neujeti, ga lahko rešijo tako, da se mu splazijo med nogami. Tako je zopet 

prost in beţi pred lovcem (Logar, 2015).  

 

15 učencev je odgovorilo, da imajo najraje lovljenja. Ali so imeli v mislih točno določeno igro 

lovljenja ali lovljenja na splošno, ne vemo.  

 

Pogost odgovor je bila tudi igra avioni – poplava – potres, ki jo je izbralo 12 učencev. Igra 

poteka tako, da učenci prosto tekajo po prostoru in se na klic »Avioni!« uleţejo na tla, na klic 

»Poplava!« splezajo na orodje (letvenik, skrinjo ipd.), na klic »Potres!« pa stečejo k steni in se 

naslonijo nanjo. Nalogo skušajo čim prej opraviti, da ne bi bili zadnji (Petkovšek in Kremţar, 

1986; Pistotnik, 2004; Videmšek in Visinski, 2001).  
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Med učenci je priljubljena tudi igra ribič gre na lov, ki jo je izbralo 10 učencev. Igra poteka 

tako, da ribič stoji na eni strani prostora, ribice pa na drugi. Ribič jim zakliče: »Ribice, ribice, 

ribič gre na lov!« Ribice mu zaplavajo nasproti, naloga ribiča pa je, da jih ulovi. Učenci, ki so 

ujeti, se primejo za roke in naredijo mreţo ter pomagajo ribiču uloviti še neujete ribice. Lovita 

lahko le krajna dva igralca, tako da se lahko učenci izmuznejo skozi mreţo. Če se mreţa 

pretrga, ulov ne velja (Petkovšek in Kremţar, 1986; Pistotnik, 2004). 

 

V enem razredu je veliko učencev napisalo, da imajo radi igro Kitajci na Kitajsko. 

Predvidevamo lahko, da se to igro v tistem razredu pogosto igrajo, medtem ko mogoče ostali 

razredi te igre sploh ne poznajo. V literaturi nismo zasledili igre pod tem imenom, smo pa 

našli igro kitajski zid in predvidevamo, da gre za to igro. Pri tej igri določimo lovca – Kitajca, 

ki brani Kitajski zid (označimo prostor). Ostali so zbrani na eni strani Kitajskega zidu in na 

znak stečejo na drugo stran. Kitajec jih skuša čim več ujeti v območju označenega prostora. 

Kdor je ujet, postane Kitajec, in pomaga loviti ostale (Pistotnik, 2004; Pišot in Jelovčan, 

2006; Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Igro črni moţ so izbrali štirje učenci. Črni moţ stoji na eni strani in zakliče: »Kdo se boji 

črnega moţa?« Učenci odgovorijo: »Nihče!« in stečejo proti črnemu moţu. Ta jih skuša 

uloviti, in kogar se dotakne, postane njegov pomočnik. Teči pa smejo samo naprej 

(Cuderman, 2015; Petkovšek in Kremţar, 1986; Sluga, 1981; Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Igra kačji kralj poteka tako, da eden izmed učencev, kačji kralj, teče po prostoru, v roki pa 

drţi kolebnico, ki jo vleče za sabo. Ostali skušajo stopiti nanjo. Komur to uspe, postane novi 

kačji kralj (Cuderman, 2015; Pistotnik, 2004). 

 

Pri igri povodni moţ označimo z dvema črtama prostor, ki predstavlja reko, v kateri prebiva 

povodni moţ. Ta lahko v svojem območju ujame vsakogar, ki se reki preveč pribliţa oz. teče 

preko nje. Kdor je ujet, pomaga povodnemu moţu pri lovljenju ostalih (Pišot in Jelovčan, 

2006). 

 

Pri igri ptički, v gnezda se ptički gibljejo po prostoru, na znak »Ptički, v gnezda!« pa mora 

otrok poiskati svoje gnezdo. Gnezda lahko predstavljajo obroči. Vsakič iz igre vzamemo eno 

gnezdo in tisti ptiček, ki ostane na koncu, je zmagovalec (Tomše Gregorač, 2015; Videmšek 

in Visinski, 2001). 

 

Nekatere igre niso primerne v uvodnem delu ure. Mednje sodijo skrivalnice, ristanc in 

preskakovanje sošolcev.  

 

Pistotnik (2011) navaja, da morajo elementarne igre v uvodnem delu ure športa zadostiti 

naslednjim kriterijem: 

 vsi morajo aktivno sodelovati v igri; 

 igre morajo biti dinamične; 

 priti mora do usklajenega delovanja velikih funkcionalnih sistemov in do 

uskladitve delovanja mišic; 

 pravila morajo biti enostavna; 

 priporočljiva je ideo-gibalna povezava z glavnim delom ure. 

 

Igra skrivalnice ne zadosti drugima dvema pogojema. Dinamika gibanja je večja le pri 

učencu, ki miţi, medtem ko so tisti, ki se skrijejo, aktivni le takrat, ko se pofočkajo, nato pa 

zgolj čakajo, da bo miţeči našel še ostale skrite. 
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So pa skrivalnice zelo dobre za razvijanje zmoţnosti hitrega odzivanja in orientacije v 

prostoru. Igra je primerna za igranje na prostem, npr. v okviru podaljšanega bivanja (Murgelj, 

2014). 

 

Igra ristanc pa ne zadosti pogoju, da vsi učenci hkrati aktivno sodelujejo pri igri. Poleg tega 

igra tudi predolgo traja. 

Ristancev je več vrst – lahko so v obliki pisma, aviončka ali gobice. Učenci skačejo po eni 

nogi iz polja v polje, pri nekaterih različicah v polja mečejo še kamenček. Če kamen pade v 

napačno polje ali če tisti, ki skače, stopi na črto, igro nadaljuje drug igralec. Učenci imajo še 

posebej radi različico igre, kjer skačejo po poljih s črkami in sproti govorijo besede na črko v 

polju. Pravila lahko sproti spreminja učitelj. Če učenec skoči na polje s črko Ţ, lahko učitelj 

postavi pravilo (npr. ţival), in ostale črke v poljih bodo pomenile začetno črko ţivali 

(Murgelj, 2014). 
 

Nekaterih iger – virusi, vojna/vojak, zidar zida opeke, veveričke in ur'ca – ni bilo zaslediti v 

literaturi. Morda so igre znane pod kakšnim drugim imenom ali pa jih v literaturi nismo našli 

oz. ni zapisanih. Primernosti teh iger tako ne moremo komentirati. 

 

b) ELEMENTARNE IGRE V OSREDNJEM DELU 

 

1. ŠTAFETNE IGRE 

 

Preglednica 20: Najljubše štafetne igre  

ŠTAFETNE 

IGRE 

Štafetne igre Samokolnica (ta 

igra ni primerna) 

M Ţ M Ţ 

2. r. 3 5 3 3 

3. r. 8 5 0 0 

4. r. 2 3 0 0 

5. r. 5 8 0 0 

 

Skupaj 

18 21 3 3 

39 6 

 

2. MOŠTVENE IGRE 

 

Preglednica 21: Najljubše moštvene igre  

MOŠTVENE 

IGRE 

Med dvema 

ognjema 

Muhice Med štirimi 

ognji 

Lov na 

zajce 

Met ţoge 

čez mreţo 

Moštvene 

igre 

M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ 

2. r. 22 29 5 8 0 1 0 2 2 2 0 0 
3. r. 37 43 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 
4. r. 22 22 0 5 4 1 1 5 0 0 3 0 
5. r. 17 22 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 

 

Skupaj 

98 116 8 20 8 2 2 7 2 2 4 0 

214 28 10 9 4 4 
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3. BORILNE IGRE 

 

Preglednica 22: Najljubše borilne igre  

BORILNE 

IGRE 

Korenčki Petelinji boj Borilne igre Vlečenje vrvi Rokoborba 

M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ 

2. r. 6 5 5 4 2 1 0 0 0 0 

3. r. 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 

4. r. 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 

5. r. 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 

 

Skupaj 

8 9 5 6 6 3 2 2 0 1 

17 11 9 4 1 

 

Najbolj priljubljena igra med vsemi igrami je pričakovano med dvema ognjema. To moštveno 

igro je izbralo kar 214 učencev oz. skoraj 60 % vseh anketiranih. Pogosti odgovori so bili še 

štafetne igre (39 učencev), muhice (28 učencev), korenčki (17 učencev), petelinji boj (11 

učencev), med štirimi ognji (10 učencev), lov na zajce (9 učencev) in borilne igre (9 učencev). 

 

Najpogosteje izbrano igro, med dvema ognjema, se igra na odbojkarskem igrišču. Srednja črta 

deli igralno površino na dva dela. Učenci so razdeljeni v dve skupini, v vsaki je en učenec 

vodja. Učenci skušajo z neposrednim metom zadeti nasprotnega igralca in ga izločiti iz igre. 

Kdor je zadet tako, da se ţoga po odboju dotakne tal, mora zapustiti igrišče. V primeru, da 

ţogo ujame, pa nadaljuje z igro v polju. Vsak je lahko zadet le enkrat, izjema je vodja, ki je 

lahko zadet dvakrat. Navadno pride v polje takrat, ko so njegovi soigralci ţe izločeni. Zmaga 

ekipa, ki prej izloči vse nasprotnike (Deţman in Deţman, 2004; Petkovšek in Kremţar, 1986). 

 

Čeleš (2010) pa v svojem članku navaja, da zaradi karakteristik in načina igranja igre med 

dvema ognjema prihaja do pomanjkljivosti v gibalnem razvoju otroka, ki jih je kasneje teţko 

odpraviti. Obstaja slab transfer gibalnih izkušenj iz omenjene igre na ostale igre z ţogo. 

Otroci se naučijo izmikati ţogi, kasneje pa imajo pri košarki, odbojki in rokometu teţave, ko 

morajo k ţogi pristopiti. 

 

Omenjene teţave lahko rešimo z nekaterimi modifikacijami igre: 

– Igra z dvema ţogama (večja aktivnost, več priloţnosti, bolj zahtevna igralna situacija). 

– Igra na točke z dvema ţogama (ni izpadanja, pridobitev točk, hitra igra, uspešno 

sodelovanje). 

– Točke za uspešno ulovljene ţoge. 

– Točke za zadetek in uspešno ulovljeno ţogo. 

– Metanje s slabšo roko ali soročno (Gregorič, 2011). 

 

Teţava pri igri med dvema ognjema je tudi v aktivnosti učencev. Bolj aktivni so tisti, ki so 

bolj agresivni, in tisti, ki ţogo obvladajo, ostali pa so odmaknjeni na rob. Ţe prej pa smo 

omenili, da je slednje pozitivno z gledišča športno manj uspešnih učencev, saj se lahko s svojo 

pasivnostjo izognejo zasmehovanju s strani vrstnikov. Učitelj pa mora razmisliti predvsem o 

tem, da igra zadosti tudi gibalnim sposobnostim učencev. Z igro med štirimi ognji učitelj 

doseţe, da se otrok začne umikati in ves čas spremlja ţogo. Razlika med omenjenima igrama 

je namreč ta, da se pri igri med štirimi ognji igralci, ki so zadeti, postavljajo ob vse tri zunanje 

stranice nasprotnikovega igrišča. Ker so igralci v polju ogroţeni z vseh strani, je igra bolj 

dinamična in zahteva več taktičnega znanja (Petkovšek in Kremţar, 1986; Sluga, 1981). Igro 



 50 
 

med štirimi ognji so kot priljubljeno igro zapisali učenci od 3. razreda dalje. Ker je igra 

zahtevnejša, je verjetno v 2. razredu še ne izvajajo in je zato tudi niso izbrali. 

 

Pri štafetnih igrah za razvoj moči uporabljamo partnerja kot breme šele v višjih razredih 

osnovne šole, ker ga uvrščamo v skupino teţkih bremen (Pistotnik, 2004). Samokolnica zaradi 

tega ni primerna za učence na niţji stopnji. Obremenitev za roke je namreč prevelika. Poleg 

tega je voţnja samokolnice tudi nevarna, zlasti če se tekmuje, kdo bo hitrejši. 
 

c) ELEMENTARNE IGRE V ZAKLJUČNEM DELU 

 

Učenci so navedli naslednje igre: 

– 3 x gnilo jajce, 

– 1 x muce, 

– 1 x psički brez utice, 

– 1 x mostovi. 

 

Ker igre gibalno niso tako zahtevne, so primerne za zaključni del ure, kjer učenci sodelujejo 

bolj čustveno in razumsko kot fizično. 

 

Pri igri gnilo jajce učenci čepijo v krogu, eden izmed učencev pa z nekim predmetom v roki 

hodi okoli kroga in neopazno potisne predmet enemu izmed učencev za hrbet, sam pa 

nadaljuje pot okrog kroga. Če uspe narediti cel krog in se dotakne tistega, ki mu je podtaknil 

predmet, ta postane »gnilo jajce« in gre na sredino kroga. Če pa učenec, ki je predmet dobil za 

hrbet, to opazi, hitro steče za njim in ga poskuša ujeti. Če se beţečemu uspe rešiti na prosto 

mesto v krogu, se igra nadaljuje, če pa ga ujame, postane ujeti igralec gnilo jajce (Cuderman, 

2015; Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Pri igri muce ne vemo, ali je bila mišljena igra mačka in miš ali ubogi črni muc ali katera 

druga igra.  

Igra mačka in miš poteka tako, da učenci stojijo v krogu in se drţijo za roke. Določimo 

mačko, ki jo zapremo v krog, in miško, ki je zunaj kroga. Mačka skuša ujeti miško, miška pa 

ji skuša ubeţati. Učenci z dvigovanjem sklenjenih rok dajejo prost prehod miški, mačko pa 

ovirajo. Ko mačka ujame miško, določimo nov par (Cuderman, 2015; Sluga, 1981). 

Pri igri ubogi črni muc učenci sedijo v krogu, med njimi pa se sprehaja črni muc. Črni muc se 

pri nekom ustavi in zamijavka. Otrok ga mora nato poboţati in reči »Ubogi črni muc!«, pri 

tem pa se ne sme zasmejati. Muc skuša spraviti otroka v smeh in če mu to uspe, zamenjata 

vlogi, v nasprotnem primeru črni muc skuša v smeh spraviti koga drugega (Petkovšek in 

Kremţar, 1986; Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Pri igri psički brez utice so učenci razdeljeni v pare. Prvi stoji razkoračno in je utica, drugi je 

psiček, ki v opori klečno miruje v utici. En psiček pa nima svoje utice. Na klic: »Zamenjaj 

utico!« vsak psiček hitro poišče drugo utico. Vlogi menjamo (Cuderman, 2015; Petkovšek in 

Kremţar, 1986; Sluga, 1981). 

 

Tudi pri igri mostovi so učenci razdeljeni v pare. Štirje pari predstavljajo mostove tako, da se 

učenca, ki stojita obrnjena drug proti drugemu, primeta za roke in jih dvigneta. Ko začne 

igrati glasba, se ostali učenci gibljejo po prostoru, tako da gredo pod vsemi mostovi. Ko 

glasba utihne, vsak poišče novega partnerja in določimo nove mostove (Cuderman, 2015). 
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č) ŠPORTNE IGRE 

 

Preglednica 23: Najljubše športne igre  

ŠPORTNE 

IGRE 

Nogomet Košarka Rokomet Hokej Odbojka Badminton Namizni 

tenis 

Tenis 

M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ 

2. r. 9 0 3 1 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

3. r. 21 4 12 5 5 1 6 2 7 4 0 0 0 0 0 0 

4. r. 14 2 7 4 4 6 4 0 0 3 2 0 2 1 1 0 

5. r. 29 9 17 9 16 15 9 2 3 9 2 0 2 0 1 0 

 

Skupaj 

73 15 39 19 27 22 23 5 10 16 5 0 4 1 2 0 

88 58 49 28 26 5 5 2 

 

Med športnimi igrami je najbolj priljubljena igra nogomet, ki jo je izbralo 88 učencev.  

Pogosti odgovori so bili še košarka (58 učencev), rokomet (49 učencev), hokej (28 učencev) 

in odbojka (26 učencev).  

Športne igre so večinoma izbirali učenci višjih razredov, predvsem petošolci, ker se z malimi 

športnimi igrami učenci seznanijo v 2. triletju. 

Zgolj odbojka je tista športna igra, ki jo je izbralo več deklic kot dečkov. Največja razlika 

med izbiro športnih iger glede na spol je pri nogometu, saj je skoraj 5 x več dečkov kot deklic 

izbralo ta šport. 

 

Tudi Matkovičeva (2014) je v raziskavi, ki jo je izvedla med učenci 2. triletja iz dolenjske 

regije, dobila podobne rezultate, in sicer sta bili najbolj priljubljeni športni igri prav tako 

nogomet in košarka, sledili pa sta odbojka in rokomet.  

Tudi v drugih regijah so bili rezultati glede najbolj priljubljenih iger podobni. V raziskavi 

Novinićeve (2015) v Prekmurju in raziskavi Petrušičeve (2015) v gorenjski in ljubljanski 

regiji so učenci na prva štiri mesta po priljubljenosti športnih iger prav tako uvrstili nogomet, 

košarko, odbojko in rokomet. Odbojko so v večini izbrale deklice, ostale tri moštvene športe 

pa dečki. 

Vse omenjene raziskave so sicer imele nabor določenih iger, ne zgolj športnih, in učenci so 

izbrali tri najljubše. Za najbolj priljubljeno igro so učenci, tako kot v naši raziskavi, izbrali 

elementarno igro med dvema ognjema, nato pa so sledile omenjene športne igre oz. na račun 

deklic tudi gimnastika, ples in atletika. 

 

Dečki so bolj aktivni v igrah z ţogo in podobnih ekipnih športih, deklice pa v individualnih, 

plesnih in gimnastičnih aktivnostih (Goggin, 1975; McKenzie et al., 2000; Mota et al., 2003; 

Tercedor et al., 2003, v Zurc, 2008). Razloge lahko najdemo v bioloških in fizioloških 

razlikah med dečki in deklicami, pa tudi spolnih stereotipih. Tudi učni načrt vsebuje elemente 

spolnega razlikovanja v določenih vsebinah. Deklicam je na voljo več dejavnosti športno-

ritmične in športne gimnastike, dečkom pa več dejavnosti s področja iger z ţogo in splošne 

kondicije (Doupona Topič in Zurc, 2003). 

 

Tudi v raziskavi o gibalno/športni aktivnosti v Sloveniji na vzorcu 194 devetletnih otrok iz 

leta 2001 je bilo ugotovljeno, da se dečki statistično pomembno več od deklic ukvarjajo z 

nogometom, s košarko in z rokometom, deklice pa s športno-ritmično gimnastiko, plesom, 

športno gimnastiko in z odbojko. Z nogometom se ne ukvarja nobena deklica, s športno-

ritmično gimnastiko pa noben deček (Pišot in Zurc, 2004). Podobno so pokazali tudi rezultati 
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v raziskavi na vzorcu 238 otrok med osmim in desetim letom, in sicer se največ dečkov 

ukvarja z nogometom (20 %), sledi košarka (9 %), pri deklicah pa se jih največ ukvarja z 

ritmično gimnastiko (10 %) in s plesom (9 %) (Jelovčan, Pišot in Ţerjal, 2002). 

 

 

11. vprašanje: Kako pomembno ti je, da ti in drugi spoštujete pravila pri športu? 
 
Graf 5: Pomembnost spoštovanja pravil pri sebi v številkah glede na spol 

 
Legenda: 

1 – nepomembno 

5 – zelo pomembno 
 
 
Graf 6: Pomembnost spoštovanja pravil pri sebi v odstotkih glede na spol 

 
Legenda: 

1 – nepomembno 

5 – zelo pomembno 
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Učencem je zelo pomembno, da sami spoštujejo pravila pri športu. Tako je odgovorilo 82,9 % 

dečkov in 90,7 % deklic. Za 10,7 % dečkov in 8,1 % deklic je pomembno, da sami spoštujejo 

pravila. Oceno 3 po pomembnosti je dalo 4,3 % dečkov in 0,6 % deklic. Ena deklica (0,6 %) je 

ocenila pomembnost spoštovanja pravil pri sebi z oceno 2, medtem ko ni tako odgovoril 

noben deček. Štirje dečki (2,1 %) pa so celo odgovorili, da jim je popolnoma nepomembno, 

da spoštujejo pravila.  
 
 
Graf 7: Pomembnost spoštovanja pravil pri sebi v številkah glede na razred 

 
Legenda: 

1 – nepomembno 

5 – zelo pomembno 

 

 
Graf 8: Pomembnost spoštovanja pravil pri sebi v odstotkih glede na razred 

 
Legenda: 

1 – nepomembno 

5 – zelo pomembno 
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V vseh razredih je deleţ učencev, ki so ocenili pomembnost spoštovanja pravil pri sebi kot 

zelo pomembno, večji od 80 %. Največji deleţ je med drugošolci – več kot 90 %. Kot 

pomembno je spoštovanje pravil ocenilo največ petošolcev (dobrih 15 %) in tretješolcev 

(dobrih 10 %). Deleţ takih učencev v 2. in 4. razredu je okoli 5 %. Odgovor srednje 

pomembno je dalo okoli 3 % drugošolcev, tretješolcev in četrtošolcev, medtem ko ni nihče 

izmed petošolcev tako odgovoril. Oceno 2 je dal le en tretješolec, oceno 1 pa dva četrtošolca 

ter po en drugošolec in en tretješolec. 
 
 
Graf 9: Pomembnost spoštovanja pravil pri drugih v številkah glede na spol 

 
Legenda: 

1 – nepomembno 

5 – zelo pomembno 

 

 
Graf 10: Pomembnost spoštovanja pravil pri drugih v odstotkih glede na spol 

 
Legenda: 

1 – nepomembno 

5 – zelo pomembno 
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Učencem je zelo pomembno, da tudi drugi spoštujejo pravila pri športu. Tako je odgovorilo 

78,0 % dečkov in 79,4 % deklic. Spoštovanje pravil drugih je pomembno za 11,3 % dečkov in 

12,0 % deklic. Da jim je srednje pomembno, da drugi spoštujejo pravila pri športu, je 

odgovorilo 4,3 % dečkov in 5,7 % deklic. Oceno 2 na lestvici je dalo 1,6 % dečkov in 1,7 % 

deklic, oceno 1 pa 4,8 % dečkov in 1,1 % deklic. 
 
 
Graf 11: Pomembnost spoštovanja pravil pri drugih v številkah glede na razred 

 
Legenda: 

1 – nepomembno 

5 – zelo pomembno 

 

 
Graf 12: Pomembnost spoštovanja pravil pri drugih v odstotkih glede na razred 

 
Legenda: 

1 – nepomembno 

5 – zelo pomembno 
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Pribliţno 85 % tretješolcev, 80 % petošolcev ter 75 % drugošolcev in četrtošolcev se je 

opredelilo, da jim je zelo pomembno, da drugi spoštujejo pravila. Kot pomembno je 

spoštovanje pravil drugih ocenilo nekaj več kot 15 % petošolcev. Deleţ v ostalih razredih je 

okoli 10 %. Oceno 3 je dalo največ četrtošolcev – več kot 10 %. Po en ali dva učenca v 

vsakem razredu sta dala oceno 2. To, da drugi spoštujejo pravila, pa je popolnoma 

nepomembno dobrim 5 % drugošolcev ter slabim 3 % tretješolcev in petošolcev. 

 

Starejša anketa med mladimi je pokazala, da se jih pri predmetu šport v šoli četrtina nikoli ne 

pogovarja o fair playu, druga četrtina pa le redko kdaj (Pinter, 1999). Štembergerjeva (1999) 

meni, da lahko učitelj na področju fair playa največ naredi ob vstopu otrok v šolo, najbrţ 

mnogo več kot kasneje. Pri tem so lahko učitelju v pomoč tudi primeri iz vsakdanjega 

ţivljenja. Če učenec npr. prizna, da ga je pri igri med dvema ognjema ţoga zadela, čeprav to 

nihče drug ne opazi, naj učitelj postavi v ospredje dejanje učenca in pohvali njegovo športno 

potezo. Tako ostali spoznajo, da ni pomembna le zmaga pri igri, ampak so več vredne druge 

stvari. Morda skupina izgubi ravno zaradi tega, ker učenec prizna, da je bil zadet, vendar se 

hkrati nauči, da je bolje izgubiti brez slabe vesti kot zmagati z zavestjo, da si tega nisi 

zasluţil. Pozitivno je, da dandanes učenci dobro poznajo in razumejo pravila fair playa, kar 

najbrţ kaţe na to, da se v razredu o tem pogosteje govori, kot se je nekoč. V raziskavi iz leta 

2012, v kateri je sodelovalo 72 dečkov in 55 deklic od 2. do 6. razreda osnovne šole, so 

rezultati pokazali, da učenci vedo, kaj pomeni igrati pošteno, spoštovati pravila igre in druge 

udeleţence, zavrniti podkupovanje, drogo, nasilje in druge nevarnosti. Prav tako so učenci 

razumeli pravila fair playa, kot so: igrati na zmago, častno sprejeti poraz, pomagati v boju za 

pošteno igro, razkriti tiste, ki skušajo osramotiti šport in spoštovati tiste, ki si prizadevajo za 

dober sloves športa. Učenci prvega triletja so potrebovali le malce več dodatnih pojasnil pri 

razumevanju omenjenih trditev kot učenci drugega triletja. Pokazale pa so se razlike v 

dojemanju pravil glede na spol. Deklice so se odrezale bolje kot dečki, saj so dajale daljše in 

bolj smiselne odgovore. Vzrok bi lahko pripisali temu, da deklice dozorijo nekoliko prej kot 

dečki in so bolj občutljive za poštenost in empatijo (Sinjur, 2012). 

 

Učenci so odgovarjali, da jim je pomembno spoštovanje pravil, ali se jih tudi res drţijo, pa je 

drugo vprašanje. Naloga učiteljev mora biti spodbujati učence k fair playu.  

Zanimivo je, da so nekateri odgovorili, da jim je popolnoma nepomembno spoštovanje pravil. 

Moţno je, da so narobe prebrali, kaj piše pod številko, ali kar tako obkroţili neko številko. 

Lahko pa jim je res nepomembno, da spoštujejo pravila iger, ker pred sabo vidijo le cilj, ki ga 

je treba doseči na kakršen koli način ţe.  

Učencem je bolj pomembno, da sami spoštujejo pravila, kot da pravila spoštujejo drugi, kar 

kaţe na to, da se zavedajo, da ima vsak vpliv nase in na svoja dejanja ter da drugi s tem, ko 

kršijo pravila, v prvi vrsti škodujejo predvsem sebi.  

 

 

12. vprašanje: Kako pogosto se ti zgodi našteto? 
 

Preglednica 24: Ocena pogostosti posameznih čustvenih reakcij učencev pri tekmovalnih igrah glede 

na spol 
Kako 

pogosto se 

ti zgodi 

našteto? 

Jezen/Jezna 

sem, kadar pri 

igri izgubim 

Sošolci me 

zafrkavajo, kadar 

pri igri izgubim 

Porazi me 

prizadenejo 

 

Kadar 

izgubim, se z 

nasprotniki 

sprem 

Kadar 

izgubim, 

čestitam 

nasprotnikom 

za zmago 

Velikokrat se 

počutim 

krivega za 

poraz svoje 

skupine 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Dečki – 1 71 38,0 83 44,4 108 57,8 128 68,4 16 8,6 80 42,8 
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Deklice – 1 81 46,3 97 55,4 112 64,0 139 79,4 14 8,0 69 39,4 

Skupaj 152 42,0 180 49,7 220 60,8 267 73,8 30 8,3 149 41,2 

Dečki – 2 107 57,2 64 34,2 65 34,8 53 28,3 68 36,4 79 42,2 

Deklice – 2 84 48,0 63 36,0 43 24,6 27 15,4 58 33,1 81 46,3 

Skupaj 191 52,8 127 35,1 108 29,8 80 22,1 126 34,8 160 44,2 

Dečki – 3 8 4,3 38 20,3 13 7,0 5 2,7 101 54,0 25 13,4 

Deklice – 3 9 5,1 13 7,4 17 9,7 5 2,9 99 56,6 22 12,6 

Skupaj 17 4,7 51 14,1 30 8,3 10 2,8 200 55,2 47 13,0 

Ni odgovora 1 0,5 2 1,1 1 0,5 1 0,5 2 1,1 3 1,6 

Ni odgovora 1 0,6 2 1,1 3 1,7 4 2,3 4 2,3 3 1,7 

Skupaj 2 0,6 4 1,1 4 1,1 5 1,4 6 1,7 6 1,7 

 Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Dečki 187 100 187 100 187 100 187 100 187 100 187 100 

Deklice 175 100 175 100 175 100 175 100 175 100 175 100 

Skupaj 362 100 362 100 362 100 362 100 362 100 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

1 – nikoli 

2 – včasih 

3 – pogosto 

 

Dečki in deklice so najpogosteje odgovorili, da so včasih jezni, kadar izgubijo. Tako je 

odgovorilo 57,2 % dečkov in 48,0 % deklic. Po porazu ni nikoli jeznih 38,0 % dečkov in 46,3 

% deklic. Jeza pa je pogosto prisotna pri pribliţno 5 % učencev. Več norčevanja zaradi poraza 

je prisotno pri dečkih. Pogosto jih tako občuti 20,3 %, medtem ko je deleţ takih deklic 7,4 %. 

Deleţ med spoloma, ki jih sošolci včasih zafrkavajo, je podoben – okoli 35 %. 55,4 % deklic 

in 44,4 % dečkov pa je odgovorilo, da jih drugi po porazu nikoli ne zafrkavajo. Učence porazi 

večinoma ne prizadenejo. Tako je odgovorilo 57,8 % dečkov in 64,0 % deklic. Včasih porazi 

prizadenejo 34,8 % dečkov in 24,6 % deklic. Pogosto pa se omenjeno zgodi 7,0 % dečkov in 

9,7 % deklic. Po porazu se z nasprotniki pogosto spre manj kot 3 % deklic in dečkov, včasih 

se spre 28,3 % dečkov in 15,4 % deklic, največji deleţ pa je tistih učencev, ki se po porazu 

nikoli ne sprejo – 68,4 % dečkov in 79,4 % deklic. Po porazu pogosto čestita nasprotnikom 

54,0 % dečkov in 56,6 % deklic. Včasih to stori 36,4 % dečkov in 33,1 % deklic, nikoli pa 

okoli 8 % dečkov in deklic. Krivdo za poraz si pogosto pripisuje 13 % otrok. Podoben deleţ je 

tistih dečkov, ki si krivde za poraz nikoli ne pripisuje oziroma si jo le včasih – okoli 43 %. Pri 

deklicah pa je deleţ učenk, ki si ne pripisujejo krivde, pribliţno 40 %, deleţ tistih, ki pa si jo 

pripiše le včasih, pa dobrih 45 %. 
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Preglednica 25: Ocena pogostosti posameznih čustvenih reakcij učencev pri tekmovalnih igrah glede 

na razred 
Kako 

pogosto se ti 

zgodi 

našteto? 

Jezen/Jezna 

sem, kadar pri 

igri izgubim 

Sošolci me 

zafrkavajo, 

kadar pri igri 

izgubim 

Porazi me 

prizadenejo 

 

Kadar izgubim, 

se z nasprotniki 

sprem 

Kadar 

izgubim, 

čestitam 

nasprotnikom 

za zmago 

Velikokrat se 

počutim 

krivega za 

poraz svoje 

skupine 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
2. razred – 1 46 45,1 49 48,0 60 58,8 84 82,4 8 7,8 48 47,1 
3. razred – 1 42 38,9 48 44,4 63 58,3 71 65,7 17 15,7 46 42,6 
4. razred – 1 36 46,2 41 52,6 51 65,4 54 69,2 4 5,1 31 39,7 
5. razred – 1 28 37,8 42 56,8 46 62,2 58 78,4 1 1,4 24 32,4 

Skupaj 152 42,0 180 49,7 220 60,8 267 73,8 30 8,3 149 41,2 

2. razred – 2 47 46,1 36 35,3 27 26,5 11 10,8 23 22,5 37 36,3 
3. razred – 2 61 56,5 43 39,8 38 35,2 29 26,9 40 37,0 48 44,4 
4. razred – 2 39 50,0 24 30,8 20 25,6 24 30,8 34 43,6 36 46,2 
5. razred – 2 44 59,5 24 32,4 23 31,1 16 21,6 29 39,2 39 52,7 

Skupaj 191 52,8 127 35,1 108 29,8 80 22,1 126 34,8 160 44,2 

2. razred – 3 8 7,8 14 13,7 13 12,7 4 3,9 67 65,7 13 12,7 
3. razred – 3 4 3,7 16 14,8 6 5,6 6 5,6 49 45,4 13 12,0 
4. razred – 3 3 3,8 13 16,7 6 7,7 0 0 40 51,3 11 14,1 
5. razred – 3 2 2,7 8 10,8 5 6,8 0 0 44 59,5 10 13,5 

Skupaj 17 4,7 51 14,1 30 8,3 10 2,8 200 55,2 47 13,0 

Ni odgovora 1 1,0 3 2,9 2 2,0 3 2,9 4 3,9 4 3,9 
Ni odgovora 1 0,9 1 0,9 1 0,9 2 1,9 2 1,9 1 0,9 
Ni odgovora 0 0 0 0 1 1,3 0 0 0 0 0 0 
Ni odgovora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,4 

Skupaj 2 0,6 4 1,1 4 1,1 5 1,4 6 1,7 6 1,7 

 Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

2. razred 102 100 102 100 102 100 102 100 102 100 102 100 

3. razred 108 100 108 100 108 100 108 100 108 100 108 100 

4. razred 78 100 78 100 78 100 78 100 78 100 78 100 

5. razred 74 100 74 100 74 100 74 100 74 100 74 100 

Skupaj 362 100 362 100 362 100 362 100 362 100 362 100 

Legenda: 

f (frekvenca) – število vrednosti 

f % – deleţ vrednosti 

1 – nikoli 

2 – včasih 

3 – pogosto 

 

Najpogostejši odgovor v vseh razredih je, da so učenci včasih jezni, kadar izgubijo. Tako je 

odgovorilo skoraj 60 % petošolcev, dobrih 55 % tretješolcev, polovica četrtošolcev in slaba 

polovica drugošolcev. Po porazu ni nikoli jeznih okoli 45 % drugošolcev in četrtošolcev ter 

slabih 40 % tretješolcev in petošolcev. Pogosto pa je jeznih največ drugošolcev (skoraj 8 %), 
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medtem ko je v ostalih razredih deleţ manjši od 4 %. V vseh razredih so učenci največkrat 

odgovorili, da jih sošolci po porazu nikoli ne zafrkavajo. Tako je odgovorilo več kot 55 % 

petošolcev, pribliţno polovica drugošolcev in četrtošolcev ter okoli 45 % tretješolcev. Z 

»včasih« je odgovorilo pribliţno 40 % tretješolcev, pribliţno 35 % drugošolcev ter dobrih 30 

% četrtošolcev in petošolcev. Deleţ otrok, ki jih sošolci po porazu pogosto zafrkavajo, je 

najmanjši v 5. razredu (pribliţno 10 %), v 2., 3. in 4. razredu je ta deleţ pribliţno 15 %. Po 

porazu ni nikoli prizadetih več kot 65 % četrtošolcev ter okoli 60 % učencev v ostalih treh 

razredih. Z deleţem več kot 30 % porazi včasih prizadenejo tretješolce in petošolce, z manj 

kot 30 % pa drugošolce in četrtošolce. Pogosto pa porazi prizadenejo okoli 13 % drugošolcev. 

Deleţ v ostalih razredih je manjši od 8 %. Po porazu se z nasprotniki nikoli ne spre pribliţno 

80 % drugošolcev in petošolcev ter slabih 70 % tretješolcev in četrtošolcev. Včasih to stori 

okoli 30 % tretješolcev in četrtošolcev, okoli 20 % petošolcev ter okoli 10 % drugošolcev. Da 

se z nasprotniki pogosto sprejo, je odgovorilo pribliţno 5 % drugošolcev in tretješolcev, 

medtem ko noben učenec v 4. in 5. razredu ni dal takega odgovora. Za zmago pogosto čestita 

nasprotnikom največ drugošolcev (več kot 65 %), sledijo petošolci (okoli 60 %), četrtošolci 

(okoli 50 %) in tretješolci (okoli 45 %). Včasih čestita nasprotniku več kot 40 % četrtošolcev, 

slabih 40 % tretješolcev in petošolcev ter manj kot 25 % drugošolcev. Nikoli pa ne čestita 

dobrih 15 % tretješolcev, slabih 8 % drugošolcev, pribliţno 5 % četrtošolcev in en učenec 5. 

razreda. Najpogostejši odgovor v 3., 4. in 5. razredu je bil, da se učenci včasih počutijo krive 

za poraz svoje skupine, medtem ko so učenci v 2. razredu najpogosteje odgovorili, da nikoli 

ne čutijo krivde za poraz skupine – tako je odgovorila skoraj polovica anketiranih. Večji deleţ 

od 40 %, ki so odgovorili, da nikoli ne čutijo krivde, je še v 3. razredu, niţji od 40 % pa v 4. 

in 5. razredu. Z »včasih« je odgovorilo največ petošolcev (več kot polovica), sledijo 

četrtošolci in tretješolci z okoli 45 %, manjši deleţ od 40 % pa je v 2. razredu. V vseh 

razredih pogosto občuti krivdo za poraz svoje skupine manj kot 15 % učencev.  

 

Ugotovili smo ţe, da imajo dečki nekoliko raje tekmovanja in jim je zmaga bolj pomembna 

kot deklicam, zato tudi ne preseneča, da se pogosteje soočajo z negativnimi čustvi, kadar jim 

zmage ne uspe doseči.  

Zanimivo je, da je največ drugošolcev odgovorilo, da čestitajo nasprotnikom za zmago in se z 

njimi ne prepirajo. Morda bi slednje lahko pripisali temu, da učitelji v niţjih razredih dajo 

večji poudarek na medsebojnem spoštovanju otrok in jih bolj ozaveščajo o pravilih športnega 

obnašanja.  

 

7 SKLEP 
 

V naši raziskavi smo ţeleli izvedeti, kakšno mnenje imajo učenci o različnih vrstah 

elementarnih iger v osrednjem delu ure pri predmetu šport. Ţeleli smo ugotoviti, katere igre 

so bolj priljubljene med učenci ter ali se njihova priljubljenost razlikuje glede na spol in 

starost. Ker imajo te igre tekmovalni naboj, nas je zanimalo, kako jih učenci doţivljajo ter 

kakšen pomen pripisujejo uspehu oz. neuspehu pri tekmovanju. Pojavlja se vprašanje, ali jim 

igra predstavlja predvsem zabavo in sprostitev ali pa je v ospredju tudi pritisk zmage. Ţeleli 

smo izvedeti, ali jim je spoštovanje pravil pomembno ter ali pravila sami tudi spoštujejo. 

 

V vzorec je bilo vključenih 362 učencev od 2. do 5. razreda nekaterih novomeških osnovnih 

šol. V raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop ter deskriptivno in kavzalno 
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neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Opisovali smo raziskovane pojave in 

jih poskušali vzročno pojasniti. 

 

Glede na zastavljene cilje in hipoteze smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

 

Hipotezo 1 – med učenci so najbolj priljubljene moštvene igre – lahko potrdimo, ker je 

skoraj dve tretjini učencev uvrstilo moštvene igre na prvo mesto po priljubljenosti in manj kot 

desetina na zadnje mesto po priljubljenosti. Moštvene igre so v vseh razredih tako med 

deklicami kot dečki najbolj priljubljene elementarne igre v osrednjem delu učne ure pri 

predmetu šport. Najbolj priljubljena moštvena igra je pričakovano igra med dvema ognjema, 

ki je tudi najbolj priljubljena igra med vsemi igrami ne glede na to, v katerem delu ure se jo 

izvaja. Druge po priljubljenosti so med dečki borilne igre, med deklicami pa štafetne igre. 

Učenci imajo na splošno vse vrste iger radi, izjema so le borilne igre pri deklicah.  

 

Hipotezo 2 – med dečki in deklicami se pojavljajo razlike v priljubljenosti borilnih iger – 
lahko potrdimo, ker so skoraj dvema tretjinama dečkov borilne igre všeč, ne mara pa jih le 

okoli 20 %, medtem ko je deklic, ki imajo rade borilne igre, manj kot tretjina, deleţ deklic, ki 

borilnih iger ne marajo, pa več kot 40 %. Nepriljubljenost lahko pripišemo dejstvu, da so 

deklice po moči šibkejše in se nerade udejstvujejo v dejavnostih, pri katerih je v ospredju 

izraţena moč. Razlik v priljubljenosti moštvenih in štafetnih iger med spoloma ni, kar smo 

tudi predvidevali. 

 

Hipotezo 3 – med učenci višjih in nižjih razredov se pojavljajo razlike v priljubljenosti 

borilnih iger – lahko ovržemo, ker se med učenci ne pojavljajo razlike glede na razred. V 

vseh razredih je najvišji deleţ učencev, ki imajo radi borilne igre in najmanjši deleţ učencev, 

ki se ne morejo odločiti, ali imajo radi borilne igre ali ne. Rezultati so nas presenetili, saj bi 

pričakovali, da imajo borilne igre raje učenci v niţjih razredih, ker se z njimi tudi pogosteje 

srečujejo. Razlik v priljubljenosti moštvenih in štafetnih iger glede na razred ni. 

 

Hipotezo 4 – učenci imajo najraje štafetne igre za razvoj koordinacije – lahko potrdimo, 

ker je polovica učencev uvrstila te štafetne igre med najbolj priljubljene in le šestina na zadnje 

mesto po priljubljenosti. Druge najbolj priljubljene štafetne igre so igre za razvoj hitrosti, 

zadnje po priljubljenosti pa so štafetne igre za razvoj moči. Slednje so nepriljubljene 

predvsem med deklicami, saj jih je na zadnje mesto po priljubljenosti uvrstilo skoraj 60 %, na 

prvo mesto po priljubljenosti pa le okoli 15 %. Pri štafetnih igrah je v vseh razredih tako med 

dečki kot deklicami najbolj priljubljen pripomoček ţoga. Drugi najbolj priljubljen pripomoček 

je štafetna palica, ki je bolj priljubljena med učenci višjih razredov. 

 

Hipotezo 5 – učenci pri igrah radi tekmujejo – lahko potrdimo, ker ima več kot dve tretjini 

učencev rado tekmovanja pri športu, le 13 % učencev pa tekmovanj ne mara. Motivacija 

učencev je ob tekmovalnih situacijah večja, saj se takrat bolj trudijo, poleg tega pa so jim take 

aktivnosti tudi všeč. Čeprav so pripravljeni vloţiti več napora pri tekmovalnih igrah, jim 

zmaga pri igri ni pomembna. S porazi se ne obremenjujejo preveč. Večinoma jim je vseeno, 

kadar izgubijo, včasih pa so jezni ali čutijo krivdo za poraz svoje skupine. Pribliţno tretjina 

učencev tudi ţeli, da jih po porazu ostali pustijo pri miru. Z nasprotniki se večinoma ne 

prepirajo in jim po porazu športno čestitajo. Pri mlajših še prevladuje notranja motivacija in 

jim je bolj kot rezultat pomembno, da sodelujejo in uţivajo pri igri. Predvsem učitelj je tisti, 

ki ima vpliv na učence, da jim posreduje prave vrednote športa in se ne osredinja na rezultate. 
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Hipotezo 6 – med dečki in deklicami se pojavljajo razlike glede priljubljenosti 

tekmovanj pri igrah – lahko potrdimo, ker je skoraj 73 % dečkov tekmovanje pri igrah 

všeč, deklic, ki so tako odgovorile, pa je manj kot 60 %. Večji je tudi deleţ deklic (okoli 17 

%) kot dečkov (manj kot 10 %), ki ne marajo tekmovanj. Dečki so ţe biološko gledano 

močnejši, hitrejši in bolj tekmovalni od deklic. V tekmovalnih situacijah dečki raje sodelujejo 

ter si bolj prizadevajo za zmago. Če njihov cilj ni doseţen, se v njih sproţi nekoliko več 

negativnih čustev kot pri deklicah. Pogosteje so dečki ob porazih deleţni norčevanja s strani 

sošolcev, zato si takrat tudi bolj ţelijo imeti mir pred ostalimi.  

 

Hipotezo 7 – med učenci višjih in nižjih razredov se pojavljajo razlike glede 

priljubljenosti tekmovanj pri igrah – lahko ovržemo, ker se med učenci ne pojavljajo 

razlike glede na razred. Rezultati so nas presenetili, saj bi pričakovali, da so tekmovanja pri 

igrah bolj priljubljena med učenci niţjih razredov. 

 

Hipotezo 8 – spoštovanje pravil pri igrah je za učence pomembno – lahko potrdimo, ker 

je skoraj 80 % učencev odgovorilo, da jim je zelo pomembno, da drugi spoštujejo pravila. Še 

nekoliko bolj pomembno jim je, da tudi sami spoštujejo pravila, ker je tako odgovorilo več 

kot 85 % učencev. Verjetno se zavedajo, da drugi s tem, ko kršijo pravila, v prvi vrsti 

škodujejo predvsem sebi, sami pa imajo vpliv na svoja lastna dejanja. Več kot 90 % otrok je 

odgovorilo, da pravila pri igrah spoštujejo, vprašanje pa ostaja, ali je temu res tako. 

 

Prispevek magistrske naloge k razvoju strokovnega področja in prakse je v spodbujanju 

učiteljev, da uporabljajo elementarne igre tudi v osrednjem delu učne ure, ne pa le v začetnem 

ali končnem delu, ter da imajo pred sabo cilj, ki ga ţelijo z določeno igro doseči. Ker so po 

navadi igre, ki jih učenci igrajo pri predmetu šport, enolične, lahko informacije o naboru iger 

koristijo učiteljem, da se posluţujejo večjega spektra iger. Da bi bila motivacija učencev pri 

urah predmeta šport večja, lahko rezultati raziskave nudijo učiteljem dobre informacije o tem, 

katere igre so pri učencih še posebej priljubljene. S podobnimi, a malce spremenjenimi igrami 

tako omogočimo otrokom, da spoznajo še druge vrste iger. Z magistrsko nalogo ţelimo tudi 

ozavestiti učitelje, da bolj poudarjajo zdravo tekmovalnost in seznanjajo učence s pravili fair 

playa. Zavedati se moramo, da sta učencem pri igrah pomembna predvsem zabava in druţenje 

z vrstniki, zato naj bodo rezultati obrobnega pomena. Magistrska naloga kaţe smernice, kako 

zadostiti otrokovim ţeljam in potrebam po igri in gibanju. 
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9 PRILOGA 
ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljen dragi učenec, pozdravljena draga učenka! 

Sem Laura Gabrič, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, in pripravljam magistrsko 

delo z naslovom Mnenje učencev o različnih vrstah elementarnih iger v glavnem delu ure pri 

predmetu šport. Prosim te, da odgovoriš na spodnja vprašanja in mi tako pomagaš pri izvedbi 

raziskave. Anketni vprašalnik je anonimen, zato se ti ni potrebno nikamor podpisovati. Ţe 

vnaprej se ti lepo zahvaljujem za tvoje sodelovanje in ti ţelim veliko športnih uţitkov. 

Spol:           deček      deklica    (obkroţi) 

Razred:        2.   3.   4.   5.     (obkroţi) 

1. Ali imaš rad/a predmet šport v šoli? (obkroţi) 

                  da     ne 

2. Ali misliš, da si uspešen/uspešna pri predmetu šport? (obkroţi) 

                 da     ne vem     ne 

3. Kako se počutiš, kadar pri igri izgubiš? (obkroţi en odgovor ali dopiši svojega) 

a) Vseeno mi je. 

b) Ţalosten/Ţalostna sem. 

c) Jezen/Jezna sem nase. 

č) Jezen/Jezna sem na druge. 

d) Drugo: ___________________________________________________________________ 

4. Ali imaš rad/a štafetne igre? (obkroţi en odgovor in spodaj na črto napiši utemeljitev) 

                  da     ne 

Zakaj jih imaš oz. nimaš rad/a? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Obkroži dva izmed naštetih pripomočkov, s katerima najraje tekmuješ pri štafetnih 

igrah. Na prazno črto lahko zapišeš še kakšen drug rekvizit, ki ga rad/a uporabljaš pri 

štafetnih igrah. 

ţoga     kij     kolebnica     obroč      balon       štafetna palica  

 ________________________________________________ 
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6. Na prazne črte s številkami od 1 do 3 označi, katere štafetne igre imaš najraje in 

katere najmanj. Številka 1 pomeni, da imaš igro najraje, številka 3 pa pomeni, da imaš 

igro najmanj rad/a. 

Igre, pri katerih zgolj tečemo brez ovir.   ____ 

Igre, pri katerih uporabljamo rekvizite in ovire.   ____ 

Igre s prenašanjem bremena (npr. medicinka).   ____ 

7. Na prazne črte s številkami od 1 do 3 označi, katere igre imaš najraje in katere 

najmanj. Številka 1 pomeni, da imaš igro najraje, številka 3 pa pomeni, da imaš igro 

najmanj rad/a. 

Štafetne igre (igre, pri katerih tekmuje več skupin).   ____ 

Moštvene igre (igre, pri katerih tekmujeta dve skupini – npr. med dvema ognjema, lov na 

zajce).   ____ 

Borilne igre (igre, pri katerih tekmovalci tekmujejo, kdo je močnejši – npr. petelinji boj, 

vlečenje vrvi, potiskanje drugega).   ____ 

8. Ali imaš rad/a naslednje igre? (označi s kriţcem) 

 

 

 

 

 

9. Oceni, v kolikšni meri spodnje trditve, ki se nanašajo na elementarne igre pri 

predmetu šport, veljajo zate. (označi s kriţcem) 

  Ne velja Se ne morem 

odločiti 

Velja 

a) Pri igrah mi je pomembna 

zmaga. 
   

b) Kadar izgubim, ţelim, da 

me ostali pustijo pri miru. 
   

c) Pri urah športa mi je všeč, 

kadar tekmujemo. 
   

č) Pri urah športa se bolj 

trudim, kadar tekmujemo. 
   

d) Kadar izgubim, sem zelo 

potrt/a. 
   

e) Pri igrah spoštujem 

pravila. 
   

 Igre Nimam 

rad/a 

Se ne morem 

odločiti 

Rad/a 

a) Štafetne igre 

 
   

b) Moštvene igre 

 
   

c) Borilne igre 
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10. Dopolni stavek tako, da zapišeš igro ali več iger, ki jo/jih imaš najraje. Če nimaš 

rad/a nobene igre, naredi na prazno črto križec. 

K predmetu šport grem z veseljem, kadar se igramo igro/igre ________________________  

_________________________________________________________________________ . 

 

11. Kako pomembno ti je, da spoštuješ pravila pri športu? (obkroţi oceno)  

                                     1               2               3               4               5 

                          nepomembno                                               zelo pomembno            

      Kako pomembno ti je, da drugi spoštujejo pravila pri športu? (obkroţi oceno)  

                                     1               2               3               4               5 

                           nepomembno                                               zelo pomembno    

 

12. Kako pogosto se ti zgodi spodaj omenjeno? (označi s kriţcem) 

  Nikoli  Včasih Pogosto 

a) Jezen/Jezna sem, kadar pri igri 

izgubim. 
   

b) Sošolci me zafrkavajo, kadar 

pri igri izgubim. 
   

c) Porazi me prizadenejo. 

 
   

č) Kadar izgubim, se z 

nasprotniki sprem. 
   

d) Kadar izgubim, čestitam 

nasprotnikom za zmago. 
   

e) Velikokrat se počutim krivega 

za poraz svoje skupine. 
   



  
 

IZJAVA O AVTORSTVU 

 

Spodaj podpisana Laura Gabrič izjavljam, da sem avtorica magistrskega dela z naslovom 

Mnenje učencev o različnih vrstah elementarnih iger v glavnem delu ure pri predmetu šport, 

ki sem ga napisala pod mentorstvom dr. Vesne Štemberger. 

 

S svojim podpisom zagotavljam, da: 

 je predloţeno magistrsko delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 

 sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 

predloţenem delu, ustrezno navedena oz. citirana; 

 sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu 

virov, ki je sestavni element predloţenega dela;  

 sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 

predloţeno delo in sem to tudi jasno zapisala v predloţenem delu;  

 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v 

obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli 

oziroma ideje predstavljene kot lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in 

sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 21/95, 68/2008), morebitna kršitev pa pomeni tudi 

hujšo disciplinsko kršitev po določbah Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov 

Univerze v Ljubljani;  

 se zavedam škodljivih posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za 

predloţeno delo in za moj status na Pedagoški fakulteti;  

 so elektronska oblika magistrskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) ter 

ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko magistrskega dela ter soglašam z 

objavo elektronske oblike magistrskega dela v zbirki »Dela PeF UL«;  

 dovolim javno objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija na spletnih straneh 

PeF UL in v publikacijah PeF UL;  

 je magistrsko delo lektorirano in urejeno skladno s fakultetnim Pravilnikom o 

podiplomskem študiju 2. stopnje za nove študijske programe.  

 

 
Datum ______________________                              Podpis avtorice ____________________________ 
 

 

 


