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POVZETEK 
V magistrskem delu smo ugotavljali, kakšne so možnosti vključevanja 

nordijskega smučanja v prvo in drugo triletje osnovne šole.  

 

Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, koliko šol vsebine nordijskega smučanja v 

prvem in drugem triletju že ponuja ter kakšno mnenje imajo učitelji glede 

vključevanja teh vsebin v program prvega in drugega triletja. Zanimalo nas je 

tudi, kako kompetentne se učitelji počutijo za poučevanje vseh disciplin 

nordijskega smučanja.  

 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V 

teoretičnem delu smo raziskali področje nordijskega smučanja, šole v naravi in 

športnega dne ter kakšne možnosti nacionalni učni načrt ponuja za vključevanje 

teh vsebin v program prvega in drugega triletja. V empiričnem delu smo 

uporabili kvantitativni empirični pedagoški pristop. V vzorec smo vključili 187 

učiteljev (učiteljev razrednega pouka, športnih pedagogov, ki poučujejo na 

razredni stopnji in drugih pedagoških delavcev) iz 90 šol iz vseh slovenskih 

regij. Za obdelavo smo uporabili metode osnovne deskriptivne statistike.  

 

Raziskava je pokazala, da ima že približno 10 % šol v svoj letni delovni načrt 

vkljužene vsebine nordijskega smučanja. Razlogov za nevključevanje je sicer 

veliko, prevladujejo pa pomanjkanje pogojev, opreme in kadra. Večina učiteljev 

je mnenja, da so vsebine nordijskega smučanja v prvem in drugem triletju 

potrebne ter da se otroci s temi vsebinami ne spoznajo dovolj. Ravno tako je 

večina anketirancev mnenja, da bi bila njihova šola zainteresirana za izvajanje 

nordijskega smučanja na športnemu dnevu, če bi zunanji ponudnik za razumno 

ceno priskrbel materialne in kadrovske pogoje.  

 

Ključne besede: tek na smučeh, smučarski skoki, nordijska kombinacija, šport, 

športni dan, šola v naravi  
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ABSTRACT 
Nordic skiing in the first and second triad of primary school 
 

In this master thesis we researched options of including nordic skiing in the first 

and second triad of primary school.  

 

The aim was to determine how many Slovenian schools are including nordic 

skiing in their curriculum and what kind of opinion teachers have on teaching 

nordic skiing in the first and second triad of primary school. 

 

Master thesis consists of theoretical and empirical part. In the theoretical part 

we defined nordic skiing, school trips and field days. We explored the options 

that national curriculum for sport is giving us to implement nordic skiing in the 

first and second triad of primary school. The empirical part was based on 

quantitative empirical method of pedagogical research. The sample comprised 

187 teachers (primary school teachers, physical education teachers and other 

pedagogical teachers), from 90 schools from all Slovenian regions. The data 

was processed with basic descriptive statistics.  

 

The results of study showed that approximately 10 % of Slovenian schools are 

including nordic skiing in thier yearly plan. There are plenty of reasons why 

schools are not including nordic skiing, but the most dominating reasons were 

lack of conditions, equipment and staff. Majority of teachers think, that teaching 

nordic skiing in the first and second triad is necessary and that kinds do not get 

familiar enough with those contents. Majortiy of teachers also think that their 

school would be interested in implementing nordic skiing in winter field days, if 

external provider would, for a reasonable price, take care of material conditions 

and appropriate staff. 

 

Key words: cross-coutry skiing, ski jumping, nordic combined, sport, field day, 

school trip   
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1.0 UVOD 

Nordijsko smučanje je del slovenske kulture že dolga leta, in kljub temu da ima 

nordijsko smučanje, ki se danes deli na tri discipline (tek na smučeh, smučarske 

skoke in nordijsko kombinacijo), daljšo zgodovino in se je alpsko smučanje 

razvilo iz nordijskega, je slednje v slovenskih osnovnih šolah precej bolj 

prisotno. Zelo veliko šol izvaja tečaj alpskega smučanja, zelo malo šol pa v svoj 

program vključuje tudi vsebine nordijskega smučanja. 

 

Eden od pomembnih ciljev predmeta šport je, da pri otrocih oblikujemo zdrav 

življenjski slog in da razumejo korist rednega gibanja in športa ter njune vloge 

pri kakovostnem preživljanju prostega časa. Zato je pomembno, da se otroci 

med osnovno šolo spoznajo s čim večjim številom športov, ki jim pomagajo pri 

razvijanju gibalne učinkovitosti, hkrati pa jim omogočajo šport usvojiti do te 

mere, da se bodo z njim lahko ukvarjali tudi v prostem času. Večje vključevanje 

nordijskega smučanja v program prvega in drugega triletja bi bilo zato smiselno, 

saj ima pred alpskim kar precej prednosti – je finančno ugodnejše (oprema za 

tek na smučeh je precej cenejša od opreme za alpsko smučanje), proge za tek 

na smučeh so dostopnejše, njihova uporaba pa je navadno brezplačna. 

Vsekakor velja omeniti tudi to, da na tekaških progah ni čakalnih vrst, zastojev 

na vlečnih napravah in gneče ter da je statistika nesreč relativno majhna. Poleg 

vsega navedenega je po Jošt in Pustovrh (1995) to ena temeljnih 

športnokulturnih oblik zadovoljevanja človekovih biopsihosocialnih potreb. 

Nordijsko smučanje, posebno tek na smučeh, namreč nudi idealno osnovo za 

izpopolnjevanje človekove psihofizične kondicije, krepi vitalne organske sisteme 

človekovega telesa, daje človeku duhovno moč in jo krepi ter razvija nekatere 

značajske lastnosti, ki človeku pomagajo premagovati različne težave.  

 

Raziskali bomo, kakšne možnosti za vključevanje nordijskega smučanja v prvo 

in drugo triletje nudi nacionalni učni načrt za športno vzgojo, kakšno mnenje 

imajo učitelji o vključevanju teh vsebin in če se otroci dovolj spoznajo z 

nordijskim smučanjem.   
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

Predmet magistrskega dela je nordijsko smučanje. Naš namen je raziskati 

področje šole v naravi, športnega dne in nordijskega smučanja ter ugotoviti, 

kakšne možnosti za vključevanje le-tega v prvem in drugem triletju nam ponuja 

nacionalni učni načrt za športno vzgojo (2011). 

Naš raziskovalni problem se nanaša na izvajanje nordijskega smučanja v prvem 

in drugem triletju v šolah. Želimo ugotoviti, koliko šol te vsebine že ponuja in 

kakšno je mnenje učiteljev glede izvajanja teh vsebin.  

 

2.1 Nordijsko smučanje 

Nordijsko smučanje ima po Jošt in Pustovrh (1995) bogato tradicijo v mnogih 

deželah sveta, pri čemer prednjačijo predvsem nordijske dežele, po katerih je 

dobilo tudi svoje ime. V teh deželah je nordijsko smučanje ena temeljnih 

športnokulturnih oblik zadovoljevanja človekovih biopsihosocialnih potreb. 

Nordijsko smučanje je močno vplivalo tudi na slovenski športnokulturni prostor – 

predvsem z razvojem naše zibelke smučarskih skokov in poletov – Planice 

(prav tam).  

Nordijsko smučanje se deli na tri discipline, ki so med seboj močno povezane in 

prepletene: tek na smučeh, smučarski skoki in nordijska kombinacija (ki je 

kombinacija smučarskih skokov in teka na smučeh). Danes se te tri panoge 

sicer strogo ločujejo (pri mednarodni smučarski zvezi so to ločene discipline, 

vsaka s svojim odborom in ločeno organizacijo tekmovanj), vendar so se v 

preteklosti vse razvile iz teka na smučeh, ki izvira in daljne Norveške. Sprva so 

bile tekaške smuči namenjene le lažjemu premikanju po snegu v težkih zimskih 

razmerah. Ker so pri hoji po snegu velikokrat naleteli na naravne ovire, so se 

jim začeli umikati in jih preskakovati. Tako sta se iz teka na smučeh razvila še 

alpsko smučanje in smučarski skoki.  

Danes prednjačita rekreacijski in tekmovalni vidik nordijskega smučanja pred 

uporabnostnim. Smučarski skoki in nordijska kombinacija sta namreč predvsem 

tekmovalni šport mladih, medtem ko je tek na smučeh zelo priljubljen tudi kot 

rekreacijski šport. Zelo redko še služi tek na smučeh za potovanje od ene točke 

do druge (to je bolj pogosto v Skandinaviji). 
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2.1.1 Tek na smučeh 

Tek na smučeh je eden od najbolj priljubljenih zimskih rekreativnih športov, 

število privržencev pa stalno narašča. Razlogov za to je veliko. Tek na smučeh 

ima po Jošt in Pustovrh (1995) vsestranski vpliv na celostni razvoj človekove 

biopsihosocialne integritete – ponuja naravnost idealno osnovo za 

izpopolnjevanje človekove psihofizične kondicije, krepi najbolj vitalne organske 

sisteme človekovega telesa, krepi človekovo duhovno moč in razvija nekatere 

značajske lastnosti, ki človeku pomagajo premagovati različne težave. 

Pomemben razlog je tudi finančni vidik – v primerjavi z nekaterimi ostalimi 

zimskimi športi (npr. alpskim smučanjem) je materialni vložek, potreben za 

ukvarjanje s tekom na smučeh, zelo nizek. Ker se vedno več ljudi ukvarja s 

tekom na smučeh, je vedno več urejenih prog za tek na smučeh, ki so vedno 

lažje dostopne, njihova uporaba pa je po navadi brezplačna. Vsekakor velja 

omeniti tudi to, da na tekaških progah ni čakalnih vrst, zastojev na vlečnih 

napravah in gneče ter da je statistika nesreč relativno majhna. 

 

»Smučarski tek ima blagodejen vpliv in izrazite možnosti vplivanja na vse 

komponente človekovega biopsihosocialnega statusa v skorajda vseh 

življenjskih obdobjih. S primerno načrtovanim obsegom in intenzivnostjo lahko 

razvijemo in vzdržujemo človekove fiziološke in motorične sposobnosti, 

zvišujemo biološko odpornost v smislu zdravstvenega stanja, razvijamo 

moralno-voljne kvalitete, omogočamo obnavljanje življenjske energije in 

dobrega počutja po velikanskih psihičnih obremenitvah.« (Jošt in Pustovrh, 

1995, str.:31) 

 

Po Jošt in Pustovrh (1995, str.: 33–34) s pravilnim doziranjem obremenitve pri 

smučarskem teku lahko ohranjamo in zvišujemo zdravstveno komponento, pri 

tem pa vplivamo predvsem na: 

− razvoj in krepitev srčnožilnega sistema; 

− uravnavanje telesne mase; 

− uravnavanje krvnega pritiska; 

− izboljševanje stanja dihalnih organov; 

− zmanjševanje števila kadilcev; 
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− preprečujemo psihične strese; 

− razvijamo lokomotorni aparat (kosti, sklepe in mišice); 

− žile, ki oskrbujejo mišice, se razširijo, odprejo se mnoge drobne žilice, ki 

so sicer, ko telo miruje, stisnjene – na ta način se lahko krvni obtok v 

mišici, ki dela, poveča za več kot desetkrat; 

− izboljšujemo presnovo, metabolizem in spanje. 

 

ZGODOVINA 
Začetke uporabe smuči kot pripomočka za gibanje segajo daleč nazaj – po Jošt 

in Pustovrh (1995), celo tja do 4000 let pred našim štetjem. Po Guček (1998) 

najstarejše do sedaj odkrite sledi smučanja izhajajo z Norveške, kjer so našli 

upodobitev smučarja na skalnem reliefu, ki je bil izklesan pred približno 5500 

leti, torej približno 3400 let pr. n. št. Največ sreče pri najdbah najstarejših smuči 

pa so imeli Švedi in Finci, ki so leta 1924 v kraju Kalvtrasku našli smuči, ki naj bi 

izvirale iz okoli 3200 let pr. n. št. (prav tam). 

»Znanstveniki nimajo enotnega mnenja glede kraja, kjer naj bi se rodile 

predhodnice današnjih smuči. Nekateri zagovarjajo območje Altaja v Aziji, od 

koder naj bi prodrle na sever in severozahod in naj bi se prek Skandinavije 

razširile po evropskih krajih. Nedvomno je življenjska nuja – ljudje so morali 

potovati in se gibati v visokem snegu, še posebej v krajih z izrazitimi zimskimi 

podnebnimi razmerami – narekovale iznajdbo različnih pripomočkov za hojo po 

snegu. Sprva so bile to krplje in različno oblikovane deske. Uporabljali so jih 

predvsem lovci, sli in popotniki, zlasti v skandinavskih državah, Kanadi in na 

Laponskem. Celo Korejci naj bi uporabljali smuči, ki so bile zakrivljene na obeh 

koncih. Prvotne oblike aktivnosti na smučeh so imele izrazito uporabnostni 

značaj.« (Jošt in Pustovrh, 1995, str.: 17) 

 

Prvi zapis o nordijskem smučanju po Ratmajer (1986) je opis bitke za Oslo iz 

leta 1200, kjer je ruski car Ivan Grozni uporabljal vojaške oddelke na smučeh. 

Jošt in Pustovrh (1995) omenita še druge opise nordijskega smučanja iz malce 

kasnejših obdobij, kjer prevladujejo predvsem zapisi o uporabi smuči med 

vojaškimi vrstami: 
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− v 15. stoletju norveški škof Olaus Magnus v knjigi Zgodovina severnih 

narodov opiše finske družine, ki potujejo na smučeh; 

− od 15. stoletja so na Norveškem zimski poštni promet opravljali na 

smučeh; 

− obstaja zapis iz leta 1520, ko je švedski kralj Gustav Vas izvedel pohod 

na smučeh (v spomin na to Švedi že od leta 1922 prirejajo znameniti 

Vasa tek, dolg 90 km); 

− Žiga Herbstein, plemič po rodu iz Vipave, je med svojim službovanjm kot 

veleposlanik v Moskvi in Carigradu leta 1553 opisal smučanje v Rusiji. 

 

Po Jošt in Pustovrh (1995) smo tudi Slovenci z bloškim smučanjem zavzeli 

pomembno mesto v svetovni zgodovini. To uporabnostno obliko smučanja, ki 

se je razvila in ohranjala predvsem zaradi obilne in dolgotrajne snežne odeje na 

Blokah, je leta 1689 v svojem delu Slava vojvodine Kranjske opisal že baron 

Janez Vajkard Valvasor. Jošt in Pustovrh (1995) bloško smučanje opredeljujeta 

kot pomembno kulturno vrednoto in izročilo, vendar opozarjata, da resnejšega 

vpliva na poznejše širjenje športnega smučanja ni imelo. Prve športne smuči je 

namreč iz Kristjanije na Norveškem v Slovenijo leta 1888 pripeljal vipavski 

učitelj Edmund Čibej, ki je tudi poskrbel za razmah športnega smučanja, saj je 

le-to razširil med gozdarji, lovci in tudi med šolsko mladino. (Jošt in Pustovrh, 

1995; Pavčič in Cvelbar, 2000). Iz uporabnostne rabe smuči, se je nato zelo 

hitro razvila še rekreacijska in tekmovalna raba.  

Guček (1998) izpostavi še to, da imamo Slovenci svoje staro ime za 

pripomoček za drsenje in krmarjenje po snegu, ki ga nismo, tako kot večina 

narodov, prevzeli iz skandinavskega izraza »ski«. Izraz smuči izvira iz 

staroslovanske dediščine poimenovanja drsanja, vlečenja, plazenja ali 

podobno. Izrazi smeči, smic, smuc, smyčok, smyček itd. so hkrati pomenili tako 

sani kot smuči.  

 

Razvoj tekmovalnega teka na smučeh se je začel leta 1770, takrat so namreč v 

Kristianiji (današnjem Oslu) organizirali prva tekmovanja v teku na smučeh in v 

smuku. Prvi športni smučarski klub (Christiania Skiclub) je bil prav tam 

ustanovljen leta 1866. Leta 1833 je bila nato ustanovljena norveška smučarska 
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zveza (Norges Skovorbundet), leta 1910, po ustanovitvi tudi drugih nacionalnih 

zvez, pa še Mednarodna smučarska komisija, ki se je leta 1924 preimenovala v 

Mednarodno smučarsko zvezo (FIS – Federation International de Ski), ki je še 

danes krovna mednarodna organizacija v smučarskem športu. 

Nordijsko smučanje je bilo osrednja panoga na programu prvih zimskih 

olimpijskih iger (ZOI) leta 1924 v Chamonixu, 1928 v St. Moritzu in leta 1932 v 

Lake Placidu. Šele nadaljnji množični razvoj smučanja v Evropi je povzročil 

nove oblike tekmovalnega smučanja in s tem postopno delitev smučanja na 

nordijske in alpske discipline. FIS je po daljšem obotavljanju leta 1930 popustila 

in alpsko smučanje priznala kot enakovredno posebno obliko tekmovalnega 

smučanja. Leta 1931 je bilo v organizaciji angleške smučarske zveze prvo 

svetovno prvenstvo, leta 1936 pa je bilo alpsko smučanje tudi prvič na sporedu 

zimske olimpijske igre. (Jošt in Pustovrh, 1995) 

 

Tek na smučeh je skozi zgodovino sicer doživel veliko revolucionarnih 

sprememb (v opremi, obleki in tehniki gibanja), vendar bistvena ostaja v 

pomenu: iz potrebe po preživetju se je spremenil v zabavo. Kar je bilo včasih 

nuja, je danes po večini nujno le še za tekmovalce. (Kordiš in Cvelbar, 2000) 

Po Pavčič in Cvelbar (2000) ima danes tek na smučeh zelo veliko prednosti. 

Materialni vložek posameznika je v primerjavi z ostalimi športi relativno majhen, 

poleg tega je tudi za državo, ki se odloči, da bo čim več ljudem omogočila 

pogoje za tek na smučeh, priprava tekašnih prog relativno majhen strošek. 

Primerne površine za tek na smučeh so običajno lahko dostopne, priprava prog 

pa ne posega v naravni prostor in ne pušča negativnih posledic z ekološkega 

stališča.  

 

TEHNIKA 
Tek na smučeh spada med enostavne polistrukturirane ciklične panoge. Za 

tekanje na smučeh je potrebna visoka stopnja vzdržljivosti in funkcionalnih 

sposobnosti.  

 

Poznamo dve tehniki teka na smučeh: klasično (C – classic) in drsalno (S – 

skating). Ta delitev je priznana od leta 1985, ko se je pojavila hitrejša – drsalna 
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tehnika. Bistvena razlika med tehnikama je v osnovnem koraku – v načinu 

odrivanja z nogami. Pri klasični tehniki poznamo izmenični in soročni korak, pri 

drsalni tehniki pa poznamo enojni in dvojni drsalni korak ter poldrsalni korak. 

 

 
Slika 1: Klasična tehnika – dvotaktni diagonalni korak 

 (Vir: Koroljkevič idr., 1993, str.: 58–59) 
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Slika 2: Klasična tehnika – vzpenjanje v razkoraku 

(Vir: Koroljkevič idr., 1993, str.: 65)  
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Slika 3: Klasična tehnika – korak s hkratnim (soročnim) odrivom 

(Vir: Koroljkevič idr., 1993, str.: 68) 
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Slika 4: Drsalna tehnika 

 (Vir: Koroljkevič idr., 1993, str.: 74–75) 
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OPREMA 
Za tek na smučeh potrebujemo smuči, palice, vezi in čevlje ter primerno obleko.  

Vrsta in dolžina smuči se razlikuje glede na tehniko teka. Smuči za klasično 

tehniko teka imajo drugačno mostičenje in nekoliko nižjo krivino, 

najpomembnejša razlika pa je v drsni površini. Le-ta pri je pri smučeh za 

klasično tehniko narebrena oz. profilirana, pri drsalni tehniki pa ne. Smuči za 

klasično tehniko so tudi nekoliko daljše od tistih za drsalno tehniko, oboje pa naj 

bi bile nekje 10 – 35 cm daljše od telesne višine tekača.  

Palice morajo biti trdne, vendar lahke in prožne. Lahko so iz aluminijevih zlitin 

ali karbona. Dolžina palic je odvisna od višine tekača – segale naj bi od 

podpazduhe do višine ramen. Za klasično tehniko so lahko malenkost daljše od 

tistih za drsalno tehniko. Ročaj palice naj bi bil iz mehkega in nedrsljivega 

materiala, na vrhu mora imeti zanko. Konica palice mora imeti krpljice, ki 

preprečujejo zdrs in vdor palice v sneg.  

Vezi in čevlji se morajo ujemati, saj ima podplat čevljev nastavek za vpenjanje v 

vez. Čevlji se ponovno razlikujejo glede na tehniko teka. Za klasično tehniko so 

nizki, za drsalno tehniko pa polvisoki z ojačitvijo v gležnjih. Oboji morajo biti 

udobni, topli in iz materialov, ki ne prepuščajo vode.  

Primerna so športna oblačila s smučarskim perilom, kapo ali trakom, rokavicami 

in očali.  

 

2.1.2 Smučarski skoki 

Smučarski skoki so zelo specifična zvrst športa in sodijo med monostrukturne 

aciklične športne zvrsti. Po Jošt (2009) se kot specifična športna zvrst oziroma 

subkultura športa lahko v realnem življenju izvajajo samo v organizirani obliki, ki 

se jo razume s pojmom športna panoga, le-ta pa je sinteza vsebine športne 

zvrsti in formalne organizacijske strukture.  

Čeprav so smučarski skoki zelo specifičen šport in so pretežno tekmovalni šport 

mladih, imajo vseeno veliko privržencev – predvsem navijačev in ljudi, ki 

smučarske skoke redno spremljajo preko televizijskih ekranov. Razlogi so 

sigurno privlačnost in eksotičnost športa ter bogata skakalna zgodovina 

Planice, ki je pomembno slovensko športnokulturno izročilo.  
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ZGODOVINA 
(Povzeto po Jošt, 2009) 

Razvoj smučarskih skokov je močno vezan na razvoj teka na smučeh, saj so se 

– tako kot vse panoge nordijskega smučanja – razvili iz teka na smučeh. 

Smučarji so se pri smučanju po položnejšem terenu včasih morali izogniti 

naravnim oviram (grmovje, skale ...) tudi tako, da so jih preskočili. V želji po 

medsebojnem tekmovanju so si tako omislili umetne ovire – zametke prvih 

skakalnic. Prvi izmerjeni skok na umetni grbini je dolg 9,5 m, dosegel pa ga je 

Olaf Rye iz province Telemark leta 1808.  

Prva organizirana tekmovanja v smučarskih skokih so bila v Husebyju na 

Norveškem leta 1879. Na norveškem Holmenkollnu (hribu nad Oslom) že od 

leta 1892, ko je bila tam zgrajena nova skakalnica, negujejo tradicijo 

vsakoletnih tekmovanj v smučarskem teku, skokih in nordijski kombinaciji, ki se 

je ohranila do danes. Po tem vzoru so kasneje začeli prirejati smučarske igre 

tudi v Falunu (Švedska) in Lahtiju (Finska) – vsa tri prizorišča so še danes 

prizorišče tekem svetovnega pokala. Po principu športnih iger iz Osla, Faluna in 

Lahtija je bil oblikovan tudi spored tekem v nordijskih disciplinah na zimskih 

olimpijskih igrah, kjer so vse tri discipline nordijskega smučanja na sporedu že 

od prvih olimpijskih iger v Chamonixu (Francija) leta 1924. 

 

Začetek skakalnega športa v Sloveniji sega v leto 1920, ko je bila v Bohnju 

zgrajena Žižkova skakalnica, na kateri je prvi zmagovalec dosegel dolžino 9 m. 

Na prvem državnem prvenstvu leta 1921 v Bohinju je zmagal Jože Pogačar. V 

nadaljnjem razvoju smučarskih skokov v Sloveniji (in v svetu) pa je pomembno 

vlogo igrala Planica. Leta 1933 je bila dokončana skakalnica, ki jo je načrtoval 

ing. Stanko Bloudek in je prva omogočala skoke čez 80 m. Prav tu je leta 1936 

Avstrijec Sepp Bradl prvič poletel preko 100 m, kar je povzročilo rojstvo 

smučarskih poletov. Leta 1949 FIS po krajši prepovedi ponovno dovoli planiške 

prireditve in uvede smučarske polete kot novo disciplino. Leta 1962 pa pride še 

do delitve tekmovanj v smučarskih skokih na manjše in večji skakalnice (kritična 

točka 60 oz. 120 m). Planica pa je leta 1994 poskrbela še za eno rekordno 

znamko – Finec Toni Nieminen je namreč prvič poletel čez 200 m. 
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TEHNIKA 
(Povzeto po Jošt, 2009) 

Tehnika smučarskega skoka se je od vsega začetka stalno spreminjala in 

izpopolnjevala, predvsem zaradi težnje po daljših skokih. Spremembe v tehniki 

skakanja so s seboj potegnile tudi spremembe v opremi, ki pa ni vplivala samo 

na daljše skoke, temveč tudi na večjo varnost.  

 

Preglednica 1: Prikaz tehnike leta smučarjev skakalcev od leta 1868 do leta 
1915 

Časovno 
obdobje 

Slika Kratek opis tehnike 
Poznani 
skakalci 

do leta 

1868 

 

Tehnika skoka s 

pokrčenimi nogami in 

palico. Skakalci so imeli 

med kratkim letom 

pokrčene noge. V rokah so 

imeli palico za ravnotežje. 

Skoki so bili dolgi do 15 m. 

Skoki so se izvedli na 

naravnih vzpetinah (grbine, 

prelomnice). 

 

od leta 

1869 do 

leta 1915 

 

Pokončna drža z 

iztegnjenim telesom in 

rokami, odročenimi od 

telesa, slog telemark. 

Skakalci so po odrivu 

povsem iztegnili telo v lepo 

pokončno držo. Roke so 

rahlo iztegnjene položili 

vzdolž telesa. Pri doskoku 

so izvedli telemark doskok 

in tako peljaji v iztek. 

Norvežan Einar 

Ladvik je veljal 

za najboljšega 

skakalca sloga 

telemark. 
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od leta 

1915 do 

leta 1925 

 

Slog z izrazitim 

predklonom trupa v bokih. 

Noge so bile postavlje bolj 

ali manj pravokotno na 

smuči. Trup telesa je bil 

postavljen vzporedno s 

smučmi ali celo pod 

ravnino smuči. Roke so 

bile med letom postavljene 

vstran (odročenje). 

Najboljši 

skakalec v tej 

tehniki je bil 

Norvežan Jacob 

Tullin Thams, 

zmagovalec na 

prvih zimskih 

olimpijskih igrah 

leta 1924 v 

Chaminixu. 

Amudsen je leta 

1914 skočil 54 m 

daleč. 

od leta 

1925 do 

leta 1936 
 

Tehnika lomljene telesne 

drže. To je bila tehnika 

manj izrazitega upogiba v 

bokih. Skakalec je že 

postavil noge bolj nazaj v 

aerodinamični položaj. Še 

vedno je slog med letom 

zaznamoval relativno 

globok upogib telesa v 

bokih. Roke so bile 

postavljene v smeri naprej 

in vstran. 

Najboljši 

skakalec te 

tehnike je bil 

Norvežan Birger 

Ruud, 

zmagovalec na 

zimskih 

olimpijskih igrah 

1932 in 1936. 
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od leta 

1936 do 

leta 1955 
 

Tehnika neizrazitega 

vzdolžnega nagiba telesa. 

Skakalec je med letom že 

iztegnil telo v bokih do kota 

150 stopinj. Nagib tetive 

telesa (linija, ki povezuje 

skočni in ramenski sklep) 

je bil v smeri naprej glede 

na horizontalo že kar 

značilen (približno 45 

stopinj). Roke so bile 

postavljene pred telo in 

rahlo vstran. 

Skakalec Peter 

Hugsted, 

zmagovalec 

zimskih 

olimpijskih iger 

1948 v St. 

Moritzu. V 

Sloveniji Rudi 

Finžgar in Janez 

Polda. 

od leta 

1955 do 

leta 1961 
 

Klasična tehnika leta s 

paralelno držo smuči in z 

rokami, iztegnjenimi pred 

glavo v predročenju, 

Recknagel stil. Skakalec je 

bil iztegnjen v bokih, pri 

čemer je bil kot med 

nogami in trupom približno 

165 stopinj. Smuči so bile 

postavljene paralelno brez 

striženja krivin oziroma 

repov. Skoki so že 

prehajali v prave polete, 

tudi do 141 m. 

Najboljši 

skakalec tega 

sloga je bil 

Nemec Helmut 

Recknagel, 

zmagovalec 

zimskih 

olimpijskih iger 

1960 v Squaw 

Valleyju. V 

Sloveniji je Jože 

Šlibar v tem 

slogu leta 1961 

postavil svetovni 

rekord 141 m. 
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od leta 

1962 do 

leta 1991 
 

Klasična tehnika s 

paralelno držo smuči in z 

rokami položenimi ob 

telesu. Skakalec je med 

letom dosegel iztegnitev v 

bokih med 160 in 170 

stopinj. Nagnjenost tetive 

telesa v smeri naprej je 

bila izrazita (približno 20 

stopinj na horizontalo). 

Smuči so bile v povprečju 

postavljene 2 stopinji pod 

horizontalo in povsem 

paralelno. Vsako križanje 

smuče je bilo kaznovano z 

odbitkom točk. 

Najboljši 

skakalec tega 

sloga je bil Finec 

Matti Nykanen. V 

Sloveniji je bil 

najbolj uspešen 

skakalec v tem 

slogu Primož 

Ulaga. Franci 

Petek je ob 

slovesu te 

tehnike postal 

zadnji svetovni 

prvak leta 1991. 

od leta 

1991 

naprej 
 

Tehnika V-sloga. 

Značilnost za to tehniko 

leta je še boljša 

aerodinamična drža 

skakalca in smuči. Smuči 

so prišle v položaj, ki je še 

najbolj podoben črki V. Kot 

med smučmi je med 30 in 

39 stopinjami. Vzdolžno 

obračanje smuči (kantanje) 

ne sme preseči 20 stopinj. 

Iztegnitev telesa v bokih 

dosega vrednosti od 164 

(normalni V-stil) do 175 

stopinj (ploščati V-stil). 

V svetu je najbolj 

izraziti 

predstavnik 

normalne V-

tehnike Finec J. 

Ahonen in 

ploščate 

Japonec K. 

Funaki. Najboljši 

skakalec do leta 

2009 je bil 

Primož Peterka, 

dvakratni skupni 

zmagovalec 

zvetovnega 

pokala. 

 (Vir: Jošt, 2009, str.: 53–55) 
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OPREMA 
(Povzeto po Jošt in Pustovrh, 1995) 

Za smučarske skoke potrebujemo smuči, vezi in čevlje, čelado, očala in 

rokavice ter skakalni dres.  

 

Za smučarske skoke obstajajo posebej za to narejene smuči, ki se od alpskih 

precej razlikujejo. So širše, precej daljše in brez robnikov. Na drsni ploskvi imajo 

več manjših utorov, ki omogočajo boljšo vodljivost smuči. Dolžina smuči se 

izbira glede na telesno višino, maso in eksplozivnost skakalcev. Pri nižjih 

skakalcih (do 150 cm) so smuči daljše od njihove višine za približno 90 cm. Pri 

srednje visokih (do 175 cm) za približno 80 cm in pri visokih skakalcih (do 195 

cm) za 70 cm. Teža smuči je odvisna od njihove dolžine in se giblje od 5 do 8 

kg za par smuči. Morajo biti ustrezno trde in prožne po vsej dolžini.  

Vezi in čevlji se morajo ujemati in so zelo specifični, saj morajo skakalcu 

omogočiti dvig pete od smuči. Čevlji so prilagojeni gibalnim zahtevam 

smučarskega skoka – spodnji del je trden, zgornji del mehek; zadaj so 

dvignjeni, da omogočajo nastavitev kolen v smeri naprej in hkrati preprečujejo 

spodmikanje goleni v smeri nazaj. Sprednji del čevlja ima poseben nastavek, ki 

se fiksno zapne v vez, zadnji del čevlja pa je na peto vezi vpet tako, da 

omogoča dviganje pete.  

Čelada, očala in rokavice so obvezna oprema predvsem zaradi zaščite. Čelada 

in očala so enaka kot pri alpskem smučanju.  

Smučarski skakalci – tekmovalci imajo posebne drese, ki so narejeni iz 

posebnega materiala iz mikrofibre. Pri dresih je pomembno, da ustrezajo 

predpisom o velikosti in prepustnosti, ki jih določa Mednarodna smučarska 

zveza. 

 

Oprema, ki se uporablja pri začetnikih, se od zgoraj opisane razlikuje. Lahko se 

uporablja kar oprema za alpsko smučanje (smuči in čevlji), pri čemer se pri 

čevljih (pancarjih) odpnejo zgornje zaponke, s čimer omogočimo premik kolen 

in boljši počep. Z alpsko opremo lahko izvajamo tudi do 25 m dolge skoke, 

uporabljamo pa jo praviloma le na skakalnicah velikosti do K-10. 
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2.1.3 Nordijska kombinacija 

Nordijska kombinacija je najmanj poznana disciplina med nordijsko trojico, pa 

vendar najtežja, saj je sestavljena iz dveh zelo različnih disciplin – smučarskih 

skokov in teka na smučeh. Zahteva usklajevanje morfoloških značilnosti in 

motoričnih sposobnosti, ki so pomembne pri skokih in tekih. To je včasih zelo 

zahtevno, saj je pri smučarskih skokih poudarjena eksplozivna moč nog in je 

zaželene čim manj ostale mišične mase, medtem ko sta pri teku na smučeh bolj 

kot eksplozivnost pomembni vzdržljivost in metabolična kapaciteta organizma.  

Ravno tako kot smučarski skoki je tudi nordijska kombinacija tekmovalni šport 

mladih, ki pa je v Sloveniji po priljubljenosti in množičnosti daleč za smučarskimi 

skoki in tekom na smučeh.  

 

ZGODOVINA 
Tudi nordijska kombinacija se je razvila iz teka na smučeh. V obdobju med 

svetovnima vojnama so smučarski skoki in nordijska disciplina postali ločeni 

panogi. Po Guček (1998) je bilo prvo pravo tekmovanje v tako imenovani 

klasični kombinaciji (skoki in tek) leta 1888 na Norveškem (neka podobna 

tekma v teku in spustu je bila sicer že leta 1770 v Kristianiji). Leta 1889 pa so 

tekmo v kombinaciji prenesli v Kollmenkolen pri Kristianiji in od leta 1892 je na 

sporedu vsakoletnih športnih iger v Oslu, ki se še danes prirejajo prvo nedeljo v 

marcu.  

Nordijska kombinacija je del olimpijskih iger vse od začetka, je pa edina 

panoga, v kateri tekmujejo samo moški. Na sporedu FIS tekmovanj so samo 

mladinska tekmovanja za dekleta, ženskih tekmovalk pa ni v programu 

svetovnega pokala, svetovnih prvenstev in olimpijskih iger.  

 

TEHNIKA 
Tehnika je enaka tehniki smučarskih skokov in teka na smučeh. Pri teku na 

smučeh se uporablja drsalna tehnika.  

 

OPREMA 
Oprema, ki jo potrebujemo za nordijsko kombinacijo, je enaka kot pri 

smučarskih skokih in teku na smučeh.  
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Nordijsko smučanje je v Evropi kljub svoji specifičnosti na splošno zelo 

priljubljeno. Tek na smučeh je zelo priljubljen predvsem med zimskimi 

rekreacijskimi športi, pri čemer veliko vlogo v Sloveniji igrajo vedno bolj 

dostopne in vedno lepše urejene proge za tek na smučeh ter finančna 

dostopnost. Smučarski skoki in nordijska kombinacija pa imata zaradi svoje 

tekmovalne narave predvsem veliko navijačev in podpornikov tekmovalcev, ki 

se tekem udeležujejo v kar velikem številu (predvsem tekem višjega ranga – kot 

je npr. svetovni pokal v Planici). In kot pravi Guček (1998), Slovenci zelo radi 

prisegamo, da je smučanje naš narodni šport; čeprav le redkokdo to zna tudi 

utemeljiti in za tem stoji veliko razlogov (bivanje na obrobju zasneženih Alp, 

tekmovalni dosežki naših smučarjev, množičnost ukvarjanja s smučanjem ...). 
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2.2 Športni dan 

Predmet šport je v šoli zelo pomemben. Ne samo zaradi razvijanja motoričnih 

sposobnosti, vendar tudi in predvsem zaradi širših ciljev, ki jih dosegamo s 

poučevanjem športa. To so cilji, ki temeljijo na vzgoji za življenje in so, sploh v 

sodobnem svetu in našem sedečem načinu življenja, vedno pomembnejši. 

Pomembno je, da otroke naučimo skrbi za zdravje, šport in gibanje pa sta 

temeljna načina za ohranjanje zdravja in dobrega počutja. Pri doseganju teh 

ciljev pa so bistvene posebne organizacijske oblike športne vzgoje, kot je npr. 

športni dan, saj poteka v naravnem okolju, kjer določene cilje lažje dosežemo.  

 

2.2.1 Definicija športnega dneva 

Športni dnevi so po posodobljenem učnem načrtu za športno vzgojo (2011) del 

obveznega učnega programa in jih uvrščamo med posebno organizacijsko 

obliko pouka. Večina športnih dni naj bi se izvajala v naravi, bili naj bi vsebinsko 

in doživljajsko bogati, vedri ter povezani z drugimi vsebinskimi področji. 

Navadno se ponujajo vsebine, ki jih zaradi svoje časovne, prostorske ali 

kadrovske specifičnosti ni možno izvesti v okviru rednega pouka športa (npr. 

pohodništvo, smučanje, orientacija, plavanje ipd.). Po Kovač in Jurak (2012) 

pomembno prispevajo predvsem k uresničevanju tistih ciljev učnega načrta, ki 

so povezani s sposobnostjo premagovanja dalj časa trajajočega napora in s 

spoznavanjem in ohranjanjem naravne in kulturne dediščine. 

Obstaja veliko definicij športnega dne, saj vsak avtor v ospredje postavi drugo 

značilnost športnega dne.  

 

Po Pircu (1991) je športni dan ena od vrst športno-vzgojnih dejavnosti, ki se 

razlikuje od rednega pouka in pomeni nadgradnjo rednih ur športne vzgoje. 

Definira ga kot večurno dejavnost učencev, na katerem učenci in učitelji v 

naravnem okolju doživijo športne vrednote ter kjer sodelujejo učenci in učitelji 

šole, starši, občani, športne, druge organizacije in tudi ravnatelj. Športni dnevi 

so tudi edine športne dejavnosti, ki so sprejete v učni načrt športne vzgoje, so 

obvezne in financirane.  
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Podjed (1987) je športni dan definiral kot obliko množične športne aktivnosti, ko 

učenci in učitelji celovito doživljajo športne vrednote. Meni, da pri športnem 

dnevu športni dosežki niso najpomembnejši, pač pa je aktivnost obogatena z 

vrsto drugih vzgojnoizobraževalnih učinkov in temelji na medsebojnem 

sodelovanju med učenci in učitelji celotnega učiteljskega zbora ter je sestavni 

del vzgojnoizobraževalnega procesa.  

 

Marinčič (1991) pa športni dan definira kot doživetje, ki ni samo športno dejanje, 

ampak trenutek lepote življenja, ki jo želimo in moramo privzgajati našim 

učencem. To je dan, ki je za mnoge edina priložnost doživljanja narave, ki jo 

bodo morda prenesli v družino in med prijatelje.  

 

Če povzamemo vse te zelo raznolike opredelitve, naj bi športni dnevi potekali v 

naravi, ponujene naj bi bile vsebine, s katerimi nadgradimo redni pouk športa, 

zelo zaželeno je sodelovanje učencev z vsemi pedagoškimi delavci šole, ki 

športni dan organizirajo, ter v ospredju niso športni dosežki, ampak vzgoja za 

življenje – torej privzgajanje športnih vrednot in želja, da bi otrokom šport 

približali do te mere, da se bodo z njim kasneje ukvarjali tudi sami.  

 

2.2.2 Športni dan v učnem načrtu 

Posodobljen učni načrt za športno vzgojo (2011) pet športnih dni na šolsko leto 

uvršča pod dejavnosti, ki so (poleg rednega pouka) obvezne za vse učence. 

Potekali naj bi v naravi in praviloma trajali pet ur. Vsebinsko in doživljajsko naj 

bi bili bogati, vedri ter povezani z drugimi predmetnimi področji in smiselno 

razporejeni skozi vse leto. Zaželeno je, da so vse dejavnosti in pravila 

tekmovanj prilagojena tako, da omogočajo dejavnost vsem učencem glede na 

njihove sposobnosti. Poudarjen naj bi bil dosežek skupine, in ne posameznika. 

Na vsakem športnem dnevu je mogoče ponuditi tudi več različnih dejavnosti 

glede na interese in sposobnosti učencev, možnosti okolja in vremena. 

Pomembno je, da so na športnih dnevih aktivni vsi učenci in da jim športni dan 

pomeni prijetno doživetje. To pa zahteva od učiteljev v šoli premišljeno pripravo 

in brezhibno izpeljavo. 
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Učni načrt sicer podaja le smernice dela, konkretne vsebine pa so prepuščene 

izbiri šole. 

 

2.2.3 Vsebine športnih dni 

Posodobljen učni načrt za športno vzgojo (2011) definira le število športnih dni 

na šolsko leto in splošne smernice za izvajanje, konkretne dejavnosti pa so 

prepuščene izbiri šole.  

 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje: 

− dva športna dneva naj bi bila namenjena pohodništvu; 

− eden naj bi bil namenjen aerobnim aktvnostim v naravi (orientacija, 

kolesarjenje, obisk trimske steze ipd.); 

− eden izmed športnih dni naj bi potekal v zimskem času (igre na snegu, 

sankanje, smučanje, drsanje idr.); 

− eden pa naj bi bil namenjen medrazrednim tekmovanjem v različnih 

poligonih ali igrah. 

 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje: 

− dva športna dneva naj bi bila namenjena pohodništvu; 

− eden naj bi potekal v zimskem času (smučanje, deskanje, drsanje, 

sankanje, igre na snegu, zimski pohod ipd.); 

− na enem naj bi se učenci seznanili z različnimi aerobnimi dejavnostmi v 

naravi (orientacija, kolesarjenje, kajakaštvo, veslanje, nordijska hoja ipd.) 

ali spoznavali nove športe (različne plesne zvrsti, jahanje, lokostrelstvo, 

hokej na travi, tenis, skvoš, borilni športi ipd.); 

− športni dan pomladi pa naj bi bil namenjen medrazrednim tekmovanjem v 

različnih športnih igrah ali atletskemu mnogoboju. 
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2.2.4 Cilji športnega dne 

Cilji športnega dne se po posodobljenem učnem načrtu za športno vzgojo 

(2011) delijo na splošne in operativne. 

 

SPLOŠNI CILJI 
Splošni cilji športnega dne po posodobljenem učnem načrtu za športno vzgojo 

(2011, str.: 7):  

− ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega 

sloga; 

− usvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih 

športnih dejavnostih; 

− razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri 

kakovostnem preživljanju prostega časa, 

− pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika; 

− oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega 

sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave 

tekmovalnosti in spoštovanje športnega obnašanja – ferpleja). 

 

OPERATIVNI CILJI 
Operativni cilji so po posodobljenem učnem načrtu za športno vzgojo (2011, 

str.: 9) razdeljeni v štiri skupine, ki poudarjajo: 

1. ustrezno gibalno učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti); 

2. usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo 

varno in odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih; 

3. razumevanje pomena gibanja in športa; 

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

športa. 

 

V posodobljenem učnem načrtu za športno vzgojo (2011) so definirani po 

triletjih in se med seboj močno razlikujejo glede na vrsto športnega dne, ki ga 

organiziramo.  
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2.2.5 Načela športnega dne 

(Povzeto po Rozman, 2009; Nediževec, 2004; Zoran 2010; Podjed, 1987) 

Čeprav so naše najpomembnejše vodilo pri organizaciji in izvedbi športnega 

dne cilji, je potrebno upoštevati tudi naslednja vsebinsko-organizacijska načela, 

ki so predvsem napotki za uspešno izveden športni dan. 

 

Načelo istočasne aktivnosti 

To je načelo, ki je zelo poudarjeno v posodobljenem učnem načrtu za šport 

(2011), in zahteva, da so aktivni vsi učenci, ne glede na njihove interese in 

sposobnosti. Le na tak način prav vsi učenci dosežejo cilje, ki smo si jih 

zastavili, zato mora učitelj vsebine in organizacijo prilagoditi tako, da bodo 

istočasno ali s krajšimi zamiki aktivni vsi učenci. To je še posebej pomembno pri 

organizaciji športnih tekmovanj, kjer ne smemo dopustiti, da tekmujejo samo 

najuspešnejši učenci. 

 

Načelo humanosti 

Načelo humanosti se ukvarja predvsem z vprašanjem, od kod črpati vsebine 

športnih dni. Dejavnosti morajo izhajati iz učenca, njegovih potreb in zmožnosti, 

omogočiti mu morajo razvoj njegovih gibalnih sposobnosti. Pomembno je, da je 

učenec aktivna osebnost, da preko športa lahko doživi svojo osebno 

zadovoljstvo, uveljavitev in samopotrditev ter s tem doživi zadoščenje in 

bogastvo humaniziranega življenja. 

 

Načelo motiviranosti 

Eno od temeljnih izhodišč posodobljenega učnega načrta za športno vzgojo 

(2011) je zagotavljanje uspešnosti in motivacije vseh učencev. Učitelj mora 

upoštevati različnost otrok in vsebine športnega dne prilagoditi tako, da se vsi 

učenci počutijo prijetno, kar jim ob drugih splošnih ciljih omogoči psihično 

razbremenitev in sprostitev od naporov, ki jih prinaša ustaljen šolski ritem. 

Aktivnosti morajo biti zasnovane tako, da je vsak učenec, ne glede na svoje 

gibalne sposobnosti, lahko uspešen – torej da je vsak učenec zaposlen na ravni 

svojih sposobnosti. To vpliva na učenčevo samopodobo in samozavest.  
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Načelo pestrosti, zabavnosti, prijateljstva, kolektivnosti 

Športni dan mora biti pester, zanimiv in zabaven, kar bo učence motiviralo in 

pritegnilo. Poudarjeni morata biti kolektivnost in prijateljstvo namesto 

tekmovalnosti, temu primerno morajo biti izbrane tudi vsebine (kar je včasih 

pravi izziv – sploh pri medrazrednih tekmovanjih). Ker je eden od pomembnih 

ciljev športnih dni oblikovanje pozitivnega odnosa do športa in zdravega načina 

življenja, si želimo, da bi športni dnevi vsebovali čim več zabave, smeha in 

zadovoljstva, kajti le taki športni dnevi bodo pri otrocih pustili trajne sledi ugodja 

ob športnih aktivnostih.  

 

Načelo prostorske ustreznosti 

V posodobljenem učnem načrtu za športno vzgojo (2011) je posebej 

poudarjeno, da naj bi športni dnevi potekali v naravi. Na tak način se še bolj 

poudari velik pomen športa za zdravje in naravovarstveno ozaveščanje. Že 

sprememba učnega okolja pozitivno in motivacijsko vpliva na učence, vendar 

moramo biti pri tem pozorni tudi na to, da se športni dnevi ne izvajajo vsako leto 

na istih prizoriščih. Primerno pa ni vsako prizorišče – učitelj mora prizorišče 

izbrati po temeljitem razmisleku glede na cilje, program, poznavanje učencev, 

vremenske pogoje, spremljevalce, varnost prizorišča itd.  

 

Načelo vzgojnosti 

Ker športni dan poteka v naravem ter malce bolj neformalnem in spontanem 

okolju, se učitelju ponuja veliko situacij, ki jih lahko izkoristi za vzgojno 

delovanje (npr.: prerivanje med hojo, pretepi, porazi na tekmovanjih, nešportno 

ravnanje itd.). Učenci so na športnih dnevih izpostavljeni intenzivnim in pestrim 

čustvenim stanjem, naloga učitelja pa je, da izkoristi široko paleto vzgojnih 

možnosti, ki jih športna aktivnost nudi.  

 

Načelo medpredmetnega povezovanja 

Največja prednost dela na razredni stopnji, kjer razrednik praviloma poučuje vse 

predmete ter tudi organizira in vodi športne dni, je celostno obravnavanje tako 

otroka kot tudi učne snovi. Veliko je vsebin iz drugih predmetnih področij 

(predvsem iz naravoslovja in družboslovja), ki jih otroci lažje obravnavajo v 

naravi in jih je zato smiselno vključiti v športne dni, saj so to redke učne sitacije 
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v naravnem okolju. Otroci so v tej starosti še na konkretni razvojni stopnji in za 

razumevanje velikokrat potrebujejo več kot le razlago – veliko otrok si stvari bolj 

zapomni, če jih ima možnost videti ali celo potipati. Sploh pohodništvo nam zato 

ponuja široko paleto možnosti za kvalitetno medpredmetno prepletanje vsebin – 

npr.: orientacija, markacije, rastline in živali, vremenski pojavi itd.  

 

Načelo varnosti 

Načelo varnosti je eno najpomembnejših in se prepleta z načelom prostorske 

ustreznosti. Športni dan mora potekati na takem prizorišču, kjer bo učitelj lahko 

kar najbolje poskrbel za varnost vseh udeležencev. Predhodno mora oceniti 

potencialne nevarnosti in ustrezno ukrepati, da se le-te odstranijo oz. 

zmanjšajo.  

Po posodobljenem učnem načrtu za športno vzgojo (2011, str.: 43-44) mora 

učitelj upoštevati naslednja splošna izhodišča za varnost: 

− spoštovanje normativov (velikost vadbene skupine, posebni normativi pri 

plavanju in smučanju); 

− upoštevanje osnovnih načel varnosti (primerna osebna oprema in 

urejenost vadečih, primerno orodje in pripomočki, zaščita vadbenega 

prostora, pozornost pri pripravljanju in pospravljanju orodja, upoštevanje 

vremenskih razmer, prilagajanje vsebin, metodičnih postopkov, 

organizacije vadbe in obremenitev sposobnostim, znanju in 

zdravstvenemu stanju učencev, doslednost pri uporabi zaščitne opreme, 

upoštevanje načel pomoči in varovanja, primerno ogrevanje pred vadbo); 

− nadzor nad učenci; 

− seznanjanje učencev z nevarnostmi pri vadbi v telovadnici, na igrišču, v 

gorah, na smučišču, v vodi in ob njej. 

Učitelj mora biti posebej pozoren na brezhibno opremo ter prepisane normative 

o številu otrok v skupinah in številu spremljevalcev pri posamezni dejavnosti.  

 

Načelo prilagojenosti interesom učencev in tradiciji kraja 

Pri tem načelu gre za sodelovanje učencev in učiteljev pri načrtovanju vsebin 

športnih dni. Učitelj se mora zavedati, da športne dni načrtujemo za učence in 

da je eden od pomembnih ciljev to, da učenci na športnih dneh uživajo. Če 
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bodo imeli besedo pri načrtovanju programa, je več možnosti, da bodo učenci 

zadovoljni s potekom športnega dne, zato jih je smiselno čim bolj aktivno 

vključiti v načrtovanje. Pomembno je upoštevati tudi športno tradicijo domačega 

kraja. 

 

2.2.6 Možne težave pri načrtovanju in izvedbi športnega dne 

Že Podjed (1987) je izpostavil vrsto problemov, ki se lahko pojavljajo pri 

načrtovanju in izvedbi športnih dni in večina le-teh je aktualnih še danes. Ločil 

jih je na probleme objektivne in subjektivne narave. 

 

PROBLEMI OBJEKTIVNE NARAVE 

Sem sodijo predvsem finančni in prostorski pogoji ter pomanjkanje literature.  

Finančni in prostorski pogoji so pogosto med seboj močno prepleteni – slabi 

prostorski pogoji so pogosto odraz pomanjkanja finančnih sredstev. Kljub temu 

da naj bi športni dnevi potekali v naravi in nas zato slabi šolski prostorski pogoji 

ne bi smeli omejevati, pa tu ostajajo finančne omejitve. Športni dnevi se 

pogosto izvajajo z minimalnimi finančnimi stroški, zato morajo učitelji idealna 

prizorišča za izvajanje športnih dni pogosto nadomestiti z manj ustreznimi 

prizorišči. Te probleme se vseeno da uspešno nadomestiti s prilagojeno 

vsebino in dobro organizacijo športnega dne.  

Problem pomanjkanja literature se je od leta 1987 že zmanjšal, vendar do neke 

mere ostaja. 

 

PROBLEMI SUBJEKTIVNE NARAVE 

Ti problemi izhajajo predvsem iz kadrovskih težav in ustvarjajo kopico težav, ki 

se odražajo predvsem na vsebini in pri organizaciji športnih dni. Jurak in Kovač 

(2012) probleme subjektivne narave dalje delita na didaktične in organizacijske 

pomanjkljivosti. 

 
Didaktične pomanjkljivosti 
(Povzeto po Kovač in Jurak, 2012) 

− Doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev: to predstavlja problem 

predvsem, kadar športni dan organizirajo zunanji izvajalci. V tem primeru 
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je potrebno z didaktičnega vidika dobro razmisliti, kdaj in kako vključiti 

zunanje ponudnike in kaj od njih zahtevati glede vzgojno-izobraževalnih 

učinkov.  

− Fiziološka učinkovitost vsebin: potrebno je dobro razmisliti, katere 

vsebine otrokom ponujajo dovolj intenzivno in dolgotrajno fiziološko 

učinkovitost in se izogniti vsebinam, ki tega ne omogočajo (npr.: kros, 

nezahtevni pohodi, jahanje, kopanje itd.). 

− Poučnost športnih dni: skladno z načelom medpredmetnega 

povezovanja je v okviru športnih dni potrebno poskrbeti tudi za poučnost 

športnega dna in izkoristiti možnosti, ki nam jih ponujajo aktivnosti v 

naravi. 

− Zanimivost in prijetnost športnih dni: kljub vsem (predvsem finančnim in 

prostorskim) omejitvam je potrebno poskrbeti predvsem za to, da bodo 

športni dnevi učencem zanimivi, prijetni in da jih bodo pritegnili k športu, 

kar dosežemo predvsem z dobro organizacijo.  

 

Organizacijske pomanjkljivosti 
(Povzeto po Kovač in Jurak, 2012) 

− Športni dnevi naj bi bili celodnevne športne aktivnosti: to se velikokrat 

krši, saj šole zahtevajo, da se otroci vrnejo v šolo do kosila (to je zopet 

povezano s finančnim vidikom).  

− Smiselno naj bi bili razporejeni skozi celo leto: športni dnevi so pogosto 

»mašilo« in se organizirajo takrat, ko je potrebno izprazniti šolo zaradi 

drugih razlogov ali v soboto s športnim dnevom nadomeščajo dela prost 

dan. To velikokrat ni smiselno, saj je potrebno športne dni izpeljati takrat, 

ko so vremenski pogoji najboljši za kvalitetno izpeljavo športnega dne.  

− Športni dnevi naj bi bili namenjeni vsem učencem: vsebina športnega 

dneva naj bi bila taka, da lahko sodelujejo prav vsi učenci, ne glede na 

njihove gibalne sposobnosti (pri tem moramo biti posebej pozorni na 

učence s posebnimi potrebami). Ravno tako je športni dan potrebno 

organizirati tako, da se ga bodo lahko udeležili vsi učenci, ne glede na 

socialno-ekonomski status družine oz. zagotoviti rezervni finančni sklad 

za tiste otroke, ki nimajo denarja za plačilo programa. 
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− Možnost medsebojnega sodelovanja med učenci in učitelji celotnega 

učiteljskega zbora: to je eden od pomembnih socialnih ciljev – športni 

dan je namenjen tudi boljšemu spoznavanju učitelja in učencev, zato je 

pomembno, da učitelji ta vidik izkoristijo.  

− Pomanjkljivi normativi: Jurak in Kovač (2012) opozorita na pomanjkljivost 

šolske zakonodaje na tem področju, saj normativi za oblikovanje skupin 

niso dovolj natančno opredeljeni. 

− Varnost udeležencev: potrebno je izdelati natančnem varnostni načrt in z 

njim seznaniti vse učitelje, ki sodelujejo pri izpeljavi športnega dne. 

Potrebno je zagotoviti tudi to, da so vsi učenci, ki se udeležijo športnega 

dne, zavarovani. O varnosti mora učitelj obvestiti tudi starše, da otroku 

zagotovijo ustrezno in varno opremo. 

− Ustreznost kompetenc strokovnega kadra: spremljevalci so pogosto 

učitelji, ki se zaradi svojega pomanjkljivega znanja ali slabše telesne 

pripravljenosti težko vključijo v izpeljavo športnega dne. 

− Z zunanjimi ponudniki naj šola sklene pogodbo o izpeljavi programa: če 

športni dan izvajajo zunanji izvajalci, se mora vodja športnega dne 

prepričati o ustreznosti vsebin in organizacije ter o usposobljenosti kadra. 

− Financiranje športnih dni ni sistemsko urejeno: čeprav so športni dnevi 

del obveznega programa in učni načrt zahteva, da se izvajajo izven 

šolskih prostorov ali celo izven kraja bivanja, ni zagotovljenega 

finančnega vira za pokritje materialnih stroškov. To otrokom iz socialno 

šibkejših družin močno otežuje ali celo onemogoča udeležbo.  

 

Športni dan je s svojo specifičnostjo velika popestritev rednega pouka in z 

natančno organizacijo učiteljem ponuja bogato paleto izobraževalnih, 

socializacijskih in vzgojnih trenutkov. Kljub temu da so za šolo in starše 

velikokrat finančno breme, je pomembno, da šole čim bolje izkoristijo raznolike 

možnosti, ki jih športni dnevi ponujajo.  
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2.3 Šola v naravi  

»Šola v naravi je opredeljena kot posebna vzgojno-izobraževalna oblika, katere 

bistvo je tem, da cel razred ali nekaj vzporednic odide za nekaj časa v neko 

naravno, čim manj urbano okolje zunaj kraja stalnega bivanja (k morju, reki, 

jezeru, v gozd, gore, zasneženo naravo in podobno), kjer se v posebnih 

okoliščinah in po posebnem vzgojno-izobraževalnem programu nadaljuje 

smotrno pedagoško delo.« (Kristan, 1986, str.: 8) 

Šolo v naravi opredeljujemo torej kot posebno organizacijsko obliko 

pedagoškega dela, ki poteka v naravnem okolju. »Šola v naravi je nastala v želji 

naučiti učence osnovnih šol plavati in smučati, vendar je bil ta cilj kmalu 

presežen – predvsem pri učiteljih, ki so šolo v naravi pojmovali kot priložnost, 

da z neposrednim učenjem v naravi izobrazijo in vzgojijo mladega človeka za 

dejavno življenje v naravi in z naravo, ob tem pa mu pomagajo vse to vgraditi 

tudi v njegov vrednostni sistem. Cilj teh učiteljev je zgraditi sodoben in domiseln 

vzgojni projekt, pri čemer je osnovni vsebinski sklop narava z različnih zornih 

kotov in v različnih povezavah.« (Štebe, 2004, str.: 259) 

 

Koncept šole v naravi (2001, str.: 4) šolo v naravi definira takole:  

»S specifično organizacijo dela šola v naravi uresničuje predvsem program, 

katerega cilji, dejavnosti in vsebine iz več učnih načrtov so vezani na drugačno 

izvedbo (na primer terensko delo, projektne naloge, športne dejavnosti) in za 

katerega je zlasti pomembno medpredmetno povezovanje in prepletanje znanja 

različnih predmetnih področij ter vpetost v naravni in družbeni prostor, to je 

povezava z okoljem, v katerem šola v naravi poteka. 

Program šole v naravi se za skupine učencev praviloma izvaja v naravnem 

okolju. Prav ta specifična organizacijska oblika zagotavlja večjo možnost 

izvajanja vseh elementov socialnointegracijske vloge vzgojno-izobraževalnega 

programa.«  

 

Po Kovač in Jurak (2012) pa je šola v naravi posebna organizacijska oblika dela 

in je več kot klasičen pouk, temelji namreč na izvedbi zunaj šolskih prostorov, 

po možnosti celo zunaj urbaniziranih okolij. Tako šola lažje uresničuje nekatere 

cilje, ki jih ne more uresničiti v okviru rednega pouka (npr.: ekološko 
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ozaveščenje, spoštovanje narave, naravne in kulturne dediščine, fiziološka 

učinkovistost itd.), so pa izjemno pomembni v otrokovem in mladostnikovem 

razvoju. 

 

Pri šoli v naravi je torej bistveno, da učni proces poteka v naravnem okolju, 

zunaj kraja stalnega bivanja, kjer s specifičnimi oblikami dela uresničujemo 

predvsem cilje učnega načrta, ki jih v okviru rednega pouka v učilnici težje 

dosežemo.  

 

2.3.1 Šola v naravi v učnem načrtu 

Šola v naravi po posodobljenem učnem načrtu za športno vzgojo (2011) spada 

med dejavnosti, ki jih šola (lahko) ponudi, vključevanje učencev pa je 

prostovoljno. V obvezeni program, ki ga po učnem načrtu šole morajo ponuditi, 

spadata šoli v naravi s poudarkom na plavanju in šola v naravi z zimskimi 

dejavnostmi (smučanje, tek na smučeh in druge zimske dejavnosti) v drugem 

triletju. Učni načrt sicer priporoča, da šola ponudi tudi druge oblike 

večdnevnega bivanja v naravi (npr.: šola v naravi z vsebinami pohodništva ali 

šola v naravi, pri čemer se učenci seznanijo z različnimi športi v naravi, 

orientacijo, preživetjem v naravi, ekološkimi vprašanji, naravno in kulturno 

dediščino ter programom prve pomoči), ni pa obvezno.  

Po posodobljenem učnem načrtu za športno vzgojo (2011) naj bi šola v naravi 

potekala zunaj kraja stalnega bivanja, prepletala pa naj bi vsebine športa, 

naravoslovja, družboslovja, glasbenega in likovnega izražanja. Je tudi izjemna 

priložnost za spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov med učenci, saj nudi 

možnost poglobljenega spoznavanja in drugačnega skupnega sodelovanja 

učiteljev ter učencev. 

Pri izpeljavi šole v naravi je potrebno upoštevati tudi koncept šole v naravi 

(2001), ki predlaga, da mora šola pri organizaciji šole v naravi upoštevati načelo 

enakih možnosti in prostovoljnosti, to je pomagati učencem, katerih starši ne 

morejo zagotoviti sredstev za vključevanje otrok v program, upoštevati 

posebnosti posameznih otrok (na primer zdravstveno stanje) in zagotoviti 

ustrezen programa za učence, ki se ne vključijo v šolo v naravi. 
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2.3.2 Vsebine šole v naravi 

Po posodobljenem učnem načrtu za športno vzgojo (2011) so šole dolžne 

ponuditi dve šoli v naravi: šolo v naravi s poudarkom na plavanju in šolo v 

naravi z zimskimi dejavnostmi. 

V poletni šoli v naravi naj bi se otroci naučili teoretične in praktične vsebine 

plavanja (tehniko plavanje, samoreševanje, pomen plavanja, lastnosti vode ...). 

Zimska šola v naravi naj bi zagotovila smučarsko pismenost, med praktičnimi 

vsebinami pa naj bi se ponudile igre na snegu, sankanje, drsanje, hoja in 

drsenje na tekaških smučeh in smučanje; začetne in nadaljevalne oblike 

smučanja in uporaba smučarski naprav. Med teoretičnimi vsebinami bi se 

ponudile naslednje vsebine: vrste snega, ogrevanje pred vadbo, pravila vedenja 

na smučišču (FIS pravila), drsališču in sankališču, nevarnosti na smučišču, 

drsališču in sankališču ter ravnanje v primeru nesreče in oprema za zimske 

športe. 

 

2.3.3 Cilji šole v naravi 

Cilji šole v naravi se po posodobljenem učnem načrtu za športno vzgojo (2011) 

delijo na splošne in operativne ter so identitčni splošnim in operativnim ciljem 

športnega dne. Navedeni so že v poglavju 2.3.4. 

 

Po Kovač in Jurak (2012) je temeljni namen v naravnem okolju s pomočjo 

medpredmetnih povezav spoznati in razumeti vlogo športnih dejavnosti v 

osebnem (vloga fiziološke učinkovitosti športne dejavnosti pri varnovanju 

zdravja; preživetje v naravi) in družbenem kontekstu (pomen varovanja okolja, 

naravne in kulturne dediščine), saj številne prostočasne športne dejavnosti 

potekajo v naravi. Večdnevna dejavnost pa povečuje trajnost in kakovost 

znanja. 

 

Ista avtorja (2012, str.: 48–49) se posvetita tudi temeljnim ciljem, ki jih 

največkrat uresničujemo s to organizacijsko obliko: 

− seznaniti učence z različnimi možnostmi ukvarjanja s športi v naravi v 

prostem času ter jih usposobiti za samostojno športno udejstvovanje v 

poznejših starostnih obdobjih; 
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− naučiti učence tistih športnih dejavnosti, ki jih ne moremo izpeljati med 

rednim poukom (plavalna in smučarska pismenost); 

− razumeti športno dejavnsot v širšem družbenem kontekstu (pomen 

ohranjanja naravnih in kuturnih značilnosti pokrajine; odgovorno ravnanje 

do naravnega in družbenega okolja, vloga športa v trajnostnem razvoju 

okolja); 

− razumeti šport v ožjem, osebnem kontekstu: 

o izbor dejavnosti naj bo primeren glede na sposobnosti, 

zdravstveno stanje in motivacijo; 

o s primerno, fiziološko učinkovito dalj časa trajajočo športno 

dejavnostjo nadomestiti pomanjkanje gibanja; 

o razumeti odzivanje organizma na napor; 

o razumeti pomen športa v skrbi za osebno zdravje; 

o spodbujati odgovornost za lastno varnost in zdravje; 

− vplivati na razvoj učencev; 

− spodbujati socialne in komunikacijske spretnosti in veščine; 

− spodbujati samostojnost; 

− samozavestno premagovati napore in ovire; 

− spoštovati sebe in druge; 

− utrjevati samozavest; 

− spodbujati gibalno izražanje; 

− razvijati ustvarjalnost, kritično mišljenje in zmožnost presojanja. 

 

2.3.4 Načela šole v naravi 

Koncept šole v naravi (2001, str.: 5) predlaga devet načel, ki naj bi se jih šole 

držale pri organizaciji šole v naravi. 

1. Program šole v naravi mora biti tako oblikovan, da omogoča in spodbuja 

povezovanje med disciplinarnimi znanji (uresničuje in prepleta 

medpredmetne vsebine, na primer okoljsko vzgojo ipd.). 

2. Uvaja in spodbuja različne oblike in metode dela, predvsem tiste, ki jih 

specifična organizacija dela omogoča, na primer terensko, projektno delo 

in skupinsko delo. 
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3. Konkreten program šole v naravi (en program) zagotavlja uresničitev 

ciljev z različnih področij oziroma sklopov. Posamezni programi so 

"specifično" obarvani in enkrat poudarjajo eno, drugič drugo področje. 

4. Program šole v naravi je naravnan/usmerjen k večanju socialno-

integracijske vloge šole oziroma vzgojno-izobraževalnega procesa, zato 

spodbuja sodelovanje z okoljem, razvija nove oblike sodelovalnega 

učenja in skupinskega dela. 

5. Program mora zagotoviti avtonomnost učitelja, podpirati njegovo 

strokovnost in odgovornost oziroma omogočiti šoli suvereno izbiranje 

vsebin in ciljev šole v naravi. 

6. Program mora spodbujati sodelovanje vseh, ki so vključeni v vzgojno-

izobraževalni proces, to je učitelja, učenca, staršev in okolja. 

7. Program učencu omogoča sooblikovanje vsebin, predvsem prostočasne 

aktivnosti. 

8. Načrtovanje in organizacijo šole v naravi poudarja prikriti kurikulum, 

katerega učinke je treba pozorno spremljati. 

9. Šola v naravi je posebna organizacijska oblika dela, temelji namreč na 

izvedbi zunaj šolskih prostorov, po možnosti celo izven urbaniziranih 

okolij. 

 

2.3.5 Možne težave pri organizacji in izvedbi šole v naravi 

(Povzeto po Kovač in Jurak, 2012) 

− Šola v naravi, ki za učence ni obvezna, nadomešča obvezni dvajseturni 

plavalni tečaj: nekatere šole, ki v bližini nimajo plavalnega bazen, 

obvezni plavalni tečaj organizirajo v obliki šole v naravi – kar pa je 

sprejemljivo samo, če se ga udeležijo vsi učenci, kar včasih (predvsem 

zaradi finančnih razlogov) ni mogoče. 

− Šola v naravi še vedno ni dosegljiva vsem učencem: šola mora za 

učence, ki se šole v naravi ne morejo udeležiti, organizirati primerljiv 

program doma, kar pa je na športnem področju velikokrat skoraj 

nemogoče (npr.: smučanje). Šola v naravi največkrat ni dosegljiva prav 

tistim učencem, ki so tudi drugje izločeni in prikrajšani. Zaradi 

normativnih omejitev so velikokrat prikrajšani tudi učenci s posebnimi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Kaja Berlot – magistrsko delo 

35 

potrebami, ki se v določenih primerih ne morejo udeležiti šole v naravi, 

če z odločbo nimajo dodeljenega spremljevalca, ki bi jih spremljal.  

− Normativne pomanjkljivosti: normativi za velikost skupin pri izpeljavi 

določenih športnih vsebin v šolskih pravilnikih niso določeni.  

− Šola naj bi imela za izpeljavo šole v naravi svoj strokovni kader: večkrat 

šole nimajo dovolj kadra za izpeljavo šole v naravi s športnimi vsebinami, 

saj mora imeti strokovni kader, ki pomaga pri izpeljavi šole v naravi, 

ustrezne kompetence (licence za poučevanje plavanja, smučanja, 

gorništva ...). 

− Previdnost pri najemu zunanjih ponudnikov: potrebno je preveriti ali 

program, ki ga ponujajo zunanji ponudniki, ustreza ciljem učnega načrta 

in koncepta; ali je kraj primeren; ali je zunanji strokovni kader primerno 

usposobljen.  

 

Tako kot športni dnevi je tudi šola v naravi velika popestritev rednega pouka. 

Poleg vseh pedagoških procesov, ki potekajo v šoli v naravi, tukaj še bolj kot pri 

športnem dnevu, v ospredje prideta vzgoja in socializacija. Šola v naravi 

otrokom ponudi možnost, da se naučijo samostojnosti, skrbi zase in za svoje 

stvari. Tako otrok nase prevzema več odgovornosti za svoje stvari in svoje 

obnašanje, za kar so v domačem okolju velikokrat prikrajšani. Poleg tega se 

otrokom ponudi možnost za ukvarjanje s športi, za katere so lahko v domačem 

okolju iz različnih razlogov prikrajšani. Čeprav je šola v naravi lahko veliko 

finančno breme za šolo in starše, je v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti že 

zelo bogata ponudba kvalitetnih programov, ki so delno sofinancirani s strani 

države in zato finančno dosegljivejši.  
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2.4 Možnosti vključevanja nordijskega smučanja v program 
osnovne šole  

Zaradi današnjega sedečega načina življenja postaja skrb za zdravje in dobro 

telesno počutje opravičeno – sploh pri otrocih. Velik del skrbi za zdravje pa je 

tudi zagotavljanje redne telesne aktivnosti. Če pogledamo splošne cilje učnega 

načrta za športno vzgojo (2011) prvega in drugega triletja, želimo pri otrocih 

doseči ustrezno gibalno učinkovitost, privzgojiti zdrav življenjski slog, jim 

omogočiti usvajanje čim večih spretnosti, ki jim bodo omogočile sodelovanje v 

različnih športnih dejavnosti ter jim privzgojiti razumevanje koristnosti rednega 

gibanja in ljubezen do športa. Vsi ti cilji kažejo, da je zelo potrebno otroke v 

osnovni šoli spoznati s čim večjim številom športov – s poudarkom na športih, s 

katerimi se bodo lahko ukvarjali tudi sami rekreativno. To je posebej pomembno 

tudi zato, ker je veliko otrok v družinskem okolju iz različnih vzrokov prikrajšanih 

za raznolike gibalne izkušnje in spoznavanje s športi. 

Vključevanje nordijskega smučanja (predvsem teka na smučeh) je torej zaradi 

zgoraj naštetih razlogov zelo smiselno in potrebno. Šole so po učnem načrtu 

dolžne poskrbeti za osnovno smučarsko pismenost, vendar pri praktičnih 

vsebinah, ki so ponujene na zimskih športnih dneh in šolah v naravi, močno 

prednjači alpsko smučanje, na nordijsko pa se žal velikokrat pozabi. Ker ima 

nordijsko smučanje pred alpskim kar precej prednosti, so otroci močno 

prikrajšani, če se jim v okviru osnovne šole ne ponudi vsaj osnovnih vsebin 

nordijskega smučanja.  

Po Jošt in Pustovrh (1995) mora nordijsko smučanje postati sestavni del šolske 

športne vzgoje, s čimer bo omogočeno vsakemu otroku vsaj minimalno 

ukvarjanje z nordijskim smučanjem. Avtorja (prav tam) opozarjata na ločevanje 

osnovne in specialne športne vzgoje. Cilj »osnovne športne vzgoje«, ki poteka v 

okviru šolske športne vzgoje, je mlade naučiti osnov nordijskih smučarskih 

disciplin (tehnike posameznih disciplin) in jih navdušiti za nordijsko smučanje v 

kasnejših življenjskih obdobjih. Cilj »specialne športne vzgoje«, ki poteka v 

okviru otroških in mladinskih nordijskih športnih šol, pa je razviti visoko raven 

teoretičnega, taktičnega, tehničnega in splošnega gibalnega znanja ter 

sposobnosti in privzgojiti športniku ustrezne etične in moralno-voljne kvalitete. 

»Specialna športna vzgoja« je namenjena nadarjenim posameznikom in vsem, 
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ki želijo več; medtem ko se pri šolski športni vzgoji nordijsko smučanje pojavlja 

kot eno od sredstev vsestranskega gibalnega izobraževanja in športnega 

vzgajanja mladega človeka.  

 

Posodobljen učni načrt za športno vzgojo (2011) nam omogoča vključevanje 

nordijskega smučanja v eno ali več oblik poučevanja: 

− pri rednih urah športne vzgoje; 

− v okviru zimskega športnega dne v prvem triletju; 

− v okviru zimskega športnega dne ali športnega dne, ki je namenjen 

različnim aerobnim aktivnostim v naravi oz. spoznavanju novih športov v 

drugem triletju; 

− v zimski šoli v naravi. 

 

Pouk športne vzgoje 
Tukaj so možnosti vključevanja najbolj skope. V poštev pride samo tek na 

smučeh in še to, če imajo učenci možnost teči v bližini šole, če ima šola svojo 

opremo ter če je učitelj kompetenten za poučevanje teka na smučeh. Če so 

pogoji izpolnjeni, je vključevanje teka na smučeh v ure športa zelo dobra 

popestritev, sploh ker imajo učenci zelo radi zimske aktivnosti in ker jim to 

omogoča uro na svežem zraku (za kar so pozimi velikokrat prikrajšani).  

 

Kordež in Cvelbar (2000) predlagata naslednje aktivnosti: krajši pohod, 

elementarne in štafetne igre na tekaških smučeh, vaje za drsnost in ravnotežje, 

v kasnejših urah pa se lahko učijo tudi tehnike. Če v bližini šole ni urejene 

tekaške proge, jo lahko potepatjo tudi sami otroci, medtem ko se igrajo 

elementarne igre.  

 

Športni dan 
Športni dan nam ponuja že kar široko paleto možnosti vključevanja nordijskega 

smučanja, predvsem zato ker ga lahko izvaja zunanji ponudnik, kar pomeni, da 

šoli ni potrebno zagotoviti opreme in kadra, ampak samo prevoz do primernega 

prizorišča. V poštev pridejo tako tek na smučeh kot tudi smučarski skoki in 

nordijska kombinacija. 
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Kordež in Cvelbar (2000) za športni dan predlagata naslednje aktivnosti: daljši 

pohod na tekaških smučeh, kjer učence sproti opozarjamo na pravilno izbiro 

korakov (če je to potrebno), vendar moramo biti pozorni, da nam osnovno 

vodilo ni lepota izvedbe, temveč uživanje v stvareh, ki jih na poti srečamo in 

doživimo. Pohod se lahko izvede izven urejenih tekaških prog, po celem snegu, 

po gozdnih nespluženih poteh, po stezah, po brezpotjih skozi gozd, med 

sadovnjaki, proti vrhu hriba, da se lahko spuščamo. 

 

Šola v naravi 
Šola v naravi namreč od vseh zgoraj naštetih možnosti ponuja najboljše pogoje 

za poučevanje nordijskega smučanja. Prednost pred športnimi dnevi je 

predvsem v tem, da učenje poteka strnjeno in imajo otroci tako več časa, da 

usvojijo in utrdijo osnovno tehniko. Otrok namreč šport vzljubi šele, ko na 

smučeh stoji samozavestno in zanesljivo. V primeru, da šola izvaja zimsko šolo 

v naravi s poudarkom na alpskem smučanju, je smiselno, da otrokom ponudi 

tudi vsebine nordijskega smučanja. Že Kristan (1986) je trdil, da morajo biti v 

šoli v naravi zajete vse smučarske zvrsti: alpsko smučanje, hoja, tek in izlet na 

smučeh ter skoki na improvizirani skakalnici. Tek na smučeh ponuja tudi kar 

nekaj domov iz Centra šolskih in obšolskih dejavnosti: Bohinj, Gorenje, Peca, 

Planica, Planinka, Kranjska Gora (Center šolskih in obšolskih dejavnosti, b.d.), 

ki zagotovi kader in opremo. 

 

Ker šola v naravi traja nekaj dni, je tudi program lahko obsežnejši. Kordež in 

Cvelbar (2000) sta mnenja, da se morajo otroci spoznati vsaj z nekaterimi 

osnovnimi elementi: s hojo na tekaških smučeh, s soročnim odrivanjem, z 

dvotaktnim diagonalnim korakom, z vsemi načini teka v vzpon, z vožnjo v 

spustu in z zaustavljanjem. Obvezno je v poučevanje vključiti tudi elementarne 

in štafetne igre, saj se učenci tako na zabaven način izpopolnjujejo v tehniki in 

utrjujejo naučene elemente. 
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Šola teka na smučeh 
(Povzeto po Kordež, Kordiš, Pavčič in Cvelbar, 2000) 

Otroku igra predstavlja zabavo in način življenja, da se družijo z vrstniki in se 

čustveno sprostijo. Igra je tudi sredstvo za 

izpopolnjevanje gibalnih sposobnosti, zato jo je 

potrebo spodbujati. Tudi teka na smučeh se 

najlaže naučimo z igro, na zabaven način. Pri 

otrocih ni najbolj pomembno, da so gibi tehnično 

popolni, temveč da občutijo igrivost in radost 

gibanja na tekaških smučeh.  

 

1. Vaje za privajanje na smuči 
Vaje za privajanje na smuči so za začetnika nujne, uporabljamo pa jih tudi za 

ogrevanje pred vadbo. Otroci morajo najprej dobiti občutek za gibanje na 

tekaških smučeh na mestu, se naučiti voditi smuči in z njimi upravljati, kar 

delajo s prestopanjem vstran, čez nahrbtnike, kepe ali žoge. Naučiti se morajo 

tudi pobrati po padcu. Ko dobijo občutek za tekaške smuči in na mestu stojijo 

povsem sproščeno in varno, se učijo obračati na mestu na ravnini ali rahli 

strmini. Trenirajo lahko tudi poskakovanje z ene smučke na drugo in sonožno 

poskakovanje, opirajoč se na palici.  

 
Slika 6: Učenje pobiranja po padcu 

 

2. Hoja s palicami in brez v celem snegu in po smučini 
Hoja je prvi in za mnoge otroke tudi edini način premikanja na tekaških smučeh. 

Hoja v koloni je odlična vaja za ravnotežje in koordinacijo. Hoja po namišljeni ali 

s palicami označeni osmici je za otroke lahko zelo zabavna vaja. S hojo na 

smučeh se navajamo na skladno delo rok in nog – roka in noga na nasprotni 

strani se gibljeta hkrati naprej in nazaj, gibanje je ritmično, ritem pa sprva 

počasen. Odrivamo se tudi s palicami, ki jih vbadamo v sneg ob stopalu drsne 

noge. 

Slika 5: Učenje z igro 
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3. Vaje za drsenje 
Obvladati smuči v gibanju je prva zahtevnejša naloga smučarjev tekačev 

začetnikov. Najlaže se tega naučimo na ne preveč strmem bregu, ki mora imeti 

raven začetek in raven iztek. Takoj na začetku moramo učence naučiti 

obvladovati osnovni položaj na tekaških smučeh. Smuči so razklenjene toliko, 

kot so široki boki, noge so v kolenih in skočnih sklepih rahlo skrčene, telo je 

rahlo predklonjeno. Roke, v katerih držimo palice, so v komolcih skrčene, ne 

pritiskamo jih k telesu.  

 

Kasneje preidemo na različne zanimivejše vaje, ki jih otroci delajo med vožnjo v 

smuku; počepanje, vožnja skozi vratca iz palic, vožnja čepe, vožnja preko grbin 

in nasprotnih grbin.  

 

 
Slika 7: Vaje za drsenje 

 

4. Vaje za ravnotežje 
Dobro ravnotežje je osnovna in najpomembnejša sposobnost smučarjev 

tekačev, ki se jo morajo učiti že takoj na začetku. Najbolj učinkovite so vaje, kjer 

mora smučar čim dlje drseti na eni smučki, druga pa je s celo površino ali pa le 

z enim delom dvignjena od tal.  

 

Za dobro ravnotežje so učinkovite in zanimive vaje v dvojicah ali trojicah med 

vožnjo v smuku brez palic. Partnerja se držita za roke, med vožnjo dvigata 

izmenoma eno in drugo smučko – krivino, zadnji del ali celo smučko, vozita 

mimo ali okrog ovir na progi, podajata si predmet – žogo, smrekovo vejico, 
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kepo, kapo, rokavico, pobirata predmete s tal, prestopata v vzporedno smučino 

in druge vaje. 

 

5. Vožnja v smuku 
Tekaška proga je speljana po ravnini, v vzpon in po bregu navzdol. Če je spust 

bolj strm ali slabše obvladamo tehniko, se spuščamo v visoki drži. V srednji – 

počivalni drži se spuščamo, kadar spust ni preveč zahteven. Kadar želimo 

dosegati večje hitrosti, pa se spuščamo v tekmovalni drži, ki je precej nizko v 

čepu. 

 
Slika 8: Vožnja v smuku 

 

6. Zavoj s prestopanjem 
Za spremembo smeri med vožnjo po bregu navzdol najpogosteje uporabljamo 

zavoj s prestopanjem. Tik preden začnemo zvijati, se spustimo s telesom nizko, 

da laže zadržimo ravnotežje. Nato prenesemo težo telesa na zunanjo smučko, 

notranjo pa prestavimo škarjasto v zavoj. Od zunanje smučke se odrinemo in jo 

pristavimo k notranji. To gibanje ponavljamo do želene spremembe smeri ali do 

zaustavitve. 

 

7. Polpluženje, pluženje, plužni zavoj 
Za upočasnitev ali za zaustavitev lahko uporabljamo polpluženje ali pluženje.  

Polpluženje: med smukom naravnost izplužimo z eno smučko. Koleno te noge 

pritisnemo naprej in navznoter, peto pa navzven.  

Pluženje: smučki postavimo v plužni položaj, tako da sta krivini le malo 

razmaknjeni, zadnja dela pa močno narazen. Kolena pritiskamo navznoter, telo 

je vzravnano, boki pa potisnjeni naprej, palice so s krpljicami obrnjene nazaj. 

Dvojice: dva tekača se postavita drug za drugim v plužni položaj. Med vožnjo v 

plugu se držita za palice, ki jih ves čas ne smeta izpustiti. 
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Vlak: čimveč otrok se prime okrog pasu in se spusti po 

blagem bregu navzdol. V vrsti so najmanj trije otroci. 

Lahko naredimo tudi več kolon, ki tekmujejo, katera bo dlje 

vzdržala brez padca. 

 

8. Paralelni zavoj 
Za spremembo smeri na trdenem, širokem in gladkem terenu lahko 

uporabljamo paralelni zavoj. Smuči so vzporedne in rahlo razmaknjene. 

Značilno je intenzivno spuščanje in dvigovanje težišča. Kolena močno 

potiskamo k bregu, trup pa je obrnjen v drugo smer.  

 

9. Odrivanje s palicami 
Pri vseh korakih klasične in drsalne tehnike teka 

na smučeh se odrivamo s palicami. Odriv je 

lahko soročen ali pa izmeničen.  

 

Veslanje – kajak: z obema nogama klečimo na smučeh. Palice primemo na 

sredini tako, da je ena krpljica na eni, druga pa na drugi strani smuči. Palice 

vbadamo v sneg izmenično na eni in na drugi strani tako, da posnemamo 

kajakaše pri veslanju. 

 

Vesljanje – kanu: z eno nogo čepimo, z drugo pa pokleknemo na drugo 

smučko. Obe palici držimo skupaj s krpljicami obrnjenimi navzdol. Najprej 

vbadamo samo na eni, nato pa na drugi strani smuči – posnemamo kanuiste. 

Soročni odriv s palicami: palici hkrati prenesemo naprej. V sneg jih vbodemo 

približno na sredini prednjega dela smučke. Ročaji palic so pred krpljicami. Ko 

vbodemo, so roke v komolcih rahlo pokrčene, komolci pa obrnjeni navzven. S 

palicami se odrivamo in hkrati drsimo po vzporednih smučeh. Noge v kolenih so 

le rahlo upognjene, s telesom se predklanjamo največ do vodoravnega 

položaja. Odriv z rokami je končan, ko sta palici za telesom podaljšek 

iztegnjenih rok. Takoj po odrivu z rokami se vzravnamo in se pripravimo na nov 

odriv.  

 

  

Slika 9: Vlak 

Slika 10: Odrivanje s palicami 
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Slika 11: Lovljenje 

Slika 12: Pobiranje palic 

10. Elementarne igre 
Elementare igre, ki jih otroci sicer že poznajo, so na tekaških smučeh lahko 

prav zabavne, hkrati pa so odlična vaja za razvijanje osnovnih gibalnih 

sposobnosti.  

 

Lovljenje: lovljenje na tekaških smučeh je odlična 

elementarna igra za otroke in odrasle. Z njo na 

igriv način razvijamo ravnotežje, koordinacijo in 

občutek za drsenje. Za lovljenje sprva izberemo 

raven teren, kasneje pa lahko tudi bolj razgiban 

teren. 

 

Črni mož: otroci odložijo palice in se zberejo na eni strani označenega prostora. 

Na drugi strani je črni mož, ki je obrnjen proti skupini. Na poziv Kdo se boji 

črnega moža?, stečejo drug proti drugemu. Med tekom proti drugi skupini se 

skuša črni mož dotakniti čim več otrok. Igre je konec, ko so vsi otroci na strani 

črnega moža. 

 

Črno-belo: dve skupini tekačev stojita v koloni. Z boki sta obrnjeni druga proti 

drugi in razmaknjeni 2 do 3 m. Na znak učitelja začne klicana skupina loviti 

tekače iz nasprotne kolone. Nasprotna skupina se umika proti označenemu 

koncu igralnega prostora, ujeti tekači pa se pridružijo skupini, ki jih je ujela. Igre 

je konec, ko so vsi tekači na eni strani.  

 

Pobiranje palic: na določeni razdaliji od vrste 

tekačev je ena palica manj, kot je otrok. Na znak 

vsi stečejo po palice. Tisti, ki ostane brez nje, 

izpade. Vsakič vzamemo eno palico stran. Zmaga 

tekač, ki je dobil zadnjo palico.  

 

11. Dvotaktni diagonalni korak 
Z vajami in igricami, ki smo jih vadili doslej, smo se dobro razgibali, se ogreli, si 

pridobili ravnotežje in koordinacijo ter se navadili na opremo in drsenje. Zdaj 

lahko začnemo z učenjem najpomembnejšega dela tehnike teka – dvotaktnim 
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diagonalnim korakom. Dvotaktnim, ker se gibanje začne in konča v dveh taktih, 

in diagonalnim, ker se nasprotna roka in noga gibljeta hkrati naprej in nazaj – 

roki in nogi sta v diagonali. 

 
Slika 13: Dvotaktni diagonalni korak 

 

Vaje brez palic: 

− z rokami zamahujemo na mestu, telo je v osnovnem položaju, ne 

sukamo ramen, ne zibljemo se v kolenih; 

− iz hoje prehajamo v drsenje, pri tem je cela smučka na tleh; 

− čim dlje drsimo po vsaki smučki – aktivnejši prenost teže; 

− iz osnovnega položaja se z eno smučko odrinemo in po drugi zdrsimo, 

nato se spet vrnemo v prvotni položaj; vajo izvajamo z obema nogama; 

− dvotaktni diagonalni korak brez palic v različnih ritmih. 

 

Vaje s palicami: 

− na mestu zamahujemo z rokami, palice držimo na sredini; 

− med drsenjem postopno spuščamo palice na sneg; 

− palice le vlečemo za sabo in jih še ne vbadamo aktivno; 

− izmenično odrivamo z rokami, čim dlje drsimo po vsaki smučki, čim bolj 

aktivno prenašamo težo telesa. 

 

Pri dvotaktnem diagonalnem koraku moramo paziti na prenašanje teže telesa. 

Z odrivne na drsno smučko jo prenesemo šele, ko so stopala vzporedno. Tako 

lahko povsem izkoristimo zamah z nogo za gibanje naprej. Noga je po odrivu 

sproščeno iztegnjena za telesom. Palice zabadamo ob prstih drsne noge 

poševno, tako da so ročaji vedno pred krpljicami. Po odrivu je palica za telesom 

v podaljšku roke, naslonjena le na dva prsta. Dlan je odprta in obrnjena 

navzgor. 
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12. Tek v vzpon 
V vzpon lahko tečemo z dvotaktnim diagonalnim korakom. Lahko se vzpenjamo 

v razkoraku ali pa bočno diagonalno. 

 

13. Korak s soročnim odrivom 
V rahel vzpon ali pri slabi drsnosti v ravnimi tečemo s korakom s soročnim 

odrivom. Za učenje tega koraka uporabljamo naslednje vaje: 

− Skiro: vsak tekač ima le eno smučko in stoji z njo v zunanju smučini. Po 

njej drsi, z drugo nogo pa se odriva ob smučini, kot pri vožnji s skirojem. 

− Skiro v dvojicah: tekača v paru snameta zunanjo smučko, drugo pa 

postavita vsak v eno smučino. Primeta se čez ramena ali okrog pasu in 

oddrsata na drugo stran. Vajo delamo tudi kot štafetno igro. 

− Korak s soročnim odrivom: z eno nogo se od snega odrinemo, po drugi 

pa zdrsimo naprej. Odrivna noga je zdaj za telesom iztegnjena. Ob 

odrivu z rokami zamahnemo z njo naprej, tako da jo priključimo k stojni 

nogi, po kateri drsimo v smučini. Zamah z nogo se imenuje tudi 

pospeševalni korak, ker na ta način pospešujemo hitrost. 

 

14. Štafetne igre 
S štafetnimi igrami lahko na sproščen način utrjujemo že naučene tehnike teka. 

Otroci zelo radi tekmujejo, sproščena igra pa jih ne utruja in so lahko dlje 

motivirani.  

 

Dve ali več ekip tekmuje med seboj. Otroci vsake ekipe so razdeljeni v dve 

skupini, ki si stojita nasproti vsaka na svoji strani igralnega prostora. Na 

učiteljev znak vsi prvi v ekipah stečejo na nasprotno stran, se tam dotaknejo 

drugega, ki ima enako ali pa drugačno nalogo. Štafeta je končana, ko vsi 

tekmovalci opravijo svoje naloge, zmaga pa seveda tista ekipa, ki prva v celoti 

opravi vse naloge. 

 

Štafeto lahko izvajamo tudi tako, da so vsi tekači za štartno linijo na eni strani 

igralnega prostora. Prvi v koloni stečejo okrog predmeta ali znaka na drugi 
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strani in se vrnejo nazaj na izhodiščno mesto, kjer se dotaknejo naslednjega 

člana ekipe. Določimo različne naloge: 

− tek v različnih tehnikah (dvotaktni diagonalni korak, soročno odrivanje, 

tek brez palic, veslanje kajak, veslanje kanu); 

− prenašanje predmeta (žoge, palice, kepe ...); 

− štafeta v krogu z nalogami. 

 

15. Drsalna tehnika 
Drsalna tehnika je prijeten in zelo učinkovit način gibanja na smučeh, saj z manj 

energije dosežemo večjo hitrost kot pri klasičnem teku. Značilno za to tehniko 

je, da ves čas drsimo po škarjasto postavljenih smučeh in se od njih odrivamo. 

Odrivamo se z drseče smučke, za razliko od klasične tehnike, kjer se pri odrivu 

smučka za trenutek zaustavi. Pri drsalni tehniki smučka drsi plosko po snegu, 

odrivamo pa se z njenega notranjega roba. Odrivamo se s celim stopalom.  

 

Za dobro drsenje je poleg dobro pripravljenih smuči potrebno odlično 

ravnotežje, tekoč ritem in dobra gibljivost. Zato se najprej učimo klasično 

tehniko in šele potem drsalno. 

 

Aktivnosti: 

− tekači s prestopanjem rišejo v sneg najprej kroge, potem pa osmice; 

− po dva tekača zvežeta palice – eden je v središču kroga in se vrti, drugi 

se drži na drugem koncu zvezanih palic in se s prestopanjem giblje v 

krogu. 

 

 
Slika 14: Drsalna tehnika 
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Slika 15: Dvojni drsalni korak 

16. Dvojni drsalni korak 
Dvojni drsalni korak je element drsalne tehnike, pri katerem se ob izmeničnem 

odrivanju z nogami soročno odrivamo na vsak drugi korak. 

 

Vaje za učenje dvojnega drsalnega koraka: 

− drsanje brez palic – roke so pokrčene, dlani pa pred prsmi sklenjene, 

prsti so obrnjeni naprej; črto nos-koleno-stopalo nadzorujemo tako, da je 

projekcija kolena nad prsti drsne noge; 

− drsanje brez palic s spredaj prekrižanimi rokami – komolci so v višini 

ramen; 

− drsanje brez palic z izmeničnim zamahovanjem z rokami; 

− drsanje brez vbadanja palic, palice držimo spredaj vodoravno v širini 

ramen; 

− med drsanjem na vsak odriv z nogo 

naredimo velik čelni krog (ob zaključku 

odriva drsimo po vzravnani, rahlo 

pokrčeni nogi, roke pa so takrat v najvišjem 

položaju).  

 

Tehnika dvojenga drsalnega koraka: odrinemo se z notranjega roba smučke, ki 

se pri tem ne zaustevi. Zdrsimo po plosko položeni smučki, odrivno smučko 

nekoliko dvignemo od snega in jo pritegnemo k drsni smučki. Pazimo, da je kot 

smučke čim manjši, da popolnoma prenesemo težo telesa na drsno smučko in 

da se odrivamo čez celo stopalo.  

 

17. Enojni drsalni korak 
Pri enojnem drsnem koraku se ob vsakem odrivu z nogo soročno odrinemo tudi 

s palicami. Med drsenjem se dvignemo na stojni nogi, k njej priključimo nihajočo 

nogo in z rokami zamahnemo naprej. Palici vbodemo hkrati, s pokrčenimi 

rokami in komolci rahlo obrnjenimi navzven in se z njimi odrinemo. Sledi odriv z 

nogo. Ko je odriv končan, prenesemo težo diagonalno naprej na drsečo smučko 

in se ponovno vzravnamo. Ta korak zahteva največ ravnotežja in dober prenos 
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teže telesa na stojno nogo. Ker se 

uporablja pri velikih hitrostih je kot 

med obema smučkama majhen.  

 
Slika 16: Enojni drsalni korak 

18. Poldrsalni korak 
Poldrsalni korak je kombinacija soročnega odrivanja in odrivanja z eno nogo 

vstran. Ena smučka ves čas drsi v smučini, z drugo pa se odrivamo tako, da jo 

škarjasto postavljamo na sneg. Ko prestavimo smučko škarjasto vstran, nanjo 

prenesemo težo telesa, da se potem lahko od nje odrinemo. S tem pospešimo 

hitrost. Smučko škarjasto postavljamo na sneg tako, da smo s stopalom vsaj za 

polovico dolžine stopala pred stopalom drsne noge. Soročni odriv se začne 

pred odrivom z nogo. 

 

19. Tek v vzpon 
Zelo učinkovit način teka v vzpon (ob slabi drsnosti pa tudi v ravnini) je 

nesimetrični dvojni drsni korak ali veslanje. Podoben je dvojnemu drsalnemu 

koraku, le da tu palici ne vbadamo hkrati in da se izrazito opremo na prednjo – 

oporno roko. Pri manjših hitrostih in večjih vzponih lahko uporabljamo tudi 

diagonalni drsalni korak, ki je primeren predvsem za šibkejše tekače. 

 

20. Igre z žogo 
Otroci imajo igre z žogo radi, zato jih čim večkrat uporabimo tudi na snegu. Ker 

jih čustveno zaposlijo, ne razmišljajo o tehniki in nekateri gibi se zato hitreje 

avtomatizirajo. 

 

Zbijanje z žogo: prostor ogradimo s palicami, nekdo v skupini ima žogo in skuša 

zadeti druge, ki pred žogo bežijo, jo lovijo, se ji umikajo ali pa jo pobirajo s tal. 

Če je tekačev več, je lahko v igri več žog. Zadeti lahko tudi opravi kazensko 

nalogo in se vrne v igro.  

 

Rokomet: rokometno polje in vrata označimo s palicami. Igramo po prirejenih 

pravilih. 
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Zaporedne podaje: otroke razdelimo v dve enakoštevilčni skupini. Otroci ene 

skupine si med seboj podajajo žogo. Skušajo doseči deset zaporednih podaj, 

da dobijo eno točko. Nasprotna skupina jim hoče vzeti žogo in sama doseči 

deset zaporednih podaj za točko. Skupina, ki prej doseže npr. tri točke, zmaga. 

 

21. Tekmovanje na poligonu 
Za konec lahko priredimo tekmovanje na krožni 

progi dolgi od 400 do 600 m (lahko tudi več), v 

različnih tehnikah. Progo razdelimo na odseke in 

vnaprej določimo, v kateri tehniki je potrebno 

določen odsek preteči. Proga naj ima vsaj tri 

vzpone in spuste, vmes pa ravninske odseke. 

Tehniko na določenem odseku prilagajamo 

terenu. Merimo lahko čas, lahko pa točkujemo 

izvedbo posameznega elementa tehnike. Vmes 

lahko vključimo tudi zabavnejše naloge: zadevanje cilja, pobiranje in prenašanje 

predmetov, napihovanje balona, oblačenje in slačenje bunde, hoja vzvratno ... 

 

22. Pohod na tekaških smučeh 
Pohod na tekaških smučeh je za vsakogar, še posebej pa za otroke, posebno 

doživetje. Za pohod se je treba dobro pripraviti, pravilno izbrati smer in 

težavnost pohoda ter vzeti pijačo in malico s seboj.  

Pohod še dodatno popestrimo s hojo po opisani poti, ko med enim in drugim 

listkom z opisom poti, premagujemo različne terenske ovire. 

Otroci se zelo radi igrajo »iskanje zaklada«. Na terenu skrijemo listke z opisom 

poti, listek pa je skrit pri »zakladu« (zanimivem drevesu, točki lepega razgleda, 

živalski sledi v snegu, planinski koči ...), zadnji »zaklad« pa je vrečka s 

sladkarijami. 

Posebno doživetje pa je za otroke nočni pohod. V času svetle noči, ob polni 

luni; se odpravimo na pohod. Žepno baterijo ima s seboj samo učitelj, uporabi jo 

samo v izrednih primerih. 

 

 

Slika 17: Tekmovanje na poligonu 
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Slika 18: Orientacija 

23. Orientacija na tekaških smučeh 
Orientacijo na tekaških smučeh izpeljemo na terenu, kjer je več prepletenih 

tekaških prog ali sledi z tekaškimi smučmi. Tekač mora oceniti, katera pot bo, 

glede na vrisano točko na zemljevidu, najprimernejša. 

 

Možnosti za vključevanje nordijskega smučanja v 

program prvega in drugega triletja je zares veliko. In ker 

smo našli veliko pozitivnih učinkov ukvarjanja z 

nordijskim smučanjem, predvsem s tekom na smučeh, 

ter veliko prednosti nordijskega smučanja pred alpskim, 

si želimo, da bi se učitelji bolj potrudili z vključevanjem 

teh vsebin.  
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3.0 CILJI 

Glede na predmet in problem smo si zastavili naslednje cilje raziskave: 

C1: Ugotoviti, koliko šol v svojem letnem učnem načrtu ponuja vsebine 

nordijskega smučanja. 

C2: Ugotoviti, zakaj šole ne ponujajo vsebin nordijskega smučanja. 

C3: Ugotoviti, ali učitelji vedo, kaj je nordijsko smučanje, ter ali menijo, da bi se 

otroci v prvem in drugem triletju morali spoznati z nordijskim smučanjem. 

C4: Ugotoviti, ali bi bile šole zainteresirane za izvajanje zimskega športnega 

dne z vsebinami nordijskega smučanja, če bi zunanji ponudnik priskrbel 

kadrovske in materialne pogoje.  

C5: Ugotoviti, ali se zainteresiranost šol za vključevanje nordijskega smučanja v 

svoj letni učni načrt razlikuje glede na regijo. 
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4.0 HIPOTEZE 

Skladno s postavljenimi cilji smo opredelili naslednje hipoteze: 

H1: V svojem letnem učnem načrtu vsebine nordijskega smučanja ponuja 

približno 10 % slovenskih šol.  

H2: Ključna vzroka, da šole ne ponujajo vsebin nordijskega smučanja, sta 

pomanjkanje kadra in pomanjkanje materialnih pogojev.  

H3: Učitelji vedo, kaj je nordijsko smučanje, in menijo, da bi se otroci na 

razredni stopnji morali spoznati z njim. 

H4: Večina učiteljev se ne počuti kompetentnih za poučevanje nordijskega 

smučanja.  

H5: Šole bi bile zainteresirane za izvajanje zimskega šolskega dne z vsebinami 

nordijskega smučanja. 

H6: Zainteresiranost šol za vključevanje nordijskega smučanja v svoj letni učni 

načrt se statistično značilno razlikuje glede na regijo, v kateri se nahaja šola.  
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5.0 METODE DELA 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo pedagoškega 

raziskovanja in kvantitativni raziskovalni pristop.  

 

5.1 Vzorec merjencev 

Vzorec predstavljajo učitelji razrednega pouka in športni pedagogi, ki poučujejo 

v prvem in drugem triletju iz vseh slovenskih regij. Spletni vprašalnik je v celoti 

izpolnilo 187 učiteljev iz 90 šol. 

 

Spol 
Graf 1: Spol 

 
 

Vprašalnik je rešilo 83 % žensk (156 anketirank) in 17 % moških (31 

anketirancev). Ker smo raziskovali področje razrednega pouka, je bil večji delež 

žensk pričakovan.  

 

  

Ženske 
83% 

Moški 
17% 
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Regija 
Graf 2: Regija 

 
 

Dobra polovica anketirancev je s Štajerske in z Gorenjske: 28 % (53 

anketirancev) s Štajerske in 25 % (46 anketirancev) z Gorenjske. Približno 

enakovredno sta zastopani Osrednjeslovenska s 13 % (24 anketirancev) in 

Dolenjska z 12 % (23 anketirancev). Slabo četrtino vseh anketirancev 

predstavljajo Primorska (11 %, 21 anketirancev), Notranjska (4 %, 7 

anketirancev), Koroška (5 %, 10 anketirancev) in Prekmurje (2 %, 3 

anketiranci).  

Rezultati so blizu pričakovanega. Pričakovano je bilo največ odgovorov s 

Štajerske in z Gorenjske, saj so tu zimski pogoji najbolj ugodni za izvajanje 

nordijskega smučanja. Kljub temu nas je presenetil odziv drugih regij, kjer 

nimajo tako dobrih pogojev za poučevanje nordijskega smučanja. Presenetilo 

nas je tudi to, da smo dobili odgovore iz prav vseh slovenskih regij.  
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Izobrazba 
Graf 3: Izobrazba 

 
 

Večinski delež naših anketirancev predstavljajo učitelji razrednega pouka – kar 

74 % (139 anketirancev). 22 % (42 anketirancev) je športnih pedagogov, 4 % (6 

anketirancev) pa je drugih pedagoških delavcev (3 vzgojiteljice in 3 ravnatelji).  

Večji delež učiteljev razrednega pouka je bil pričakovan, saj je učiteljev 

razrednega pouka več, poleg tega mora po Zakonu o osnovni šoli (2013) 

predmet šport v prvem triletju poučevati učitelj razrednega pouka. V drugem 

triletju šport lahko poučuje športni pedagog, vendar v večini ta predmet vseeno 

poučujejo razredni učitelji.  

 

5.2 Vzorec spremenljivk 

V raziskavi smo uporabili anonimni anketni vprašalnik, namenjen učiteljem 

razrednega pouka in športnim pedagogom, ki poučujejo v prvem in drugem 

triletju vseh slovenskih regij. Sestavljen je bil iz 14 vprašanj. Prvi sklop vprašanj 

(4 vprašanja) se je nanašal na splošne podatke o anketirancu (spol, na kateri 

šoli poučuje, iz katere regije prihaja in kaj poučuje). Ostalih 10 vprašanj se je 

nanašalo na naš predmet in problem magistrskega dela: na mnenje učiteljev o 

nordijskem smučanju in vključevanju le-tega v program osnovne šole. 2 
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vprašanji sta bili zaprtega tipa z enim ali več pravilnimi odgovori, 2 vprašanji 

odprtega tipa in 5 vprašanj polodprtega tipa. Pri 1 vprašanju je bila uporabljena 

ocenjevalna lestvica.  

Anketni vprašalnik je v prilogi.  

 

5.3 Organizacija meritev 

Meritve so potekale februarja in marca 2016. Spletno anketo, ki se je nahajala 

na portalu www.1ka.si, smo preko elektronske pošte in socialnih omrežij 

posredovali na približno 452 šol iz vseh slovenskih regij. Na URL naslov spletne 

ankete je kliknilo 305 učiteljev, rešenih in veljavnih anket za obdelavo pa je bilo 

187.  

 

5.4 Metode obdelave podatkov 

Zbrani podatki so bili statistično obdelani in analizirani s pomočjo spletnega 

programa 1ka in programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Za analizo anketnega vprašalnika smo uporabili naslednje statistične postopke: 

frekvenčna in odstotkovna porazdelitev ter χ2 preizkus (oziroma Kullbackov 2Ȋ 

preizkus, ko pogoji za χ2 preizkus niso bili izpolnjeni). 
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6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 

V tem poglavju bomo predstavili in interpretirali rezultate, ki smo jih dobili s 

pomočjo anketnega vprašalnika. Rezultati so predstavljeni opisno, s podporo 

preglednic in grafov. 

 

1. Panoge nordijskega smučanja 
S prvim vprašanjem smo želeli izvedeti, ali učitelji vedo, kaj je nordijsko 

smučanje in katere panoge ga sestavljajo. Z njim smo preverjali tretjo hipotezo: 

Učitelji vedo, kaj je nordijsko smučanje in menijo, da bi se otroci na razredni 

stopnji morali spoznati z njim. 

 

Graf 4: Panoge nordijskega smučanja 

 
 

Med odgovori na 1. vprašanje imajo najvišje odstotke panoge, ki predstavljajo 

nordijsko smučanje: 94 % tek na smučeh, 83 % nordijska kombinacija in 80 % 

smučarski skoki. Veliko anketirancev, kar 59 %, je pod panoge nordijskega 

smučanja uvrstilo tudi biatlon, kar ni pravilno. 9 % anketirancev je pod panoge 
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napačno uvrstilo tudi alpsko smučanje. 4 % anketirancev odgovora na 

vprašanje ni vedela.  

 

Graf 5: Razporeditev pravilnih in napačnih odgovorov na 1. vprašanje 

 
 

25 % (46 anketirancev) je na vprašanje odgovorilo v celoti pravilno, 43 % (80 

anketirancev) je poleg pravilnih panog zraven napačno dodalo še biatlon, 32 % 

(61 anketirancev) pa ni pravilno označilo niti pravilnih panog nordijskega 

smučanja.  
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Graf 6: Pravilni odgovori na 1. vprašanje glede na izobrazbo 

 
 

Na 1. vprašanje je v celoti pravilno odgovorilo 25 % (46 anketirancev), od tega 

30 učiteljev razrednega pouka (65 % vseh pravilnih odgovorov) in 16 športnih 

pedagogov (35 % vseh pravilnih odgovorov). Vzorec predstavlja 42 športnih 

pedagogov in 139 učiteljev razrednega pouka, kar pomeni, da je na 1. 

vprašanje pravilno odgovorilo 22 % anketiranih učiteljev razrednega pouka in 

35 % anketiranih športnih pedagogov.  

 

Rezultati so pod pričakovanji. Pričakovali smo, da bo več učiteljev vedelo, 

katere panoge predstavljajo nordijsko smučanje, vendar je na vprašanje v celoti 

pravilno odgovorila le slaba tretjina (25 %). Pričakovali smo tudi, da bo odstotek 

športnih pedagogov, ki bo pravilno odgovorilo na to vprašanje, precej višji, 

vendar je pravilno odgovorilo le 35 % vseh športnih pedagogov.  

 

2. Število šol, ki izvaja vsebine nordijskega smučanja 
Z drugim vprašanje smo želeli izvedeti, če se otroci na njihovi šoli v prvem in 

drugem triletju spoznajo z nordijskim smučanjem. S tem vprašanjem smo 

preverjali drugo hipotezo: V svojem letnem učnem načrtu vsebine nordijskega 

smučanja ponuja približno 10 % slovenskih šol.  
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Graf 7: Število šol, ki izvaja vsebine nordijskega smučanja 

 
 

Samo 12 anketirancev (6 %) iz 8 šol (1 %) je odgovorilo, da se na njihovi šoli 

otroci preizkusijo tako v teku na smučeh kot tudi v smučarskih skokih. 69 

anketirancev (37 %) iz 44 šol (55 %) je odgovorilo, da se na njihovi šoli 

spoznajo samo s tekom na smučeh. Večina, 106 anketirancev (57 %) iz 38 šol, 

(42 %) pa je odgovorilo, da se na njihovi šoli učenci ne spoznajo z nobeno 

panogo nordijskega smučanja.  

 

Veseli nas, da se na nekaterih šolah otroci že spoznajo z vsemi discplinami 

nordijskega smučanja. Presenetilo nas je, da je število šol, na katerih se ne 

spoznajo z nobeno disciplino nordijskega smučanja (42 %), nižje od števila šol, 

na katerih se spoznajo vsaj z eno disciplino nordijskega smučanja (58 %). Dobili 

smo tudi odgovor, da se na eni šoli spoznajo samo s smučarskimi skoki, ne pa 

s tekom na smučeh – česar nismo pričakovali, zato tega nismo vključili v 

anketo.  
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Preglednica 2: Vključevanje nordijskega smučanja glede na regijo 

  
                           Q13 
 
         Q7 
 

Ali se otroci na vaši šoli v prvem in drugem 
triletju spoznajo z nordijskim smučanjem? 

Da. 

Da, 
vendar 
samo s 

tekom na 
smučeh. 

Ne. Skupaj 

Osrednjeslovenska 

f 1 17 6 24 

f % Q13 8,3 % 24,6 % 70,8 % 12,8 % 

f % Q7 4,2 % 70,8 % 25 % 100 % 

f % 0,5 % 9,1 % 3,2 % 12,8 % 

Dolenjska 

f 0 6 17 23 

f % Q13 0 8,7 % 16 % 12,3 % 

f % Q7 0 26,1 % 73,9 % 100 % 

f % 0,0 % 3,2 % 9,1% 12,3% 

Gorenjska 

f 9 21 16 46 

f % Q13 75 % 30,4 % 15,1 % 24,6 % 

f % Q7 19,6 % 45,7 % 34,8 % 100 % 

f % 4,8 % 11,2% 8,6% 24,6% 

Štajerska 

f 0 13 40 53 

f % Q13 0 18,8 % 37,7 % 28,3 % 

f % Q7 0 24,5 % 75,5 % 100 % 

f % 0,0 % 7,0% 21,4% 28,3% 

Prekmurje 

f 0 1 2 3 

f % Q13 0 1,4 % 1,9 % 1,6 % 

f % Q7 0 33,3 % 66,7 % 100 % 

f % 0,0 % 0,5 % 1,1 % 1,6 % 

Koroška 

f 1 4 5 10 

f % Q13 8,3 % 5,8 % 4,7 % 5,3 % 

f % Q7 10 % 40 % 50 % 100 % 

f % 0,5 % 2,1 % 2,7 % 5,3 % 

Notranjska 
f 1 2 4 7 

f % Q13 8,3 % 2,9 % 3,8 % 3,7 % 
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f % Q7 14,3 % 28,6 % 57,1 % 100 % 

f % 0,5% 1,1% 2,1% 3,7% 

Primorska 

f 0 5 16 21 

f % Q13 0 7,2 % 15,1 % 11,2 % 

f % Q7 0 23,8 % 76,2 % 100 % 

f % 0,0% 2,7% 8,6% 11,2% 

Skupaj 

f 12 69 106 187 

f % Q13 100 % 100 % 100 % 100 % 

f % Q7 6,4 % 36,9 % 56,7 % 100 % 

f % 6,4 % 36,9 % 56,7 % 100,0 % 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti, f % – delež vrednosti, Q7 – Ali se 

otroci na vaši šoli v prvem in drugem triletju spoznajo z nordijskim smučanjem?, 

Q13 – Regija 

 

Preglednica 3: Razlike v vključevanju nordijskega smučanja glede na regijo 

 
Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 48,460 14 0,000 
 

Vrednost Kullbachovega 2Ȋ preizkusa je statistično pomembna (2Ȋ = 48,460; g = 

14; α = 0,000), zato lahko s tveganjem manjšim od 0,05 % trdimo, da se med 

regijami pojavljajo statistično pomembne razlike pri vključevanju nordijskega 

smučanja glede na regijo, v kateri se šola nahaja. 

 

Razlike v vključevanju nordijskega smučanja med regijami so velike. Največ 

anketirancev, ki je označilo, da se na njihovi šoli otroci spoznajo z nordijskim 

smučanjem, prihaja iz Gorenjske (16 %). Sledita ji Osrednjeslovenska (10 %) in 

Štajerska (7 %). V ostalih regijah je zelo malo anketirancev označilo, da se 

otroci na njihovi šoli spoznajo z nordijskim smučanjem: Koroška (3 %), 

Dolenjska (3 %), Notranjska (3 %), Primorska (3 %) in Prekmurje (0,5 %). Samo 

v Gorenjski (da: 65 %, ne: 35 %) in Osrednjeslovenski regiji (da: 75 %, ne: 25 

%) je več anketirancev, ki so označili, da se na njihovi šoli otroci spoznajo z 

nordijskim smučanjem, kot tistih, ki so označili, da se ne spoznajo z nordijskim 

smučanjem. 
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Menimo, da so tako veliko razlike predvsem zaradi boljše infrastrukture, ki jo 

imata Gorenjska in Osrednjeslovenija regija oz. ker so stroški izvajanja teh 

vsebin za regije, kjer je manj snega, precej višji. Presenetilo nas je, da je na 

Štajerskem več anketirancev označilo, da se z nordijskim smučanjem ne 

spoznajo. Glede na infrastrukturo smo pričakovali, da bo tudi Štajerska med 

regijami, kjer je več šol, ki izvaja te vsebine, kot tistih, ki nordijskega smučanja 

ne izvaja. 

 

3. Kje se otroci spoznajo z nordijskim smučanjem 
S tretjim vprašanjem smo želeli izvedeti, kje se otroci spoznajo z nordijskim 

smučanje. Na to vprašanje je odgovarjalo samo 81 anketirancev, ki so pri 2. 

vprašanju napisali, da se na njihovi šoli otroci spoznajo z nordijskim 

smučanjem.  

 

Graf 8: Kje se otroci spoznajo z nordijskim smučanjem 

 
 

Večina učencev se spozna z nordijskim smučanjem v okviru šole v naravi in 

športnih dni. 37 anketirancev (46 % vseh anketirancev, ki je označilo, da se na 

njihovi šoli otroci spoznajo z nordijskim smučanjem) je napisalo, da se na 

njihovi šoli otroci z nordijskim smučanjem spoznajo v okviru ur športa, 57 

anketirancev (70 %) v okviru zimske šole v naravi, 40 anketirancev (49 %) v 
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okviru športnega dne, 19 anketirancev (23 %) v okviru prostočasnih dejavnosti, 

6 anketirancev (7 %) pa je označilo možnost drugo. 

Pod drugo so se nahajali naslednji odgovori:  

− v CŠOD (1x) 

− ob akciji Postani Peter Prevc (1x) 

− v okviru vikenda tek na smučeh (1x) 

− zdravstvena športna vzgoja (2x) 

 

Graf 9: Otroci, ki se z nordijskim smučanjem spoznajo v okviru ur športa po 
regijah 

 
 

Od 37 anketirancev, ki je označilo, da se na njihovi šoli otroci z nordijskim 

smučanjem spoznajo v okviru ur športa, jih je daleč največ iz Gorenjske (22 

anketirancev (27 %) iz 14 šol). Sledita ji Osrednjeslovenska (6 anketirancev (7 

%) iz 5 šol) in Dolenjska (5 anketirancev (6 %) iz 2 šol). Na Štajerskem, 

Koroškem in Notranjskem ima iz vsake regije 1 šola nordijsko smučanje v 

okviru ur športa.  

 

Presenetilo nas je veliko število anketirancev, ki so označili, da se njihovi učenci 

spoznajo s tekom na smučeh v okviru ur športa – 37 anketirancev iz 24 šol  

(46 % vseh anketirancev, ki so označili, da se na njihovi šoli otroci spoznajo z 
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nordijskim smučanjem). Tako velikega števila nismo pričakovali – to pomeni, da 

ima kar precej šol opremo za tek na smučeh. Pričakovano pa je največ teh 

anketirancev z Gorenjske, kjer so snežne razmere najbolj ugodne in imajo 

proge za tek na smučeh v bližini šole. Tudi število anketirancev, ki so označili 

kategorijo v okviru prostočasnih dejavnosti, ni majhno – 19 anketirancev iz 18 

šol (23 % vseh anketirancev, ki je označilo da se na njihovi šoli otroci spoznajo 

z nordijskim smučanjem). Tudi tukaj močno prevladujeta Gorenjska (9 

anketirancev iz 8 šol) in Osrednjeslovenska (7 anketirancev iz 7 šol). 

Pričakovali pa smo višje število pri kategoriji šole v naravi, saj je v 

posodobljenem učnem načrtu za šport (2011) predlagano, da se v okviru 

zimske šole v naravi spoznajo tudi z osnovami teka na smučeh. To možnost je 

označilo 57 anketirancev (70 % vseh anketirancev, ki so označili, da se na 

njihovi šoli otroci spoznajo z nordijskim smučanjem). 

 
4. Kdo uči vsebine nordijskega smučanja 

S četrtim vprašanjem smo želeli izvedeti, kdo poučuje vsebine nordijskega 

smučanja. Tudi na to vprašanje je odgovarjalo samo 81 anketirancev, ki so pri 

2. vprašanju napisali, da se na njihovi šoli otroci seznanijo z nordijskim 

smučanjem.  
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Graf 10: Kdo uči vsebine nordijskega smučanja 

 

 

Na večini šol, kjer so anketiranci označili, da se otroci spoznajo z nordijskim 

smučanjem, te vsebine poučujejo športni pedagogi ali zunanji izvajalci. 18 % 

(24 anketirancev) je odgovorilo, da na njihovi šoli nordijsko smučanje poučujejo 

učitelji razrednega pouka, 50 % (68 anketirancev) da vsebine poučujejo športni 

pedagogi, 32 % (43 anketirancev) pa da vsebine poučujejo zunanji izvajalci. 1 

anketiranec je napisal, da vsebine na njihovi šoli poučuje predmetni učitelj 

fizike.  

 

Po pričakovanjih na večini šol nordijsko smučanje poučujejo športni pedagogi, 

presenetila pa nas je veliko številka učiteljev razrednega pouka. Z nadaljnjo 

raziskavo bi bilo zanimivo izvedeti koliko učiteljev, ki poučujejo nordijsko 

smučanje, je za to ustrezno usposobljenih.  

 

5. Zakaj se otroci ne spoznajo z nordijskim smučanjem 
S petim vprašanjem smo želeli izvedeti, zakaj se otroci ne spoznajo z nordijskim 

smučanjem. Odgovarjalo je samo 106 anketirancev, ki so pri 2. vprašanju 

označili, da se na njihovi šoli otroci ne spoznajo z nordijskim smučanjem. S tem 

vprašanjem smo preverjali drugo hipotezo: Ključna vzroka, da šole ne ponujajo 
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vsebin nordijskega smučanja, sta pomanjkanje kadra in pomanjkanje 

materialnih pogojev.  

 

Odgovore smo razvrstili v naslednje kategorije: 

− Ni v LDN. Ker ni v obveznem učnem načrtu. (13x) 

− Ne vem. (9x) 

− Organizira se v 3. triletju. (3x) 

− Ni pogojev. Ni snega. Ni ustrezne opreme. Ni kadra. Ni časa. (73x) 

− Prevelik strošek. (7x) 

− Ker je alpsko smučanje dovolj. Ker je alpsko smučanje bolj popularno. 

Ker se ne razvija teh panog. (10x) 

− Nimamo zimske šole v naravi. (1x) 

− V 1. triletju na naši šoli ni organiziranega nobenega zimskega športnega 

dneva ali zimske šole v naravi. (1x) 

− Ni v interesu staršev. Ni v interesu učencev. (3x) 

− O tem še nismo razmišljali. (4x) 

− Spoznajo se samo s smučarskimi skoki, ker so v bližini skakalnice. (2x) 

− Aktivno se ne spoznajo, se pa o tem pogovarjamo. (1x) 

 
Odgovori anketirancev so bili zelo raznoliki. Prevladujoči razlog so bili slabi 

pogoji za izvajanje teh vsebin (vremenski, materialni in kadrovski). Kar precej 

učiteljev je kot razlog navedlo tudi to, da teh vsebin ni v obveznem programu 

učnega načrta ter da so vsebine alpskega smučanja (ki so v obveznem 

programu učnega načrta) dovolj. Presenetljivo malo anketirancev je kot razlog 

navedlo stroške (samo 7 anketirancev). Presenetila sta nas tudi odgovora, da 

se otroci spoznajo samo s smučarskimi skoki, česar nismo pričakovali že pri 

drugem vprašanju. Smiselno bi bilo razmisliti o vključitvi nordijskega smučanja 

(vsaj teka na smučeh) v obvezni program učnega načrta za športno vzgojo. 

 
6. Kompetentnost učiteljev za poučevanje nordijskga smučanja 

S šestim vprašanjem smo želeli preveriti, kako kompetentne se učitelji počutijo 

za poučevanje vsebin nordijskega smučanja. Razdelili smo ga na posamezne 

discipline (tek na smučeh, smučarski skoki in nordijska kombinacija) in učitelje 
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prosili, naj svojo kompetentnost ocenijo na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni popolnoma nekompetenten in 5 pomeni popolnoma kompetenten. S 

tem vprašanjem smo preverjali četrto hipotezo: Večina učiteljev se ne počuti 

kompetentnih za poučevanje nordijskega smučanja.  

 

Graf 11: Kompetentnost učiteljev za poučevanje nordijskega smučanja 

 
 

Večina anketirancev se ne počuti kompetentne za poučevanje nordijskega 

smučanja.  

 

Tek na smučeh: 

− 1 (popolnoma nekompetenten): 92 anketirancev (49 %) 

− 2: 17 anketirancev (9 %) 

− 3: 32 anketirancev (17 %) 

− 4: 18 anketirancev (10 %) 

− 5 (popolnoma kompetenten): 28 anketirancev (15 %) 
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Smučarski skoki: 

− 1 (popolnoma nekompetenten): 163 anketirancev (87 %) 

− 2: 16 anketirancev (9 %) 

− 3: 2 anketiranca (1 %) 

− 4: 3 anketiranci (2 %) 

− 5 (popolnoma kompetenten): 3 anketiranci (2 %) 

 

Nordijska kombinacija: 

− 1 (popolnoma nekompetenten): 143 anketirancev (76 %) 

− 2: 23 anketirancev (12 %) 

− 3: 13 anketirancev (7 %) 

− 4: 5 anketirancev (3 %) 

− 5 (popolnoma kompetenten): 3 anketiranci (2 %) 

 

Zanimalo nas je, če se športni pedagogi v povprečju počutijo bolj kompetentne 

kot učitelji razrednega pouka in drugi pedagoški delavci. 

V grafih 12, 13 in 14 smo mnenje anketirancev o svoji kompetentnosti razvrstili 

najprej glede na disciplino in potem glede na izobrazbo – učitelji razrednega 

pouka pri vsaki disciplini predstavljajo 100 % (139 anketirancev), športni 

pedagogi 100 % (42 anketiracev) in drugi pedagoški delavci 100 % (6 

anketirancev).  
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Tek na smučeh 
Graf 12: Kompetentnost za poučevanje teka na smučeh po izobrazbi 

 
 

Popolnoma nekompetentne za poučevanje teka na smučeh se počuti 63 % 

učiteljev razrednega pouka (88 anketirancev) in 67 % drugih pedagoških 

delavcev (4 anketiranci). Nekompetentne se počuti 12 % učiteljev razrednega 

pouka (16 anketirancev) in 2 % športnih pedagogov (1 anketiranec). Srednje 

kompetentnih se počuti 14 % učiteljev razrednega pouka (20 anketirancev), 24 

% športnih pedagogov (10 anketirancev) in 33 % drugih pedagoških delavcev 

(2 anketiranca). Kompetentne se počuti 8 % učiteljev razrednega pouka (12 

anketirancev) in 14 % športnih pedagogov (6 anketirancev). Popolnoma 

kompetentnih za poučevanje teka na smučeh se počuti 2 % učiteljev 

razrednega pouka (3 anketiranci) in 60 % športnih pedagogov (25 

anketirancev).  
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Smučarski skoki 
Graf 13: Kompetentnost za poučevanje smučarskih skokov izobrazbi 

 

 

Popolnoma nekompetentne za poučevnje smučarskih skokov se počuti 95 % 

učiteljev razrednega pouka (od 132 anketiranih učiteljev razrednega pouka), 60 

% športnih pedagogov (od 25 anketiranih) in 100 % drugih pedagoških 

delavcev (6 oziroma vsi anketirani). Nekompetentne se počuti 4 % učiteljev 

razrednega pouka (6 anketirancev) in 24 % športnih pedagogov (10 

anketirancev). Srednje kompetentne se počuti 1 % učiteljev razrednega pouka 

(1 anketiranec) in 2 % športnih pedagogov (1 anketiranec). Kompetentne se 

počuti 7 % športnih pedagogov (3 anketiranci), popolnoma kompetentne ravno 

tako 7 % športnih pedagogov (3 anketiranci).  
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Nordijska kombinacija 
Graf 14: Kompetentnost za poučevanje nordijske kombinacije po izobrazbi  

 
 

Popolnoma nekompetentne za poučevanje nordijske kombinacije se počuti 88 

% učiteljev razrednega pouka (122 anketirancev), 38 % športnih pedagogov (16 

anketirancev) in 83 % drugih pedagoških delavcev (5 anketirancev). 

Nekompetentne se počuti 9 % učiteljev razrednega pouka (12 anketirancev), 24 

% športnih pedagogov (10 anketirancev) in 17 % drugih pedagoških delavcev 

(1 anketiranec). Srednje kompetentne se počuti 3 % učiteljev razrednega pouka 

(5 anketirancev) in 19 % športnih pedagogov (8 anketirancev). Kompetentne se 

počuti 12 % športnih pedagogov (5 anketirancev), popolnoma kompetentne pa 

7 % (3 anketiranci) športnih pedagogov. 

 

Preglednica 4: Povprečna ocena kompetentnosti učiteljev razrednega pouka 

 1 2 3 4 5 Povprečje 

Tek na smučeh 88 16 20 12 3 1,7 
Smučarski skoki 132 6 1 0 0 1,1 

Nordijska kombinacija 122 12 5 0 0 1,2 
 

Učitelji razrednega pouka se ne počutijo kompetentne za poučevanje nobene 

discipline. Najvišje povprečje je za poučevanje teka na smučeh, kjer je najvišja 

povprečna ocena (1,7), kar pomeni, da se učitelji počutijo najbolj kompetentne 
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za poučevanje teka na smučeh. Približno podobno nekompetentne se počutijo 

za poučevanje smučarskih skokov in nordijske kombinacije, kjer je povprečje le 

rahlo nad najnižjo oceno (kar pomeni popolno nekompetentnost) – 1,1 za 

smučarske skoke in 1,2 za nordijsko kombinacijo. 

 

Preglednica 5: Povprečna ocena kompetentnosti športnih pedagogov 

 1 2 3 4 5 Povprečje 

Tek na smučeh 0 1 10 6 25 4,3 
Smučarski skoki 25 10 1 3 3 1,8 

Nordijska kombinacija 16 10 8 5 3 2,3 
 

Športni pedagogi v povprečni oceni kompetentnosti najbolj izstopajo pri teku na 

smučeh, kjer je povprečna ocena 4,3, kar pomeni, da se večina športnih 

pedagogov počuti kompetetne za poučevanje teka na smučeh. Kompetentnost 

so najslabše ocenili pri smučarskih skoki, kjer je povprečna ocena 1,8, malce 

bolje, vendar vseeno na strani nekompetentnosti, so se ocenili za poučevanje 

nordijske kombinacije. 

 

Preglednica 6: Povprečna ocena kompetentnosti drugih pedagoških delavcev 

 1 2 3 4 5 Povprečje 

Tek na smučeh 4 0 2 0 0 1,7 
Smučarski skoki 6 0 0 0 0 1 

Nordijska kombinacija 5 1 0 0 0 1,2 
 

Tudi drugi pedagoški delavci so svojo kompetentnost ocenili v povprečju z 

popolno nekompetentnostjo pri smučarski skokih in nordijski kombinaciji, kjer 

sta povprečni oceni 1 in 1,2. Kot nekompetentne, vendar ne popolnoma 

nekompetentne pa so se v povprečju ocenili za poučevanje teka na smučeh, 

kjer je povprečje 1,7. 

 

Pričakovali smo, da se večina učiteljev ne počuti kompetentne za poučevanje 

nordijskega smučanja, ravno tako se po pričakovanjih športni pedagogi počutijo 

precej bolj kompetentne kot učitelji razrednega pouka. Kompetentnost je po 

pričakovanjih daleč najvišja pri teku na smučeh. Več učiteljev se počuti 
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kompetentne za poučevanje nordijske kombinacije kot za poučevanje 

smučarskih skokov, kar je zanimivo glede na to, da moraš biti za poučevanje 

nordijske kombinacije kompetenten za poučevanje obeh ostalih disciplin – teka 

na smučeh in smučarskih skokov. Menimo, da se učitelji počutijo bolj 

kompetentne za poučevanje nordijske kombinacije, ker se počutijo 

kompetentne vsaj za tek na smučeh, čeprav se ne počutijo kompetentne za 

poučevanje smučarskih skokov. 

 

7. Zainteresiranost šol za izvajanje vsebin nordijskega smučanja 
S sedmim vprašanjem smo želeli izvedeti, ali bi bila po mnenju učiteljev njihova 

šola zainteresirana za poučevanje nordijskega smučanja v okviru športnega 

dne ali šole v naravi, če bi zunanji ponudnik priskrbel materialne in kadrovske 

pogoje. S tem vprašanjem smo preverjali peto in šesto hipotezo: Šole bi bile 

zainteresirane za izvajanje zimskega šolskega dne z vsebinami nordijskega 

smučanja in Zainteresiranost šol za vključevanje nordijskega smučanja v svoj 

letni učni načrt se statistično značilno razlikuje glede na regijo, v kateri se 

nahaja šola. 

 

Graf 15: Zainteresiranost šol za poučevanje nordijskega smučanja 
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Večina anketirancev je mnenja, da bi bila njihova šola zainteresirana za 

izvajanje nordijskega smučanja, če bi materialne in kadrovske pogoje priskbel 

zunanji ponudnik. 70 % učiteljev (130 anketirancev) meni, da bi bila šola 

zainteresirana, če cena ne bi bila previsoka, 13 % učiteljev (24 anketirancev) pa 

meni, da bi bila šola zainteresirana v vsakem primeru. 9 % (16 anketirancev) 

meni, da šola ne bi bila zainteresirana za poučevanje nordijskega smučanja. 9 

% (17 anketirancev) je označilo možnost drugo.  

 

Odgovore pod drugo smo razvrstili v naslednje kategorije: 

− Ne vem. O tem ne odločam jaz. (4x) 

− Odvisno od dogovora v šoli. 

− To že imamo organizirano. (4x) 

− Vse organiziramo sami. (1x) 

− Problem oddaljenosti. (1x) 

 

Število šol, ki bi bile zainteresirane za izvajanje nordijskega smučanja, če bi 

zunanji ponudnik priskrbel materialne in kadrovske pogoje, je res visoko – kar 

70 %, kar nas zelo veseli predvsem zato, ker te vsebine ne spadajo pod 

obvezni program učnega načrta. Ker gre za zelo specifične vsebine tako glede 

opreme kot tudi usposobljenosti kadra, je škoda, da ni več zunanjih izvajalcev s 

ponudbo nordijskega smučanja. 

 

Preglednica 7: Zainteresiranost za izvajanje nordijskega smučanja po regijah 

  
                     Q12 
 
 
    Q7 

Ali mislite, da bi bila vaša šola zainteresirana za 
poučevanje nordijskega smučanja v okviru 
športnega dne ali zimske šole v naravi, če bi 

zunanji ponudnik priskrbel materialne in 
kadrovske pogoje? 

Da. 

Da, če 
cena ne 
bi bila 

previsoka. 

Ne. Drugo Skupaj 

Osrednjeslovenska 

f 5 15 0 4 24 
f % 
Q12 20,8 % 11,5 % 0 23,5 % 12,8 % 

f % Q7 20,8 % 62,5 % 0 16,7 % 100 
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f % 2,7 % 8,0 % 0,0 % 2,1 % 12,8 % 

Dolenjska 

f 1 16 5 1 23 

f % 
Q12 4,2 % 12,3 % 31,3 % 5,9 % 12,3 % 

f % Q7 4,3 % 69,6 % 21,7 % 4,3 % 100 % 

f % 0,5 % 8,6 % 2,7 % 0,5 % 12,3 % 

Gorenjska 

f 9 33 2 2 46 
f % 
Q12 37,5 % 25,4 % 12,5 % 11,8 % 24,6 % 

f % Q7 19,6 % 71,7 % 4,3 % 4,3 % 100 % 
f % 4,8 % 17,6 % 1,1 % 1,1 % 24,6 % 

Štajerska 

f 3 40 5 5 53 

f % 
Q12 12,5 % 30,8 % 31,3 % 29,4 % 28,3 % 

f % Q7 5,7 % 75,5 % 9,4 % 9,4 % 100 % 

f % 1,6 % 21,4 % 2,7 % 2,7 % 28,3 % 

Prekmurje 

f 0 3 0 0 3 
f % 
Q12 0 2,3 % 0 0 1,6 % 

f % Q7 0 100 % 0 0 100 % 
f % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 

Koroška 

f 1 6 1 2 10 

f % 
Q12 4,2 % 4,6 % 6,3 % 11,8 % 5,3 % 

f % Q7 10 % 60 % 10 % 20 % 100 % 

f % 0,5 % 3,2 % 0,5 % 1,1 % 5,3 % 

Notranjska 

f 2 5 0 0 7 
f % 
Q12 8,3 % 3,8 % 0 0 3,7 % 

f % Q7 28,6 % 71,4 % 0 0 100 % 
f % 1,1 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 

Primorska 

f 3 12 3 3 21 

f % 
Q12 12,5 % 9,2 % 18,8 % 17,6 % 11,2 % 

f % Q7 14,3 % 57,1 % 14,3 % 14,3 % 100 % 

f % 1,6 % 6,4 % 1,6 % 1,6 % 11,2 % 
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Skupaj 

f 24 130 16 17 187 

f % 
Q12 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

f % Q7 12,8 % 69,5 % 8,6 % 9,1 % 100 % 

f % 12,8 % 69,5 % 8,6 % 9,1 % 100,0 % 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti, f % – delež vrednosti, Q7 – Regija, 

Q12 - Ali mislite, da bi bila vaša šola zainteresirana za poučevanje nordijskega 

smučanja v okviru športnega dne ali zimske šole v naravi, če bi zunanji 

ponudnik priskrbel materialne in kadrovske pogoje? 

 

Preglednica 8: Razlike med zainteresiranostjo za izvajanje nordijskega 
smučanja po regijah 

 
Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 27,800 21 0,146 
 

Vrednost Kullbachovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 27,800; g = 

21; α = 0,146). Med regijami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike med 

zainteresiranostjo za izvajanje nordijskega smučanja.  

 

Zanimala nas je razporeditev zainteresiranosti za izvajanje nordijskega 

smučanja po regijah. Najbolj zainteresirani so bili anketiranci iz Prekmurja in z 

Notranjske, kjer so vsi anketiranci označili, da bi bili zainteresirani za izvajanje 

vsebin nordijskega smučanja (100 %), z Gorenjske (91 %), Osrednjeslovenske 

(83 %) in s Štajerske (81 %). Malce manj zainteresirani, vendar še vedno zelo 

zainteresirani so bili anketiranci z Dolenjske (74 %), s Primorske (71 %) in s 

Koroške (70 %). 

Pričakovali smo, da bodo med regijami večje razlike med zainteresiranostjo za 

izvajanje nordijskega smučanja, vendar so razlike zelo majhne. Pričakovali 

smo, da bodo tudi tukaj prednjačile regije z najboljšimi vremenskimi razmerami 

(Gorenjska, Štajerska in Osrednjeslovenska), vendar sta presenetili Notranjska 

in Prekmurje. Menimo, da so regije, kjer ni tako ugodnih vremenskih razmer, 

zainteresirane zato, ker nimajo pogojev za interno poučevanje teh vsebin.  
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8. Mnenje učiteljev o tem, ali je poučevanje nordijskega smučanja 
potrebno 

Pri osmem vprašanju nas je zanimalo, ali se učiteljim zdi poučevanje 

nordijskega smučanja v okviru šole v prvem in drugem triletju potrebno.  

 

Graf 16: Ali se vam zdi poučevanje nordijskega smučanja potrebno? 

 
 

Kar 40 % (74 anketirancev) je mnenja, da bi bilo poučevanje nordijskega 

smučanja v prvem in drugem triletju potrebno. 36 % (68 anketirancev) je 

mnenja, da bi se otroci morali spoznati samo s tekom na smučeh. Samo 9 % 

(16 anketirancev) je mnenja, da so vsebine nordijskega smučanja v prvem in 

drugem triletju v celoti nepotrebne. 16 % (29 anketirancev) je označilo možnost 

drugo. 

Odgovore pod drugo smo razvrstili v naslednje kategorije: 

− Mogoče. Ne vem. (4x) 

− Zanimiva dopolnitev programa. Bi bilo koristno. (9x) 

− Vse je odvisno od količine snega pozimi. (1x) 

− Odvisno je od zainteresiranosti staršev/otrok. (2x) 
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− Samo kot dodatna ponudba. Samo informativno. (3x) 

− Bolj bi bilo primerno izvajanje v okviru dneva dejavnosti. (1x) 

− Bolj smiselno bi bilo začeti z alpskim smučanjem. Najprej se morajo 

naučiti smučati. (2x) 

− Spoznati bi se morali vsaj s tekom na smučeh. (1x) 

 

Sicer smo pričakovali, da bodo učitelji mnenja, da bi bile te vsebine v prvem in 

drugem triletju zaželene, vendar nas je presenetilo, da je samo 9 % 

anketirancev mnenja, da so te vsebine v celoti nepotrebne. Glede na to, da so 

smučarski skoki šport, s katerim se lahko ukvarjamo samo profesionalno, smo 

tudi mi mnenja, da bi se otroci morali nujno spoznati s tekom na smučeh, če 

ima šola možnost, pa tudi s smučarskimi skoki. 

 

Preglednica 9: Potrebnost vključevanja nordijskega smučanja glede na 
izobrazbo 

  
                        Q13 
 
    Q4 
  

Ali se vam zdi poučevanje nordijskega smučanja v 
okviru šole v prvem in drugem triletju potrebno? 

Da Ne 
Samo 
tek na 

smučeh 
Drugo Total 

Učitelj 

razrednega 

pouka 

f 53 16 46 24 139 

f % Q4 38,1 % 11,5 % 33,1 % 17,3 % 100 % 

f % Q13 71,6 % 100 % 67,6 % 82,8 % 74,3 % 

f % 28,3% 8,6% 24,6% 12,8% 74,3% 

Športni 
pedagog 

f 18 0 20 4 42 

f % Q4 42,9 % 0 47,6 % 9,5 % 100 % 

f % Q13 24,3 % 0 29,4 % 13,8 % 22,5 % 

f % 9,6% 0,0% 10,7% 2,1% 22,5% 

Drugo 

f 3 0 2 1 6 

f % Q4 50 % 0 33,3 % 16,7 % 100 % 

f % Q13 4,1 % 0 2,9 % 3,4 % 3,2 % 

f % 1,6% 0,0% 1,1% 0,5% 3,2% 

Total f 74 16 68 29 187 
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f % Q4 39,6 % 8,6 % 36,4 % 15,5 % 100 % 

f % Q13 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

f % 39,6% 8,6% 36,4% 15,5% 100,0% 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti, f % – delež vrednosti, Q4 – 

Izobrazba, Q13 – Ali se vam zdi poučevanje nordijskega smučanja v okviru šole 

v prvem in drugem triletju potrebno? 

 

Preglednica 10: Razlike med mnenji o potrebnosti vključevanja nordijskega 
smučanja glede na izobrazbo 

 
Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 12,997 6 0,043 
 

Vrednost Kullbachovega 2Ȋ preizkusa je statistično pomembna (2Ȋ = 12,997; g = 

6; α = 0,043), zato lahko s tveganjem manjšim od 0,05 % trdimo, da se med 

učitelji razrednega pouka in športnimi pedagogi pojavljajo statistično pomembne 

razlike v mnenju o tem, ali je vključevanje nordijskega smučanja potrebno. 

 

Zanimalo nas je, ali se mnenje učiteljev razrednega pouka in športnih 

pedagogov o potrebnosti vključevanja nordijskega smučanja razlikuje. Da so 

vsebine nordijskega smučanja nepotrebne, je označilo 11 % učiteljev 

razrednega pouka in nihče od športnih pedagogov in ostalih pedagoških 

delavcev. Pri učiteljih razrednega pouka je kar 71 % (od tega je 38 % mnenja, 

da bi se morali spoznati z vsemi disciplinami, 33 % pa da bi se otroci morali 

spoznati samo s tekom na smučeh). 17 % je označilo možnost drugo. Vsi 

športni pedagogi so bili mnenja, da so te vsebine potrebne, le da je tukaj višji 

odstotek tistih, ki so mnenja, da bi bile potrebne samo vsebine teka na smučeh 

(48 %) od tistih, ki so mnenja, da bi bilo potrebno vključiti vse discipline. 10 % je 

označilo možnsot drugo. Tudi drugi pedagoški delavci so bili mnenja, da bi bile 

te vsebine potrebne (50 % za vse discipline in 33 % za tek na smučeh). 1 

anketiranec (17 %) je označil možnost drugo. 

Pričakovali smo, da bodo med učitelji razrednega pouka in športnimi pedagogi 

razlike, vendar smo kljub temu presenečeni, da je število učiteljev razrednega 

pouka, ki so mnenja, da so te vsebine potrebne, tako velika. Presenetilo nas je 

tudi to, da je več učiteljev razrednega pouka kot športnih pedagogov mnenja, 
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da bi bilo potrebno vključiti vse discipline nordijskega smučanja, ne samo teka 

na smučeh.  

 

9. Ali se otroci dovolj spoznajo z nordijskim smučanjem 
Pri devetem vprašanju nas je zanimalo, ali učitelji menijo, da se otroci v prvem 

in drugem triletju dovolj spoznajo z nordijskim smučanjem. 

 

Graf 17: Ali se otroci dovolj spoznajo z nordijskim smučanjem 

 
 

Večina učiteljev, kar 84 % (153 anketirancev) meni, da se otroci v prvem in 

drugem triletju ne spoznajo dovolj z nordijskim smučanjem. 11 % (20 

anketirancev) meni, da se z nordijskim smučanje spoznajo dovolj. 5 % (10 

anketirancev) je odgovorilo z drugo. 

Pod drugo so bili odgovori: 

− Ne vem. (7x) 

− Odvisno od staršev in želje posameznikov. (2x) 

− Odvisno od količine snega pozimi. (1x) 

 

Rezultati so zelo spodbudni. Večina učiteljev je mnenja, da se z nordijskim 

smučanjem otroci ne spoznajo dovolj podrobno, kar se sklada tudi s prejšnjim 

vprašanjem, kjer so učitelji izrazili mnenje, da bi bilo poučevanje nordijskega 
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smučanja v prvem in drugem triletju potrebno. Menimo, da bi veliko večje število 

šol nordijsko smučanje vključevalo v program športnih dni in šole v naravi, če bi 

bilo na trgu več zunanjih ponudnikov.  

 

Preglednica 11: Ali se otroci dovolj spoznajo z nordijskim smučanjem glede na 
izobrazbo 

 
                                              Q14 
        Q4 
  

Ali mislite, da se otroci v prvem in 
drugem triletju dovolj spoznajo z 

nordijskim smučanjem? 

Da Ne Drugo Total 

Učitelj razrednega pouka 

f 13 118 8 139 

f % Q4 9,4 % 84,9 % 5,8 % 100 % 

f % Q14 65 % 77,1 % 57,1 % 74,3 % 

f % 7,0 % 63,1 % 4,3 % 74,3 % 

Športni pedagog 

f 5 32 5 42 

f % Q4 11,9 % 76,2 % 11,9 % 100 % 

f % Q14 25 % 20,9 % 35,7 % 22,5 % 

f % 2,7 % 17,1 % 2,7 % 22,5 % 

Drugo 

f 2 3 1 6 

f % Q4 33,3 % 50 % 16,7 % 100 % 

f % Q14 10 % 2 % 7,1 % 3,2 % 

f % 1,1 % 1,6 % 0,5 % 3,2 % 

Total 

f 20 153 14 187 

f % Q4 10,7 % 81,8 % 7,5 % 100 % 

f % Q14 100 % 100 % 100 % 100 % 

f % 10,7 % 81,8 % 7,5 % 100 % 
Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti, f % – delež vrednosti, Q4 – 

Izobrazba, Q13 – Ali mislite, da se otroci v prvem in drugem triletju dovolj 

spoznajo z nordijskim smučanjem? 

 

Preglednica 12: Razlike v mnenju o tem, ali se otroci dovolj spoznajo z 
nordijskim smučanje glede na izobrazbo 

  Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 5,350 4 0,253 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Kaja Berlot – magistrsko delo 

83 

Vrednost Kullbachovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 5,350; g = 

4; α = 0,253). Med učitelji razrednega pouka in športnimi pedagogi se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju o tem, ali se otroci v prvem in 

drugem triletju dovolj spoznajo z nordijskim smučanjem.  

 

Zanimalo nas je, ali se med učitelji razrednega pouka in športnimi pedagogi 

pojavljajo razlike v mnenju o tem, ali se otroci v prvem in drugem triletju dovolj 

spoznajo z nordijskim smučanjem. Da se otroci z nordijskim smučanjem 

spoznajo dovolj, meni 9 % učiteljev razrednega pouka, 12 % športnih 

pedagogov in 33 % drugih pedagoških delavcev. Da se ne spoznajo dovolj, pa 

meni 85 % učiteljev razrednega pouka, 76 % športnih pedagogov in 50 % 

drugih pedagoških delavev. Drugo je označilo 6 % učiteljev razrednega pouka, 

12 % športnih pedagogov in 17 % drugih pedagoških delavcev. Presenetilo nas 

je, da je odstotek učiteljev, ki meni, da se otroci z nordijskim smučanjem ne 

spoznajo dovolj višji pri učiteljih razrednega pouka kot pri športnih pedagogih. 

Pričakovali smo, da bo obratno in da bo večina športnih pedagogov mnenja, da 

bi morali biti teh vsebin več.  

 

10. Dodatni komentarji 
Z zadnjim, desetim vprašanjem, smo želeli izvedeti, ali imajo učitelji kakšen 

dodaten komentar. Vprašanje ni bilo obvezno, nanj pa je odgovorilo 30 

anketirancev. 

 

Odgovore smo razvrstili v naslednje kategorije: 

Vsebine bi bile zanimive: 

− Zanimiva bi bila ponudba nordijskega smučanja na športnem dnevu. (4x) 

− Šola bi morala otrokom te vsebine ponuditi do te mere, da otroci vejo za 

kaj se gre. (1x) 

− Vredno razmišljanja. (1x) 

− Glede na rezultate naših skakalcev bi bilo sedaj verjetno veliko 

zanimanje za to. (1x) 

− Nordijskem smučanju bi se morali bolj posvetiti. (5x) 

− Šole, ki so v bližini nordijskih centrov, tega ne izkoristijo dovolj. (1x) 
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− To so dodatne vsebine, ki jih otroci spoznajo v zimskih šolah v naravi ali 

zimskih športnih dneh. (1) 

 

Finančna sredstva: 

− Dodatne vsebine so preveč povezane s finančnimi sredstvi in vodstvom 

šole, ki jih je težko prepričati o smotrnosti obravnavanih vsebin.  

− Vsebine so mi všeč, vendar organizacijsko in finančno veliko potegne za 

sabo.  

− Vse je povezano z denarjem. (7x) 

 

Vsebine izvajamo, odziv je dober: 

− Tek na smučeh izvajam (če je dovolj snega) od 2. razreda dalje v okviru 

ur redne športne vzgoje in je lepo sprejet. (2x) 

− S smučarskimi skoki otroke seznanimo v 2. razredu. Več je poudarka na 

teku na smučeh, saj je zaradi dostopnosti terena in časovne stiske 

realneje izpeljan. (1x) 

− Če je dovolj snega, izvajamo šolo v naravi s tekom na smučeh – otroci 

so navdušeni. (4x) 

 

Vsebine niso izvedljive/potrebne: 

− Veliko je drugih vsebin, ki so bolj pomembne od nordijskega smučanja. 

(2x) 

− Te vsebine za našo šolo niso izvedljive zarad oddaljenosti. (2x) 

 

Drugo: 

− Otroke v smučanje usmerjajo starši. Veliko je odvisno od interesa 

staršev. (2x) 

− Organizacija tečaja za učitelje – če bi bila kompetentna, bi z veseljem to 

izvajala z učenci. (1x) 

 

Pri tem vprašanju so močno prevladovali pozitivni komentarji. Veliko 

anketirancev je napisalo, da bi te vsebine lepo popestrile program in da bi jih 

bilo zanimivo izvajati. Kar nekaj anketirancev je napisalo tudi, da tek na smučeh 
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v raznih oblikah taborov izvajajo in da so otroci navdušeni. Nekateri so vseeno 

izpostavili, da je izvajanje teh vsebin močno povezano s financami in 

organizacijo ter da so tudi druge zapostavljene vsebine, ki so pomembnejše od 

nordijskega smučanja.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Kaja Berlot – magistrsko delo 

86 

7.0 SKLEP 

V raziskavi smo želeli izvedeti, kakšno je izvajanje vsebin nordijskega smučanja 

v prvem in drugem triletju osnovne šole. V vzorec je bilo vključenih 187 učiteljev 

razrednega pouka, športnih pedagogov, ki poučujejo v prvem in drugem triletju, 

ravnateljev in vzgojiteljev, ki poučujejo v 1. razredu. Učitelji so odgovarjali na 

vprašalnik z 11 vprašanji večinoma polodprtega tipa. Vprašalnik je bil objavljen 

na spletni strani www.1ka.si. Z vprašalnikom smo učitelje spraševali, če se 

otroci na njihovi šoli spoznajo z nordijskim smučanje ter če se po njihovem 

mnenju otroci v prvem in drugem triletju dovolj spoznajo z nordijskim 

smučanjem.  

 

Zastavili smo si šest ciljev in glede na to oblikovali šest hipotez. Na podlagi 

analize rezultatov smo prišli do ugotovitev, s katerimi smo zastavljene hipoteze 

potrdili oziroma ovrgli. 

 

H1: V svojem letnem učnem načrtu vsebine nordijskega smučanja ponuja 
približno 10 % slovenskih šol. 
Anketo smo poslali na 452 šol, odgovor smo dobili iz 90 šol, od tega pa je 81 

anketirancev iz 52 šol napisalo, da se otroci na njihovi šoli v prvem in drugem 

triletju spoznajo z nordijskim smučanjem. Nordijsko smučanje ima v svoj letni 

učni načrt vključeno torej vsaj 11,5 % slovenskih šol. S tem potrdimo prvo 
hipotezo. 
 

H2: Ključna vzroka, da šole ne ponujajo vsebin nordijskega smučanja, sta 
pomanjkanje kadra in pomanjkanje materialnih pogojev. 
Kot razlog, zakaj se otroci na njihovi šoli ne spoznajo z nordijskim smučanjem, 

je večina učiteljev navedlo slabe pogoje in pomanjkanje opreme. Zelo malo 

učiteljev je kot problem izpostavilo pomanjkanje kadra. Ugotovili smo tudi, da se 

skoraj polovica anketirancev (42 %) počuti srednje ali popolnoma kompetentne 

za poučevanje teka na smučeh. Precej manj kompetentne se učitelji počutijo za 

poučevanje smučarskih skokov, kjer se je za srednje ali popolonma 

kompetentne opredelilo le 5 % anketirancev. Drugo hipotezo zato lahko 
potrdimo le deloma. Ključna razloga sta torej: slabi pogoji (pomanjkanje 
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snega) in pomanjkanje opreme v šoli; medtem ko lahko za pomanjkanje kadra 

trdimo samo pri poučevanju smučarskih skokov.  
 

H3: Učitelji vedo, kaj je nordijsko smučanje in menijo, da bi se otroci na 
razredni stopnji morali spoznati z njim 

Na vprašanje, kaj je nordijsko smučanje in katere panoge sestavljajo nordijsko 

smučanje, je v celoti pravilno odgovorilo samo 25 % anketirancev. Precej bolj 

enotni so bili pri mnenju, da bi se otroci v prvem in drugem triletju morali 

spoznati z nordijskim smučanjem, kar je označilo večina anketirancev. Samo 9 

% anketirancev je bila mnenja, da so vsebine nordijskega smučanja v prvem in 

drugem triletju popolnoma nepotrebne. Tako delno potrdimo tretjo hipotezo. 
Večina učiteljev ne zna natančno našteti vseh disciplin nordijskega smučanja, 

vendar so mnenja, da bi se otroci morali spoznati vsaj s tekom na smučeh.  

 
H4: Večina učiteljev se ne počuti kompetentnih za poučevanje nordijskega 
smučanja 
Pri ocenjevanju lastne kompetentnosti za poučevanje teka na smučeh, 

smučarskih skokov in nordijske kombinacije smo ugotovili, da se učitelji v 

povprečju počutijo nekompetentne ali popolnoma nekompetentne za 

poučevanje vseh disciplin nordijskega smučanja, saj so se skoraj vse 

povprečne ocene kompetentnosti gibale med 1 in 2 – pri čemer 1 pomeni 

popolnoma nekompetenten, 2 pa nekompetenten). Tudi četrto hipotezo zato 
potrdimo. Športni pedagogi so sicer svojo kompetentnost v povprečju ocenili 

malenkost bolje, vendar so se za poučevanje smučarskih skokov in nordijske 

kombinacije v povprečju vseeno ocenili kot nekompetentne. Kompetentne (z 

daleč najvišjo povprečno oceno 4,3) so se ocenili samo za poučevanje teka na 

smučeh. Pri ocenjevanju kompetentnosti je torej potrebno ločevati med učitelji 

razrednega pouka in športnimi pedagogi, ki v večini tudi poučujejo te vsebine 

(na šolah, kjer se otroci spoznajo z nordijskim smučanjem, 50 % te vsebine 

poučujejo športni pedagogi).  
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H5: Šole bi bile zainteresirane za izvajanje zimskega šolskega dne z 
vsebinami nordijskega smučanja 
Peto hipotezo lahko potrdimo. Kar 83 % učiteljev je napisalo, da bi bila njihova 

šola zainteresirana za izvajanje nordijskega smučanja v okviru športnega dne. 

Samo 9 % anketirancev ni zainteresiranih za izvajanje nordijskega smučanja.  

 

H6: Zainteresiranost šol za vključevanje nordijskega smučanja v svoj letni 
učni načrt se statistično značilno razlikuje glede na regijo, v kateri se 
nahaja šola 

Zainteresiranost šol za vključevanje nordijskega smučanja v svoj letni učni načrt 

je sicer visoko, vendar se statistično pomembno ne razlikuje glede na regijo, v 

kateri se šola nahaja. Šesto hipotezo zato zavrnemo. Ugotovili pa smo, da se 

statistično pomembno razlikuje poučevanje nordijskega smučanja glede na 

regijo, v kateri se šola nahaja, saj ima v svoj letni učni načrt nordijsko smučanje 

že vključeno precej več šol, kjer so vremenske razmere bolj ugodne (torej 

Gorenjska, Štajerska in Osrednjeslovenija).  

 

Če povzamemo rezultate raziskave, smo ugotovili, da je število šol, ki nordijsko 

smučanje izvajajo zelo majhno. Kljub temu pa je razveseljivo, da vsaj nekatere 

šole te vsebine vključujejo, čeprav ne spadajo pod obvezen program učnega 

načrta. Menimo, da je razlogov za nevključevanje več: vremenske razmere in 

oddaljenost šol od urejenih prog za tek na smučeh, pomanjkanje opreme, 

deloma nekompetentnost kadra in finančno breme, ki ga za seboj potegne 

organizacija dodatnih vsebin, kot je nordijsko smučanje. Kljub temu smo 

mnenja, da bi se šole morale bolj potruditi, da se te vsebine otrokom ponudijo in 

da se imajo otroci priložnost spoznati vsaj z osnovami teka na smučeh, s 

katerim se lahko kasneje ukvarjajo tudi rekreativno.  
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9.0 PRILOGE 

Spoštovani! 

Sem študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

Poučevanje na razredni stopnji. Pod mentorstvom doc. dr. Vesne Štemberger 

pripravljam magistrsko delo z naslovom Nordijsko smučanje v prvem in drugem 

triletju osnovne šole, zato Vas vljudno prosim za pomoč pri izvedbi 

raziskave. Vprašalnik vam bo vzel približno 5 minut in je namenjen razrednim 

učiteljem in športnim pedagogom, ki poučujejo od 1. do 5. razreda osnovne 

šole. 

 

Anketa je anonimna, podatki pa bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. 

 

Vaše sodelovanje je zelo pomembno za uspeh raziskave, zato se Vam že 

vnaprej lepo zahvaljujem. 

Kaja Berlot 

 

Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom oz. dopišite odgovor. 

Spol:  

a) Ženski  

b) Moški 

 

Na kateri osnovni šoli poučujete?  

________________________ 

 

Kje se nahaja osnovna šola, na kateri poučujete? 

a) Osrednjeslovenska  

b) Dolenjska 

c) Gorenjska 

d) Štajerska 

e) Prekmurje 

f) Koroška 

g) Notranjska 

h) Primorska 
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Sem: 

a) učitelj razrednega pouka 

b) športni pedagog 

c) drugo: _______________ 

 

1. Prosim, obkrožite, katere panoge po vašem mnenju sestavljajo nordijsko 

smučanje. 

a) Tek na smučeh 

b) Biatlon 

c) Smučarski skoki 

d) Nordijska kombinacija 

e) Alpsko smučanje 

 

Ko kliknejo naprej, se izpiše: 

Nordijsko smučanje sestavljajo tri panoge: tek na smučeh, smučarski skoki in 

nordijska kombinacija (to je tekmovalna disciplina, ki je sestavljena iz 

smučarskih skokov in teka na smučeh). 

(Vrnitev na prejšnje vprašanje ni mogoče.) 

 

2. Ali se otroci na vaši šoli v prvem in drugem triletju spoznajo z nordijskim 

smučanjem? 

a) Da, preizkusijo se tako v teku na smučeh kot v smučarskih skokih. 

b) Da, vendar samo s tekom na smučeh.  

c) Ne. 

 

2.1. Če ste obkrožili DA:  

Kje se spoznajo z nordijskim smučanjem? Možnih je več odgovorov. 

a) V okviru ur športa. 

b) V okviru zimske šole v naravi. 

c) V okviru športnega dne.  

d) V okviru prostočasnih dejavnosti.  

e) Drugo: ____________ 
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Kdo uči vsebine nordijskega smučanja? Možnih je več odgovorov.  

a) Učitelji razrednega pouka. 

b) Športni pedagogi. 

c) Zunanji izvajalci. 

d) Drugo: ____________________ 

 

2.2. Če ste obkrožili NE:  

Zakaj se ne spoznajo z nordijskim smučanjem?  

_____________________________ 

 

3. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kako kompetentne se počutite za poučevanje 

nordijskega smučanja. 1 pomeni nekompetenten, 5 pomeni popolnoma 

kompetenten.  

 

Tek na smučeh  1 2 3 4 5 

Smučarski skoki  1 2 3 4 5 

Nordijska kombinacija 1 2 3 4 5 

 

4. Ali mislite, da bi bila vaša šola zainteresirana za poučevanje nordijskega 

smučanja v okviru športnega dne, če bi zunanji ponudnik priskrbel 

materialne in kadrovske pogoje? 

a) Da. 

b) Da, če cena ne bi bila previsoka.  

c) Ne. 

d) Drugo: _____________. 

 

5. Ali se vam zdi poučevanje nordijskega smučanja v okviru šole v prvem in 

drugem triletju potrebno? 

a) Da. 

b) Mislim, da so vsebine nordijskega smučanja nepotrebne. 

c) Mislim, da bi se morali spoznati samo s smučarskim tekom. 

d) Drugo: _______________. 
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6. Ali mislite, da se otroci na razredni stopnji dovolj spoznajo z nordijskim 

smučanjem? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

7. Imate kakšen dodaten komentar? 

___________________________ 

 

	  


