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Vzorec je vključeval 296 učencev in njihovih staršev. Podatke smo pridobili s pomočjo
anketnega vprašalnika ter jih obdelali s statističnim programom SPSS.
Ugotovili smo, da se skoraj tri četrt učencem in njihovim staršem zdi aktivna pot v/iz šole
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že aktivno pot v/iz šole uporablja.
Učenci OŠ Gornja Radgona si želijo hoditi ali se s kolesom voziti v šolo, ker to radi počnejo
in jim je to všeč. Njihovi starši se zavedajo, da si oni to želijo in tudi vseh pozitivnih učinkov,
ki jih prinaša aktivna pot v/iz šole.
Ugotovil smo, da se aktivna pot v/iz šole dečkov in deklic statistično pomembno ne razlikuje,
da med starši dečkov in starši deklic ne obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji
strinjanja s trditvami, povezanimi z aktivno potjo v/iz šole, da se aktivna pot v/iz šole učencev
prvega, drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja statistično pomembno razlikuje
in da med starši učencev prvega, drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja
obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji strinjanja s trditvami, povezanimi z aktivno
potjo v/iz šole.
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ABSTRACT
The everyday way to school can provide the pupils a significant source of daily physical
movement/sports activities that is indispensable for their overall development and healthy
living.
My diploma paper Pupils of the Primary School of Gornja Radgona and their use of active
modes of transport to school focuses and gives the opinions of pupils and their parents
regarding the active mode to/from school, and further examines whether the gender and the
educational period are a difference factor in this relation.
The sample involved 296 pupils and their parents, whereby the relevant data was obtained
through questionnaires and data processing by means of the SPSS statistics software.
We have established that nearly three thirds of pupils and their parents deem that an active
mode to/from school is important for their health and is according to their belief also feasible.
One quarter of them already applies an active mode to/from school.
Pupils of the Primary School of Gornja Radgona would like to walk or bike to the school
because they like doing that. Their parents are aware of the children’s choice, as well as of all
the positive effects that are brought by these activities.
Moreover, we have established that an active mode to/from school is not significantly
different between boys and girls in terms of statistics; that statistically no major differences
exist between parents of both genders regarding assertions made about the active mode
to/from school; that the active mode to/from school is in terms of statistics quite diverse
between pupils of the first, second and third educational period, and that between parents of
pupils of the first, second and third educational period major differences exist as to the level
of assertions made about the active mode to/from school.
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1 UVOD
Sodoben način življenja, ki se kaže v vedno večji motoriziranosti (več avtov, skuterjev, kolesa
z motorji, skuter rolke), več računalnikov, tablic, pametnih telefonov, televizij, odvzema
otrokom možnosti za gibanje, ki je njihova osnovna potreba in najpomembnejši dejavnik za
njihov zdrav in celostni razvoj. Nekdaj so otroci hodili peš v šolo, tudi iz zelo oddaljenih
krajev, danes jih starši vozijo, tudi če so samo 500 m oddaljeni do šole. Nekdaj so se otroci
družili zunaj na travnikih, pred bloki, plezali po drevesih, se igrali vrsto iger kavboji –
indijanci, policaji – lopovi, skrivalnice, zemljo rubit, dirkali s kolesi, kolesa so bili motorji,
formule idr., danes tega več ne vidimo. Druženje poteka preko spletnih omrežij in telefonov.
Nekdaj je mladina spontano igrala košarko, nogomet in druge športe zunaj na igriščih, danes
to počnejo preko igric na raznoraznih napravah ali samo v športnih klubih.
Otroci so tudi danes izpostavljeni vedno večjim obremenitvam v osnovni šoli (devetletna
osnovna šola – dva tuja jezika, dodatni izbirni predmeti) in pričakovanji njihovih staršev
(glasbena šola, treniranje športov, ki jim jih starši izberejo …). Vse to povzroča velik pritisk
in stres na otroka.
Povzamemo lahko, da današnji čas, ob vsej tej vedno večji modernizaciji ni prijazen do otrok.
Odvzema jim na vsakem koraku gibanje in jim ponuja veliko stresa. Vse to so pa vzroki za
nastajanje bolezni na telesnem in duševnem področju. V obdobju osnovne šole poteka
celostni razvoj otroka, v katerem se postavljajo temelji kasnejše zdrave osebnosti in zdravega
življenjskega sloga. Gibalne primanjkljaje v tem obdobju, ki pomembno vplivajo na razvoj
drugih področij, v odraslosti ne moremo nadoknaditi.
Otroci si v obdobju osnovne šole oblikujejo svoje gibalne navade. Veliko je otrok, ki v
svojem domačem okolju pri tem nimajo ustrezne podpore. Tako ostaja šolsko okolje
pomemben dejavnik razvoja le teh, saj v šolo hodijo vsi otroci. V njej deluje strokoven kader
za izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti za zdravje. Zato šola predstavlja najboljše okolje za
izvedbo raznih programov za izboljšanje gibalnih navad otrok.
Šolski predmet šport, športni dnevi in druge šolske športne aktivnosti tako predstavljajo
veliko otrokom edino zagotovljeno redno telesno dejavnost. Obseg in kakovost teh dejavnosti
je tako izjemnega pomena za njihov zdrav razvoj.
Urejenost širše okolice bivališč z dostopnostjo parkov, otroških igral, zunanjih igrišč, zelenic,
lahko tudi spodbudi priložnosti vsakodnevnega gibanja ljudi na svežem zraku.
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2.0 PREDMET IN PROBLEM

2.1 Pomen gibanja za otrokov razvoj
Človekov razvoj je preučevalo mnogo znanih teoretikov, kot so Freud, Erikson, Piaget, Gesell
in drugi. Vsak med njimi je pojasnjeval razvojne procese od otroštva do zrelega obdobja,
vsem pa je bilo skupno, da so izpostavili pomen gibalnega razvoja za človekov razvoj v celoti.
Na primer Erikson poudarja v svoji teoriji psihosocialnega razvoja pomen motoričnega
razvoja in izpostavi velik vpliv, ki ga imajo raznolike gibalne izkušnje na otrokov razvoj, še
posebej v otrokovih kritičnih razvojnih obdobjih. Najbolj znana pa je Piagetova teorija
kognitivnega razvoja. V tej teoriji je za razvoj kognitivnih procesov poudarjen izjemen pomen
otrokove gibalne dejavnosti, še posebej v zgodnjem obdobju otroštva do drugega leta starosti,
ko otrok spoznava in razumeva svet preko gibalnih in zaznavnih dejavnosti. (Videmšek in
Pišot, 2007)
Človekov razvoj poteka na različnih področjih. Temeljna področja človekovega razvoja so:
-

telesni razvoj, vključuje telesne spremembe (zunanjih delov telesa in notranjih
organov), razvoj zaznavnih in gibalnih sposobnosti in spretnosti,

-

spoznavni razvoj, vsebuje vse spremembe v intelektualnih (višjih mentalnih) procesih:
razvoj spomina, sklepanja, reševanja problemov, govora, učenja, presojanja,

-

čustveno-osebnostni razvoj, predstavlja spremembe v doživljanju, izražanju,
uravnavanju čustev, enkratnih načinov, po katerih se posameznik odziva na okolje
(temperament, osebnostne značilnosti)

-

socialni razvoj, nanaša se na razvoj komunikacije, medosebnih odnosov, socialnih
spretnosti, socialnega razumevanja, moralnih vidikov vedenja.

Vsa področja so med seboj povezana – razvoj je večrazsežnosten. Tako so spremembe na
telesnem področju povezane s spremembami na ostalih treh temeljnih področjih razvoja. Na
primer, dojenček dobiva večino spoznanj (spoznavno področje razvoja) o svetu preko
zaznavanja in gibalnih dejavnosti (razvoj zaznavnih sposobnosti in razvojnih spretnosti).
(Marjanovič Umek idr., 2004)
Tudi Tomori (2005) piše, da gibalne dejavnosti vplivajo na razvoj drugih področij. Gibalna
dejavnost v razvojnem obdobju ni pomembna le s stališča telesnega zdravstvenega stanja,
ampak odločilno vpliva tudi na razvoj duševnih in socialnih sposobnosti posameznika.
2
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Omogoča pa tudi sprostitev, obvladovanje stresa, tesnobe in potrtosti, spodbuja gradnjo
samospoštovanja in pozitivne samopodobe ter pomaga pri socializaciji in oblikovanju
dejavnega odnosa do samega sebe in sveta.
Otrokov celostni razvoj je tako tudi večrazsežnosten. Poteka na osnovi treh dejavnikov in
sicer: dednosti, okolja in lastne aktivnosti. Dednostne dejavnike predstavljajo prirojene
biološke osnove, ki so temelj razvoja človekovih sposobnosti in značilnosti. Dejavnike okolje
predstavlja poleg okolja v katerem živimo, življenjskega stila, prehranjevanja in bolezni, tudi
gibalna dejavnost. Le vsebinsko bogato, raznoliko in dovolj stimulativno okolje lahko
zagotavlja razvojne spodbude, da otrok vzpostavi primeren odnos z osebami in objekti v
okolju. Vprašanje pa je, ali bo posameznik v odnosu do okolja pasiven ali aktiven. Zato je
zelo pomembna otrokova lastna aktivnost, ki predstavlja njegovo zavestno in aktivno
delovanje. (Videmšek in Pišot, 2007)
Na podlagi skupnih značilnosti, ki pripadajo določenim starostnim skupinam, otrokov razvoj
delimo na razvojna obdobja, in sicer na:
-

prednatalno obdobje, od spočetja do rojstva,

-

obdobje dojenčka in malčka, od rojstva do treh let,

-

zgodnje otroštvo, od treh do šest let,

-

srednje in pozno otroštvo od šestega leta do začetka pubertete.

Vsako izmed razvojnih obdobij ima svoje specifične značilnosti. (Marjanovič Umek idr.,
2004)
Otrokov gibalni razvoj se prične z raznimi refleksnimi gibi in gibi glave, nato poteka preko
rok, zgornjega dela trupa do nog in stopal. Pri štirih mesecih ima glava že tako močan položaj,
da otrok lahko začenja vzravnano sedeti, vendar še ne brez opore. Pri sedmih mesecih se že
zna obračati z ene na drugo stran in kaže prve znake plazenja. Okoli desetega meseca starosti
lahko že sedi brez opore. Preko različnih oblik sedenja, kobacanja, opiranja in plazenja, pri
dvanajstih do štirinajstih mesecih, usvoji pokončno stojo in previdno začne s prvimi koraki, ki
so še nestabilni. V osemnajstem mesecu začne tekati naokrog. Hoji se pridružijo plezanje,
potiskanje, vlečenje, dviganje in metanje. Do tretjega leta starosti tako poskuša otrok osvojiti
vse naravne oblike gibanja, kot so: hoja, tek, plazenje, dviganje, spuščanje, kotaljenje,
potiskanje, vlečenje, metanje, ujemanje, skoki, vese in plezanje. Ta gibanja so še površna in
negotova. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta v tem starostnem obdobju temelji na
3
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informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z
gibalnimi dejavnostmi in gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah. Z gibanjem otrok tako
zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj njegovo telo zmore, doživlja veselje in ponos ob
razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku
občutek ugodja, varnosti, veselja, torej dobrega počutja. V gibalnih dejavnostih je telo
izhodiščna točka za presojo položaja, smeri, razmerja do drugih; z gibanjem otrok razvija
občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas. Mnoge gibalne dejavnosti od otrok
zahtevajo, da se zaveda drugih otrok in odraslih, da z njimi deli prostor in stvari, da sodeluje.
V elementarnih gibalnih igrah spozna smisel in pomen upoštevanja pravil, pomen sodelovanja
ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. Otrok je tudi ustvarjalen, ko išče svoje načine in
poti za rešitev različnih gibalnih nalog, z lastno domišljijo odgovarja na nove izzive ter izraža
svoja čustva in občutja.
Razvoj poteka od naravnih oblik gibanja, do zelo celostnih in skladnostno zahtevnejših
športnih dejavnosti v povezavi z zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno voljno
aktivnostjo. (Videmšek, Bardajs in Karpljuk, 2003)
Poznamo veliko pozitivnih učinkov na vpliv gibanja na telesni razvoj in zdravje. Premalo pa
poznamo vplive gibanja na duševne in psihosocialne sposobnosti posameznika v razvojnih
obdobjih, kot tudi v kasnejših življenjskih obdobjih. (Tomori, 2010)
Samozavest: otroka že redna telesna dejavnost nauči usmerjati energijo in doživeti
zadoščenje ob vloženem trudu. Občutek, da nekaj zmore in da je do izpolnitve prišel z lastnim
prizadevanjem, daje otroku najbolj zdravo obliko samozavesti in zaupanja vase. Vsakršne
premagane izkušnje, ki jih pridobijo z gibanjem, že v razvojnem obdobju povečujejo splošno
prožnost in prilagodljivost posameznika, ki se ob srečanju z različnimi zunanjimi
obremenitvami izkažeta kot koristni naložbi v lasten potencial. Lastna dejavnost otrokom
potrjuje pomen zanašanja nase pri gradnji notranje gotovosti in podpira samozavest, ki izhaja
iz zmag nad nemočjo in omahovanjem.
Stres: izpostavljanje različnim stresom lahko hudo obremeni človekovo telo in tudi ogrozi
njegovo zdravje. Sposobnost obvladovanja stresa ni dana sama po sebi. Ob različnih
obremenitvah, ovirah in preizkušnjah se najbolj znajdejo tisti, ki zaupajo vase, so
prilagodljivi, se odzivajo dejavno in s smiselno razporeditvijo svojih moči in energije, se
zmorejo potruditi in nosijo v sebi zavest, da so premagali že mnogo preizkušenj. Redna
telesna vadba vzdržuje v akciji in pripravljenosti tako telo kot duševne potenciale
posameznika. Gibanje v posamezniku razvija splošno zavest, da zmore in da je kos
4
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preizkušnjam. To človeka najbolj učinkovito in naravno opremlja za uspešno obvladovanje
stresa. Dobro telesno stanje, razvita prilagodljivost in pripravljenost na dejavne spremembe
povečuje psihično prožnost človeka, kar pa je pogoj za premagovanje vseh vrst stresa.
Sprostitev: tudi otroci doživljajo vrsto napetosti in razna občutja tesnobe. Tako doživljanje
zavira njihovo igrivost, zaustavlja njihovo naravno težnjo po raziskovanju in duši njihovo
ustvarjalnost. Otroka z duhovnimi vsebinami, branjem knjig, z dejavnostmi, ki bi razgibale
njegovo notranje dogajanje ne moremo sprostiti zaradi še povsem konkretnega načina
doživljanja in pojmovanja sveta. Mnogo bolj naravno se sprosti z dejavnostjo, ki razgiba
njegovo telo. To je zanj bolj zabavno in prilagojeno njegovi naravi, zanimanju in razvojni
stopnji. Telesna sprostitev otroku zrahlja duševne napetosti, skrbi ali bojazni ter mu pomaga
vzpostaviti notranje ravnovesje. Dovolj telesne sprostitve omogoča otroku, da lažje vzdrži pri
miru, kadar je to potrebno, ter mu pomaga pri usmerjanju pozornosti in pri osredotočanju
misli pri intelektualnem delu.
Potreba po vznemirjenju: otroci že fiziološko potrebujejo določen odmerek vznemirjenja
(raven adrenalina), da se dobro počutijo. Če te potrebe nimajo zadovoljene, podzavestno
iščejo te stimulacije, večkrat na neustrezen, nevaren in škodljiv način. Na primer
hiprekinetični otroci in otroci, ki jim ustreza stalna in visoka raven vzburjenja ure in ure želijo
gledati risanke in filme z veliko akcije in nasilja, ter v medsebojnih odnosih vedno želijo
sprožiti dogodke za razburjenja. Ugotovljeno je, da je zanje učinkovita telesna dejavnost, ki
ne razgiba samo njihovega telesa, ampak tudi njihova občutja in doživljanja. Pri gibanju se v
osrednjem živčevju ne sprošča samo adrenalin, ampak tudi snovi, ki dajejo občutek
vznemirjenja in dejavne izpolnitve, ki prinaša ugodje in dobro počutje.
Agresivnost: poznamo zdravo agresivnost in nasilno, škodljivo, razdiralno agresivnost.
Otroci, ki jim primanjkuje zdrave agresivnosti se umikajo iz dogajanja, se vedno podrejajo, si
ne upajo uveljaviti svojih pravic, ne znajo se postaviti zase. Skratka so nezadovoljni, počutijo
se odrinjene, neupoštevanje, nesprejete in necenjene. Običajno taki otroci izkazujejo nasilno,
razdiralno, škodljivo agresivnost. Redna in dovolj intenzivna telesna dejavnost spodbuja
zdravo agresivnost in to tudi je. Otroku daje občutek, da lahko nekaj zase stori sam in da ima
pravico do tega. Svoje težnje izpolnjuje z lastnim prizadevanjem in vloženim trudom. Vzgoja,
ki spodbuja k dejavnemu in poštenemu trudu zase, ne razvija niti nemoči niti nasilne,
razdiralne agresivnosti.
Vpliv na počutje in razpoloženje: med telesno dejavnostjo se v osrednjem živčevju
sproščajo endorfini – snovi, ki povzročajo doživljanje ugodja in dobrega počutja.
Depresivnost in tesnobo že neredko doživljajo tudi otroci. Psihoterapevtskih pristopov in
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zdravil za lajšanje depresivnega razpoloženja pri otrocih ne uporabljamo. Telesna aktivnost je
eno od najbolj spodbudnih pomagal, ki lajša depresijo in odpravlja občutja tesnobnosti. Ta
dejavnost daje otroku pozitivno predstavo o sebi, ponuja mu vrsto majhnih zmag, iz katerih
lahko izvira zadovoljstvo s seboj, omogoča mu, da se na prijeten in spodbuden način druži z
vrstniki, ter ga osvobaja zaprtosti vase in notranjega sveta bolečih občutij.
Vpliv na oblikovanje osebnosti: različne oblike telesne dejavnosti imajo različne učinke na
psihosocialne lastnosti osebe. Za osebnostni razvoj ni koristna tista vrsta telesne dejavnosti, ki
ni usklajena s posameznikovo naravo, z njegovim zanimanjem, motivom in načinom
doživljanja gibanja. Prava izbira telesne dejavnosti tako lahko povečuje posameznikovo
zaupanje vase in njegovo spontanost, usmerja zdravo agresivnost in spodbuja k bolj sproščeni
komunikaciji z drugimi. Spodbuda socialnega razvoja otroka prek ustrezno izbrane telesne
dejavnosti, ki se izvaja v skupini, je lahko ena od odločilnih koristi take vadbe za otrokov
osebnostni razvoj. Ob sproščenem in spodbudnem dogajanju si oblikuje mesto ob svojih
vrstnikih, z njimi deli veselje in pričakovanja, se skupaj z njimi sooča, tudi z neuspehi in jih
povezan z njimi lažje sprejema. Otrok, ki se uči različnih oblik socialnega vedenja ob neki
dejavnosti, je tudi v drugih okoliščinah, ki ga povezujejo z drugimi ljudmi, bolj gotov vase in
sproščen.
Telesna dejavnost tako nima le zdravstvenega in športnega pomena, temveč je lahko tudi
pomemben del vzgoje in spodbud k celostnemu osebnostnemu razvoju otroka. (Tomori,
2010)
Trdimo lahko, da skrbno načrtovan in izvajan proces vadbe v otroštvu in mladostništvu ne
pomeni le odprtih vrat v svet vrhunske športne ustvarjalnosti, temveč veliko več – v svet
vsake ustvarjalnosti in zadovoljstva v življenju. Otrok bo razvil delavnost, samostojnost,
samodisciplino, osebno urejenost, željo po napredku, pridobil različne izkušnje in ljubezen do
športa. To so osebne vrline, ki ga bodo krasile celo življenje. Tako bo razvil vse tisto, kar
mlad človek potrebuje za uspešen vstop v življenje. Pomeni mu najučinkovitejšo šolo za
življenje. Zgolj družina in šola vsega tega ne zmoreta. (Bačanac in Škof, 2007)
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2.2 Vloga staršev, učiteljev in okolja pri spodbudi otrok za gibanje
Gibalna dejavnost je najpomembnejša pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga
posameznika. Zdrav življenjski slog vsakega posameznika se razvija vse življenje, od otroka,
mladostnika, pa vse do odraslega. Tako se na začetku ta slog oblikuje v ožjem družinskem
okolju, kasneje pa predvsem v okolju, v katerem otrok odrašča. Pri otrocih in mladostnikih
imajo najpomembnejšo vlogo njihovi starši.

2.2.1 Vloga staršev pri spodbudi otrok za gibanje
Celostnega razvoja otroka si ne moremo predstavljati brez napredovanja njegovih gibalnih
sposobnosti. Odrasli imajo pogosto otrokovo gibanje za nekaj samoumevnega. Mislijo, da se
razvijejo sposobnosti ali spretnosti kar same in zgolj na osnovi bioloških in naravnih danosti.
Starši tako niti ne pomislijo na to, da je otrokove gibalne sposobnosti mogoče kultivirati,
dejavno in smiselno spodbujati in spremljati ter usmerjati njihov razvoj, ki bo prispeval k
oblikovanju odnosa do samega sebe in sveta. (Tomori, 2010)
Starši so tisti, ki omogočajo otroku prve stike z okoljem in imajo veliko odgovornost za
njegovo zgodnje učenje. Ker gibanje ohranja in krepi otrokovo zdravje, razvija njegove
sposobnosti in omogoča lažje vključevanje in prilagajanje v družbeno in naravno okolje je
pomembno, da starši že v zgodnjem otroštvu navajajo otroke na redno športno dejavnost.
Priporoča se vključevanje v programe športnih dejavnosti, ki jih izvajajo otroci skupaj s starši
pod strokovnim vodstvom. Taka športna vadba, kjer vadijo otroci skupaj s starši, ima številne
prednosti:
-

otroci lahko izvajajo zahtevnejša gibanja, ki so z informacijskega vidika zahtevnejša,
saj lahko starši poskrbijo za varnost;

-

mnoge dejavnosti lahko starši izvajajo skupaj z otrokom, tako taka vadba tudi za starše
pomeni aktivno sprostitev;

-

starši med skupno vadbo vzpostavijo z otrokom prisrčen kontakt; športna ura je tako
prijetno in veselo doživetje, saj poglablja čustveno povezanost med staršem in
otrokom;

-

vzbuja se interes staršev za poznavanje gibalnih sposobnosti svojih otrok – starši tako
začnejo zavestno spremljati gibalni razvoj svojega otroka.
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Seveda ena ura take vadbe na teden je premalo. Starši kadar utegnejo, naj gredo z otrokom v
naravo na sprehod na bližnji hrib, tekat, na igrala plezat, se z njimi žogat itd. Od petega leta
starosti pa lahko skupaj z otrokom kolesarijo, rolajo, drsajo, plavajo, smučajo itd.
Dejavniki, ki so pomembni za izboljšanje telesne aktivnosti cele družine in povečanje interesa
otrok za gibanje so naslednji:
-

starši naj svojim otrokom posredujejo pozitivna verbalna in neverbalna sporočila o
zdravem načinu življenja;

-

starši naj bodo tudi sami ustrezno telesno pripravljeni;

-

starši naj imajo aktiven interes za športne dejavnosti svojega otroka in naj čim več
dejavnosti izvajajo skupaj z otrokom. (Videmšek in Pišot, 2007)

Kalish (2000) omenja zelo zanimive rezultate neke ameriške raziskave, ki govori o vplivu
gibalno aktivnih staršev na gibalno aktivnost njihovih otrok. Rezultati raziskave kažejo, da so
otroci športno aktivnih mater 2 krat bolj aktivni od tistih otrok, ki imajo športno neaktivne
matere. Vpliv očetov je še večji, saj so otroci športno aktivnih očetov kar 3,5

krat bolj

aktivni od otrok, ki imajo športno neaktivne starše.
Strniša in Planinšec (2014) sta naredila podobno raziskavo v Sloveniji, kjer sta preverjala
povezanost med gibalno aktivnostjo očeta in matere in gibalno aktivnostjo njihovih otrok.
Raziskava je pokazala, da gibalna dejavnost matere ni statistično pomembno povezana z
gibalno dejavnostjo njenih otrok, kljub temu pa so ugotovili, da so najbolj gibalno dejavni
otroci mater, ki so same redno gibalno dejavne. V gibalni dejavnosti otrok glede na gibalno
dejavnost njihovih očetov pa je prišlo do statistično pomembnih razlik. Otroci očetov, ki so
gibalno aktivni, so dnevno gibalno dejavni 89 minut, otroci očetov, ki pa niso dejavni, pa so
dnevno gibalno dejavni samo 47 minut, kar je skoraj polovica manj.
Iz zgoraj navedenih raziskav lahko razberemo, kako pomemben je vzgled starša za otroka in
kako pomembna je vloga staršev pri spodbudi otrok za gibanje, ter kako pomembno je to za
otrokov razvoj in njegovo zdravje.
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2.2.2 Vloga učiteljev pri spodbudi otrok za gibanje
Enako kot pri starših ima tudi učitelj z svojim vzgledom pomembno vlogo pri spodbudi otrok
za gibanje. Vendar ne samo učitelji, ki poučujejo v šolah predmet šport, temveč tudi vsi ostali
učitelji.
Poleg znanja in izkušenj je učiteljev profesionalni odnos do otrok in ljubezen do športnih
vsebin vzvod pri navduševanju mladih za športno dejavnost. Učitelj v šoli ne more mladih
navdušiti nad športno dejavnostjo, če bo samo pasiven vodja in le organizator te dejavnosti.
Brez da učitelj pokaže aktiven odnos do športne dejavnosti, ga tudi učenci ne bodo. (Bačanac
in Škof, 2007)
K motiviranosti učencev za športno vadbo veliko pripomorejo dobri odnosi z učiteljem in
dobri odnosi med učenci. K oblikovanju pozitivnega skupinskega ozračja lahko učitelj vpliva
s sledečim ravnanjem:
-

ima prijazen in prijateljski odnos do učencev;

-

zna ceniti trud učencev, jih motivira, da pokažejo vse česa so sposobni;

-

si vzame čas za učenca, mu je v oporo, ga razume;

-

učencem da možnost, da sodelujejo pri izbiri ciljev;

-

zna zagotoviti individualni pristop, da učenec opravlja naloge, ki so po zahtevnosti
prilagojene njegovim trenutnim sposobnostim;

-

omogoča, da mu učenci lahko pomagajo, učencem je to v čast;

-

spodbuja samostojnost pri učencih;

-

vadba in učitelj morata biti zabavna in igriva. (Bačanac in Škof, 2007)

Otroci pri pouku sedijo pri miru in se osredotočajo na učiteljevo razlago, kar hitro jim pade
koncentracija in postanejo nemirni, ne sledijo več zbrano pouku. Takrat učitelj lahko izvede
"gibalno minuto", učilnico naj prezrači, učence pa naj motivira, da naredijo nekaj gibalnih vaj
v učilnici (tek na mestu, počepi, sonožni poskoki, predkloni ...). Po nekaj vajah otroci spet
lažje sledijo pouku. (Videmšek in Pišot, 2007)
Gibanje v razredu tako lahko pouk popestri, ga naredi zanimivega, hkrati pa lahko učencu
olajša razumevanje snovi. Je čudovit pripomoček za boljšo koncentracijo, za spodbujanje
sodelovanja in s tem razvijanje dobrih medsebojnih odnosov v razredu. (Fonda, Kuštrin,
Požar in Prunk, 2010).
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Z vključevanjem "gibalne minute" v pouk, učitelj ozavešča učence o pomenu gibanja za
zdravje, za boljše počutje in jih posredno spodbuja k gibanju tudi v drugih okoliščinah.

2.2.3 Spodbuda okolja za gibanje otrok
"Če je okolje, v katerem otrok odrašča, naravnano v prid športa in telesne aktivnosti, potem je
otrok na dobri poti, da si ustvari pozitivne vzorce, ki bodo kasneje vplivali na njegov razvoj in
življenje." (Tušak, [Maks], Tušak, [Maksimiljana] in Tušak, [Matej], 2003)
Pomemben delež k spodbujanju otrok za gibanje doda tudi okolje v katerem otroci živijo in
sicer: lokalna skupnost (lokalne športne prireditve), šola (športni dnevi, dodatna ponudba
športnih dejavnosti …), dostopnost športnih objektov za vadbo (razna zunanja igrišča, igrala,
poligoni, steze), lokalne športne zveze in društva (lokalna ponudba športov, prireditev za
rekreacijo, vrhunski šport), zavodi za zdravstveno varstvo itd.
Bivalno okolje pomembno vpliva na gibalno učinkovitost otrok, saj kljub vsem dednim
potencialom, otrok teh ne bo mogel izkoristiti, če mu okolje ne bo nudilo podpore. Otroci iz
mestnega, primestnega in podeželskega okolja nimajo enakih možnosti za gibalno in športno
udejstvovanje in razvoj gibalnih potencialov. Vzrok je v dejstvu, da je v mestih večja ponudba
športnih programov, večja izbira različnih športnih objektov in zaradi mestnega načina
življenja izraženih več potreb po gibalnih in športnih dejavnostih. Zaradi boljše ozaveščenosti
o številnih koristi, ki jih prinaša ukvarjanje s športnimi aktivnostmi, so mestni starši
pripravljeni tudi plačati nadstandardne programe. Dejstvo je tudi, da v primestnih in
podeželskih šolah ne ponujajo dovolj dodatnih športnih programov in vsebin, ter športna
infrastruktura je na nižji ravni. Pričakovali bi, da so otroci na podeželju bolj gibalno dejavni
zaradi številnih opravil in imajo zato manj izrazit interes do športnih dejavnosti, vendar je
ugotovljeno, da to ni vedno tako. Očitno je, da dandanes podeželski otroci ne izkoriščajo
dovolj naravnih danosti okolja za gibalne aktivnosti. (Matejek in Planinšec, 2008)
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2.3 Načini, s katerimi pri otrocih spodbujamo interes po večji količini in
kakovosti gibanja
Gibanje, v današnjem vse bolj sedečem načinu življenja, postaja ena od najpomembnejših
stvari, ki nam zagotavlja kakovostnejše življenje in zdravje. Razne akcije spodbujanja gibanja
potekajo že na globalni ravni (svetovni dan gibanja, evropski teden mobilnosti), na državni
ravni (razni programi in projekti: Zlati sonček, Krpan, Hura prosti čas, Veter v laseh,
Razgibajmo življenje …) in tudi na lokalni ravni (akcije organizirajo lokalne športne zveze,
društva, šole, vrtci).

Podrobneje bomo predstavili pomembnejše programe spodbujanja

gibanja za otroke in programe povezane s temo diplomskega dela.

2.3.1 Program športne vzgoje v osnovni šoli
Program športne vzgoje je program, ki učencem v osnovni šoli omogoča pridobivanje
različnih izkušenj in znanj o športu in gibanju. Program se izvaja v vseh razredih osnovne
šole, kot učni predmet pod imenom šport. Sodelovanje učencev v njem je tako obvezno.
Program je zaradi razvojnih značilnosti učencev vsebinsko, organizacijsko in metodično
zaokrožen v tri vzgojno-izobraževalna obdobja. V vsakem od teh šola ponuja tri vrste
dejavnosti:
1. dejavnosti, ki so obvezne za vse učence (redni pouk, pet športnih dni v šolskem letu,
dvajset urni plavalni tečaj v drugem ali tretjem razredu),
2. dejavnosti, ki jih šola ponudi; vključevanje učencev je prostovoljno (dopolnilni pouk,
športne interesne dejavnosti, šola v naravi s poudarkom na plavanju in zimskih
dejavnostih),
3. dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi; vključevanje učencev je prostovoljno
(nastopi, prireditve, šolska športna tekmovanja, tečaji, športni tabori, izbirni predmet
šport in plesna dejavnost).
Operativni cilji programa športna vzgoja so opredeljeni po vzgojno-izobraževalnih obdobjih
in so razdeljeni v štiri skupine, ki poudarjajo:
-

ustrezno gibalno učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih
sposobnosti),

-

usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in
odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih,

-

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

Cilji se uresničujejo z različnimi vsebinami, ki se koncentrično nadgrajujejo iz razreda v
razred. Podrobnejši seznam ciljev in vsebin, ki jih učenci usvajajo je predstavljen v učnem
načrtu za športno vzgojo.
Področja iz katerih učenci pridobivajo in usvajajo teoretične in praktične vsebine športa v
osnovni šoli so zelo pestra in raznolika, ki omogočajo učencem celostni gibalni in telesni
razvoj.
Tabela 1: Področja pridobivanja teoretičnih in praktičnih vsebin učnega predmeta šport
Razredi:

Področja športa

1. razred

Atletska abeceda, gimnastična abeceda, plesne igre, igre z žogo, plavalna abeceda,

2. razred

pohodništvo, ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti,

3. razred

zimske dejavnosti, športna programa Zlati sonček in Ciciban planinec.

4. razred

Atletika, gimnastika z ritmično izraznostjo, ples, mala košarka, mala odbojka, mali

5. razred

rokomet, mali nogomet, plavanje in nekatere vodne dejavnosti, smučanje in nekatere

6. razred

zimske dejavnosti, pohodništvo, ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter
telesnih značilnosti, dodatne vsebine.

7. razred

Splošna kondicijska priprava, atletika, gimnastika z ritmično izraznostjo, ples,

8. razred

košarka, odbojka, rokomet, nogomet, pohodništvo, ugotavljanje in spremljanje

9. razred

gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti, plavanje in nekatere vodne dejavnosti,
smučanje in nekatere zimske dejavnosti, druge dodatne vsebine.

Učencem od prvega od šestega razreda so namenjene tri ure športa tedensko, medtem ko
učencem od sedmega do devetega dve uri tedensko.
Pri programu športna vzgoja morajo učenci osvojiti določene standarde znanja. To pomeni
stopnjo znanja, ki ga do konca določenega vzgojno-izobraževalnega obdobja praviloma
osvojijo učenci. Poleg standardov znanja so opredeljeni tudi minimalni standardi znanja in
sposobnosti. Ti so pogoj za učenčevo napredovanje iz 3. v 4. razred, iz 6. v 7. razred in
pomenijo raven doseženega znanja ob koncu 9. razreda. (Kovač idr., 2011)

2.3.2 Športno interesne dejavnosti v šoli in izven šole
"Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj
šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in
razvijanje učenčevih interesov in učence praktično uvajala v življenje in jih s tem
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usposabljala, ter spodbuja za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke
izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Šola jim s pomočjo učiteljev in
mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja
in evalvira delo interesnih dejavnosti ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem
vzdušju. " (Kolar, 2008, str. 5)
Šole ponujajo interesne dejavnosti iz različnih interesnih področij. Troha (1985, v Ferfila,
2012) jih je razdelil na pet področij:
 poljudnoznanstvene

(fizika,

kemija,

astronomija,

etnologija,

matematika,

računalništvo …);
 tehničnoproizvodne (modelarski, vrtnarski, čebelarski, gospodinjski krožek …);
 kulturnoumetniške (likovni, gledališki, literarni, glasbeni, knjižničarski, oblikovalni
krožek …);
 telesnovzgojne, ki jih bomo predstavljali kot športne (tenis, odbojka, gimnastika,
planinski krožek …);
 družbenohumanitarne (skupine učencev, ki pomagajo bolnim, ostarelim, socialno
ogroženim …).
Šola pri ponudbi športnih interesnih dejavnostih upošteva šolske in zunajšolske dejavnike.
Šolske dejavnike predstavljajo interesi učencev in pogoji za izvedbo (velikost in materialni
pogoji šole, strokovni kader), zunajšolske pa značilnosti in možnosti ožjega okolja (ponudba
javnih in društvenih športnih površin, programi športnih društev, klubov in zasebnikov,
športna tradicija, finančna podpora lokalne skupnosti). Pri ponudbah se pojavljajo didaktične
in organizacijske pomanjkljivosti. Didaktične pomanjkljivosti se kažejo v:
-

heterogenih skupinah, ki nastanejo zaradi vključevanja učencev različnih starosti;

-

pomanjkanje logične nadgradnje dejavnosti;

-

ponudbi šole, ki temelji predvsem na interesu učitelja in ne učenca;

-

vključevanju zunanjih sodelavcev, ki pogosto nimajo nobene pedagoške izobrazbe
oziroma didaktičnega znanja.

Organizacijske pomanjkljivosti pa so vidne v:
-

skromni ponudbi tovrstnih dejavnosti za mlajše;

-

neustreznih urnikih (pozne popoldanske ure), ki onemogočajo vključevanje vozačem;

-

prevelikih skupinah, zato je delo manj kakovostno, tveganje za poškodbe pa večje.
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(Kovač, Jurak, 2010)
Namen športnih interesnih dejavnosti je navajanje učencev na dejaven življenjski slog, ki mu
bo omogočal kakovostno življenje tudi v prihodnje. S ponudbo različnih športno-gibalnih
interesnih dejavnosti želijo šole uresničevati naslednja cilja:
 celostno vplivati na učenčev razvoj, tako da zagotovimo vsakodnevno športno vadbo,
ki je zaradi spremenjenih življenjskih razmer za odraščanje otroka in mladine vedno
bolj nujna;
 spodbujati interes učencev, da bodo lažje našli tisto športno dejavnost, s katero se
bodo lahko ukvarjali skozi vsa življenjska obdobja. (Kovač, Jurak, 2010)
S pestro ponudbo šolskih in izven šolskih športnih interesnih dejavnosti šole učencem
omogočijo, da lahko zadovoljujejo svojo potrebo po gibanju, razvijajo svojo motoriko, krepijo
svoje telo, se uveljavljajo in razvijajo socialne odnose. Z njimi lahko zagotovijo tudi
vsakodnevno športno vadbo učencev, kot dopolnitev predmeta šport. Vanje se vključujejo
učenci prostovoljno od prvega do devetega razreda.
OŠ Gornja Radgona je v šolskem letu 2015/16 ponujala naslednje šolske športne interesne
dejavnosti: nogomet, igre z žogo, badminton, gibanje je igra, planinski krožek, športne igre in
atletika. Učenci so imeli ob šolskih tudi pester izbor izven šolskih športnih interesnih
dejavnosti, in sicer: judo, karate, tenis, rokomet, nogomet, košarka, break dance, balet in hip
hop.

2.3.3 Športni program Zlati sonček
Športni program Zlati sonček je za predšolske otroke (5 letnike) in za učence prvega triletja
osnovne šole. Izvajati se začne že v vrtcu, kjer so ga preimenovali v Mali sonček, ter se
nadaljuje v osnovni šoli.
Namenjen je dodatni motivaciji za vključevanje otrok pri gibanju, s tem jih poskušamo
zunanje motivirati in narediti ure gibanja še bolj zabavne, saj prav to naši otroci potrebujejo.
Poleg splošnih namenov ima športni program Zlati sonček še te posebne namene:
 obogatiti program redne gibalne oziroma športne vzgoje s sodobnimi športnimi
vsebinami v vseh letnih časih;
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 s privlačnimi vsebinami, privlačno likovno podobo in privlačnim načinom izvedbe
motivirati kar največ otrok, staršev in vzgojiteljic za takšno sodobno zasnovo športne
vzgoje;
 vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po podobnem delovanju v naslednjih
starostnih obdobjih.
(Kristan, 1997)

Program ni namenjen tekmovanju. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost,
tako je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Največ pozornosti je namenjeno igri in
vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Neuspešnih otrok naj ne bi bilo. Program traja
štiri leta in poteka na štirih ravneh, ki se med seboj smiselno prepletajo. Program A se izvaja
v vrtcu (zadnje leto pred vstopom v šolo), program B, C in D pa se izvajajo v prvem triletju
devetletne osnovne šole. Vključeni v programe si pridobijo ob uspešno opravljenih nalogah za
določen program medalje.
V programu A dobijo vsi medalje, ki so vključeni v vadbo štirih od petih nalog (izleti,
plavanje, rolanje oz. kotalkanje ali kolesarjenje, smučanje, ali drsanje, spretnosti z žogo). Za
vsako uspešno opravljeno nalogo dobijo nalepko, ki jo nalepijo v knjižico Zlati sonček.
V program B se vključijo otroci, ki obiskujejo 1. razred osnovne šole. Medaljo dobi tisti, ki
opravi vsaj štiri izmed naslednjih nalog:
 trije izleti,
 plavanje: otrok preplava od 5 do 10 metrov v poljubni tehniki,
 spretnost z žogo: vodenje žoge z eno roko na razdalji 10 metrov – med vodenjem
obkroži oviro in vrže z eno roko na razdalji treh metrov v koš, z razdalje najmanj dveh
metrov petkrat vrže žogo v steno (enoročni met nad ramo) in jo ulovi (lahko po odboju
od tal),
 ravnotežna naloga 1,
 ravnotežna naloga 2.
Otrok opravi najmanj dve ravnotežnostni nalogi po izbiri. Za vsako uspešno opravljeno
nalogo dobijo nalepko, ki jo nalepijo v knjižico Zlati sonček. Če uspešno ne opravi štirih
nalog, jih lahko opravi naslednje leto, ko bo že v programu C.
V program C se vključijo otroci, ki obiskujejo 2. razred osnovne šole. Medaljo dobi tisti, ki
opravi šest naslednjih nalog:
 dva izleta (enega jeseni in enega pomladi),
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 deset sonožnih preskokov bočno čez nizko gred,
 met male žogice v cilj – z razdalje 5 m od desetih poskusov vsaj šestkrat zadene
košarkarsko tablo,
 vzravnava v sed iz leže na hrbtu – vsaj desetkrat v 20 sekundah,
 dva prevala naprej,
 tek na 200 metrov.
V primeru, da ene ne opravi, se mu podeli diploma. Na koncu še nalepi nalepke za opravljene
naloge v knjižico Zlati sonček. V kolikor otrok ni opravil vseh šestih nalog, jih lahko opravi
naslednje leto, ko bo vključen v program D.
Otroci 3. razreda se lahko vključijo v D program. Medaljo otroci dobijo, če opravijo šest
nalog programa D. Če ne opravijo določene naloge jo lahko zamenjajo z zamenjalno nalogo.
Četudi tako ne opravi vseh nalog, prejme diplomo Zlati sonček za sodelovanje v programu.
Za vsako opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo prilepi v knjižico. Naloge programa D
so naslednje:
 dva izleta,
 sonožno preskakovanje kratke kolebnice – od desetih poskusov naredi vsaj sedem
poskokov,
 plezanje po žrdi – 3 metre,
 spretnost z žogo – z razdalje dveh etrov desetkrat zapored vrže žogo z eno roko ob
rami v steno in jo ujame,
 tek na 300 metrov,
 plavanje – otrok preplava od 15 do 25 metrov v poljubni tehniki.
Zamenjalne naloge programa D:
-

rolanje oziroma kotalkanje ali drsenje – prestopanje v poljubno stran po krogu s
polmerom od dva do tri metre, otrok naj prestopa vsaj dva kroga, ne da bi se pri tem
ustavil ali padel,

-

smučanje – v poljubni tehniki presmuča vpadnico, na kateri je osem količkov,

-

vožnja s kolesom – otrok dvakrat prevozi osmico, ne da bi stopil na tla, bistveno
spremenil smer ali celo padel.

Podelitev medalj in priznanj je sklepno dejanje ob koncu šolskega leta. Pomembno je, da je ta
podelitev otrokom kar najbolj slovesna. (Videmšek in Pišot, 2007)
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2.3.4 Športni program Krpan
Športni program Krpan je prenovljeni program športne značke, ki je potekala v osemletki.
Namenjen je učencem drugega triletja devetletne osnovne šole, se pravi učencem četrtega,
petega in šestega razreda.
Športni program Krpan se po ciljih ne razlikuje od vzgojno-izobraževalnih ciljev športne
vzgoje, ampak želi:
-

šolsko športno vzgojo obogatiti z dodatnimi motivacijskimi prijemi tako za učence kot
učitelje;

-

zajeti tiste učence, ki se navadno ne vključujejo dejavno v dodatne športne programe,
ker so v gibalnih oziroma športnih spretnostih manj uspešni ali ker iz drugih razlogov
niso motivirani za dejavnejše sodelovanje;

-

izrabiti množičen odziv na program Zlati sonček in to podaljšati še v drugo triletje
osnovne šole;

-

ne dopustiti poudarjati razlike v spretnostih in zmogljivostih med učenci, saj vsak je
sam sebi merilo; cilje je preseči samega sebe.

Športni program sam po sebi ni namenjen odkrivanju mladih talentov, ampak je nekakšna
dodatna motivacija za otroke, saj so današnji otroci tega zelo potrebni, vse premalo je interesa
in želje po gibanju, vse več otrok je prekomerno težkih, zato je vsaka dodatna zunanja
motivacija še kako dobrodošla pri njih. (Kristan, 1999)
"Poglavitni cilj športnega programa Krpan ni osvajanje priznanj, ampak dejavnost sama,
vadba, proces, sodelovanje, katerega logični nasledek je priznanje. Zgolj samo opravljanje
nalog ne dosega namena, ki ga ima športni program Krpan. Podelitev priznanj je le sklepno
dejanje ustrezne vadbe." (Kristan, 1999, str. 19)
Sestava športnega program Krpan temelji na strokovnih izhodiščih, ki so zasnovana na načelu
večstranskosti. Večstranskost, lahko razumemo kot:
-

več športnih zvrsti,

-

informacijsko in energijsko razsežnost gibanja,

-

glede na gibalne sposobnosti (skladnost gibanja, natančnost, ravnotežje, moč, hitrost),

-

glede na topološko merilo (roke in ramenski obroč, noge, trup),

-

glede na prizorišče dejavnosti (zaprt prostor, narava, vsi letni časi). (Kristan, 1999)

Enako kot pri programu Zlati sonček, je tudi pri športnem programu Krpan. Učenci morajo
opraviti predpisane nalog po razredih.
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Naloge za četrti razred:
-

dva izleta,

-

naskok v oporo čepno na gimnastično orodje,

-

dve gimnastični prvini (odrivanje v stojo na lahteh in premet v stran),

-

osnovna podaja z zamahom nad ramo,

-

met na koš z mesta,

-

tek 6 minut zdržema v pogovornem tempu,

-

teorija.

Neopravljeno nalogo lahko učenci opravijo naslednje šolsko leto v petem razredu.
Naloge za peti razred:
-

dva izleta,

-

preskakovanje kratke kolebnice,

-

plezanje po žrdi,

-

dve spretnostni nalogi z žogo (zgornji odboj, udarec žoge z nogo),

-

plavanje (35 metrov),

-

teorija.

Neopravljeno nalogo lahko učenci petega razreda opravijo v naslednjem šolskem letu ali jo
nadomestijo z dopolnilno nalogo (drsanje ali rolanje ali kotalkanje, smučanje, spretnostna
naloga s kolesom).
Naloge za šesti razred:
-

dva izleta,

-

dve gimnastični prvini (raznožka čez kozo, vzmik na doramenskem drogu),

-

poskočna polka,

-

tek 10 minut zdržema v pogovornem teku,

-

plavanje (50 metrov),

-

teorija.

Neopravljeno nalogo lahko učenci šestega razreda opravijo v naslednjem šolskem letu ali jo
nadomestijo z dopolnilno nalogo (drsanje ali rolanje ali kotalkanje, smučanje, igra z žogo).
Neopravljene naloge izletov in plavanja ni mogoče nadomestiti z dopolnilo nalogo. Če je
učenec ni opravil, ker je manjkal v šoli, ko so drugi šli na izlet, naj ga opravi nalogo sam.
Učenci, ki opravijo vse predpisane naloge ob koncu šolskega leta v 4. razredu prejmejo
bronasto medaljo, učenci 5. razreda srebrno in učenci 6. razreda zlato medaljo. (Kristan,
1999).
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2.3.5 Projekt Zdrav življenjski slog
Vsaki dve leti (v obdobju 2014–2020) poteka razpis za izvajanje projekta Zdrav življenjski
slog (ZŽS), ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Osnovne šole se lahko prijavijo na ta razpis v
kolikor bi želele ta projekt izvajati. V ta projekt je bilo v šolskem letu 2013/14 vključenih 150
od 450 osnovnih šol, se pravi 33 %. Program ZŽS predstavlja učinkovito sistemsko rešitev za
dodatne ure športne dejavnosti v šolskem prostoru, pri čemer sledijo priporočilom Svetovne
zdravstvene organizacije, ki opozarja, da je treba vsakemu otroku zagotoviti najmanj eno uro
športne aktivnosti dnevno. (Bozovičar, 2013)
Projekt ZŽS je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti (gibalne pismenosti),
pridobivanja gibalnih sposobnosti in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Izvaja se za
učence od 1. do 9. razreda osnovne šole in tako učence s pomočjo strokovno usposobljenega
kadra spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenja.
Cilji projekta so naslednji:
-

dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga,

-

s pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti 20 do 30
% osnovnošolske populacije na OŠ, vključenih v program,

-

zagotoviti zainteresiranim 5 ur športne aktivnosti na teden,

-

odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za
primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj
splošne vzdržljivosti).
(Zdrav življenjski slog, b.d.)

Bozovičar (2013) izvajalec tega projekta na osnovni šoli Janka Padežnika Maribor je
predstavil prednosti tega projekta za učence, starše in šolo. Prednosti projekta za učenca so:
-

dodatne ure športnega udejstvovanja na teden,

-

večurna športna aktivnost na dan med počitnicami in ob sobotah,

-

vadba na ZŽS je bolj sproščena, učenci imajo več svobode, manj je razlage in učenja
tehnik in taktik, ter več je igre,

-

povezovanje, sodelovanje, tekmovanje med učenci različnih starostnih skupin,

-

spoznavanje športnih panog, ki jih ni v učnem načrtu za šport,
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spoznavanje športov in pravil športne igre, ki jih učenci lahko uporabijo pri
preživljanju prostega časa s prijatelji, sorodniki, starši,

-

na vadbi ZŽS učencem predstaviti igre in športe, ki jih lahko uporabijo na praznovanju
rojstnega dne, piknikih, na počitnicah,…

Prednosti projekta za starše:
-

program je brezplačen,

-

program se odvija v šoli (ni dodatnega prevoza otrok),

-

program je vsebinsko širok in deluje preventivno ter svetovalno,

-

vodijo ga strokovni delavci (znanje, zaupanje in odgovornost).

Prednosti projekta za šolo:
-

ZŽS kot dodana vrednost šole,

-

za šolo ne predstavlja stroškov,

-

ZŽS omogoča sprostitev učencev od učnih obveznosti pri predmetih obveznega
pouka.

Projekt ZŽS je namenjen osnovnošolskim otrokom, ki niso vključeni v programe, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport. Projekt se odvija v času pouka in v času pouka prostih dni.
Izvaja se v sklopu interesne dejavnosti, v času podaljšanega bivanja (po pouku od ponedeljka
do petka najmanj dve uri na teden na otroka - blok ura se šteje kot ena ura na otroka).
Praviloma se izvaja v šolski telovadnici in drugih šolskih površinah, lahko pa tudi v javnih
športnih objektih in naravnem okolju. Vsebine programa:
-

predstavitev vsaj 12 športnih panog na triletje (prioriteto imajo športne panoge iz
klubskega okoliša),

-

predstavitev urbanih športov,

-

seznanjanje otrok s temelji zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga,

-

ločen program za odpravo napak v drži, ohranjanje pravilne telesne drže, izboljšanje
splošne fizične pripravljenosti,

-

izvedba aktivnosti v času pouka prostih dni,

-

organizacija športnega dogodka na lokalnem nivoju namenjenega otrokom.
(Poteko, Pasarič in Vrenko, 2011)
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2.3.6 Projekt Prometna kača
Igra Prometna kača je kampanja, ki spodbuja otroke in njihove starše k hoji in kolesarjenju v
šolo. Kampanja obsega igro, ki jo je enostavno izvajati. Igra Prometna kača se je začela
izvajati kot majhen projekt v Flandriji v Belgiji in se je v nekaj letih razvila v kampanjo, ki se
izvaja po vsej Evropi, vanjo pa se vključuje vse več šol in držav. Dokazano je bilo, da
učinkovito povečuje uporabo trajnostnih načinov prevoza in zmanjšuje emisije CO 2.
Šola, ki se vključi v kampanjo, mora za njeno izvajanje določiti dva tedna v šolskem
letu. Priporoča se, da se izvajanje kampanje organizira v času Evropskega tedna mobilnosti.
Otroci v teh dveh tednih lepijo nalepke na plakat vsakič, ko gredo v šolo peš, s kolesom,
javnim prevozom ali souporabljajo avtomobil. Cilj je, da otroci v dveh tednih napolnijo plakat
Prometne kače z nalepkami. Vsak dan se sproti preveri napredovanje do cilja, ki si ga je
zastavila šola. Otroci prejmejo nagrado, ko dosežejo vmesne točke na plakatu in ko otroci
dosežejo glavo kače, prejmejo še večjo nagrado. Tri tedne po koncu igre se zbere in analizira
rezultate, pridobljene pred kampanjo, med njo in po njej.
Osnovni cilji igre so:


spodbuditi otroke, starše in učitelje k hoji, kolesarjenju, uporabi javnega prevoza ali
souporabi avtomobila za pot v šolo in iz nje,



odpraviti negativne predstave, kot je na primer varnost v cestnem prometu,



spodbujati trajnostne načine prevoza kot zabavne in zdrave za otroke in starše.

S hojo in kolesarjenjem v šolo se otroci bolj zavedajo svoje okolice in razvijajo spretnosti,
potrebne za varno udeležbo v cestnem prometu. Poleg tega hoja in kolesarjenje v šolo
prispevata delež k priporočeni dnevni telesni aktivnosti, ki jo otroci potrebujejo, hkrati pa to
zmanjšuje prometne zastoje pred šolami in pomanjkanje parkirnih mest v okolici šole.
(Prometna kača, b.d.)
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2.3.7 Program Zdrav šolar – razgibajmo pot v šolo
Program Zdrav šolar so organizacije oblikovale kot odgovor na dejstvo, da osnovnošolci
vedno manj časa preživijo zunaj. V šolo jih več ali manj z avtomobilom vozijo starši, kar
seveda ne vpliva pozitivno na njihovo zdravje, telesno pripravljenost in samostojnost. Glavni
cilj programa Zdrav šolar je spodbujati aktivno pot v šolo (razgibajmo pot v šolo). Prizadeva
si za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev. Projekt je idejno zastavljen tako,
da otroci prihajajo v šolo peš s Pešbusom in s kolesom z Bicivlakom. Koncept izvedbe se
prilagaja potrebam in okoliščinam sodelujočih osnovnih šol. Organizatorji pripravijo načrt
poti in postaj ter natančen urnik poti do šole, glede na število in strukturo ter geografsko
razpršenosti udeleženih otrok.
S Pešbusom se učenci vsak dan v organiziranih skupinah s spremstvom odrasle osebe po
začrtanih poteh in po stalnem urniku odpravijo peš v šolo. Učenec se Pešbusu priključi na
posebej označenih dogovorjenih postajah. Te postaje Pešbusa so označene s posebnimi
tablami (Pešbus postaja), na katerih je zapisan vozni red. Od začetne postaje Pešbusa in vse
do šole vedno spremlja učence najmanj ena odrasla oseba. To so lahko starši, stari starši,
učitelji in razni odrasli prostovoljci. Otroci tako uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v
spremstvu odrasle osebe, starši pa niso več obremenjeni z jutranjim razvažanje.
Bicivlak se izvaja podobno kot Pešbus z razliko, da se učenci v organiziranih skupinah s
spremstvom odrasle osebe po dogovorjenih poteh in po stalnem urniku odpravijo s kolesom
do šole. Učenci se priključijo s kolesom Bicivlaku na označenih Bicivlak postajah. Od začetne
postaje jih spremljata s kolesi odrasli osebi. Tako Bicivlak omogoča, da se v šolo legalno
vozijo tudi učenci, ki še nimajo kolesarskega izpita.
Pri Pešbusu ali Bicivlaku otroci uživajo v sprehodu ali vožnji s kolesom s svojimi sošolci in v
spremstvu odrasle osebe. Tako je pot v šolo mnogo bolj zabavna in zdrava. Učenci naj bi s
Pešbusom in z Bicivlakom vsak dan potovali v šolo, ne glede na vremenske razmere in letni
čas. (Zdrav šolar, 2015)
Aprila leta 2016 je potekala 10 dnevna pilotna izvedba projekta Zdrav šolar in sicer samo na
treh šolah v Sloveniji (POŠ Ledina v Novi Gorici, OŠ Majde Vrhovnik v Ljubljani, OŠ
Koseze v Ljubljani). Skupno se je projekta udeležilo 81 otrok. Nad idejo so bili navdušeni
tako sodelujoči otroci kot starši. Ti so po zaključku povedali, da otroci Pešbus in Bicivlak
jemljejo kot zabavo, da jim je všeč rutina voznega reda ter da zjutraj lažje vstajajo in so bolj
motivirani za pravočasen odhod v šolo. (Mojzer, 2016)
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Projekt Zdrav šolar ni ideja organizatorja (Inštitut za politiko prostora), temveč je povzet po
švicarskem sistemu, ki je glede organiziranosti po šolskih okoliših najbolj podoben našemu.
Tovrstne projekte v tujini izvajajo že vrsto let, na primer v Angliji že deset let. Želja
organizatorjev po uspešni pilotni izvedbi je, da bi projekt zaživel na čim več šolah po vsej
Sloveniji, kar pa je odvisno od podpore šol in lokalne skupnosti. (Alič, 2016)

2.4 Prometno varnostni načrt Osnovne šole Gornja Radgona
Prometno varnostni načrt šole je temeljni dokument s katerim šola skrbi za čim večjo varnost
učencev in obiskovalcev.
Prometno varnostni načrt OŠ Gornja Radgona je bil izdelan z namenom, da se zagotovi
otrokom čim večja varnost na prometnih površinah ob prihodu in odhodu v šolo, v času
pouka, v času OPB in varstva, ob ekskurzijah in izletih in drugih prireditvah šole.
Učenci OŠ Gornja Radgona se dnevno vključujejo v promet. Naučiti jih je potrebno, kje v
domačem okolju lahko najbolj varno prečkajo cesto in kje se lahko varno gibljejo. Predvsem
učenci nižjih razredov niso sposobni posploševanja, zato jih moramo naučiti varnega ravnanja
na vsaki cesti posebej. Otrokom morajo pomagati učitelji, starši in policija. Predstaviti jim je
treba najvarnejšo pot do šole in domov. Na tej poti je potrebno izpostaviti vsa nevarna mesta.
(Kokol, 2011)

2.4.1 Šolski okoliš in varna pot v šolo
Osnovna šola Gornja Radgona je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja
za šolski okoliš, ki obsega območje naslednjih naselij: Gornja Radgona, Hercegovščak, Mele,
Norički Vrh, Podgrad, Črešnjevci, Orehovci, Orehovski Vrh, Police, Ptujska Cesta, Zbigovci,
Lomanoše, Spodnja Ščavnica, Zagajski Vrh, Plitvički Vrh, Lastomerci, Aženski Vrh.
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Slika 1: Prikaz meje občine Gornja Radgona

Večina prvošolcev prihaja in odhaja v šolo in iz nje v spremstvu staršev ali skrbnikov. Za
varen prihod in odhod iz šole so odgovorni starši. Starejši otroci hodijo v šolo in domov peš, s
kolesom, s šolskimi avtobusi, javnim prometom ali pa jih pripeljejo starši z osebnimi
avtomobili.
Učence, ki prihajajo v šolo peš, šola seznani s temeljnimi pravili varne hoje, in sicer:
 pešci hodijo ob levi strani vozišča,
 se med hojo ne prerivajo, igrajo, lovijo,
 hodijo drug za drugim,
 ovire na cesti pomenijo nevarnost, zato je potrebna previdnost,
 cesto prečkajo na prehodu za pešce,
 pred prečkanjem pogledajo levo in desno ter še enkrat levo,
 ceste ne prečkajo na mestih, kjer je slaba vidljivost.
Starše in učence, ki jih starši pripeljejo v šolo z avtom, šola seznani o:
 pripenjanju z varnostnim pasom,
 upoštevanju predpisov in pravil pri izstopanju iz avtomobila,
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 pravilnem parkiranju,
 čim krajšem zadrževanju na parkirišču,
 prepovedi parkiranja na dovoznih in intervencijskih poteh.
Praviloma se učenci OŠ Gornja Radgona v šolo ne vozijo s kolesi, so pa redke izjeme.
Učence, ki prihajajo v šolo s kolesi, šola seznani s pravili, in sicer:
 da je obvezna uporaba varnostne čelade,
 da mora biti prevozno sredstvo tehnično brezhibno,
 da obstajajo prometno varnejše poti (prometno manj obremenjene ceste),
 da je nujno potrebno upoštevati prometne predpise
 da je obvezno opravljanje kolesarskega izpita v 5. razredu
Za učence iz oddaljenih krajev šola organizira pogodbene avtobusne prevoze, da lahko
prihajajo v šolo z avtobusom. Ti avtobusi vozijo v naslednjih smereh:
 Gornja Radgona – Lomanoše – Spodnja Ščavnica – Zagajski Vrh
 Gornja Radgona – Police – Spodnja Ščavnica
 Gornja Radgona – Zbigovci – Spodnja Ščavnica
 Gornja Radgona – Črešnjevci – Orehovci – Janžev Vrh
Nekaj učencev prihaja v šolo tudi z javnim prometom in sicer v smeri:
 Gornja Radgona – Lutverci
 Gornja Radgona – Mele
(Kokol, 2011)
Varna šolska pot zajema mestni del. V tem območju se gibljejo vsi učenci, tudi vozači, saj je
avtobusno postajališče v samem centru. Veliko število učencev obiskuje verouk, glasbeno šolo,
in kot pešci prehodijo mesto Gornja Radgona. Izhajajoč iz tega je izdelan načrt le mesta
Gornja Radgona.
Za varno pot do verouka učencev 1. in 2. razreda šola poskrbi tako, da jih spremljajo delavci,
ki so zaposleni preko javnih del.
Mesto Gornja Radgona ima urejene pločnike. Glavna cesta skozi mesto je Partizanska cesta.
Cesta ima z obeh strani dovolj široke pločnike. Partizanska cesta se naprej nadaljuje na sever z
Apaško cesto, ki ima pločnik samo z ene strani. Na južni strani Partizanske ceste je krožišče, iz
katerega je izhod na Mariborsko cesto in Ljutomersko cesto. Obe imata pločnik samo z ene
strani. Panonska ulica, Majstrov trg, Mladinska ulica, Porabska, Kocljeva in Kerenčičeva ulica
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imajo pločnik z obeh strani. Cesta na stadion, Prešernova cesta, Ciril-Metodova in Prežihova
ulica imajo pločnik samo z ene strani.
Večje ulice in ceste, ki nimajo pločnikov so: Lackova, Jurkovičeva, Cankarjeva, Trstenjakova,
Vrečova, Vodovodna ulica, Grajska cesta, Simoničev in Šlebingerjev breg.
V mestu so nezavarovani prehodi čez železniško progo, in sicer na Mladinski ulici, Cesti na
stadion in Ljutomerski cesti.
Glavno križišče v mestu Gornja Radgona je na Partizanski cesti in je semaforizirano.
Partizanska cesta ima veliko prehodov za pešce, ki so razporejeni na vsakih 50 do 100 metrov.
Prehodi so opremljeni s prometnimi znaki. Na Partizanski ce sti so prehodi za pešce
opremljeni s svetlobnim signalom.
V mestu ni kolesarske steze, razen v krožiščih. Na Prežihovi ulici, kjer se nahaja šola, so za
umiritev prometa vgradili dve cestni talni oviri. Cestni talni oviri sta tudi pri Vrtcu Manka
Golarja.
Varne poti v šolo so naslednje:
-

Ljutomerska cesta in njena okolica, po pločniku ob Ljutomerski cesti do Partizanske
ceste, pri trgovini z avtodeli prečkajo Partizansko cesto, nato po pločniku mimo
zdravstvenega doma, po pešpoti do prehoda na Prešernovi ulici in po pločniku do
prehoda pred šolo na Prežihovi ulici.

-

Norički Vrh, Delavska pot, po Delavski poti do potoka Hercegovščak, kjer zavijejo
levo na stezo za pešce, ki vodi do šole.

-

Šlebingerjev in Simoničev breg, po pločniku po Partizanski cesti do gostišča, kjer
zavijejo desno na Pokopališko cesto in nadaljujejo pot po stezi za pešce ob
pokopališču do prehoda pred šolo na Prežihovi ulici.

-

Partizanska cesta, po pločniku do semaforiziranega križišča, nato naravnost po pešpoti
in po stopnicah do pokopališča in ob pokopališču do prehoda pred šolo.

-

Grajska cesta, Jurkovičeva in Kerenčičeva ulica, po pločniku po Majstrovem trgu čez
prehod do Partizanske ceste, v semaforiziranem križišču čez Partizansko cesto do
stopnic, po stopnicah in stezi za pešce do pokopališča, ob pokopališču do šole.

-

Kocljeva, Porabska, Mladinska, Ciril Metodova ulica in naselje Trate, po pločniku
do prehoda pri trgovini Borak, po pločniku do semaforiziranega križišča na Partizanski
cesti, čez Partizansko cesto do stopnic, po stopnicah in stezi za pešce do pokopališča,
ob pokopališču do šole.
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Panonska, Vrtna in Lackova ulica, po pločniku do prehoda pri starem podjetju Elrad,
po pločniku do semaforiziranega križišča na Partizanski cesti, čez Partizansko cesto do
stopnic, po stopnicah in stezi za pešce do pokopališča, ob pokopališču do šole.

Nevarna mesta na poti v šolo so naslednja:
-

Prehod Prežihove ulice tik pred šolo, prehod je dobro viden, s pokopališke strani je
omejen z zaščitnimi železnimi blokadami. Z obeh strani so ležeči policaji. Promet
otežujejo starši, ki z osebnimi avtomobili vozijo otroke v šolo.

-

Avtobusna postaja, varna pot vodi po avtobusnem postajališču. Ob prometnih konicah
je na postaji velika gneča. Učenci, ki prečkajo Partizansko cesto pri cvetličarni, gredo
čez parkirišče in prečkajo Prešernovo cesto, kjer ni prehoda, da pridejo na označeno
varno pot. Promet je gost, saj starši z osebnimi avtomobili vozijo otroke v šolo.
Vidljivost otežujejo tudi parkirani avtomobili.

-

Prehod magistralne ceste v semaforiziranem križišču, čez ta prehod prihaja glavnina
učencev, saj tukaj poteka varna šolska pot. To mesto je nevarno zaradi gostega
prometa.

-

Prehod Partizanske ceste pred cerkvijo, prehod je na ovinku. Učenci, ki prihajajo s
Pokopališke ceste nimajo zaradi ovinka pregleda na vozila iz smeri Maribor. Vozniki iz
smeri Apaške ceste pešce pozno vidijo, šele, ko so tik pred prehodom.

-

Nezavarovana prehoda čez železniško progo

-

Prečkanje Partizanske ceste na neoznačenem prehodu, učenci, ki stanujejo v starem
bloku ob Prartizanski cesti in nekateri, ki prihajajo s Trat prečkajo Partizansko cesto pri
starem bloku, kjer ni prehoda za pešce.

(Kokol, 2011)
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Slika 2: Varna pot v šolo in nevarna mesta
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2.4.2 Skrb za prometno varnost učencev
Za prometno varnost so dolžni skrbeti starši z vzgojo in zgledom, šola, oziroma učitelji in vsi
zaposleni, ter policisti z nadzorom. Šola učencem posreduje znanje in jih vzgaja in spodbuja k
varnemu in odgovornemu ravnanju v prometu.
Dejavnosti, ki jih OŠ Gornja Radgona izvaja v ta namen so:
-

učenci 1. in 2. razreda dobijo in nosijo rumene rutice in kresničke,

-

prvi šolski teden je okrepljen policijski nadzor pri šoli,

-

obiski policista v posameznih razredih,

-

seznanitev vseh učencev s prometno varnostnim načrtom (pri razrednih urah),

-

seznanjanje učencev o pomenu varnostne opreme (mačja očesa, kresničke, odsevni
trakov, kolesarska čelada …) in o pravilni opremi koles,

-

seznanjanje učencev o kulturnem vedenju in etiki v prometu,

-

v 5. razredu učenci opravljajo kolesarski izpit, na katerega se teoretično in praktično
pripravljajo v šoli.

V sklopu pouka učenci:
-

rišejo, pišejo, ustvarjajo na temo promet,

-

opazujejo promet,

-

prehodijo varne šolske poti v okolici šole,

-

se seznanijo z literaturo na temo promet,

-

sodelujejo v projektu Policist Leon svetuje.

Vsak učence OŠ Gornja Radgona ob začetku šolskega leta prejme šolsko publikacijo v kateri
so med drugim tudi zapisani spodaj navedeni nasveti za prometno varnost.
Nasveti za učence:
-

vedno hodi po notranji strani pločnikov,

-

kje ni pločnikov, hodi po levi strani ceste,

-

cesto prečkaj samo na prehodu za pešce,

-

ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti bodi viden, tako da nosiš oblačila v živih barvah in
kresničko,

-

kresničko pripni na desni žep,

-

prvošolec in drugošolec vedno nosi rumeno rutico,

-

pri vožnji s kolesom vedno imej na glavi čelado,

-

kolo mora imeti zavore, luč, odsevnike in zvonec,

-

pred šolo je pokrita kolesarnica za kolesa in kolesa z motorjem.
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Nasveti za starše
-

s svojim obnašanjem in ravnanjem bodimo otrokom za vzor,

-

v avtomobilu bodimo vozniki in sopotniki vedno pripeti z varnostnim pasom,

-

vozniki med vožnjo ne telefoniramo,

-

otroci naj vstopajo v avto in iz njega izstopajo na tisti strani, ki je obrnjena vstran od
drugih vozil in prometa, najboljše na pločnik,

-

otroka, ki obiskujejo 2. do 9. razred, nikoli ne vozimo na šolsko dvorišče pred vhod 1
in vhod 3,

-

starši prvošolcev lahko pripeljejo otroka do označenih parkirišč pri vhodu 6,

-

vsi ostali starši parkirajte na parkirišču ob Prežihovi ulici pri pokopališču in otroka
pospremite do šole.

(Kokol, 2011)
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Iz predstavljene literature, lahko izpeljemo ugotovitev, da se zaradi sodobnega načina
življenja danes otroci veliko manj gibljejo kot nekoč. Aktivno pot v/iz šole vidimo kot velik
doprinos k dnevni količini gibanja otrok in predpostavljamo, da le ta ugodno vpliva na njihov
celostni razvoj in zdravje.
T. Jerina in Pišot (2004) navajata, da je vsakodnevna aktivna pot v/iz šole lahko pomemben
vir gibalne/športne aktivnosti otrok in mladostnikov, nujno potrebne za njihov celostni razvoj
in ohranjanje zdravja. To je po njunem mnenju posledica sodobnega načina življenja, ki nas
vse bolj oddaljuje od gibalno/športne aktivnosti. Pomanjkanje le te vodi v nezdravo življenje
in posledično v bolezenska stanja, kot so: prekomerna telesna masa in debelost, srčno-žilne
bolezni, ateroskleroza in osteoporoza, visok krvni pritisk in sladkorna bolezen tipa II, poleg
tega pa negativno vpliva na duševno zdravje in samopodobo. Tudi Završnik in Pišot (2005)
menita, da nas gibalno/športna aktivnost varuje pred večino kronično nalezljivih bolezni.
''Današnji način življenja iz otrok dela pretežno sedeča bitja. Otrok dnevno v šoli presedi vsaj
štiri ure, v šolo ga starši pripeljejo z avtom, prav tako gre z avtom iz šole, sedi pred televizijo,
pred računalnikom, ko se uči, piše domače naloge … Kljub temu, da je gibanje ena otrokovih
osnovnih potreb, pa z delovanjem staršev in šole ter tudi družbe, ki je vedno bolj potrošniško
usmerjena, le ta zamira, otrok pa nadomestilo za gibanje išče v drugih dražljajih, ki trenutno
zadovoljijo njegove potrebe, dolgoročno pa nimajo pozitivnega učinka na otrokovo zdravje.''
(Štemberger, 2004, str. 24)
B. Mugerli (2012) govori o tem, da se zdrav življenjski slog, katerega sestavni del je redna
gibalno/športna aktivnost, razvija postopoma. Pomembno vlogo pri tem ima osnovna šola, saj
se temelji zanj postavljajo že v otroštvu, saj je znano, da so gibalno aktivni otroci aktivni tudi
kasneje, kot mladostniki, odrasli in starostniki.
Tudi M. Flego (2012) je mnenja, da ima osnovna šola zelo pomembno vlogo pri izvajanju
gibalne/športne aktivnosti. Poleg predmeta šport, ki je del obveznega šolskega predmetnika,
lahko šola pripomore z dejavnostmi kot so: interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, šola v
naravi, aktivni odmori, športni dnevi, športna srečanja, delavnice ipd.
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Škof (2007) navaja, da je po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za
normalen razvoj in zdravje otrok in mladostnikov potrebnih najmanj 30 minut, veliko bolj
priporočljivo pa 1 uro zmerno intenzivne telesne dejavnosti dnevno. Avtor tudi navaja, da
podatki iz Poročila WHO iz leta 2004 kažejo, da se več kot polovica fantov in deklet, starih
11 do 15 let, ne giblje dovolj in so na tak način prikrajšani za koristi redne telesne dejavnosti
oziroma jih ogroža sedeči način življenja. V srednji šoli pa se stanje samo še poslabša.
T. Jerina in I. Šklempe Kokić (2012) poudarjata, da je aktivna pot v in iz šole lahko
pomemben del zdravega načina življenja, žal pa večina otrok v današnjem času dan ne začne s
to dejavnostjo. Kljub pozitivnim vplivom hoje in kolesarjenja na zdravje, okolje, promet in
skupnost, je vožnja z avtomobili in javnimi prevoznimi sredstvi nadomestila aktivno pot v in
iz šole.
T. Jerina in Pišot (2004) sta pregledala 18 študij, ki zajemajo otroke in mladostnike, stare od 5
do 16 let in kvalitativno analizirajo odnos med aktivno potjo in gibalno/športno aktivnostjo
otrok. Kar v 14 študijih poročajo, da so otroci in mladostniki, ki so na poti v/iz šole aktivni,
bolj gibalno/športno aktivni kot tisti, ki se v/iz šole vozijo. Avtorja menita, da bi bilo za
podrobnejši vpogled v povezavo med aktivno potjo v /iz šole in gibalno/športno aktivnostjo
otrok potrebnih več longitudinalnih študij. Določitev enotnih kriterijev za spremljanje aktivne
poti in gibalno/športne aktivnosti otrok ter spremljanje dejavnikov, ki vplivajo na odločitev za
aktivno pot, bi pripomogla k medsebojni primerljivosti rezultatov posameznih študij in
omogočila oblikovanje intervencijskih programov za spodbujanje aktivne poti med otroki in
mladostniki.
Iz zgoraj predstavljenih raziskav in vsebin je moč razbrati pomembnost aktivne poti v/iz šole.
Ker v šolskem okolišu Osnovne šole (OŠ) Gornja Radgona, v katerem delujemo, še ni bila
izvedena nobena raziskava, ki bi proučevala aktivno pot naših učencev v/iz šole, ter z
namenom ugotoviti, kakšno je stanje, smo se odločili izvesti pričujočo raziskavo.
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3 CILJI RAZISKAVE
Glede na predmet in problem raziskave, smo si postavili naslednje cilje:
 proučiti mnenje staršev in učencev OŠ Gornja Radgona o aktivni poti v/iz šole,
 proučiti ali je spol učencev dejavnik razlik glede aktivne poti v/iz šole učencev OŠ
Gornja Radgona,
 proučiti ali se pojavljajo razlike v aktivni poti v/iz šole učencev OŠ Gornja Radgona
glede na vzgojno-izobraževalno obdobje.

4 HIPOTEZE
Skladno s postavljenimi cilji, smo opredelili naslednje cilje:
 H1: Aktivna pot v/iz šole dečkov in deklic, se statistično pomembno ne razlikuje.
 H2: Aktivna pot v/iz šole učencev prvega, drugega in tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja se statistično pomembno razlikuje.
 H3: Med starši dečkov in starši deklic ne obstajajo statistično pomembne razlike v
stopnji strinjanja s trditvami, povezanimi z aktivno potjo v/iz šole.
 H4: Med starši učencev prvega, drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega
obdobja obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji strinjanja s trditvami,
povezanimi z aktivno potjo v/iz šole.

33

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Dušan Šut; diplomsko delo

5 METODE DELA

5. 1 Vzorec merjencev
Vzorec merjencev predstavlja 296 staršev in učencev OŠ Gornja Radgona od prvega do
osmega razreda. To predstavlja 66,7 % vseh učencev (444) na šoli od prvega do osmega
razreda. Učence devetega razreda nismo vključili v raziskavo, saj smo anketo izvajali v
sredini meseca junija, ko so devetošolci že zaključili z osnovnošolskimi obveznostmi in jih ni
bilo na šoli. Od 296 vrnjenih anketnih vprašalnikov je anketo izpolnilo 163 (55,1 %) žensk in
134 (44,9 %) moških (spol učencev).
Učence smo razdelili tudi v tri vzgojno-izobraževalna obdobja, in sicer v prvem vzgojnoizobraževalnem obdobju so bili učenci od prvega do tretjega razreda, v drugem so bili učenci
od četrtega do šestega razreda in v tretjem so bili učenci od sedmega do osmega razreda. Iz
prvega vzgojno-izobraževalnem obdobju je bilo 40,9 % vseh anketiranih učencev, iz drugega
jih je bilo 41,9 % in iz tretjega 17,2 %.

Tabela 2: Število učencev po razredih
Spol
Moški

Ženski

Vzgojno-izobraževalno
obdobje

Skupaj

Razred
prvi

Frekvenca

Odstotek

Frekvenca

Odstotek

20

15,0

21

12,9

41

13,9

drugi

13
18

9,8
13,5

25
24

15,3
14,7

38
42

12,9
14,2

21
20
19

15,8
15,0
14,3

13
26
25

8,0
15,9
15,3

34
46
44

11,5
15,6
14,6

tretji
četrti
peti
šesti

Frekvenca Odstotek Frekvenca

Odstotek

121

40,9

124

41,9

sedmi
osmi
Skupaj

12
10

9,0
7,5

12
17

7,4
10,4

24
27

8,1
9,2

51

17,2

133

100,0

163

100,0

296

100,0

296

100,0

Skupaj

133

44,9

163

55,1

296

100,0
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5. 2 Vzorec spremenljivk
Uporabljen je bil anketni vprašalnik z naslovom Aktivna pot v šolo učencev OŠ Gornja
Radgona, ki na začetku vsebuje uvodni nagovor. Generalije vključujejo vprašanja o spolu in
razredu, ki ga učenec obiskuje ter o številu otrok v družini. Sledijo zaprta vprašanja, povezana
z oddaljenostjo šole od kraja bivanja, najpogostejšim načinom poti v/iz šole, časom, ki ga
učenec potrebuje za hojo od doma do šole, tedensko uporabo različnih načinov poti v/iz šole
in seznanjenostjo z načrtom varne poti, ki ga ima šola. Sledijo trije sklopi trditev, povezani z
aktivno potjo v/iz šole. Stopnjo strinjanja s posameznimi trditvami anketiranci izrazijo s
pomočjo 4-stopenjske lestvice stališč. Sledi zaprto vprašanje o izvedljivosti aktivne poti v/iz
šole. Vprašalnik se zaključi z dvema odprtima vprašanjema, in sicer o pomenu aktivne poti
v/iz šole in ukrepih za pogostejšo izbiro aktivne poti v/iz šole.

5. 3 Organizacija meritev
Anketni vprašalnik smo po predhodni odobritvi ravnatelja razdelili vsem učencem od prvega
do osmega razreda na OŠ Gornja Radgona. Anketne vprašalnike so učenci odnesli domov in
jih skupaj s starši izpolnili. Pri razdeljevanju in zbiranju anketnih vprašalnikov smo za pomoč
prosili učitelje razrednike (od prvega do petega razreda) in učence, predstavnike razreda (od
šestega do osmega razreda). Učenci so imeli časa en teden, da so anketni vprašalnik vrnili
svojemu razredniku ali predstavniku razreda. Anketo smo izvajali v sredini meseca junija
2016.

5. 4 Metode obdelave podatkov
Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for Social Sciences –
verzija 22) za osebne računalnike. Rezultate smo prikazali v tabelah in grafih iz katerih lahko
razberemo minimalne in maksimalne vrednosti, frekvence in odstotke. Pearsonov Hi-kvadrat
test smo uporabili, ko smo želeli vedeti ali imata dve spremenljivki (spol) vpliv ena na drugo
oz. ali se povezujeta. Ker pogoja Hi-kvadrat testa nista bila izpolnjena smo uporabili tudi
Kullbackov test. T-test za neodvisne vzorce smo uporabili, ko smo želeli vedeti ali se dve
neodvisni skupini med seboj statistično pomembno razlikujeta. Ali so variance skupin
homogene smo preverili z Leveneovim testom homogenosti varianc. Za homogene variance
smo izvedli ANOVO, za nehomogene pa Brown-Forsythe test. Povprečja skupin so se
razlikovala, zato smo uporabili še Post-hoct test, ki pokaže razlike v skupinah.
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6 REZULTATI IN RAZPRAVA
V tem poglavju so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika in razprava po tematskih
sklopih.

6.1 Socialno demografski podatki
Graf 1: Število otrok v družini
Število otrok (v %)
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Graf 1 prikazuje, koliko otrok je v družinah učencev OŠ Gornja Radgona. Iz njega lahko
razberemo, da je na OŠ Gornja Radgona največ družin z dvema otrokoma, kar 172 (58,1 %).
So pa tudi številčnejše družine in sicer: ena družina (0,3 %) z devetimi otroki, 3 družine (1,0
%) s petimi, 5 družin (1,7 %) s štirimi in 39 družin (13,2 %) s tremi otroki.
Štemberger (2010) ugotovi, da število otrok v družini ne vpliva na gibalne/športne aktivnosti
otrok.
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Graf 2: Oddaljenost do OŠ Gornja Radgona
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Zanimalo nas je, koliko so učenci OŠ Gornja Radgona oddaljeni do šole. Iz grafa lahko
razberemo, da jih blizu šole do enega kilometra živi 31,4 %. To pomeni, da jih v šolo iz
samega mesta Gornja Radgona prihaja le slaba tretjina učencev. Blizu mesta od 1. km do 4.
km jih živi 30,4 %. Največ 38,2 % pa jih je od šole oddaljenih štiri in več kilometrov. Ti so
tudi upravičeni do brezplačnega šolskega prevoza.
Ugotovimo lahko, da na OŠ Gornja Radgona prihaja več kot polovica učencev 55,4 % iz
podeželja. Iz krajev, ki so oddaljeni od Gornje Radgone 2 km in več.
Graf 3: Čas za hojo do šole
Čas za hojo (v %)
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Izvedeti smo želeli, koliko časa bi učenci potrebovali, če bi se v šolo odpravili peš. Glede na
graf 2, so bili takšni rezultati pričakovani. Po podatku Gantarja (2014a) so že predšolski otroci
sposobni 1 km prehoditi v 15. minutah. Do 15 minut hoje do šole bi potrebovalo 39,9 %
učencev, kar 54,8 % pa bi jih potrebovalo 30 min, kar pomeni oddaljenost do šole do 2 km.
Toliko učencev bi lahko peš prihajalo v šolo. Na tak način bi že učenci skoraj opravili
priporočeno dnevno količino telesne dejavnosti (60 min), ki je potrebna za otrokov zdrav
razvoj in jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. (Drev, 2013)

6.2 Rezultati, vezani na aktivno pot učencev v/iz šole
Graf 4: Načini poti v šolo
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Zanimalo nas je, kateri način poti v šolo najpogosteje uporabljajo učenci. Najpogostejši način
poti v šolo učencev OŠ Gornja Radgona je avto 58,4 %. Aktivno pot v šolo s hojo uporablja
21,6 %, zelo malo 1,4 % pa jih uporablja kolo. Šolski avtobus ali javni prevoz uporablja le
18,5 % učencev, kar je malo, v primerjavi z grafom 2, kjer vidimo, da je 38,2 % učencev
oddaljenih 4 km in več, kar pomeni, da jih le slaba polovica koristi brezplačni šolski prevoz.
Podobno raziskavo so naredili na OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu, kjer so dobili podobne
rezultate našim. V šolo jih pride peš 17,8 %, z avtom 57,9 % in avtobusom 24,3 %.
Izkoristek upravičenega brezplačnega šolskega prevoza koristi 40 % učencev. (Gantar, 2014b)
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Pri projektu Prometna kača (b. d.) navajajo, da povečanje trajnostnih načinov prevoza
dokazano zmanjšuje emisije CO2. Že samo z večjim izkoristkom brezplačnih šolskih prevozov
bi veliko pripomogli k temu.

Graf 5: Načini poti iz šole
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28,7

hoja
1,4

kolo

,3

javni promet

19,6

šolski avtobus

50,0

avto
0

20

40

60

80

100

Želeli smo izvedeti tudi, kateri način poti iz šole najpogosteje uporabljajo učenci OŠ Gornja
Radgona. Najpogosteje tudi iz šole učence vozijo starši z avtom 50,0 %. Aktivno pot iz šole
uporabi 30,1 % učencev, od tega jih 28.7 % hodi peš, 1,4 % pa s kolesom.
Če primerjamo te rezultate s prihodom učencev v šolo ugotovimo, da se jih za 8,4 % manj
odpelje domov z avtom. Od teh se jih 7,1 % odpravi peš, 1, 3 % pa z šolskim avtobusom.
Pri raziskavi na OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu so dobili zelo podobne primerjalne rezultate.
Iz šole se jih za 8,6 % manj odpelje z avtomobilom. Od teh se jih 1,1 % odpravi peš domov,
7,5 % pa z šolskim avtobusom. (Gantar, 2014b)
Iz teh podatkov lahko predvidevamo, da te učence, ki se ne peljejo domov z avtom, starši
pripeljejo v šolo med potjo do službe, domov pa se vračajo peš ali z šolskim avtobusom.
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Graf 6: Izvedljivost aktivne v/iz šole
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Anketirane smo vprašali, če se jim aktivna pot v/iz šole zdi izvedljiva. Iz grafa lahko
razberemo, da se 74,7 % anketiranim staršem in učencem zdi aktivna pot v/iz šole izvedljiva
oz. si želijo, da bi hodili ali se s kolesom pripeljali v šolo. Presenetljiv visok procent
izvedljivosti aktivne poti v/iz šole, glede na to, da jih je kar 55,4 % oddaljenih do šole 2 km in
več, si razlagamo, da se jih toliko zaveda pozitivnih učinkov na otrokov razvoj in zdravje.
Če primerjamo ta podatek s podatkom, da iz šole že 30,1 % učencev uporablja aktivno pot,
lahko ugotovimo, da bi jih lahko še 44,7 % motivirali za aktivno pot v/iz šole.
Graf 7: Načrt varne poti
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Zanimalo nas je, kako starši učencev OŠ Gornja Radgona poznajo Načrt varne poti. Iz grafa
lahko ugotovimo, da 86,5 % staršev pozna varne poti v šolo, od tega jih je z njim dobro
seznanjenih 66,2 %, kljub temu pa jih v šolo pride peš samo 24,0 % šolo in iz šole 30,1 %.
Tako lahko iz teh podatkov predvidevamo, da za izbiro aktivne poti v/iz šole ni pomembno
poznavanje varnih poti v šolo ali pa se jim te poti ne zdijo povsem varne, da bi svojim
otrokom omogočili, da sami peš ali s kolesom gredo v/iz šole.

6.3 Rezultati vezani na mnenje staršev in učencev o aktivni poti v/iz šole
Tabela 3: Strinjanje staršev s trditvami o aktivni poti v/iz šole
Obkrožite, kako močno se strinjate/ne strinjate s posameznimi trditvami. (Rešite starši). 1- se ne strinja, 4se popolnoma strinjam
Standardni
Trditev
Sošolci in prijatelji iste starosti, kot je moj otrok,

Povprečna
Numerus
Mediana Modus
vrednost
296
2,38
2,00
2

odklon
1,007

1. sami hodijo/se vozijo (s kolesom, skirojem) v/iz
šole.
Sošolci in prijatelji iste starosti, kot je moj otrok,

296

2,15

2,00

1

,980

296

2,86

3,00

3

1,037

296

2,74

3,00

4

1,108

296

2,15

2,00

1

1,033

2. hodijo/se vozijo (s kolesom, skirojem) v/iz šole v
spremstvu staršev oziroma drugih odraslih.
3. Moj otrok meni, da je hoja/vožnja s
kolesom/skirojem v/iz šole »kul«.
Moj otrok si želi hoje/vožnje s kolesom/skirojem
4. v šolo in domov sam ali s prijatelji.
Moj otrok si želi hoje/vožnje s kolesom/skirojem
5. v šolo in domov v spremstvu staršev/drugih
odraslih.

Zanimalo nas je, kako so se starši učencev OŠ Gornja Radgona strinjali/ne strinjali s trditvami
v tabeli 3. Razberemo lahko, da se starši najbolj strinjajo s trditvijo 4 (Moj otrok si želi
hoje/vožnje s kolesom/skirojem v šolo in domov sam ali s prijatelji), saj je pri tem vprašanju
bila največkrat obkroženo število 4, kar pomeni se z njo starši popolnoma strinjajo. Najbolj pa
se ne strinjajo s trditvijo 2 in 5. Pri teh dveh trditvah je bila največkrat obkrožena številka 1,
ki je pomenila da se z njo ne strinjajo, Tako ugotovimo, da si njihov otrok ali sošolec ne želi
v spremstvu staršev peš ali s kolesom v šolo.
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Ta tabela nam nazorno prikaže, da se starši zavedajo, da si njihovi otroci želijo sami peš, s
kolesom ali skirojem v šolo, brez njihovega spremstva. Vprašanje je, kje je vzrok, da jih ne
motivirajo ali jim potem ne dovolijo aktivne poti v/iz šole. Tudi velik procent 74,7 %
strinjanja, da se staršem zdi aktivna pot v/iz šole izvedljiva, govori o tem, da obstaja nek
zadržek pri starših za to odločitev .
Tabela 4: Strinjanje staršev s trditvami iz sedmega vprašanja anketnega vprašalnika
V kolikšni meri se strinjate/ne strinjate z naslednjimi trditvami? Moj otrok se ne odpravi v/iz šole peš ali
s kolesom/skirojem zaradi ... 1- se ne strinja, 4- se popolnoma strinjam
Standardni

1.

Prevelike razdalje.

296

Povprečna
vrednost
2,34

2.

Pomanjkanje pločnikov oziroma

296

2,23

2,00

1

1,23

Trditev

Numerus

Mediana

Modus

odklon

2,00

1

1,31

kolesarskih poti.
3.

Slabe razsvetljave na poti.

296

1,91

1,00

1

1,15

4.

Pretežke šolske torbe.

296

2,86

3,00

4

1,08

5.

Varnosti (promet).

296

2,70

3,00

4

1,09

6.

Planiranja in usklajevanja.

296

2,44

2,00

3

1,11

7.

Skrbi staršev, da otrok še ni dovolj

296

2,28

2,00

1

1,08

296

2,18

2,00

1

1,20

296

1,72

1,00

1

0,99

296

1,78

1,00

1

1,03

296

2,58

3,00

4

1,16

odgovoren.
Preveč časa, ki bi ga porabil za

8.

hojo/vožnjo s kolesom/skirojem.
Pomanjkanja družbe.

9.

10. Pomanjkanja mesta v šoli, kjer bi
bilo kolo/skiro varno.
11. Večje količine prometa in nevarnih
odsekov na poti.

Izvedeti smo želeli, kako se starši strinjajo s trditvami v tabeli 4. Iz tabela lahko razberemo,
kateri so tisti vzroki, da otroci ne uporabljajo aktivne poti v/iz šole. Največ obkroženih
odgovorov števila 4, kar pomeni se popolnoma strinjajo s trditvijo, so dobile trditve 4, 5 in 11.
Povzamemo lahko, da so glavni vzroki zakaj učenci OŠ Gornje Radgone ne uporabljajo varne
poti v/iz šole naslednji:
-

zaradi pretežkih torb,

-

zaradi varnosti (prometa),

-

zaradi večje količine prometa in nevarnih odsekov na poti.
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S temi ugotovitvami smo dobili odgovor na vprašanje iz razlage pri tabeli 3, kaj je vzrok, da
starši svojim otrokom ne dovolijo, da sami uporabljajo aktivno pot v/šole, čeprav si to želijo.
Očitno se zavedajo predstavljene problematike v bivajočem okolju.
Presenetile so nas nekatere ugotovitve, ki so imele največkrat obkroženo številko 1 – se ne
strinjam. Torej trditve, ki niso vzroki za neaktivno pot v šolo so:
-

prevelika razdalja,

-

pomanjkanje pločnikov oziroma kolesarskih poti,

-

slabe razsvetljave na poti,

-

skrb staršev, da otrok še ni dovolj odgovoren,

-

preveč časa, ki bi ga porabili za hojo/vožnjo s kolesom/skirojem,

-

pomanjkanje družbe,

-

pomanjkanje mest v šoli, kjer bi bilo kolo/skiro varno.

Presenetljivo je, da prevelika razdalja in preveč časa za hojo, kolesarjenje, ne predstavlja
vzroka za neaktivno pot v/iz šole, kljub temu, da jih je 55,4 % oddaljenih od šole 2 km in več.
Presenetljivo je tudi, da jim pomanjkanje pločnikov oziroma kolesarskih poti in pomanjkanje
mest, za varno shrambo koles ni vzrok neaktivne poti v/iz šole. Vprašanje je, zakaj se potem
le 1,4 % učencev odloči, da pride v šolo in domov s kolesom.
Tabela 5: Strinjanje učencev s trditvami o aktivni poti v/iz šole
Obkrožite, kako močno se strinjate/ne strinjate s posameznimi trditvami. (Rešite otroci, po potrebi s
pomočjo staršev). 1 – se ne strinja, 4 – se popolnoma strinjam
Standardni
Trditev
1. Sošolci in prijatelji moje starosti sami

296

Povprečna
vrednost
2,40

296

Numerus

Mediana Modus

odklon

2,00

2

1,09

1,96

2,00

1

0,95

296

3,00

3,00

4

1,02

296

3,00

3,00

4

1,08

296

1,99

2,00

1

1,08

hodijo/se vozijo (s kolesom, skirojem) v/iz
šole.
2. Sošolci in prijatelji moje starosti hodijo/se
vozijo (s kolesom, skirojem) v/iz šole v
spremstvu staršev oziroma drugih odraslih.
3. Hoja/vožnja s kolesom/skirojem v/iz šole je
»kul«.
4. Želim si hoditi/voziti s kolesom/skirojem v
šolo in domov sam ali s prijatelji.
5. Želim si hoditi/voziti s kolesom/skirojem v
šolo in domov v spremstvu staršev/drugih
odraslih.
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6. Najraje grem v šolo s prijatelji.

296

3,21

3,00

4

0,92

7. Ne maram hoje v šolo.

296

1,83

1,00

1

1,03

8. Všeč mi je, ko me v šolo peljejo starši z

296

2,71

3,00

2

1,00

296

3,34

4,00

4

0,88

avtomobilom.
9. Rad-a se vozim s kolesom/skirojem.

Zanimalo nas je, kako so se učenci OŠ Gornja Radgona strinjali/ne strinjali s trditvami
navedenimi v tabeli 5, o aktivni poti v/iz šole. Prvih pet trditev so učenci imeli enakih kot
njihovi starši in še štiri posebej za njih.
Pri prvih petih trditvah so se učenci skoraj identično strinjali s trditvami kot njihovi starši.
Najbolj so se strinjali s trditvijo, da se želijo sami s prijatelji voziti s kolesom/skirojem ali
hoditi v/iz šole in da jim je to početje "kul". Najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da bi to počeli
skupaj s starši.
Izmed ostalih štirih trditev se najbolj strinjajo s trditvama, da najraje grejo v šolo s prijatelji in
da se radi vozijo s kolesom/skirojem. Najbolj pa se ne strinjajo s trditvijo, da ne marajo hoje v
šolo. Se pravi jim je všeč, če bi v/iz šole hodili peš.
Tako lahko povzamemo, da si učenci s svojimi prijatelji želijo hoditi, se voziti s
kolesom/skirojem v/iz šole, ker radi hodijo, se vozijo s kolesom/skirojem in ker jim je to
"kul". Če bi le starši dali učencem možnost, bi to z veseljem počeli.
Pri desetem anketnem vprašanju, ki je bilo odprtega tipa, nas je zanimalo, če se zdi staršem in
učencem aktivna pot v/iz šolo pomembna oziroma ne pomembna in zakaj.
Tabela 6: Pomembnost aktivne poti v/iz šole
Ali se vam zdi aktivna pot v/iz
šole pomembna?
Niso odgovorili.

Frekvenca

Odstotek

37

12,5

Da, je pomembna.

221

74,7

Ne, ni pomembna.

38

12,8

Skupaj

296

100,0

Iz tabele 6 lahko razberemo, da se 221. anketiranim zdi aktivna pot v/iz šole pomembna, 38.
se jim ne zdi pomembna, 37 pa jih na to vprašanje ni odgovorilo. Zanimivo je to, da smo v tej
tabeli dobili popolnoma enak rezultat 74,7% (aktivna pot v/iz šole je pomembna), kot pri
tabeli 6, kjer smo spraševali ali se vam zdi aktivna pot v/iz šole izvedljiva. To še enkrat
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potrjuje, da imajo starši in učenci OŠ Gornja Radgona veliko željo in interes po aktivni poti
v/iz šole.
Tabela 7: Aktivna pot v/iz šole ni pomembna
Zakaj aktivna pot v šolo ni pomembna?
Prevelika oddaljenost šole.

Frekvenca
18

Odstotek
47,4

Pelje se z avtobusom, je bolj varno.

7

18.4

Brez obrazložitve.

5

13,2

Pomanjkanje časa staršev.

4

10,5

Dovolj se giblje skozi dan. Ima dovolj aktivnosti.

4

10,5

Skupaj

38

100,0

38 oziroma 12,8 % tistih, ki trdijo, da za njih aktivna pot v/iz šole ni pomembna, so svoje
odgovore utemeljili kot prikazuje tabela 7. Iz tabele lahko razberemo, da so le štirje anketirani
(1,4 %) od vseh, ki ne potrebujejo dodatnega gibanja, ki ga prinaša aktivna pot v/iz šole. Za
ostale utemeljitve lahko rečemo, da so realne in utemeljene.
Tabela 8: Aktivna pot v/iz šole je pomembna
Zakaj je aktivna pot v šolo pomembna?

Ferkvenca

Odstotek

Gibanje na svežem zraku. Zdrav način življenja.

178

57,2

Otroci se naučijo samostojnosti, odgovornosti.

53

17,0

Navajanja na promet, pridobivanje izkušenj.

19

6,1

Pomembna za druženje, sprostitev.

19

6,1

Brez obrazložitve.

16

5,2

Okolju prijazna pot.

14

4,5

Pomembna za učenje (lažje slediti pouku).

7

2,3

Zaradi boljšega počutja.

5

1,6

311

100,0

Skupaj

Tabela 8 prikazuje, kako so svoj odgovor utemeljili tisti, ki trdijo, da aktivna pot v/iz šole je
pomembna. 221 anketiranih je bilo takega mnenja. Vseh odgovorov na to vprašanje je bilo
nekaj več 311, saj so v večini zapisali eno ali več trditev, kot utemeljitev pomembnosti
aktivne poti v/iz šole. Podobne odgovore z enakim pomenom smo družili v eno skupino. Z
različnostjo in strukturo odgovorov smo bili pozitivno presenečeni, saj so v teh odgovorih
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starši zajeli skoraj vse pozitivne dejavnike, ki jih prinaša aktivna pot v/iz šole in o katerih
pišejo tudi različni strokovnjaki.
Tako kot številni avtorji Škof (2007), V. Štemberger (2004), M. Tomori (2010), Završnik in
Pišot (2005), T. Jerina in Pišot (2004) idr., potrjujejo, so tudi anketirani mnenja, da je gibanje
zelo pomembno za kasnejši zdrav življenjski slog, saj jih je kar 178 zapisalo trditev s takim
razmišljanjem.
L. Bačanac in Škof (2007) govorita o tem, kako si otroci z različnimi gibalnimi aktivnostmi
pridobivajo na samostojnosti in odgovornost. Tako je tudi 53 anketiranih staršev zapisalo, da
bi si njihovi otroci z aktivno potjo v/iz šole naučili samostojnosti in odgovornosti.
19 jih je mnenja, da bi si otroci z vključevanjem v promet pridobili pomembne izkušnje in se
tako navajali na promet. To poudarjajo tudi pri projektu Prometna kača (b. d.) in Zdrav šolar
(2015).
Aktivna pot v/iz šole je pomembna tudi za druženje in sprostitev, je mnenje 19 staršev.
Presenečeni smo bili, da jih je kar 14 pomislilo na to, da je to okolju prijazna pot.
Predvidevamo, da so s tem mislili, da bi se z aktivno potjo v/iz šole manj onesnaževal zrak z
emisijami CO2, kar je tudi dokazano, kot trdijo pri projektu Prometna Kača (b. d.).
Zanimivo nam je bilo, da jih je sedem napisalo tudi, da če bi njihovi otroci prišli v šolo peš ali
s kolesom/skirojem, da bi jim to pomagalo za lažje sledenje pouku in boljše učenje. To da
pomembno vpliva hoja ali vožnja s kolesom na večjo koncentracijo v šoli, je dokazala danska
raziskava, ki jo navaja Vinther (2012). Raziskava je bila narejena na 20.000 danskih otrocih
starih od 5 do 19 let, s testom koncentracije. Ugotovili so, da tisti, ki pridejo v šolo peš ali s
kolesom, imajo povišano koncentracijo, tudi 4 šolske ure.

Pri zadnjem anketnem vprašanju smo anketirane vprašali, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi
pogosteje izbrali aktivno pot v/iz šole. Vprašanje je bilo odprtega tipa, na katerega jih 77
(26,0 %) ni odgovorilo.
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Tabela 9: Predlagani ukrepi za pogostejšo izbiro aktivne poti v/iz šole
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Urediti bankine, pločnike in kolesarske poti

82

34,2

Nič, smo preveč oddaljeni od šole.

47

19,6

Nič, ker vsak dan hodi peš.

21

8,8

Nič, otrok še mora zrasti.

20

8,3

Lažje šolske torbe.

16

6,7

Družba

14

5,8

Ne vem

11

4,6

Spodbuda otrok s strani staršev.

10

4,2

Starši otrokom dovoliti, da bi jo izbrali.

9

3,7

Prej vstati

6

2,5

Organizirati spremstvo

2

0,8

V šoli varna kolesarnica

2

0,8

240

100,0

Skupaj

Tabela 9 prikazuje odgovore anketiranih, ki so jih sami zapisali, kaj bi bilo potrebno po
njihovem mnenju storiti, da bi pogosteje izbrali aktivno pot v/iz šole. Primerjava teh
odgovorov z rezultati iz tabele 4, kjer smo anketiranim mi ponudili vzroke, zakaj pogosteje ne
uporabijo aktivne poti v/iz šole, nam pokaže, da smo dobili zelo podobne odgovore. Če
povzamemo to primerjavo, dobimo naslednji nabor idej, kaj bi jih bilo potrebno urediti, da bi
učenci OŠ Gornja Radgona pogosteje uporabljalo aktivno pot v/iz šole, in sicer:
-

zaradi večje količine prometa, predvsem zjutraj, zavarovati in urediti nevarne odseke
na poti učencev do šole,

-

urediti bankine, pločnike in kolesarske poti,

-

zmanjšati težo šolskih torb,

-

spodbuditi učence, da bi se med seboj povezali in skupaj prihajali v/iz šole, ter se tako
tudi družili,

-

spodbuditi starše, da bi spodbujali svoje otroke in jim dovolili, da bi se sami peš ali s
kolesom odpravili v šolo,

-

vstati prej iz postelje,

-

organizirati kakšno spremstvo za otroke na poti do šole,

-

v šoli urediti več varnih mest za kolesa.
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6.4 Rezultati, vezani na iskanje razlik med dečki in deklicami glede
aktivne poti v/iz šole
Hipoteza 1: Aktivna pot v/iz šole dečkov in deklic, se statistično pomembno ne razlikuje.
Primerjali smo podatke o spolu in podatke iz drugega vprašanja anketnega vprašalnika, ki
sprašuje po najpogostejšem načinu poti v šolo.
Tabela 10: Načini poti v šolo glede na spol
Spol
Moški
Način poti v šolo avto

Ženski

Skupaj

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek
76
57,1
97
59,5
173
58,4

šolski avtobus

26

19,5

28

17,2

54

18,2

javni promet

1

0,8

0

0,0

1

0,3

kolo

3

2,3

1

0,6

4

1,4

hoja

27

20,3

37

22,7

64

21,6

133

100,0

163

100,0

296

100,0

Skupaj

Tabela prikazuje, kakšna je razlika med moškimi in ženskami glede načina poti v šolo. Iz nje
lahko razberemo, da je razlika pri uporabi avta 2,4 % v prid žensk, pri uporabi avtobusa 2,3 %
v prid moških, pri uporabi javnega prometa 0,8 % v prid moških, pri izbiri kolesa 1,7 % v prid
moških in pri hoji 2,7 % v prid žensk. Iz grafa je tako lepo razvidno, da v načinu poti v šolo
ne prihaja do večjih statističnih razlik. Ker pogoja za Pearsonov Hi-kvadrat test nista
izpolnjena uporabimo Kullbackov test.

Tabela 11: Kullbackov test
Vrednost testa

df

p

Pearsonov Hi-kvadrat

3,178a

4

,529

Kullbackov test

3,585

4

,465

a - 4 kvadratov (40,0 %) ima pričakovan izračun manj kot 5. Najmanjši pričakovan izračun je 0,45.

Iz tabele razberemo, da p-vrednost znaša 0,465. Tveganje je večje kot 5 %. Ne moremo trditi,
da obstaja med spremenljivkama povezanost.
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Tabela 12: Način poti iz šole glede na spol
Spol
Moški
Način poti
iz šole

Ženski

Skupaj

Frekvenca
68

Odstotek
51,1

Frekvenca
80

Odstotek
49,1

Frekvenca
148

Odstotek
50,0

šolski
avtobus
javni
promet
kolo

25

18,8

33

20,2

58

19,6

1

0,8

0

0,0

1

0,3

3

2,3

1

0,6

4

1,4

hoja

36

27,1

49

30,1

85

28,7

133

100,0

163

100,0

296

100,0

avto

Skupaj

Tabela prikazuje, kakšna je razlika med moškimi in ženskami glede na način poti iz šole. Iz
njega lahko razberemo, da je razlika pri uporabi avta 2,0 % v prid moških, pri uporabi
avtobusa 1,4 % v prid žensk, pri uporabi javnega prometa 0,8 % v prid moških, pri izbiri
kolesa 1,7 % v prid moških in pri hoji 3,0 % v prid žensk. Iz tabele je tako lepo razvidno, da v
načinu poti v šolo ne prihaja do večjih statističnih razlik. Ker pogoja za Pearsonov Hi-kvadrat
test nista izpolnjena uporabimo Kullbackov test.

Tabela 13: Kullbackov test
Vrednost testa

df

p

Pearsonov Hi-kvadrat

3,056

a

4

,549

Kullbackov test

3,464

4

,483

a. 4 kvadratov (40,0 %) ima pričakovan izračun manj kot 5. Najmanjši pričakovan izračun je 0,45

P-vrednost znaša 0,483. Tveganje je večje kot 5 %. Ne moremo trditi, da obstaja med
spremenljivkama povezanost.

Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 1: Aktivna pot v/iz šole dečkov in deklic, se
statistično pomembno ne razlikuje, potrdimo.
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6.5 Rezultati, vezani na iskanje razlik glede na vzgojno-izobraževalno obdobje
Hipoteza 2: Aktivna pot v/iz šole učencev prvega, drugega in tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja se statistično pomembno razlikuje.
Primerjali smo podatke o razdelitvi na vzgojno-izobraževalna obdobja in podatke iz osmega
vprašanja anketnega vprašalnika, kjer nas je zanimalo strinjanje učencev s trditvami iz tabele
14.

Tabela 14: Opisna statistika
Vzgojno-izobraževalno obdobje
Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Skupaj

N
121
124
51
296

Povprečna
vrednost
1,68
2,79
3,16
2,40

2. Sošolci in prijatelji moje starosti
hodijo/se vozijo (s kolesom, skirojem)
v/iz šole v spremstvu staršev oziroma
drugih odraslih.
3. Hoja/vožnja s kolesom/skirojem v/iz
šole je »kul«.

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Skupaj

121
123
51
296

2,39
1,78
1,33
1,95

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje

121

3,17

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Skupaj

124
51
296

2,97
2,63
2,99

4. Želim si hoditi/voziti s
kolesom/skirojem v šolo in domov
sam ali s prijatelji.

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Skupaj
Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Skupaj
vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Skupaj

121
124
51
296
121
124
51
296
121
124
51
296

2,91
3,11
2,94
3,00
2,64
1,69
1,16
1,99
3,12
3,21
3,41
3,21

7. Ne maram hoje v šolo.

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Skupaj

121
124
51
296

1,60
1,96
2,12
1,84

8. Všeč mi je, ko me v šolo peljejo starši
z avtomobilom.

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Skupaj

121
124
51
296

2,88
2,64
2,49
2,71

Trditev

1. Sošolci in prijatelji moje starosti sami
hodijo/se vozijo (s kolesom, skirojem)
v/iz šole.

5. Želim si hoditi/voziti s
kolesom/skirojem v šolo in domov v
spremstvu staršev/drugih odraslih.
6. Najraje grem v šolo s prijatelji.
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Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Skupaj

121
124
51
296

3,55
3,42
2,65
3,34

Tabela 15: Leveneov test homogenih varianc

1.
2.

Leveneova
statistika df1 df2 p
4,776
2 292 ,009

Trditev
Sošolci in prijatelji moje starosti sami hodijo/se vozijo (s
kolesom, skirojem) v/iz šole.
Sošolci in prijatelji moje starosti hodijo/se vozijo (s
kolesom, skirojem) v/iz šole v spremstvu staršev oziroma
drugih odraslih.
Hoja/vožnja s kolesom/skirojem v/iz šole je »kul«.
Želim si hoditi/voziti s kolesom/skirojem v šolo in domov
sam ali s prijatelji.
Želim si hoditi/voziti s kolesom/skirojem v šolo in domov v
spremstvu staršev/drugih odraslih.

8,167

2

292 ,000

2,725
,276

2
2

292 ,067
292 ,759

35,366

2

292 ,000

6. Najraje grem v šolo s prijatelji.

1,102

2

292 ,334

7. Ne maram hoje v šolo.

,740

2

292 ,478

8. Všeč mi je, ko me v šolo peljejo starši z avtomobilom.

5,045

2

9. Rad-a se vozim s kolesom/skirojem.

16,460

2

292 ,007
292 ,000

3.
4.
5.

Ali so variance skupin homogene smo preverili z Leveneovim testom homogenosti varianc.
Označene spremenljivke iz tabele 15 so homogene in zanje lahko izračunamo ANOVO.
Ostale so nehomogene in zanje izračunamo Brown-Forsythe test, ki se interpretira enako kot
ANOVA.

Tabela 16: ANOVA

3.
4.
6.
7.

Trditev
Hoja/vožnja s kolesom/skirojem v/iz šole je
»kul«.
Želim si hoditi/voziti s kolesom/skirojem v
šolo in domov sam ali s prijatelji.
Najraje grem v šolo s prijatelji.
Ne maram hoje v šolo.

51

Vsota
Povprečje
kvadratov df kvadratov
F
p
10,840
2
5,420
5,362 ,005
2,770

2

1,385

1,199 ,303

3,149
12,942

2
2

1,575
6,471

1,875 ,155
6,357 ,002
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Tabela 17: Test Brown-Forsythe

1.
2.

5.
8.
9.

Trditev
Statistika df1
df2
p
Sošolci in prijatelji moje starosti sami hodijo/se vozijo (s
73,039 2 242,484 ,000
kolesom, skirojem) v/iz šole.
Sošolci in prijatelji moje starosti hodijo/se vozijo (s
35,438 2 270,886 ,000
kolesom, skirojem) v/iz šole v spremstvu staršev oziroma
drugih odraslih.
Želim si hoditi/voziti s kolesom/skirojem v šolo in
72,879 2 280,331 ,000
domov v spremstvu staršev/drugih odraslih.
Všeč mi je, ko me v šolo peljejo starši z avtomobilom.
3,106 2 184,229 ,047
Rad-a se vozim s kolesom/skirojem.
17,772 2 122,317 ,000

Kot vidimo je p-vrednost manjša kot 0,05 pri šestih trditvah od devetih. Tako lahko trdimo, da
se pri teh šestih trditvah v skupinah "vzgojno-izobraževalno obdobje" pojavljajo statistično
značilne razlike glede sklopa trditev anketnega vprašanja osem. Povprečja skupin se
razlikujejo, zato si ogledamo še post-hoct test, ki pokaže razlike v skupinah.

Tabela 18: Mnogotere primerjave

Odvisna spremenljivka
Sošolci in prijatelji
Prvo
moje starosti sami
izobraževalno
hodijo/se vozijo (s
obdobje
kolesom, skirojem)
Drugo vzgojnov/iz šole.
izobraževalno
obdobje
Tretje vzgojnoizobraževalno
obdobje
Sošolci in prijatelji
Prvo vzgojnomoje starosti
izobraževalno
hodijo/se vozijo (s
obdobje
kolesom, skirojem)
Drugo vzgojnov/iz šole v spremstvu izobraževalno
staršev oziroma
obdobje
drugih odraslih.
Tretje vzgojnoizobraževalno
obdobje
Hoja/vožnja s
Prvo vzgojnokolesom/skirojem
izobraževalno
v/iz šole je »kul«.
obdobje
Drugo vzgojnoizobraževalno
obdobje
Tretje vzgojnoizobraževalno
obdobje
Želim si hoditi/voziti Prvo vzgojno-

Razlika
povprečij
Std.
(I-J)
napaka
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
-1,111*
,116

p
,000

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

-1,479*

,151

,000

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

*

1,111
-,368*

,116
,151

,000
,015

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

1,479*
,368*

,151
,151

,000
,015

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

,608*

,110

,000

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

1,055

*

,144

,000

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

-,608*
,447*

,110
,144

,000
,002

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

-1,055*
-,447*

,144
,144

,000
,002

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

,206
,546*

,129
,168

,110
,001

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

-,206
,340*

,129
,167

,110
,043

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

-,546*
-,340*

,168
,167

,001
,043

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

-,205

,138

,138
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s kolesom/skirojem v izobraževalno
šolo in domov sam
obdobje
ali s prijatelji.
Drugo vzgojnoizobraževalno
obdobje
Tretje vzgojnoizobraževalno
obdobje
Ne maram hoje v
Prvo vzgojnošolo.
izobraževalno
obdobje
Drugo vzgojnoizobraževalno
obdobje
Tretje vzgojnoizobraževalno
obdobje
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Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

-,032

,179

,858

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

,205
,173

,138
,179

,138
,336

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

,032
-,173

,179
,179

,858
,336

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

-,364*
-,523*

,129
,168

,005
,002

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

,364*
-,158

,129
,168

,005
,347

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje

,523*

,168

,002

,158
,123
,898*

,168
,106
,138

,347
,247
,000

-,123
,776*

,106
,138

,247
,000

-,898*
-,776*

,138
,138

,000
,000

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Prvo vzgojnoDrugo vzgojno-izobraževalno obdobje
izobraževalno
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
obdobje
Drugo vzgojno- Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
izobraževalno
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
obdobje
Tretje vzgojnoPrvo vzgojno-izobraževalno obdobje
izobraževalno
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
obdobje
* Razlike v povprečjih so statistično značilne na ravni 0,05.
Rad-a se vozim s
kolesom/skirojem.

Iz tabele vidimo, katere skupine se med seboj razlikujejo v povprečjih (označeni rezultati). Od
vseh 36., se v 24. primerjavah skupin pokažejo statistično pomembne razlike.
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 2: Aktivna pot v/iz šole učencev prvega, drugega in
tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja se statistično pomembno razlikuje, delno
potrdimo.
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6.6 Rezultati, vezani na iskanje razlik v stališčih staršev dečkov in deklic
Hipoteza 3: Med starši dečkov in starši deklic ne obstajajo statistično pomembne razlike v
stopnji strinjanja s trditvami, povezanimi z aktivno potjo v/iz šole.
Primerjali smo podatke o spolu in podatke iz sedmega vprašanja anketnega vprašalnika, ki
sprašuje starše o strinjanju s trditvami iz tabele 19, zakaj se njihov otrok pogosteje ne odpravi
v/iz šole peš ali s kolesom/skirojem.

Tabela 19: Opisna statistika
Trditev
Prevelike razdalje.

Spol
1.
moški
ženski
2. Pomanjkanje pločnikov oziroma kolesarskih moški
poti.
ženski
3. Slabe razsvetljave na poti.
moški
ženski
4. Pretežke šolske torbe.
moški
ženski
5. Varnosti (promet).
moški
ženski
6. Planiranja in usklajevanja.
moški
ženski
7. Skrbi staršev, da otrok še ni dovolj
moški
odgovoren.
ženski
8. Preveč časa, ki bi ga porabil za hojo/vožnjo moški
s kolesom/skirojem.
ženski
9. Pomanjkanja družbe.
moški
ženski
10. Pomanjkanja mesta v šoli, kjer bi bilo
moški
kolo/skiro varno.
ženski
11. Večje količine prometa in nevarnih odsekov moški
na poti.
ženski
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N
133
163
133
163
133
163
133
163
133
163
133
163
133
163
133
163
133
163
133
163
133
163

Povprečna
vrednost
2,27
2,40
2,26
2,20
1,95
1,87
2,77
2,93
2,73
2,67
2,27
2,58
2,34
2,23
2,14
2,21
1,63
1,79
1,80
1,75
2,52
2,63

Standardni
odklon
1,315
1,313
1,241
1,218
1,199
1,114
1,105
1,055
1,074
1,110
1,095
1,099
1,121
1,044
1,213
1,199
,892
1,057
1,048
1,013
1,172
1,154

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Dušan Šut; diplomsko delo

Tabela 20: T-test za neodvisne vzorce

Levenov test za
enakost varianc

1.

Trditve
Prevelike razdalje.

F
,000

Predpostavljene so
enake variance

p
,985

Enake variance niso
predpostavljene
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pomanjkanje
pločnikov oziroma
kolesarskih poti.

Predpostavljene so
enake variance

Slabe razsvetljave na
poti.

Predpostavljene so
enake variance
Enake variance niso
predpostavljene
Predpostavljene so
enake variance

Pretežke šolske torbe.

Varnosti (promet).

Planiranja in
usklajevanja.

,642

Enake variance niso
predpostavljene
1,662

1,771

,258

,184

,612

,030

2,994

,862

,085

,371

,711

,053

280,060 ,712

,053

,667

-1,255

Pomanjkanja družbe.

4,864

,142

,535

,028

,707

Enake variance niso
predpostavljene
,056
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,813

294

,505

,090

273,065 ,508

,090
-,158

-1,249 276,628 ,213

-,158

,426

-2,386

294

294

,670

,054

285,635 ,669

,054

,018

-,306

-2,387 282,643 ,018

-,306

,883

-,467

294

294

,378

,111

273,435 ,381

,111

,641

-,066

-,466 280,880 ,641

-,066

-1,387

,166

-,160

-1,411 293,657 ,159

-,160

,415
,414

Predpostavljene so
enake variance
Enake variance niso
predpostavljene

294

,210

,877
,386

Razlika v
p povprečjih
,405
-,128
-,128

,428

Preveč časa, ki bi ga
Predpostavljene so
porabil za hojo/vožnjo enake variance
s kolesom/skirojem.
Enake variance niso
predpostavljene

11. Večje količine
prometa in nevarnih
odsekov na poti.

,198

df
294

-,834 281,995 ,405

,662

Enake variance niso
predpostavljene
Predpostavljene so
enake variance

Predpostavljene so
enake variance
Enake variance niso
predpostavljene
Predpostavljene so
enake variance

t
-,835

,370

Enake variance niso
predpostavljene
Predpostavljene so
enake variance

Enake variance niso
predpostavljene
Skrbi staršev, da otrok Predpostavljene so
še ni dovolj
enake variance
odgovoren.
Enake variance niso
predpostavljene

10. Pomanjkanja mesta v
šoli, kjer bi bilo
kolo/skiro varno.

,424

t-test za enakost povprečij

-,833

294

294

294

,678

,050

278,228 ,679

,050

294

,406

-,113

-,832 280,530 ,406

-,113
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Uporabili smo T-test, ker smo želeli preveriti razlike v povprečjih, med dvema neodvisnima
spremenljivkama. P-vrednost je nižja kot 0,05 le pri trditvi 6 (planiranja in usklajevanja). Le
pri eni trditvi od enajstih lahko trdimo, da obstajajo statistično značilne razlike glede na spol
in sicer v prid deklic.
Primerjali smo še podatke o spolu anketiranih učencev in podatke devetega vprašanja
anketnega vprašalnika, ki sprašuje, če se staršem in njihovim otrokom zdi aktivna pot v/iz
šole izvedljiva.

Tabela 21: Opisna statistika

Se vam in vašemu otroku zdi aktivna pot

moški 133

Povprečna
vrednost
1,26

v/iz šolo izvedljiva?

ženski 163

1,25

Spol

N

Standardni
odklon
,442
,432

Tabela 22: T-test za neodvisne vzorce
Levenov test
za enakost
varianc
Se vam in vašemu Predpostavljene so

t-test za enakost povprečij

F

p

t

df

,482

,488

,348

294

Razlika v
povprečjih
,728
,018
p

otroku zdi aktivna enake variance
pot v/iz šolo

Enake variance niso

izvedljiva?

predpostavljene

,347 279,472 ,728

,018

Uporabil smo T-test in iz tabele 22 lahko razberemo, da je p-vrednost pri obeh postavkah
višja kot 0,05. Tveganje je večje od 5 %, tako ne moremo trditi, da obstajajo statistično
značilne razlike glede na spol.
Na podlagi rezultatov hipotezo 3: Med starši dečkov in starši deklic ne obstajajo
statistično pomembne razlike v stopnji strinjanja s trditvami, povezanimi z aktivno
potjo v/iz šole, delno potrdimo.
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6.7 Rezultati, vezani na iskanje razlik v stališčih staršev glede na vzgojnoizobraževalno obdobje njihovih otrok
Hipoteza 4: Med starši učencev prvega, drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja
obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji strinjanja s trditvami, povezanimi z aktivno
potjo v/iz šole.
Primerjali smo podatke o razdelitvi na vzgojno-izobraževalna obdobja in podatki iz šestega
vprašanja anketnega vprašalnika, kjer nas zanima strinjanje staršev s trditvami v tabeli 23,
povezanimi z aktivno potjo v/iz šole.

Tabela 23: Opisna statistika
Povprečna Std.
vrednost odklon
1,69
,825
2,72
,881
3,14
,664
2,37
1,008

Trditev
Sošolci in prijatelji iste starosti, kot
je moj otrok, sami hodijo/se vozijo
(s kolesom, skirojem) v/iz šole.

Vzgojno-izobraževalno obdoblje
Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Skupaj

N
121
123
51
296

Sošolci in prijatelji iste starosti, kot
je moj otrok, hodijo/se vozijo (s
kolesom, skirojem) v/iz šole v
spremstvu staršev oziroma drugih
odraslih.
Moj otrok meni, da je hoja/vožnja
s kolesom/skirojem v/iz šole
»kul«.

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Skupaj

121
123
51
296

2,43
2,00
1,82
2,15

,999
,914
,932
,981

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Skupaj

121
123
51
296

2,88
2,90
2,69
2,86

,968
1,036
1,191
1,037

4.

Moj otrok si želi hoje/vožnje s
Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
kolesom/skirojem v šolo in domov Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
sam ali s prijatelji.
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Skupaj

121
123
51
296

2,54
2,85
2,98
2,74

1,118
1,087
1,086
1,110

5.

Moj otrok si želi hoje/vožnje s
Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
kolesom/skirojem v šolo in domov Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
v spremstvu staršev/drugih
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
odraslih.
Skupaj

121
123
51
296

2,65
1,89
1,57
2,15

,989
,889
,944
1,035

1.

2.

3.
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Tabela 24: Leveneov test homogenosti varianc

1.
2.

3.
4.
5.

Leveneova
statistika
5,090

Trditev
Sošolci in prijatelji iste starosti, kot je moj otrok, sami hodijo/se vozijo
(s kolesom, skirojem) v/iz šole.
Sošolci in prijatelji iste starosti, kot je moj otrok, hodijo/se vozijo (s
kolesom, skirojem) v/iz šole v spremstvu staršev oziroma drugih
odraslih.
Moj otrok meni, da je hoja/vožnja s kolesom/skirojem v/iz šole »kul«.
Moj otrok si želi hoje/vožnje s kolesom/skirojem v šolo in domov sam
ali s prijatelji.
Moj otrok si želi hoje/vožnje s kolesom/skirojem v šolo in domov v
spremstvu staršev/drugih odraslih.

df1 df2 p
2 292 ,007

4,665

2

292 ,010

4,045
1,351

2
2

292 ,019
292 ,261

1,719

2

292 ,181

Ali so variance skupin homogene smo preverili z Leveneovim testom homogenosti varianc.
Pri dveh označenih poljih je spremenljivka homogena, zato zanjo lahko izračunamo ANOVO
Pri treh je nehomogena in zanje lahko izračunamo Brown-Forsythe test, ki se interpretira
enako kot ANOVA.

Tabela 25: ANOVA
Trditev
4. Moj otrok si želi hoje/vožnje s
kolesom/skirojem v šolo in domov sam ali s
prijatelji.
5. Moj otrok si želi hoje/vožnje s
kolesom/skirojem v šolo in domov v
spremstvu staršev/drugih odraslih.

Vsota
Povprečje
kvadratov df kvadratov
F
P
9,292
2
4,646
3,842 ,023

56,394

2

28,197

31,871 ,000

Tabela 26: Test Brown-Forsythe
Trditev
1. Sošolci in prijatelji iste starosti, kot je moj otrok, sami
hodijo/se vozijo (s kolesom, skirojem) v/iz šole.
2. Sošolci in prijatelji iste starosti, kot je moj otrok,
hodijo/se vozijo (s kolesom, skirojem) v/iz šole v
spremstvu staršev oziroma drugih odraslih.
3. Moj otrok meni, da je hoja/vožnja s kolesom/skirojem
v/iz šole »kul«.

Statistika df1
df2
p
82,627
2 261,397 ,000
9,850

2

212,451 ,000

,778

2

165,990 ,461

Iz tabele 25 in table 26 lahko vidimo, da je p-vrednost manjša kot 0,05 in s tem tveganje
manjše kot 5 % pri štirih trditvah od petih. Trdimo lahko, da pri teh trditvah se v skupinah
"vzgojno-izobraževalno obdobje" pojavljajo statistično značilne razlike glede sklopa trditev
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vprašanja šest iz anketnega vprašalnika. Povprečja skupin se razlikujejo, zato si ogledamo še
post-hoct test, ki pokaže razlike v skupinah.

Tabela 27: Mnogotere primerjave

Odvisna spremenljivka
Sošolci in prijatelji iste
starosti, kot je moj
otrok, sami hodijo/se
vozijo (s kolesom,
skirojem) v/iz šole.

Prvo vzgojnoDrugo vzgojno-izobraževalno obdobje
izobraževalno
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
obdobje
Drugo vzgojno- Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
izobraževalno
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
obdobje
Tretje vzgojnoPrvo vzgojno-izobraževalno obdobje
izobraževalno
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
obdobje
Sošolci in prijatelji iste Prvo vzgojnoDrugo vzgojno-izobraževalno obdobje
starosti, kot je moj
izobraževalno
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
otrok, hodijo/se vozijo obdobje
(s kolesom, skirojem)
Drugo vzgojno- Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
v/iz šole v spremstvu
izobraževalno
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
staršev oziroma drugih
obdobje
odraslih.
Tretje vzgojnoPrvo vzgojno-izobraževalno obdobje
izobraževalno
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
obdobje
Moj otrok si želi
Prvo vzgojnoDrugo vzgojno-izobraževalno obdobje
hoje/vožnje s
izobraževalno
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
kolesom/skirojem v šolo obdobje
in domov sam ali s
Drugo vzgojno- Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
prijatelji.
izobraževalno
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
obdobje
Tretje vzgojnoPrvo vzgojno-izobraževalno obdobje
izobraževalno
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
obdobje
Moj otrok si želi
Prvo vzgojnoDrugo vzgojno-izobraževalno obdobje
hoje/vožnje s
izobraževalno
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
kolesom/skirojem v šolo obdobje
in domov v spremstvu
Drugo vzgojno- Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
staršev/drugih odraslih. izobraževalno
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
obdobje
Tretje vzgojnoPrvo vzgojno-izobraževalno obdobje
izobraževalno
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
obdobje
* Razlike v povprečjih so statistično značilne na ravni 0,05.

Razlika
povprečij Std.
(I-J)
napaka p
-1,029*
,106 ,000
-1,443*
,138 ,000
1,029*

,106 ,000

-,414*
1,443*
,414*

,137 ,003
,138 ,000
,137 ,003

,430*
,606*

,122 ,000
,159 ,000

-,430*
,176

,122 ,000
,159 ,267

-,606*
-,176

,159 ,000
,159 ,267

-,308*
-,443*

,141 ,029
,184 ,016

,308*
-,135

,141 ,029
,183 ,462

,443*
,135

,184 ,016
,183 ,462

,767*
1,084*

,120 ,000
,157 ,000

-,767*
,318*

,120 ,000
,157 ,044

-1,084*
-,318*

,157 ,000
,157 ,044

Iz tabele 27 lahko razberemo, da je p-vrednost pri 20. od 24. primerjavah manjša od 0,05.
Tako lahko trdimo, da pri teh obstajajo statistično pomembne razlike.
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 4: Med starši učencev prvega, drugega in tretjega
vzgojno-izobraževalnega obdobja obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji
strinjanja s trditvami, povezanimi z aktivno potjo v/iz šole, delno potrdimo.
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7 SKLEP
V diplomskem delu smo si zadali tri cilje povezane z aktivno potjo v/iz šole učencev OŠ
Gornja Radgona.
1. Proučiti kakšno je mnenje staršev in učencev o aktivni poti v/iz šole.
Skoraj tri četrt učencem in njihovim staršem se zdi aktivna pot v/iz šole pomembna za
njihovo zdravje in po njihovem mnenju bi bila tudi izvedljiva, kljub temu da je več kot
polovica učencev oddaljenih od šole 2 km in več. Le dobra četrtina učencev aktivno pot v/iz
šole že uporablja. Večina od teh jih hodi peš, le redki pridejo s kolesom, več kot polovico pa
jih starši pripeljejo z avtom Da bi se še preostali dve četrtini učencev in njihovih staršev
odločilo za aktivno pot v/iz šole menijo, da bi v Gornji Radgoni morali zavarovati in urediti
nevarne odseke na poti do šole, urediti bankine, pločnike in kolesarske poti, v šoli bi morali
poskrbeti, da bi torbe učencev bile lažje in da bi bilo več varnih mest za postavljanje koles,
starši pa bi morali otroke spodbujati in jim dovoliti, da bi uporabili aktivno pot v/iz šole.
Učenci OŠ Gornje Radgone si želijo sami, brez spremstva staršev, hoditi v šolo, ker jim je to
všeč in "kul". Zelo radi se vozijo s kolesom/skirojem in si želijo, da bi tudi s
kolesom/skirojem prihajali v šolo.
Starši učencev OŠ Gornja Radgona se zelo dobro zavedajo pozitivnih učinkov aktivne poti
v/iz šole za njihove otroke, saj menijo da je to dobro za njihovo zdravje, za razvoj
samostojnosti, odgovornosti, da je pomembna za druženje, sprostitev in pridobivanje izkušenj
o prometu ter navajanje na njega, za boljšo sledenje, koncentracijo pri pouku in da bi to bilo
okolju prijazno. Vedo, da si aktivne poti v/iz šole njihovi otroci želijo in to brez njihovega
spremstva, vendar jim tega še ne omogočajo. Starši v splošnem zelo dobro poznajo varnostni
načrt šole.
2. Proučiti ali je spol dejavnik razlik glede aktivne poti v/iz šole.
Glede na cilj smo si postavili dve hipotezi, in sicer:
-

H1: Aktivna pot v/iz šole dečkov in deklic se statistično pomembno ne razlikuje. To
hipotezo lahko na podlagi dobljenih rezultatov potrdimo.

-

H2: Med starši dečkov in starši deklic ne obstajajo statistično pomembne razlike v
stopnji strinjanja s trditvami, povezanimi z aktivno potjo v/iz šole. To hipotezo lahko
delno potrdimo.
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3. Proučiti ali se pojavljajo razlike v aktivni poti v/iz šole glede na vzgojnoizobraževalno obdobje.
Glede na cilj smo si postavili dve hipotezi, in sicer:
-

H3: Aktivna pot v/iz šole učencev prvega, drugega in tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja se statistično pomembno razlikuje. To hipotezo lahko delno
potrdimo.

-

H4: Med starši učencev prvega, drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja
obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji strinjanja s trditvami, povezanimi z
aktivno potjo v/iz šole. To hipotezo lahko delno potrdimo.

V Sloveniji na vseh osnovnih šolah že od leta 1986 izvajajo meritve telesnih in gibalnih
sposobnosti za učence od prvega do devetega razreda za športno-vzgojni karton, s pomočjo
enajstih merilnih nalog. Tako se lahko v Sloveniji zelo kvalitetno spremlja napredek telesno
gibalnega razvoja posameznika, skozi določena časovna obdobja in tudi celotne slovenske
populacije. Delajo se tudi primerjalne analize po slovenskih regijah, da se pridobijo podatki
kakšne so razlike glede gibalnih sposobnosti otrok po regijah. Pri pregledu podatkov iz leta
2011 ugotovimo, da je bilo največ debelih učencev v Srednjeposavski in Pomurski regiji ter
največ gibalno manj zmogljivih učencev v Zasavski in Pomurski regiji. (Kovač, Jurak, Starc,
Leskovšek, in Strel, 2011)
Pri pregledu podatkov za šolsko leto 2014/15 zasledimo spet podatek, da je najvišji delež
gibalno neučinkovitih fantov in deklet bil ugotovljen v pomurski regiji, pri obeh spolih in je
znašal kar 12,3 % celotne populacije. V pomurski regiji je skoraj za 5 % narasel delež gibalno
neučinkovitih fantov v primerjavi z letom prej. Tudi pri gibalno nadarjenih otrocih je
pomurska regija pri obeh spolih na zadnjem mestu med slovenskimi regijami. (Starc, Strel,
Kovač, Leskošek, in Jurak, 2015).
OŠ Gornja Radgona spada tudi med šole v pomurski regiji. Tako vsi navedeni podatki o
najslabših gibalnih sposobnostih v Sloveniji zajemajo tudi OŠ Gornja Radgona.
T. Jerina in Pišot (2004) sta našla 14 študij, ki dokazujejo, da so otroci in mladostniki, ki so na
poti v/iz šole aktivni, bolj gibalno/športno aktivni kot tisti, ki se v/iz šole vozijo. Na podlagi
teh ugotovitev lahko domnevamo, da bi številčnejša uporaba aktivne poti v/iz šole učencev
OŠ Gornja Radgona ter ostalih šol v regiji, pripomogla k večji gibalni aktivnosti njihovih
učencev in posledično bi se izboljšale tudi njihove telesne in gibalne sposobnosti.
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V številnih tujih državah izvajajo že vrsto let razne projekte in aktivnosti, s katerimi
spodbujajo aktivno pot v/iz šole, saj se zavedajo pozitivnih učinkov, ki jih to prinaša. Dva
takšna projekta sta se začela izvajati tudi v Sloveniji. Projekt Prometna kača je poskusno začel
delovati leta 2014, v katerega se je takrat vključilo pet osnovnih šol in leta 2016 se je
poskusno na treh osnovnih šolah začel izvajati projekt Zdrav šolar – razgibajmo pot v šolo.
V diplomskem delu smo dobili veliko koristnih informacij, da bi se lahko na OŠ Gornja
Radgona sistematično lotili tudi kakšnega projekta, s katerim bi spodbujali aktivno pot v/iz
šole. Iz pridobljenih informacij staršev, bi se morali najprej povezati z občino Gornja
Radgona, da bi uredili bankine na poteh do šole, da bi zgradili dodatne pločnike in kolesarske
poti, ter tako zagotovili učencem varnejšo pot do šole. Šola bi morala najti način, kako še
zmanjšati težo šolskih torb. Starše bi morala več seznanjati npr. preko publikacije, raznih
informativnih obvestil, tabel, skupnega roditeljskega sestanka za starše o pozitivnih učinkih
aktivne poti v/iz šole. Motivirati in navdušiti bi bilo potrebno učitelje na šoli nad aktivno
potjo v/iz šole in nad njenimi pozitivnimi učinki, saj imajo oni zelo pomemben vpliv na
učence in njihove starše, ter te informacija lahko prenašajo na njih preko roditeljskih
sestankov ali pri pouku v šoli.
Aktivno pot v/iz šole bi lahko spodbujali tudi na svetovni dan hoje, 15. oktobra, na svetovni
dan zdravja, 7. maj, svetovni dan brez avtomobila 22. april in svetovni dan gibanja, 10. maj.
Te dneve bi lahko učence spodbudili, da bi v šolo prišli peš ali s kolesom.
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9 PRILOGE
ANKETNI VPRAŠALNIK

AKTIVNA POT V ŠOLO
UČENCEV OŠ GORNJA RADGONA
Spoštovani starši in učenci!
Pred vami je anketni vprašalnik, ki vsebuje vprašanja o aktivni poti v/iz šole. Prosim vas, če si
vzamete nekaj minut časa in iskreno odgovorite na vprašanja. Nekatera vprašanja od vas
zahtevajo, da se predhodno posvetujete z vašim otrokom.
Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč pri pisanju moje diplomske naloge z naslovom Aktivna
pot v šolo učencev OŠ Gornja Radgona.
Za vaš trud in čas se vam že v naprej iskreno zahvaljujem.
Dušan Šut
Junij, 2016

Spol vašega otroka (obkroži):

moški

ženski

Razred, ki ga otrok obiskuje:
a) 1. razred
b) 2. razred
c) 3. razred
d) 4. razred
e) 5. razred
f) 6. razred
g) 7. razred
h) 8. razred
i) 9. razred
Število otrok v družini:________
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1. Kolikšna je okvirna oddaljenost šole od kraja bivanja?
a) 0–500 m
b) 500 m–1 km
c) 1 km–2 km
d) 2 km–4 km
e) 4 km in več

2. Kateri je najpogostejši način poti v/iz šole vašega otroka? (Obkrožite način transporta,
ki je največkrat uporabljen).
V ŠOLO:
a) Avto
b) Šolski avtobus
c) Javni promet
d) Kolo
e) Hoja
f) Drugo: ___________

IZ ŠOLE:
a) Avto
b) Šolski avtobus
c) Javni promet
d) Kolo
e) Hoja
f) Drugo: ___________

3. Koliko časa bi vaš otrok potreboval oziroma potrebuje za hojo od doma do šole?
a) Manj kot 5 minut
b) 5–10 minut
c) 10–15 minut
d) 20–30 minut
e) 30 minut in več

4. V povprečnem tednu, kolikokrat na teden vaš otrok uporabi naslednji način poti v/iz
šole?
(Npr. če obkrožite število 5, vaš otrok v povprečnem tednu vsak dan uporabi tak način
poti v/iz šole.)
DNEVI NA TEDEN V ŠOLO:

DNEVI NA TEDEN IZ ŠOLE:

a) Avto

0 1 2 3 4 5

a) Avto

0 1 2 3 4 5

b) Avtobus

0 1 2 3 4 5

b) Avtobus

0 1 2 3 4 5

c) Javni prevoz

0 1 2 3 4 5

c) Javni prevoz

0 1 2 3 4 5

d) Kolo

0 1 2 3 4 5

d) Kolo

0 1 2 3 4 5

e) Hoja

0 1 2 3 4 5

e) Hoja

0 1 2 3 4 5

f) Drugo-.___________0 1 2 3 4 5

f) Drugo-.___________0 1 2 3 4 5
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5. Ali ima vaša šola izdelan načrt varne poti?
a) Da in sem z njim seznanjen-a.
b) Da, vendar z njim nisem popolnoma seznanjen-a.
c) Ne, nič ne vem o tem.
6. Obkrožite, kako močno se strinjate/ne strinjate s posameznimi trditvami. (Rešite
starši).
Se ne
strinjam

Se delno
strinjam

Se
strinjam

Se
popolnoma
strinjam

Sošolci in prijatelji iste starosti, kot je moj otrok, sami
hodijo/se vozijo (s kolesom, skirojem) v/iz šole.

1

2

3

4

Sošolci in prijatelji iste starosti, kot je moj otrok,
hodijo/se vozijo (s kolesom, skirojem) v/iz šole v
spremstvu staršev oziroma drugih odraslih.

1

2

3

4

Moj otrok meni, da je hoja/vožnja s kolesom/skirojem
v/iz šole »kul«.

1

2

3

4

Moj otrok si želi hoje/vožnje s kolesom/skirojem v
šolo in domov sam ali s prijatelji.

1

2

3

4

Moj otrok si želi hoje/vožnje s kolesom/skirojem v
šolo in domov v spremstvu staršev/drugih odraslih.

1

2

3

4

Se delno
strinjam

Se
strinjam

Se
popolnoma
strinjam

7. V kolikšni meri se strinjate/ne strinjate z naslednjimi trditvami?
Moj otrok se ne odpravi v/iz šole peš ali s kolesom/skirojem zaradi ...
Se ne
strinjam
Prevelike razdalje.

1

2

3

4

Pomanjkanje pločnikov oziroma kolesarskih poti.

1

2

3

4

Slabe razsvetljave na poti.

1

2

3

4

Pretežke šolske torbe.

1

2

3

4

Varnosti (promet).

1

2

3

4

Planiranja in usklajevanja.

1

2

3

4

Skrbi staršev, da otrok še ni dovolj odgovoren.

1

2

3

4

Preveč časa, ki bi ga porabil za hojo/vožnjo s
kolesom/skirojem.

1

2

3

4

Pomanjkanja družbe.

1

2

3

4

Pomanjkanja mesta v šoli, kjer bi bilo kolo/skiro
varno.

1

2

3

4

Večje količine prometa in nevarnih odsekov na
poti.

1

2

3

4
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8. Obkrožite, kako močno se strinjate/ne strinjate s posameznimi trditvami. (Rešite
otroci, po potrebi s pomočjo staršev).
Se ne
strinjam

Se delno
strinjam

Se
strinjam

Se
popolnoma
strinjam

Sošolci in prijatelji moje starosti sami hodijo/se vozijo (s
kolesom, skirojem) v/iz šole.

1

2

3

4

Sošolci in prijatelji moje starosti hodijo/se vozijo (s
kolesom, skirojem) v/iz šole v spremstvu staršev oziroma
drugih odraslih.

1

2

3

4

Hoja/vožnja s kolesom/skirojem v/iz šole je »kul«.

1

2

3

4

Želim si hoditi/voziti s kolesom/skirojem v šolo in
domov sam ali s prijatelji.

1

2

3

4

Želim si hoditi/voziti s kolesom/skirojem v šolo in
domov v spremstvu staršev/drugih odraslih.

1

2

3

4

Najraje grem v šolo s prijatelji.

1

2

3

4

Ne maram hoje v šolo.

1

2

3

4

Všeč mi je, ko me v šolo peljejo starši z avtomobilom.

1

2

3

4

Rad-a se vozim s kolesom/skirojem.

1

2

3

4

9. Se vam in vašemu otroku zdi aktivna pot v/iz šolo izvedljiva?
a) Da
b) Ne
10. Se vam in vašemu otroku zdi aktivna pot v/iz šolo (hoja, vožnja s kolesom/skirojem)
pomembna? Zakaj?
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
11. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi vaš otrok lahko pogosteje izbral
aktivno pot v/iz šolo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Hvala za sodelovanje.
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