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POVZETEK 

 

Prosti čas je pomemben del našega ţivljenja, ki nam ostane po opravljenih obveznostih - 

šolskih, poklicnih, druţbenih, druţinskih. Pomemben je, ker nam omogoča občutek sreče, 

svobode, sproščenosti, pripomore k boljšemu počutju ter omogoča osebno rast in 

izpopolnjevanje. V  teoretičnem delu je natančno opredeljen prosti čas, predstavljene so 

njegove glavne funkcije, različne aktivnosti, načela izkoriščanja in dejavniki, ki vplivajo 

na preţivljanje prostega časa. Vključena je tudi umeščenost prostega časa v učni načrt, 

kjer so navedeni in komentirani operativni učni cilji, predvideni ob tej učni temi. Sledijo 

analize treh naključno izbranih učnih priprav. Kot instrument raziskovanja pojmovanja in 

preţivljanja prostega časa učencev in učiteljev, je bila uporabljena anketa. Vzorec 

anketiranih sestavljajo učitelji razrednega pouka iz različnih regij Slovenije in učenci      

4. razredov iz ljubljanskega primestja. Rezultati kaţejo, da učitelji in učenci podobno 

pojmujejo prosti čas. Vsem je skupno, da v prostem času lahko počnejo, kar si ţelijo, si 

odpočijejo in se zabavajo. Učiteljem je glavni namen prostega časa počitek, ko se 

posvetijo umirjanju in sebi, medtem ko učenci v prostem času iščejo predvsem zabavo, 

največkrat s svojimi vrstniki in v krogu druţine. Učitelji najraje svoj prosti čas preţivijo s 

svojo druţino, čas namenijo tudi počitku ali pa se posvetijo različnim načinom razvedrila, 

rekreaciji in športu. So pa mnenja, da ga imajo premalo, to pomeni le 1-2 uri na delovni 

dan. Učenci največ časa namenijo druţenju s prijatelji, tudi razvedrilu, rekreaciji in 

športu, po njihovem mnenju pa ga imajo ravno prav, nekje 3-4 ure na dan med tednom. 

Na način preţivljanja prostega časa učiteljev vpliva lastna volja in druţina, na prosti čas 

učencev pa lastna volja, vrstniki in druţina. Analiza učnih načrtov in anketa sta pokazali, 

da so cilji v učnem načrtu dovolj široko zastavljeni in zajemajo vse vidike prostega časa, 

ki naj bi jih usvojili učenci. 

 

 

Ključne besede: prosti čas, učenec, učitelj, poučevanje, izbira, kvaliteta 

 

 

 
 



Prosti čas Barbara Lušina 

 

stran 7 
 

 
SUMMARY 

 

Leisure is an important part of our lives that we are left with after completing 

commitments - school, vocational, social, family. It is important because it gives us 

happiness, freedom, relaxation, helps us to feel better and allows personal growth and 

development. In the theoretical part well-defined leisure is presented, with its main 

functions, various activities, principles of exploitation and factors that affect leisure. The 

thesis also includes  description of ranking free time in the curriculum, with listed and 

commented operational learning objectives provided at the learning topic, followed by 

analysis of three randomly selected lesson plans. As a research instrument of leisure 

concepts regarding activities for pupils and teachers, the survey was used. The sample of 

respondents consists teachers who teach children aged 6 to 10 from different regions of 

Slovenia, and 4th class learners from Ljubljana suburbs  schools. 

The results show that consideration of leisure by teachers and students is similar. They all 

have perception that leisure is time when they can do what they wish, have a break and 

fun. For teachers, the principal function of rest is, to have time for themselves and 

relaxation, while students want fun mostly with their friends and family. Teachers prefer 

to spend their free time with their family, just relaxing or various types of entertainment, 

recreation and sports. But they believe that they have too little leisure time, only 1-2 

hours per working day. Students spend more time socializing with friends, including 

entertainment, recreation and sports. They think they have enough leisure time, 

somewhere between 3-4 hours per day during the week. Teachers organize their free time 

by their own will but the students’ free time is also affected by their friends and family. 

Analysis of the curricular and the survey showed that the objectives of the curriculum are 

sufficiently broad and they cover all aspects of free time to be acquired by the students. 

 

 

Key words: spare time, a pupil, a teacher, teaching, choice, quality  
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1 UVOD 

 

V diplomskem delu bom obravnavala prosti čas. Za ta naslov sem se odločila, ker 

pravzaprav ne vem točno, kako bi lahko definirala pojem prostega časa. V času 

osnovnošolskega in kasneje srednješolskega šolanja sem sama imela prosti čas zapolnjen 

le z eno dejavnostjo, ki sem se ji posvetila stoodstotno, vendar to zame ni bil le način 

preţivljanja prostega časa, ampak kar način ţivljenja. Dandanes opaţam, da je način 

preţivljanja prostega časa popolnoma drugačen, saj je poudarek na kvantiteti in ne 

kvaliteti izbranih dejavnosti. Starši vozijo otroke iz ene dejavnosti k drugi, zaradi tega pa 

se mi zdi, da je vse premalo medsebojne komunikacije, interakcije in socialnega druţenja 

izven organiziranih dejavnosti. Zdi se mi tudi, da so otroci preveč zaprti med štiri stene in 

obkroţeni z vso napredno tehnologijo, ki jim po mojem mnenju ne nudi takega ugodja, 

kot bi ga lahko dobili med vrstniki in v naravi. Nasproti temu pa stoji še en ekstrem, ko 

starši svoje otroke »silijo« k številnim različnim dejavnostim, da imajo otroci čim bolj 

zapolnjen čas, ko v ospredju ni ţelja otrok, vendar ţelje in ambicije staršev. Tu sem se 

začela spraševati, kakšna je definicija prostega časa in kako je učencem posredovana učna 

snov na to temo, saj menim, da bi morala šola kot vzgojno-izobraţevalna institucija dati 

tej temi velik poudarek in s tem poskrbeti, da bodo učenci razumeli pojem prostega časa 

in se znali preudarno in samostojno odločati, kako si ga lahko izoblikujejo, zapolnijo, da 

bo osrečeval njih in spodbujal njihovo osebnostno rast, kar je glavni namen časa, ki ga 

imamo na razpolago, ko opravimo vse različne obveznosti. In s tem šola nosi veliko 

odgovornost, saj s svojim usmerjanjem pripomore k bolj izkoriščenem preţivljanju 

prostega časa in manjši izpostavljenosti učencev negativnim vplivom iz okolja današnje 

potrošniške druţbe. 

V teoretičnem delu ţelim poglobiti in razširiti svoje znanje o prostem času, v empiričnem 

delu pa ugotoviti zastopanost učnih ciljev o prostem času v učnih načrtih, analizirati 

naključne učne priprave ter raziskati, kakšno je pojmovanje prostega časa učiteljev in 

učencev, katera funkcija prostega časa je najbolj pomembna, kako prosti čas preţivljajo 

učitelji in kako učenci, kaj vpliva na način oz. izbiro preţivljanja prostega časa in 

ugotoviti, kdo ima več prostega časa. Moj cilj pa je pridobljene informacije predstaviti 

tudi širši publiki in na ta način spodbuditi organizacijo kvalitetnih dejavnosti za otroke in 

odrasle, kot tudi čim boljšo izbiro dejavnosti. Konec koncev je to naš prosti čas, ki ga 

nimamo na pretek, zato ga izkoristimo na najboljši moţni način. 
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2  PROSTI ČAS 

 

»Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa, vključno z razumno omejitvijo 

delovnih ur in pravico do plačanega dopusta.« 

 

24. člen deklaracije človekovih pravic 

 

2.1 Opredelitev prostega časa 

Prosti čas je pojem, ki v preteklosti ni bil tako pogost in zaradi tega ni bil predmet 

diskusije. Skozi razvoj in človeški napredek pa se povečuje obseg prostega časa, zato je 

potrebno nekaj časa nameniti tudi temu, da sploh ugotovimo, kaj je prosti čas in kako ga 

preţiveti.  

 

Prosti čas je del našega ţivljenja, del različnih področij, kot so druţbeno, ekonomsko, 

politično ali kulturno ţivljenje. Je čas, ki nam ostane po opravljenih obveznostih (šolskih, 

poklicnih, druţinskih, druţbenih) in lahko prosto razpolagamo z njim. Ta čas prispeva k 

boljšemu počutju, občutku sreče, sproščenosti, svobodi in osebnostni rasti. 

Prostega časa ne moremo obravnavati kot ločene kategorije časa, saj je to moţno le v 

teoretični analizi. V realnem ţivljenju pa ni jasne meje med posameznimi segmenti časa, 

saj se le te prepletajo in prekrivajo. Količina prostega časa se spreminja glede na starost, 

spol, ekonomsko stanje, vendar lahko posplošimo, da imajo predšolski otroci največ 

prostega časa, saj imajo najmanj obveznosti, nato sledijo šolski otroci in za njimi odrasli. 

Najbolj izkoriščen prosti čas naj bi imeli prav starejši, ki niso več zaposleni, saj so toliko 

bolj izkušeni in prosti čas aktivno uporabijo za izpolnitev vseh ţelja in aktivnosti, za 

katere prej niso imeli časa (Hočevar, 1981). 

 

Če bi prosti čas lahko enotno definirali, bi s tem prepričali vse tiste, ki menijo, da je prosti 

čas neopredeljen in neosmišljen, s tem pa izpostavljen tudi negativnim vplivom okolja. 

Verjetno najbolj pomembna funkcija prostega časa je izpopolnjevanje samega sebe in 

obnavljanje moči. 
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Prosti čas lahko opredelimo na različne načine: 

 Nataša Kajba Gorjup (1999) pravi, da je prosti čas povezan s pojmi svoboda, prostost 

ter svobodna izbira. To je predvsem čas, ki ga porabimo za sprostitev in za dejavnosti, 

s katerimi si nabiramo telesne, fizične in ustvarjalne moči. Bistvo je, da je 

posameznik resnično svoboden pri izbiri aktivnosti. Pravi še, da prosti čas ni 

brezdelje, temveč čas, izpolnjen z različnimi vsebinami, ki zadovoljujejo različne 

potrebe posameznika. 

 Tudi Cvetka Ivančič (1999) se strinja in pravi, da značilnost prostega časa ni 

brezdelje, temveč dejavnost, ki poteka v tem času in rabi predvsem lastnim namenom. 

Ob vsem tem pa se sprašuje, ali so posameznikovi interesi in potrebe skladne z 

druţbeno priznanimi moralnimi merili, ki jih ne smemo zanemariti. Zato opozarja, da 

se s povečanjem prostega časa spreminjata tudi vzgajanje in izobraţevanje, ki morata 

ubrano zajeti različne dejavnosti. 

 Prosti čas je tisti čas, ki človeka osvobodi vseh njegovih dolţnosti in obveznosti in ga 

tako preţivi ob pasivnem in aktivnem oddihu, zabavi, razvedrilu, izobraţevanju, 

izpopolnjevanju, interesnih dejavnostih (Kristan, 1992). 

 Prosti čas nas spodbuja k socializaciji, navezovanju novih druţbenih stikov, 

spoznavanju lastnih interesov ter predvsem veliko prispeva k izoblikovanju 

ţivljenjskega sloga (Kristančič, 2007). 

 Kaplan se je opredelitve prostega časa lotil malo drugače. Prosti čas je opredelil z 

elementi, ki so bolj značilni za to področje, kot za katero drugo. Ti elementi so: prosti 

čas je nasprotje delu, je povezanost z vrednotami kulture, prijetno pričakovanje ali 

spominjanje, svoboda izbiranja, celosten spekter doţivljanja in igra. Lahko bi rekli, da 

gre za ustvarjanje prostora in časa, za optimalen dialog s samim seboj ali z drugimi ter 

okoljem. Ponovno je v središču svoboda in lastna izbira, ki je odločilna pri samem 

načinu preţivljanja prostega časa (Černigoj Sadar, 1992). 

 Helena Novak (1992) se strinja s tistimi, ki razumejo prosti čas kot čas, s katerim 

otrok (mladostnik) svobodno razpolaga, kar pomeni, da v tem času svobodno izbira 

vsebino in se odloča za aktivnosti po lastnih nagibih in presoji. Za učence je prosti čas 

čas, v katerem so osvobojeni vseh šolskih in drugih obveznosti. 
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Enotne definicije ni, predvsem pa je problem v slovenskem jeziku, ker besedna zveza 

»prosti čas« označuje nasprotje delu, čas, ko pridemo domov, ne opredeli pa resničnega 

prostega časa, ko vsak posameznik počne res tisto, kar si je izbral po lastni volji. 

 

Ker je prosti čas del druţbenega, ekonomskega, političnega in kulturnega ţivljenja, je 

seveda odvisen tudi od teh dejavnikov, s katerimi se prepleta. Ekonomski dejavniki 

vplivajo na količino prostega časa, saj odrasli z niţjimi prihodki prosti čas največkrat 

izkoristijo prav za pridobitev dodatnega zasluţka, tisti z višjimi prihodki pa se v prostem 

času lahko udejstvujejo in izpopolnjujejo na kulturnem področju ali osebnostni rasti. 

Prosti čas ponavadi ni strjen, vendar se prepleta med delovni čas, opravljanje ţivljenskih 

potreb in počitek. 

Pri vsem tem pozabljamo, da ni vedno pomembna le količina prostega časa, vendar tudi 

kvaliteta preţivljanja.  

Ključnega pomena je seveda tudi človeški razvoj in spremembe v delitvi dela. Tukaj 

mislim predvsem na to, da ţenske teţje razumejo koncept prostega časa in sploh ločijo 

prosti čas od drugih dejavnosti. Poleg sedaj ţe običajnega plačanega dela, imajo na vesti 

še vsa gospodinjska in hišna opravila, ki jim ni moč ubeţati, s tem pa večkrat zmanjka 

časa za prosti čas. 

 

2.2 Pomen prostega časa 

Danes prosti čas ni več ekskluzivna dobrina posameznika. Postal je dostopen širšemu 

krogu ljudi, zaradi povečanega obsega prostega časa pa se ljudem odpirajo ustreznejše 

moţnosti za vsestranski in svoboden razvoj. Na drugi strani pa današnja druţba prosti čas 

spretno izrablja za zasvajanje ljudi s pomočjo mnoţičnih iger, z reklamnimi triki in 

potrošniško logiko. V povezavi s tem ponujajo tudi specifične vzorce vedenja, s čimer ne 

spodbujajo individualnega razvoja. Po drugi strani pa delo krade prosti čas, ker si vsi 

ţelimo imeti vedno več imetja in dobrin, ob tem pa ne pomislimo na osebni razvoj in 

zanemarimo to funkcijo prostega časa. Ljudje smo zaradi vseh teh dejavnikov vedno bolj 

podobni drug drugemu, med nami ni velikih individualnih razlik, saj smo podrejeni 

današnji druţbi, prosti čas pa ne izrabimo v namene, za katere je predviden. 

Ugotovimo lahko, da je prosti čas zelo dragocen del dneva in našega ţivljenja, vendar ga 

zanemarjamo in škodimo samemu sebi, saj s tem ogroţamo socialno varnost ljudi zaradi 

iztrošenosti. 
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Francoski sociolog Dumazedier pravi, da ima prosti čas tri osnovne funkcije (Novak, 

1992): 

 funkcija počitka, kot sredstvo za odpravljanje utrujenosti, 

 funkcija zabave in posledično ugodje posameznika, 

 funkcija razvoja, osebnostni razvoj.  

 

Na podlagi te opredelitve funkcij lahko ugotovimo, da ima prosti čas za vsakega 

posameznika edinstven pomen. Pomembno se je zavedati, kaj je naš prosti čas in mu 

nameniti tudi nekaj pozornosti, da ga pravilno izkoristimo in osmislimo. 

Funkcija počitka najbolj vpliva na posameznikovo počutje in voljo, zabava je pomembna 

za socializacijo in medsebojne odnose, funkcija razvoja pa vpliva na celosten in zdrav 

razvoj. Vse tri komponente so izredno pomembne, zato ne smemo nobene zanemariti. 

 

Poleg temeljnih izrab prostega časa (počitek, zabava in samoizpopolnjevanje) pa lahko te 

dejavnosti razčlenimo tudi drugače (Ivančič, 1999): 

 socialno skrbstvene (prometniki, gasilci), 

 umetniško ustvarjalne (literarne, glasbene), 

 umetniško reproduktivne (gledališke, pevske), 

 tehnično konstrukcijske, 

 gospodarsko specializirane (čebelarji, gobarji), 

 druţbenopolitične (stranke), 

 športne, 

 poljudnoznanstvene, 

 intelektualno zabavne (kriţanke, šah). 

 

2.3 Funkcije prostega časa 

Kot sem ţe omenila, so funkcije prostega časa izrednega pomena in jih ne smemo 

zanemariti. Osnovne funkcije so počitek, zabava in razvoj osebnosti. Vse te oblike 

preţivljanja prostega časa se prepletajo in dopolnjujejo, ter so med seboj tesno povezane. 
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2.3.1 Počitek  

Počitek je čisto osnovna človekova potreba, ki se realizira ţe z samim prenehanjem dela. 

Poznamo pasivno obliko počitka, aktivno obliko počitka in relaksacijo. Gre predvsem za 

proces regeneracije, oziroma obnavljanje in osveţitev fizičnih in psihičnih moči, ne glede 

na to, ali gre za aktivno ali pasivno obliko počitka. Počitek lahko imenujemo tudi oddih. 

Prostorsko se uresničuje na različnih mestih, večkrat ni vnaprej določen in se izvaja tudi v 

krajših enotah, saj ljudje počitek radi izkoristimo tudi med samim delom, ko nam pade 

koncentracija, se pojavi slabo počutje …  

Ker je tempo ţivljenja vedno hitrejši, vse več ljudi čuti ţeljo in potrebno po počitku, 

miru, brezdelju. To vodi predvsem v brezcilje, ko ljudje ne izkoristijo prostega časa za 

ostali dve funkciji (zabavo in osebni razvoj). 

2.3.2 Zabava 

Zabava ali razvedrilo postaja vse večja potreba modernega človeka, saj osvobaja od dela 

in hkrati od dolgočasja, monotonosti. Pripomore k sprostitvi, boljšemu razpoloţenju, 

vzpostavljanju komunikacije in socialnih vezi med ljudmi. Med aktivnostmi za zabavo 

najdemo realne aktivnosti (ples, potovanje) in fiktivne aktivnosti (obisk kino predstav, 

branje knjig). Cilj prvih je zgolj zabava, cilj drugih pa je tudi pobeg iz resničnosti. 

2.3.3 Razvoj osebnosti 

Razvoj osebnosti pomeni celovito razvijanje na večih področjih (biološko, intelektualno, 

estetsko, etično, socialno …). Tu ne smemo zanemariti nobenega področja, saj bi lahko 

drugače porušili ravnovesje in celovitost. Zavedati se moramo, da je prosti čas dejansko 

dopolnitev ali celo nadaljevanje dela in samega stila ali načina ţivljenja. 

 

Hočevar (1981) pravi: »Vloga prostega časa je v tem, da se z njegovo pomočjo in v njem 

socializiramo in usposabljamo za različne druţbene funkcije. V prostem času bi se morali 

usposobiti za sprejemanje in privzemanje pozitivnih vrednot ter na osnovi pozitivnih in 

negativnih izkustev, ki si jih pridobimo v prostem času, oblikovati tak odnos do ţivljenja, 

ki bo sprejemljiv za nas in za okolje, kateremu se prilagajamo in ga tudi aktivno 

spreminjamo.« 
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2.4 Aktivnosti v prostem času 

Dejavnost prostega časa je tista dejavnost, s katero se ukvarja posameznik in ni vsiljena, 

pač pa svobodno izbrana. Posameznik se v dejavnost vključi ne glede na interese in 

hotenja drugih, v njej pa deluje sproščeno in ustvarjalno. Posamezniki si ne morejo vedno 

izbrati dejavnosti, ki bi jo sami ţeleli in je v skladu z njihovimi interesi, omejeni so 

predvsem glede na moţnosti in ponudbe okolja, v katerem ţivijo in delujejo. Funkcijo 

prostega časa določajo vsebine oziroma vrsta dejavnosti, s katerimi se učenci v prostem 

času ukvarjajo. Nekateri sociologi ločijo med dejavnostmi prostega časa tri vrste (Jerbić, 

1970): 

 spontane 

 potrošniške in 

 organizirane aktivnosti.  

Samo poimenovanje nam jasno pove, za kakšne vrste dejavnosti gre.  

2.4.1 Spontane dejavnosti 

Pri spontanih dejavnostih je pomembno, da niso vnaprej predvidene in nimajo vnaprej 

postavljenih ciljev. Lotevamo se jih glede na situacijo in razpoloţenje, z njimi pa 

prenehamo, ko se jih naveličamo, nasitimo ali niso več zanimive. Dejavnosti učinkujejo v 

funkciji aktivnega počitka, med najpogostejšimi pa so sprehod, tek, klepet, različne igre 

itd. 

2.4.2 Potrošniške dejavnosti 

Potrošniške dejavnosti so v velikem porastu v zadnjih letih, saj potrošniška druţba in 

različni mediji delujejo na posameznike z veliko agresijo in celo zasvojenostjo. Prvotno 

so bile to aktivnosti, ki ponujajo zabavo in zadovoljevanje različnih interesov in potreb, 

vendar so ljudje postali »izgubljeni« in ne vedo točno, kaj sploh so njihovi interesi. 

Branje knjig in časopisov, spremljanje radijskih programov in obiskovanje različnih 

prireditev ni več tako razširjeno kot gledanje televizije in brezglavo nakupovanje. 

Pravzaprav ugotavljamo, da ne gre za zadovoljevanje lastnih potreb, temveč potreb 

druţbe in okolice. 
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2.4.3 Organizirane dejavnosti 

Organizirane dejavnosti pa so ravno v nasprotju s spontanimi, saj zahtevajo točno 

načrtovanje, ciljno usmerjenost in organiziranost. Posameznik se vključuje zavestno ter z 

določenimi cilji. Prav zaradi tega so dejavnosti v funkciji človekovega razvoja, mednje pa 

uvrščamo vse prostočasne dejavnosti s področja kulture, športa, tehnike, umetnosti in 

druţbenega ţivljenja. 

 

V vseh treh dejavnostih najdemo pomembne elemente: počitek, zabavo in celovito 

razvijanje osebnosti, ki so posebej značilne za prosti čas. Pri prvih dveh sta v ospredju 

počitek in zabava, razvijanje osebnosti pa je sekundarnega pomena, pri organiziranih 

dejavnostih pa je v ospredju prav razvijanje osebnosti, počitek in zabava pa imata lahko 

vzporedni učinek.  

 

2.5 Prosti čas otroka 

Prosti čas otroka lahko delimo tudi na prosti čas, ki ga izpolni z interesnimi dejavnostmi 

in  čisti prosti čas, ko nima drugih obveznosti. Pomembno je, da si pri enem in pri drugem 

otrok sam izbere dejavnosti, ki ga veselijo. Interesne dejavnosti so organizirane in se 

izvajajo po določenem urniku, čisti prosti čas pa otrok izkoristi za potrošniške ali 

spontane dejavnosti, ki ga veselijo v tistem trenutku. 

 

2.6 Prosti čas glede na vsebino 

Skozi členitev glede na vsebino dokaţemo, da prosti čas ni brezdelje, temveč čas, 

zapolnjen z različnimi vsebinami. Kriteriji so zelo različni in številčni, izbira pa je 

odvisna tako od cilja raziskovanja, kot od našega razumevanja prostega časa. 

 

Kačavenda (1989) je vsebine prostega časa razčlenil: 

 

 glede na čas: 

- vsakodnevno, ob vikendih, v času letnega dopusta, ob praznikih, 

- glede na letni čas (sezono): pozimi, poleti, jeseni, spomladi, 

- glede na moţnosti: vedno moţne, niso vedno moţne. 
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 glede na kraj: 

- glede na hišo: 

a. v hiši 

b. zunaj hiše 

- glede na prostor: 

a. zaprt prostor (balon) 

b. odprt prostor (park) 

- glede na moţnosti: 

a. povsod moţne (tek) 

b. niso povsod moţne (drsanje) 

- glede na geografsko lokacijo (v mestu, na vasi, v gorah, ob morju) 

 glede na obliko: 

- prosti čas in dolţnosti v prostem času 

- čisti prosti čas 

- polprosti čas 

- poldelavni prosti čas 

 glede na druţenje: 

- aktivnosti, ki zahtevajo še nekoga (igranje odbojke) 

- aktivnosti, ki jih lahko sami izvajamo (plavanje) 

-  aktivnosti, ki jih lahko izvajamo sami ali v druţbi (drsanje) 

 glede na dinamičnost: 

- izrazito dinamične (tek na smučeh, ples) 

- dinamične (sprehod) 

- pasivne (branje, poslušanje glasbe) 

 glede na vrsto: 

- pasivni odmor, opazovanje 

a. čisto pasivni 

b. mnoţično komuniciranje 

- izobraţevalne dejavnosti 

a. intelektualno-izobraţevalne 

b. fizično-izobraţevalne 

c. izbirno-izobraţevalne 
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 glede na lokacijo cilja: 

- cilj je v sami aktivnosti (notranji interes za aktivnost) 

- cilj je zunaj aktivnosti (določeno znanje zaradi potreb druţbe) 

 glede na povezanost z delom: 

- kompenzacijske (miselno delo, kjer je predvsem sedeče delo, zato je prosti čas 

gibalno usmerjen oz. obratno) 

- integracijske (povezanost z delom, veliko fizične aktivnosti pri delu in v 

prostem času) 

- nevtralne (ni povezanosti med delom in prostim časom) 

 glede na funkcijo: 

- aktivnosti za odmor (pogovor, nedelo) 

- aktivnosti za zabavo (obiski koncertov) 

- aktivnosti za razvoj osebnosti (ročne spretnosti) 

 glede na organiziranost: 

- institucionalne 

a. formalno organizirane (baletna šola) 

b. neformalno organizirane (poletni tabor) 

- neinstitucionalne 

a. formalno organizirane (mladinski klubi) 

b. neformalno organizirane (igra v naravi) 

 glede na finančne bremenitve: 

- aktivnosti, ki zahtevajo finančne bremenitve (aktivno ukvarjanje) 

- aktivnosti, ki ne zahtevajo finančnih bremenitev 

 

Omeniti je potrebno, da je delitev zelo nazorna in večplastna, vendar cilja predvsem na 

zaposlene odrasle ljudi.  

Kačavenda zelo natančno razčleni vsebine prostega časa, če pa pri delitvi upoštevam še 

otroke in mladino, bi dodala:  

 glede na starost in spol (otroci, mladina, odrasli ...) 

 glede na motivacijo (notranja, zunanja). 

S tako delitvijo vsebin prostega časa dokaţemo vsem, ki smatrajo prosti čas kot brezdelje, 

da to ni res, temveč je to čas, ki si ga oblikujemo po svoje, glede na dane moţnosti in 

potrebe. 
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2.7 Organiziran in neorganiziran prosti čas 

V današnji druţbi se je potrebno zavedati, da je otrokom potrebno dati svobodo pri izbiri 

prostega časa. Starši, šola in okolje naj bi otroka pri tem le spodbujali in ne pritiskali nanj, 

ter preko njega uresničevali svoje ambicije, saj ima lahko to negativne posledice. 

Največja razlika med organiziranimi in neorganiziranimi dejavnostmi je v tem, da so 

neorganizirane dostopne širši mnoţici, saj večkrat temeljijo na individualnem, 

neplaniranem in trenutnem navdihu, organizirane dejavnosti pa so pogojene z različnih 

vidikov (dostopnost, cena, priljubljenost...). 

2.7.1 Organiziran prosti čas 

Organiziran prosti čas je usklajen z druţbenimi potrebami ter poteka po načrtu, ki ga 

določa skupnost (lahko tudi šola). To je čas, ko so ljudje v kroţkih, klubih, strokovnih in 

druţbenih organizacijah (Kladnik, 1979). Za te aktivnosti je značilno, da so ciljno 

usmerjene, načrtovane in organizirano izvajane. Posameznik se vanje vključuje zavestno, 

z določenim ciljem, interesom in pričakovanji, zahtevajo pa njegovo aktivno udeleţbo. K 

tem aktivnostnim lahko uvrščamo vse prostočasne aktivnosti s področja kulture, športa, 

tehnike, umetnosti in druţbenega ţivljenja (Novak, 1992). 

2.7.2 Neorganiziran prosti čas 

Neorganiziran prosti čas je čas, ki je namenjen posamezniku, ki preţivi prosti čas po 

individualnem načrtu, kot so osebni konjički, hobiji. Lahko poteka tudi brez načrta, kjer 

se človek ukvarja s trenutnimi zaposlitvami ali se predaja sanjarjenju (Kladnik, 1979). Za 

dolgo trajanje in udeleţbo ima več moţnosti neka zdruţena skupina vrstnikov, ki je med 

seboj povezana (Mrgole, 2007). Spontane in potrošniške aktivnosti, ki spadajo med 

neorganizirane, sluţijo predvsem sprostitvi in zabavi, razvijalni značaj je tukaj 

sekundarnega pomena. 

 

2.8 Macurjeve teze o prostem času 

Macura (1992) je skrbno in premišljeno napisal teze o prostem času. Za to se je odločil 

zaradi dveh okvirnih razlogov: mladost je v sodobni druţbi najbolj ogroţena dimenzija 

ţivljenja in čas je največji sovraţnik miru. 
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1. teza 

Prostor nam omogoča vedenje, kje smo bili in kdaj kje bomo, zato je prostor prva abeceda 

bivanja, druga pa je čas. Časa imamo vselej preveč ali premalo, nikoli ravno prav. Čas je 

znamenje, kategorija in oroţje duha. 

 

2. teza 

Čas nam razkrije lastno preteklost in prihodnost, hkrati pa nam omogoča povratek in 

napredek. To je pomembno predvsem, kadar ţelimo popraviti neuspele poizkuse ali še 

naprej napredovati v razvoju. Ko se človek obrača v preteklost in prihodnost, mimo njega 

šviga sedanjost, ki jo zanemarja. Ravno zaradi tega, ker ne ţivi sedanjosti, se giblje 

nenaravno hitro, usmerjeno in obseţno. Svojo sedanjost išče tam, kjer je ni.  

 

3. teza 

Prosti čas naj bi bil sedanjik, torej faza, ko naj bi se vsak posameznik posvečal sam sebi 

(da bi ga dejansko porabil ustrezno samemu sebi). Prosti čas je nabolj eksplozivna 

(sodobna) socialna kategorija. Bolj je druţba razvita, bolj je prosti čas njenih članov 

nevaren za obstoj te druţbe. 

 

4. teza 

Prosti čas v resnici ne bi smel biti prost. Za to se trudijo razvite in nerazvite drţave. Ta 

čas naj bi bil zapolnjen z najrazličnejšimi dejavnostmi. Posameznik ne sme ugotoviti, kaj 

je dobro zanj, če to ni v skladu s splošnim dobrim. Da ljudje ne bi imeli preveč prostega 

časa poskrbijo zaposlitev, obveznosti, izobraţevanje. Ta pritisk »početi nekaj« nas je 

pripeljal do tega, da ne znamo več resnično mirovati in delovati v prid sebe, če sproti ne 

delujemo v prid druţbe. 

 

5. teza 

Čas kot nekaj minljivega, končnega, čas kot groza. 

 

6. teza 

Ločevanje prostega časa in delovnega časa je vedno bolj zabrisano in nejasno. Pojavlja 

se, da posamezniki zamenjajo prosti čas za delovni čas in obratno. Na ta način se časa ne 

podvojita, temveč izničita, to pa pomeni, da smo nekoristni in nepotrebni. Ta čas lahko 

imenujemo tudi »bluzenje«, »brezveznost«. Čas ne koristi nam, temveč mi njemu. 
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7. teza 

Čas je kulturni tiran ali »Čas je denar.« Vse se tako hitro odvija, da lahko rečemo, da nam 

čas uhaja, ga zmanjkuje. Čas se še posebej hitreje vrti, kadar nekaj počnemo z veseljem, v 

nečem uţivamo in se takrat, ko nekaj delamo z muko, vleče v nedogled. Tako moramo, če 

ţelimo vsaj malo ustaviti čas, vsako dejavnost početi s kančkom odpora, da čas ne 

mineva tako hitro. Na podlagi tega smo označili delovni čas kot čas dolţnosti in prosti čas 

kot čas pravic. 

 

8. teza 

Prosti čas ni svobodni čas. Tu mislimo predvsem, da se prosti čas ne zna osvoboditi, saj je 

povezan z delovnim časom. Čisto svobodno ţivljenje je moţno samo kot čisto naravno 

ţivljenje. 

 

9. teza 

Pomembna je razlika med delom in prostim časom. Pravzaprav šele delo osmišlja pomen 

prostega časa, saj kaţe na pomembne razlike. Na eni strani velja nuja, obremenitev, igra 

po druţbenih pravilih, na drugi strani pa pride do izraza prostost, igra, zabava, 

razbremenitev. Bistvo prostega časa so dejavnosti, ki lahko čas izničijo. Katere so te 

dejavnosti, ugotovimo v konkretnih situacijah, šele takrat jih lahko identificiramo, 

definiramo in določimo. Največja teţa je na uravnovešanju. To pomeni, da prostočasne 

dejavnosti omogočajo ravno nasprotno tistemu, kar omogoča delo. 

 

10. teza 

Današnja druţba in tako tudi delo je postalo vedno bolj miselno in duhovno. Poleg vsega 

uničevanja narave, je privedlo tudi do uničevanja notranjosti. To pomeni uničevanja 

človeka, ter človekovih naravnih lastnosti. Paziti moramo na raznoliko izbiro dejavnosti, 

v ospredje pa ponovno postavimo tiste, ki so nasprotne delu. 

 

11. teza 

Mladost je prosti čas ţivljenja. Ko človek počne »kar nekaj«, to pomeni, da se igra, je 

svoboden.  

 

 



Prosti čas Barbara Lušina 

 

stran 21 
 

Teze o prostem času nas opozarjajo na problematiko, s katero se srečujemo v sodobni 

druţbi, to pa je, da nikoli nismo zadovoljni s tistim kar imamo, ne glede na to ali 

govorimo o denarju, času, zdravju ali kateri drugi stvari. Čas enostavno beţi mimo nas, 

premalo smo usmerjeni v sedanjost, saj se v mislih pogosto vračamo v preteklost in 

delamo velike načrte za prihodnost. Prosti čas je ogroţen, saj nas zunanji pritisk »početi 

nekaj« sili v dejavnosti, ki nam niso vedno po godu in v korist, temveč v korist drugih in 

druţbe. Tu mislimo tudi mejo med delovnim in prostim časom, ki je zabrisana zaradi 

ţelje po imetju, bogastvu in dobrinah. Zavedati se moramo prednosti prostega časa in v 

tem preprosto uţivati in jih izkoristiti, ter enako omogočiti otrokom in mladini, saj je 

mladost najlepša skozi igro z vrstniki. 

 

2.9 Načela izkoriščanja prostega časa 

Azra Kristančič (2007) pravi: »Načela prostega časa naj bi bile neke vrste smernice, 

navodila za odvijanje posameznih dejavnosti v prostem času.«  

»Pomembne so predvsem karakteristike, ki zaznamujejo prosti čas,« pa meni Jankovič 

(1973). 

 

Avtorjema so skupna naslednja načela: 

Načelo svobode 

Načelo svobode in prostovoljnosti je zahteva, da posameznik sam, brez kakršnegakoli 

prisiljevanja odloči, kako bo preţivel prosti čas in izbiral dejavnosti v njem. Tu so v 

ospredju osebna nagnjenja, interesi in potrebe. Posebno spoštovanje tega načela je 

potrebno pri organiziranju prostovoljnih dejavnosti učencev, saj učitelji po svoje določajo 

in izbirajo dejavnosti svoje stroke. Razlikujemo svobodo od nečesa (posameznik se zna 

osvoboditi obremenitev, čezmernih obveznosti) in svobodo za nekaj (resnično 

posameznikova volja in moč, da ne zapade brezdelju). Čim ţelimo nekomu vsiliti svojo 

voljo, prekršimo načelo svobode. Posamezniku moramo le ponuditi raznoliko ponudbo, 

brez vsiljevanja lastnega mnenja. 

 

Načelo smiselnosti 

Smiselnost daje prostemu času druţbeno in etično veljavo. Prosti čas je smiseln, kadar 

zadovoljuje osnovne potrebe počitka, zabave in razvoja osebnosti. Ko osmislimo prosti 

čas, preprečimo, da se podreja komercializaciji. 
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Načelo individualnosti 

Načelo individualnosti izvira iz samega bistva prostega časa. V individualnih dejavnostih 

pride do izraza svoboda osebnega delovanja po lastni izbiri, tempu, nagnjenjih in 

sposobnostih, razvijajo pa se dispozicije, orientacija, usmeritev posameznika samemu 

sebi, razvijanje značaja, načina reagiranja, prilagajanja in vključevanja v okolje. 

Individualnosti se ne sme odrivati in ovirati v kolektivnih dejavnostih, povezana pa je 

tudi z načelom svobode. 

 

Načelo kolektivnosti 

Načelo kolektivnosti ni nasprotje individualnosti. Ti dve načeli se med seboj utrjujeta in 

dopolnjujeta. Skozi kolektivnost se razvije smisel za reševanje skupnih nalog, čut za 

odgovornost, povezanost, enakopravnost. 

 

Načelo kreativnosti 

Skozi kreativnost posameznik odraţa svojo polno individualnost. Ravno zaradi načina 

današnjega ţivljenja, ko vse postaja robotizirano, je pomembna kreativnost, ki razbije 

vsakodnevno rutino in prinese nekaj sveţine, dinamike. Kreativnost daje pečat  in vsebino 

ţivljenju. 

 

Načelo raznovrstnosti 

Načelo raznovrstnosti vsebine navaja na to, da se morajo dejavnosti razločevati po 

nalogah in vrstah. Pri tem je potrebno upoštevati namen aktivnega počitka, zdravega 

razvedrila in zabave, kakor tudi namen formiranja lastne osebnosti. Ob neupoštevanju le 

enega bo vsebina v celoti prizadeta. Raznovrstnost se mora izraziti tudi v bogati izbiri 

dejavnosti. Ne bi bilo pravilno, če bi šolo v naravi omejili samo na smučanje brez drugih 

dejavnosti, kakor so npr. spoznavati kraj, naravo, razne druţabne igre... 

 

Načelo organiziranosti samega prostega časa 

Načelo organiziranosti je v tem, da moramo tako v organiziranem prostem času, kot v 

neorganiziranem (individualnem) doseči določeno stopnjo organiziranosti, to je zagotoviti 

ugodne moţnosti za preţivljanje prostega časa glede na kraj, čas, vsebino in vodstvo. 

Vendar pretirana organiziranost lahko pripelje do šabloniziranja in dirigiranja in s tem 

dejavnost prostega časa izgubi svoj pravi smisel. 
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Načelo amaterizma-ljubiteljstva 

Načelo samoaktivnosti poudarja samostojnost, izraţanje svoje nagnjenosti in sposobnosti, 

doţivljanje dejavnosti na svoj način in s tem ustvarjati samodejavnost. Na ta način 

posameznik spoznava samega sebe, razvija ustvarjalnost in se samopotrjuje. Amaterizem 

izključuje polprostočasne dejavnosti, med katere štejemo domačo obrt, spominke, 

čestitke, vrtnarjenje, prav tako pa polprofesionalne dejavnosti (športne, muzikološke, 

intelektualne in druge podobne). Današnja druţba je preveč porabniška, to porabništvo pa 

odvrača predvsem mlade od ljubiteljstva, posledično tudi od prostovoljstva. 

 

Načelo ustreznosti, starosti in spola 

Pedagoško ni pravilno obremenjevati otrok z nalogami, za katere telesno, moralno, 

intelektualno in druţbeno še niso dovolj sposobni. Upoštevati je potrebno posebnosti, ki 

izvirajo iz razlik po spolu. Vse preveč je podobnosti med preţivljanjem prostega časa 

otrok in odraslih. Potrebno bi bilo najti ustrezne dejavnosti za mladino, da se lahko 

razvijejo v samostojne osebe.  

 

Prvo in glavno mesto med načeli, bi moralo imeti načelo svobode, saj je svobodna izbira 

edina pot, ki naredi prosti čas resničen in smiseln. To načelo se ne da nadomestiti z 

nobenim drugim. Tudi vsa ostala načela zadovoljimo, če v dejavnosti najdemo smisel, ki 

je izraz osebnega delovanja in lastne izbire, v dejavnosti uţivamo z vidika kreativnosti in 

raznovrstnosti, ko dejavnost predstavlja naš osebni interes, ljubiteljstvo, ter nam je pisana 

na koţo in ustrezna za nas. Ko zadovoljimo vsa načela to pomeni, da je to resničen in 

edini prosti čas, ki ga lahko tako imenujemo. 
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3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA PREŽIVLJANJE 

PROSTEGA ČASA 

 

Čeprav je prosti čas v rokah posameznika, je po svojih funkcijah in moţnostih usmerjen 

na sodelovanje in pomoč druţbe, organiziranih dejavnikov. Ti organizirani dejavniki 

močno vplivajo na preţivljanje prostega časa, saj se je za vprašati, če bi posameznik 

doumel in z lastnimi močmi odkril in uresničil prosti čas. Glede na to, da je druţba vedno 

bolj tehnološko usmerjena, bi bilo to zelo teţko, zato pa imajo najmočnejši vpliv 

dejavniki, s katerimi smo najpogosteje v stiku in nas spremljajo v okolici (Kristančič, 

2007).  

 

3.1 Prosti čas in druţba 

Druţba kot skupnost ljudi in celotnost njihovih odnosov vpliva na posameznika takoj, ko 

prestopi prag varnega objema druţine. Sam pojem druţba je zelo širok, zato naj kot oţjo 

kategorijo omenim krajevno skupnost, ki se je s preoblikovanjem občin, predvsem mest, 

preimenovala v mestno četrt, vendar vseeno predstavlja temeljno samoupravno celico v 

naši druţbi. Tu se posameznik sreča in seznani s prvim okoljem odnosov in druţbenimi 

ustanovami (Kristančič, 2007). 

Ureditev v mestne četri (izven večjih mest je ureditev v krajevne skupnosti) vključuje 

posameznike, da prispevajo k oblikovanju neformalne podobe in vzdušja. Specifiko vsake 

četrti (skupnosti) določajo trgovine, igrišča, šola in okolje. Mestna četrt in skupnost naj bi 

predstavljali močno funkcionalno in socialno enoto, hkrati pa naj bi z oblikovanjem 

četrtnih (mladinskih) centrov kot prostorov, kjer naj bi se srečevali občani, omogočali 

srečevanje vseh ljudi z namenom, da se med seboj spoznavajo, pogovarjajo, 

zadovoljujejo svoje potrebe in interese ter na tej osnovi prispevajo k druţbenemu 

ţivljenju in delu v bivalnem okolju domačega kraja. Vseh krajevnih skupnosti in mestnih 

četrti ne moremo primerjati, saj se lahko razlikujejo po legi (center, obrobje) in številu 

prebivalstva (zelo naseljena, manj naseljena), kar bistveno vpliva na vzdušje. 

Tudi sama druţba ne more direktno posegati v ustvarjanje prostega časa, vendar lahko 

posredno vpliva z ustanavljanjem ustanov in organizacij za prosti čas. Pomembno je, da 

so dobro opremljene in dostopne širši mnoţici, predvsem pa morajo biti dostopne 

ekonomsko šibkim, različnim starostim in spolu. Četrtni centri in skupnosti pri svojem 
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delu upoštevajo tudi naslednja načela: kakovost, pestrost, privlačnost, dostopnost in 

odprtost. 

 

3.2 Prosti čas in druţina 

Druţinsko okolje nam samo po sebi narekuje organizacijo in izrabo prostega časa, saj za 

to poskrbijo starši, kot naši vzorniki in voditelji. Uveljavijo se osnovne oblike vedenja in 

posledično tudi vrednotenje dejavnosti in dela v prostem času. V druţini je pomembna 

povezanost in medsebojni odnosi, predvsem pa spontana primarna socializacija, ki je zelo 

intenzivna. Kasneje, posebej v času odraščanja in samoosvajanja, vse prevečkrat 

druţinska skupnost postaja le prehodni hotel, kjer spimo in jemo, ne trudimo pa se za 

smiselno izrabo prostega časa, ki bi vplivala na boljše odnose. Pri organiziranju prostega 

časa otrok je pomembna spodbuda, motivacija, stalna skrb za napredek in pogosto tudi 

finančna pomoč. Če otroka usmerjamo in spodbujamo, bo učinek dolgotrajen in celosten, 

seveda pa se vse skupaj začne ţe od malih nog, ko je druţina vzgled in idol vsakega 

otroka. 

 

3.3 Prosti čas in šola 

Šola ima poleg drugih vplivov okolja (druţina, vrstniki) izjemno mesto pri vzgoji za 

prosti čas. »Velikokrat pravimo, da šola pripravlja za ţivljenje. Ţivljenje pa ni samo boj 

za eksistenco in za materialno blagostanje, ampak je tudi za prosti čas /.../. Samo takšna 

šola, ki pripravlja učence za oba ţivljenjska sklopa, lahko upravičeno nosi atribut 

humanistična. Seme smiselnega preţivljanja prostega časa je torej treba sejati ţe v 

osnovni šoli in nato poganjke gojiti in kultivirati naprej.« (Kristan, 1992). Šola otrokom 

osmišlja funkcije prostega časa in organizira skupinske oblike dejavnosti in iger, ki pri 

učencih razvijajo njihovo dejavnost, delavnost, samostojnost, ustvarjalnost ter 

prijateljstvo. »Poleg vzgojno-izobraţevalnega delovanja dejavnost šol vključuje tudi 

angaţiranje svojih prostorskih, materialnih in kadrovskih zmogljivosti, s čimer so 

pomemben dejavnik organiziranja enega dela prostega časa.« (Kristančič, 2007). 
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4 UČENJE O PROSTEM ČASU PRI SPOZNAVANJU 

OKOLJA IN DRUŽBI 

 

Kot ţe omenjeno, na  preţivljanje prostega časa vključno z drugimi dejavniki vpliva tudi 

izobraţevanje v osnovni šoli, kjer pri vsakem predmetu sledimo določenim, vnaprej 

zastavljenim ciljem, ki so pomembni za usvojitev in širjenje znanja, predvsem pa za 

razvijanje učenceve osebnosti in delovnih navad. Čeprav se tema prosti čas pojavlja in 

nadgrajuje skozi celotno osnovnošolsko izobraţevanje in se pojavlja pri vsem predmetih, 

se bom osredotočila predvsem na predmeta spoznavanje okolja in druţba. 

 

4.1 Učni načrt: spoznavanje okolja 

Predmet spoznavanje okolja je zasnovan tako, da pokaţe vso kompleksnost, raznolikost 

in prepletenost dejavnikov, ki delujejo v človekovem naravnem in druţbenem okolju. 

Predstavlja nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega raziskovanja sveta in 

odkrivanja prepletenosti ter soodvisnosti v pojavih in procesih, v naravnem in druţbenem 

okolju (Učni načrt: SPO, 1998). Znanje iz vsakdanjega ţivljenja se pri pouku razširja in 

poglablja. Spoznavamo svet, v katerem ţivimo, vir informacij izvira iz učencev samih, 

glede na to, da niso zmoţni še sami povezovati in poglabljati usvojeno znanje, pa je naša 

naloga, da jih usmerjamo in spodbujamo. Tako splošni, kot operativni cilji, se neposredno 

ne nanašajo na učno temo prosti čas, vendar imajo vsi skrite elemente, do katerih pridemo 

posredno, preko vsakodnevnih izkušenj in tem, ki se prepletajo s prostim časom. 

Med splošnimi cilji, ki se nanašajo na prosti čas lahko izpostavim: 

- ugotavljanje obstoja in dojemanje pomena pravil druţbenega ţivljenja, človekovih 

pravic in dolţnosti 

Vsak posameznik (učenec) se še ne zaveda svojega obstoja v druţbi, zato jih navajamo, 

da so prav tako kot njihovi starši, stari starši, bratje, sestre..., tudi oni del širše skupnosti, 

ki jo sooblikujejo s svojim obstojem, bivanjem in lastnim odločanjem. Za bivanje v tej 

druţbi so potrebna pravila, prav tako pa ima vsak pravice in dolţnosti. Ena izmed njih je 

tudi pravica do prostega časa, s katero se spoznavajo ţe celo ţivljenje, tu pa poglobijo 

znanje in ga izpopolnijo. 

 

 

 



Prosti čas Barbara Lušina 

 

stran 27 
 

Operativni cilji: 

1. razred: 

- spoznajo, da ima vsak človek pravice in dolţnosti; 

- spoznajo okolico šole in poti v šolo. 

Učenci preko prvega cilja spoznajo, da imajo pravico do prostega časa, ne glede na 

starost, spol, raso, velikost... Preko drugega cilja pa jih navajamo na opazovanje okolice 

in prepoznavanje moţnosti za raznoliko preţivljanje prostega časa v naravi ali bliţnji 

okolici.  

 

2. razred: 

- spoznavajo pomen zdravega ţivljenja; 

- spoznavajo, pozitivno doţivljajo, da si tako otroci kot odrasli ne glede na spol 

svobodno izbirajo različne igre in igrače, vrste športa, zabave, prijatelje, poklic oz. 

delo; 

- vedo, da ima šola svoj časopis, radio, svoje športno moštvo; 

- spoznavajo, da se ljudje bolje počutijo, če so redno telesno aktivni. 

V zdrav način ţivljenja spada tudi gibanje, ki ga ljudje največkrat izvajamo v prostem 

času. Z redno telesno aktivnostjo se bolje počutimo, veliko pa s tem pripomoremo k 

preprečevanju bolezni, ki so povezane s prekomerno telesno teţo, prehranjenostjo, 

neaktivnostjo. Nikoli ni prezgodaj, da začnemo učence navajati na zdrav način ţivljenja. 

Gibanje oziroma športne aktivnosti so poleg omenjenega pozitivna oblika druţenja, kjer 

lahko medsebojno pozitivno vplivamo in smo motivacijski dejavnik. Drugi cilj lahko 

poveţemo z načelom svobode pri izbiri prostočasnih dejavnosti, tretji cilj pa jih seznanja 

z različnimi načini preţivljanja časa po pouku. Dopolnimo lahko, da ne obstajajo samo 

dejavnosti v okviru šole, vendar tudi v okviru različnih društev, zdruţenj ali svobodno 

organizirane dejavnosti. 

 

3. razred: 

- spoznajo, da je za uspešno učenje nujno pravilno razporediti čas; 

- znajo razlikovati med delom kot nujno dejavnostjo in prostočasno aktivnostjo; 

- spoznajo, da so za ţivljenje ljudi v določenem kraju potrebne nekatere ustanove; 

- znajo časovno opredeliti svoje dejavnosti. 
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Čas je merska enota, ki jo nekateri usvojijo zelo hitro, nekateri pa si nikakor ne morejo 

predstavljati različnih dolţin (ura, minuta, sekunda...). Različni pristopi pri usvajanju tega 

znanja so dober način, da učenci hitreje usvojijo časovne enote in predstavo, koliko traja 

določena enota. Preko delitve dneva na krajše enote, si laţje predstavljajo trajanje 

posameznih delov in tako svoj čas boljše razporedijo in izkoristijo. S spoznanjem, da je 

delo nujna dejavnost ugotovijo, da se njihov način ţivljenja razlikuje od odraslih in ga 

preţivljajo drugače. Poveţejo lahko, da je njihovo »delo« čas, ki ga preţivijo v šoli in ob 

šolskih zaposlitvah (učenje, domača naloga). Ko spoznajo ustanove v domačem kraju, 

ugotovijo, da so nekatere potrebne za samo delovanje kraja in za ţivljenje ljudi (lekarna, 

banka, vrtec, šola...), druge ustanove pa so namenjene za organizacijo različnih 

dejavnosti, katerih se lahko udeleţujejo tudi sami (športne dvorane, bazeni, knjiţnice...). 

 

4.2 Učni načrt: druţba 

Poudarek in namen predmeta je spoznavanje razmerja med posameznikom, druţbo in 

okoljem. Gre za procesno doţivljanje in vrednotenje okolja, pri čemer mislimo na fizično, 

socialno, emocionalno, kulturno, zgodovinsko in naravno, torej okolje v vseh njegovih 

sestavinah, medsebojnih interakcijah in soodvisnostih (Učni načrt: DRU, 1998). Tu je 

pomembno okolje v vseh njegovih pogledih, to pa pomeni, da tudi z vidika naše (in 

otrokove) vključenosti vanj. Cilji se nadgrajujejo in poglabljajo, usvojitev zastavljenih 

ciljev pa se kaţe v učenčevem smotrnem odločanju in ravnanju v socialnem, naravnem in 

v kulturnem okolju. 

Med splošnimi cilji, ki se posredno nanašajo tudi na prosti čas, lahko izpostavim: 

- z učnim procesom omogočiti učencem doţivljanje in usvajanje spretnosti in 

veščine doţivljanja, spoznavanja in vrednotenja razmerij med posameznikom, 

druţbo in kulturnim ter naravnim okoljem 

Ko posameznik doţivlja in usvaja vse te spretnosti, se lahko bolj premišljeno vključuje v 

širšo druţbo in boljše izkoristi svoje potenciale in naravne danosti. Zavedati se mora 

bistva individualnosti in se ravnati po svoji volji in ţeljah. 

- vzpodbujati učence k aktivnem ravnanju, raziskovanju in razlaganju pojavov, 

povezav in problemov druţbenega, kulturnega in naravnega okolja 

Del prostega časa lahko učenci preţivijo v različnih okoljih. Potrebno je usmerjanje in 

vzpodbuda k različnim aktivnostim in raziskovanju teh okolij (druţbeno, kulturno, 
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naravno). Na ta način lahko spoznajo nove dejavnosti in raznoliko preţivljanje prostega 

časa. 

Posebni cilji predmeta v razdelku Ljudje in druţba s sociološkega vidika pa so: 

- ugotavljajo in izbirajo dejavnike, ki omogočajo samorazumevanje, prepoznavajo 

oblike, pomene in povezanosti ţivljenja v druţinah, šolah, lokalnih skupnostih ter 

v globalni druţbi 

Velik del prostega časa preţivimo v druţbi različnih ljudi, zato je pomembno poznati in 

se zavedati pomena različnih oblik zdruţevanja. Te oblike druţenj vplivajo na nas, kjer 

lahko v prvi vrsti omenim vpliv druţine, prijateljev (druţbe) in vrstnikov (šole). 

- spoznajo in razumejo pomen temeljnih človekovih in otrokovih pravic in 

odgovornosti; razumejo pomen sodelovanja med ljudmi; spoznajo načine in oblike 

sodelovanja, tekmovanja, nasprotovanj, konfliktov ter reševanja konfliktov 

Učenci se morajo zavedati, da imajo pravico do prostega časa, prav tako pa nosijo 

odgovornost, da ga čim bolj koristno zapolnijo. Ker ga pogosto ne preţivljajo sami, 

morajo biti pozorni na medsebojno sodelovanje in prilagajanje, razvija pa se tudi kultura 

obnašanja. Neformalno spoznajo različna pravila, ki so pomembna za dobre odnose in 

prijetno preţivljanje skupnega časa. 

- spoznajo druţbene razlike med ljudmi; razumejo in tehtajo okoliščine, ki vplivajo 

na druţbeno vključenost in izključenost posameznih skupin prebivalstva 

Ljudje nimamo enakih ekonomskih, socialnih in druţbenih pogojev za raznoliko 

preţivljanje prostega časa. Učenci morajo vedeti, da zaradi različnih pogojev niso nič 

slabši od tistih, ki imajo boljše pogoje, ker je v prvi vrsti pomembno zadovoljevati 

različne funkcije (počitek, zabava in osebni razvoj), nikjer pa ni določeno, kako jih 

moramo zadovoljevati. 

- razumejo in tehtajo vplive sodobnega tehniškega in gospodarskega razvoja na 

kakovost ţivljenja in okolja 

Ta cilj lahko poveţemo s prejšnjim, saj nekateri nimajo toliko materialnih in finančnih 

zmoţnosti, da bi sledili vsemu razvoju, vendar znajo izkoristiti predvsem naravne danosti, 

ročne spretnosti, sposobnosti in veliko ustvarjalnosti. Ves tehnološki in gospodarski 

napredek nista vedno pozitivna, saj smo si zaradi tega ljudje vse bolj podobni, nimamo 

več individualnih interesov, postajamo druţbeni aparat, s katerim je zelo lahko 

manipulirati in upravljati. Hitro podleţemo negativnim vplivom potrošniške druţbe. 
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Operativni cilji: 

4. razred: 

- spoznavajo sestavine načina ţivljenja (preţivljanje prostega časa) 

Ta cilj je zelo širok, saj učenci spoznajo, kaj je prosti čas, katere aktivnosti poznajo 

(spontane, potrošniške, organizirane), kako sami preţivljajo prosti čas... 

- razumejo pomen prostega časa 

Učenci morajo razumeti, da prosti čas ni brezdelje. To je čas, ki je namenjen 

uresničevanju glavnih treh funkcij (počitku, zabavi, osebni rasti). Pravilna časovna 

razporeditev nam omogoča boljši izkoristek časa in posledično več prostega časa. 

- vrednotijo načine preţivljanja prostega časa 

Z vrednotenjem dejavnosti in načinov preţivljanja prostega časa lahko učenci izbirajo 

bolj kvalitetne dejavnosti in ustvarjajo kritično mišljenje. Spoznavajo organizirane in 

neorganizirane dejavnosti ter raznolike dejavnosti, glede na vsebino. 

- spoznajo temeljne otrokove in človekove pravice 

Predvsem se učenci zavedajo, da jim morajo starši poleg šolskih obveznosti in obšolskih 

dejavnosti zagotoviti prosti čas za igro in razvedrilo, primerno njihovi starosti. Poleg tega, 

da se zavedajo, da naj bi v prostem času počeli aktivnosti po lastni volji, morajo 

spoštovati omejitve ali prepovedi staršev, saj so lahko aktivnosti za njih škodljive. V 

aktivnosti ne smejo biti prisiljeni, imeti pa morajo tudi dovolj časa za počitek. 

 

5. razred: 

- spoznavajo oblike sodelovanja med ljudmi v skupnosti 

Različne oblike sodelovanja se oblikujejo glede na namen sodelovanja, starost, 

medsebojne odnose. Te oblike morajo prepoznati v naravnem okolju, da se znajo vključiti 

in obnašati primerno dani situaciji. Cilj je povezan z vsebinami prostega časa, saj se v 

prostem času gibljemo med ljudmi iz skupnosti in takrat navezujemo nove stike, 

poznanstva. 

- razlike med formalnim (organiziranim, neosebnim) in neformalnim (osebnim, 

intimnim) zdruţevanjem 

Ko učenci poznajo razliko med formalnim in neformalnim zdruţevanjem, lahko 

posledično spoznajo in spoštujejo tudi pravila, ki veljajo v določenih oblikah zdruţevanj. 

Na podlagi osebnih interesov se odločajo, v katere oblike zdruţevanj se bodo vključevali 

in kje bodo najbolj uresničevali svoje ţelje in cilje.  
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- spoznavajo načine usklajevanja med ljudmi različnih interesov in reševanja 

konfliktov 

Ne glede na to, ali gre za prostočasne dejavnosti ali ne, se je pogosto potrebno prilagajati 

in iskati skupne rešitve, predvsem, kadar gre za skupinske dejavnosti. Učence je potrebno 

opozoriti na take situacije, ter preko igre vlog iskati različne poti reševanja konfliktov. 

- razumejo pomen ustvarjalne porabe prostega časa, razvijanja motivacije za skupno 

delo in delo v skupnosti 

Ustvarjalna poraba prostega časa je namenjena predvsem sprostitvi in osebnemu razvoju. 

Dejavnost je vedno najlaţje izvajati samostojno, saj ni potrebno prilagajanje drugim in 

upoštevanje tujih ţelja. S pomočjo ustvarjalnosti pa vseeno lahko pritegnemo večjo 

mnoţico in krepimo skupinsko delo in medsebojne odnose, ter ustvarimo večjo 

motivacijo za nadaljno delo.  

- spoznavajo naravne danosti kot pogoj za ţivljenje ljudi danes, v preteklosti in 

prihodnosti 

V današnji, potrošniški druţbi je prevelik poudarek na organiziranih in institucializiranih 

dejavnostih, premalo poudarka pa je na izkoristku naravnih danosti v bliţnji okolici. Če 

učenci znajo prepoznati moţnosti za preţivljanje prostega časa v naravi, jih lahko 

izkoristijo, v nasprotnem primeru pa ne. V preteklosti so ljudje v večji meri izkoristili 

naravo z različnimi dejavnostmi (otroške igre, skrivalnice, gibanje v gozdu, gradnja hišic 

na drevesih, nabiranje različnih plodov...). 

 

Preko zastavljenih ciljev, ki se nadgrajujejo iz leta v leto lahko spoznamo, da šola s 

svojim vzgojno-izobraţevalnim delovanjem vpliva tudi izven svojih zidov, kar pomeni na 

preţivljanje prostega časa. Cilji so zastavljeni dovolj široko, da pa bi šola  opravljala 

svoje poslanstvo v pripravi učencev za ţivljenje, je nujno, da: 

- ponudi učencem moţnosti za prosti čas; omogoči, da učenci spoznajo smisel 

prostega časa (kar je eden izmed zgoraj navedenih ciljev), 

- uskladi in modernizira metode poučevanja. 

Poleg usvojitve zgoraj napisanih učnih ciljev, se je pomembno zavedati, da naj bi vzgoja 

za prosti čas postala splošno načelo pri vseh predmetih šolskega programa, saj to pomeni 

le pravilno usmerjanje učencev v osebno in druţbeno koristno preţivljanje prostega časa. 

Z vidika teorije so učni cilji zelo široki, tukaj pride do izraza učiteljeva priprava in 

poglobitev v temo o prostem času. Pri opredelitvi prostega časa je pomembno, da vsak 
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učenec izrazi svoje mnenje, mi pa preko njihovih ugotovitev postavimo enotno definicijo. 

Pomen prostega časa je pomemben, izpostaviti pa je treba, da se funkcije prepletajo, kar 

naj bi prepoznali tudi učenci. Dejavnosti so lahko razčlenjene tudi drugače (eno izmed 

delitev navaja Ivančič, 1999), kar bi bilo bolj smiselno v primeru, ko bi ţeleli povezati 

izrabo prostega časa in našteti čim več aktivnosti, saj učence s to delitvijo spodbudimo k 

naštevanju, delitev pa je bolj nazorna. Pri razvijanju kritičnega mišljenja in vrednotenja 

pa je koristna delitev na spontane, potrošniške in organizirane aktivnosti, kjer je potrebno 

spoznati predvsem pasti potrošniških aktivnosti, pri katerih ugotavljamo, da gre pogosto 

za zadovoljevanje potreb druţbe in okolice in ne zadovoljevanje lastnih potreb. Pri 

vrednotenju prostega časa lahko omenimo načela, ki so nam v pomoč kot nekakšne 

oporne točke. Več načel upoštevamo pri izbiri dejavnosti, bolj smiselna in upravičena je 

dejavnost za vsakega posameznika. Med cilji zasledimo tudi povezave med prostim 

časom in druţbo, druţino ter šolo, ki pa kasneje (glede na dobljene učne priprave) niso 

uresničene oziroma ta učna snov ni podana učencem. 
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4.3 Učne priprave na učno temo »prosti čas«  

Učne priprave na temo prosti čas so naključno izbrane in najdene na različnih spletnih 

straneh, z vpisanimi ključnimi besedami prosti čas. Omeniti moram, da teh priprav ni 

ravno veliko, zato sklepam, da se tema pogosto prepleta z drugimi področji, ki so vodilna.  

 

4.3.1 Primer učne priprave št. 1 
  

Vir: http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Letne-in-urne-ucne-

priprave 
   

Razred: 4.           Predmet: Druţba Ura: 38.                                                              

Tematski sklop: Po svetu ţivijo različno 

Enota: Prosti čas 
Cilji:  

 spoznajo čim več različnih prostočasnih dejavnosti, 

 razumejo pomen prostega časa, 

 raziskujejo načine preţivljanja prostega časa,                             

 vrednotijo različne načine preţivljanja prostega časa z vidika različnih človekovih 

potreb (po  počitku, sprostitvi, igri, druţenju, ustvarjanju, osebni rasti…), 

 spoznavajo delo z atlasom. 

Tip učne ure:  uvajanje, osvajanje nove snovi, ponavljanje in utrjevanje, preverjanje, 

ocenjevanje, kombinirana učna ura, analiza ocenjevanja. 

Metode: razlaga, pripovedovanje, poročanje, pogovor, delo s  tekstom.  

Oblike dela: frontalna, individualna, skupinska. 

Učna sredstva in pripomočki: učbenik, listki, DZ, prazen plakat. 

Didaktični sistemi: raziskovalno delo, projektno učno delo. 

Dejavnosti: zbiranje, opazovanje, opisovanje. 

Medpredmetne povezave: zdravstvena vzgoja, naravoslovje in tehnika, informacijska, 

športna. 
                                                     

 

UVODNI DEL:  

 Raziskava: Kaj vse ste delali včeraj v svojem prostem času? 

Opredelimo prosti čas, izhajamo iz učenčeve opredelitve, ki verjetno v dejavnost prostega 

časa ne bodo šteli učenje instrumenta, vadbe v športnem klubu, vseh organiziranih oblik 

dejavnosti. 

V učbeniku na strani 46 preberemo prva dva odstavka in se pogovorimo o širši 

opredelitvi prostega časa. 

 

http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Letne-in-urne-ucne-priprave
http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Letne-in-urne-ucne-priprave
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 Na listke zapišejo, kaj so delali v prostem času in koliko časa so za posamezne 

dejavnosti porabili. 

 Listke pritrdimo na plakat na tablo. 

 Pogovor o ugotovitvah iz listkov: Koliko časa smo gledali TV, sedeli pred 

računalnikom, koliko časa smo se igrali sami ali v druţbi, s koliko različnimi 

dejavnostmi smo se ukvarjali, koliko časa smo se druţili … 

 Vprašanja zapišem na tablo.  

 Učenci v skupinah poiščejo odgovor na svoje vprašanje ter zapisano ugotovitev 

prilepijo na skupen plakat. 

 O ugotovitvah se pogovorimo. 

 

GLAVNI DEL: 

 Učbenik str. 46, 47. Preberemo besedilo, pregledamo slike in preglednico. Kaj je 

prosti čas? Kaj je dobro preţivljanje prostega časa? Ali se lahko vsak dan zabavamo?  

 S preglednice: Kdo najbolj raznoliko preţivlja prosti čas? Kdo ga ima največ,  kdo 

najmanj? Kdo se ima najbolje v prostem času? 

 

ZAKLJUČNI DEL: 

 DZ str. 47, 48/1.,2.,4. naloga. Pri prvi nalogi samostojno odgovorijo, sledi pogovor, 

ali imajo tudi starši pravico do prostega časa, o pomenu skupnega prostega časa 

druţine. Pri četrti nalogi poveţejo in nepravilnih povezav ni, če jih znajo utemeljiti. 

 Dogovor: Pri naslednji urah bodo v pet minutnem času predstavili dejavnosti, s 

katerimi se ukvarjajo v prostem času (manj dejavnim učencem dam moţnost).  

 DOMAČA NALOGA: 3. naloga v DZ, iskanje informacij o prireditvah in dejavnostih 

za otroke (po časopisu, teletekstu, spletni strani …), zanimivih oddajah na TV. 

PRINAŠAMO IN OBEŠAMO NA  NAŠ PANO. 
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Samo podajanje snovi izhaja iz učenčevega predznanja in izkušenj, ter se nadgrajuje na 

konkretnih primerih, na podlagi katerih si učenci laţje predstavljajo pojem prosti čas in 

prepoznajo dejavnosti, ki jih uvrščamo v prosti čas. Učenci so aktivno vključeni v uro in 

so zelo dejavni. Čeprav naj bi ţe poznali na uro, nekateri še nimajo dobro usvojenih 

časovnih predstav, katere so pri ustvarjanju prostega časa pomembne in jih tukaj tudi 

ponovijo preko časovne opredelitve trajanja različnih dejavnosti. Na ta način laţje 

razumejo časovne odnose v povezavi z dolţino trajanja. Izbira dejavnosti, pri kateri 

učenci vrednotijo kvalitetno preţivljanje prostega časa je zelo dobrodošla in pozitivna. S 

pisanjem listkov razmišljajo in opredeljujejo, katere dejavnosti izvajamo v prostem času, 

ter spoznajo funkcije počitka, zabave in osebne rasti. Veliko je govora o prostem času, 

vendar premalo poudarka na dobrem preţivljanju le tega. V povezavi s to dejavnostjo bi 

jih spodbudila, naj doma nadaljujejo pogovor in tako vključijo tudi svojce k bolj 

premišljenemu preţivljanju prostega časa. Učenci morajo razviti kritičen odnos in znati 

vrednotiti dejavnosti v konkretnih primerih. Sam dogovor pri uri spodbuja manj dejavne 

učence, ter jim ponuja moţnost, da sami predstavijo svoje prostočasne dejavnosti. 
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4.3.2 Primer učne priprave št. 2 

 

Vir: www.praktik.org/media/Prazniki%20so%20spet%20tukaj.doc 
 

Razred: 4.           Predmet: Druţba Ura: 38.                                                              

Tematski sklop: Ljudje v druţbi 

Enota: Prazniki so spet tukaj 
Glavni ali kompleksni cilj: 

 učenec pozna razliko med delovnikom, prostim časom, vsakdanjikom in praznikom 

ter zna našteti drţavne in druţinske praznike. 

Vsebinski: 

 ugotavlja razlike med delom, počitkom in prostim časom, 

 primerja delavnik in prosti čas, 

 razlikuje različne načine preţivljanja prostega časa, 

 spozna razlike med drţavnimi in osebnimi prazniki, 

 spozna različne praznike in njihov pomen. 

Delovni (procesni): 

 komunicirajo in odgovarjajo na vprašanja, 

 poslušajo, opazujejo, barvajo, rišejo in pišejo, 

 izdelujejo različne pisne in grafične izdelke, 

 rešujejo različne tipe nalog. 

Vzgojni: 

 se navajajo na medsebojno pomoč in prostovoljno delo, 

 se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih skupnosti, 

 pridobivajo vrednote kot so svoboda, pravičnost, solidarnost, kritičnost, spoštovanje 

drugih, primeren odnos do sebe, okolja, 

 se pripravljajo na demokratično sodelovanje, 
 pridobivajo in razvijajo navade, ki nam pomagajo ţiveti v skupnosti, 
 spretnosti obvladovanja čustev, odločanja, sodelovanja, učenja v skupini, reševanja sporov, 

vrednotenja, izraţanja stališč in mnenj, 
 občutek odgovornosti do sebe in drugih, 
 kritičen odnos do potrošništva, 
 empatijo. 

Tip učne ure:  uvajanje, osvajanje nove snovi, ponavljanje in utrjevanje, preverjanje, 

ocenjevanje, kombinirana učna ura, analiza ocenjevanja. 

Metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda dela s 

slikovnim gradivom, metoda izkustvenega učenja, metoda grafičnih izdelkov 

Oblike dela: netradicionalna frontalna, individualna, skupinska 

Učna sredstva in pripomočki: računalnik ali grafoskop, platno, tabla, učbenik, delovni 

zvezek, fotografinje, koledar, knjige, časopisni članki o praznikih  

Didaktični sistemi: raziskovalno delo, projektno učno delo. 

Dejavnosti: izpolnjevanka, risanje 

Medpredmetne povezave: slovenščina, razredna ura, likovna vzgoja 

Novi pojmi: delavnik, prosti čas, vsakdanjik in praznik, druţinski in drţavni prazniki 

Domače delo: učenci zbirajo časopisne članke, napovednike o prostočasnih dejavnostih 

za otroke in jih obesijo na pano v razredu 

Literatura: 
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 Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korţe, Družba smo mi 4, Rokus Klett, 

Ljubljana, 2009; 

 Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korţe, Družba smo mi 4, Rokus Klett, 

Ljubljana, 2009. 

 

 

1. UVODNI DEL (5 minut) 

Učitelj Učenci 

Učitelj s pomočjo vprašanj v delovnem 

zvezku (str. 27) vodi razgovor:  

Kako si včeraj preţivel svoj dan? 

Opiši ga. 

S kom si ga preţivel? 

Ali si dan preţivel delavno ali si počival? 

 

 

Učenci odgovarjajo na vprašanja in 

rešujejo 1. nalogo v delovnem zvezku (str. 

27)  

 

 

2. GLAVNI DEL (35 minut) 

Učitelj Učenci 

KADAR JE DELAVNIK, GREMO V 

ŠOLO IN SLUŢBO 

 

Učitelj vodi razgovor: 

Ali hodijo tvoji starši v sluţbo? 

Katere dneve v tednu delajo? 

Koliko časa delajo? 

Kdaj gremo v šolo? 

Koliko časa smo v šoli? 

 

Danes ljudje delajo običajno 8 ur na dan. 

Ali poznaš, kakšen poklic, kjer morajo 

delavci delati tudi cel dan in celo noč? 

 

Učitelj pokaţe dve sliki (na eni se delo 

opravlja ročno, na drugi pa s pomočjo 

robotov)  

Včasih je bilo delo veliko težje kot danes. 

Zakaj? 

 

Učitelj pomaga učencem pri reševanju 

naloge in preveri, ali so vsi učenci zapisali 

pravilne odgovore. 

 

KADAR IMAMO PROSTI ČAS, SE 

IGRAMO 

 

Učitelj vodi razgovor: 

Kaj počneš, ko ne hodiš v šolo? 

Kaj počnejo tvoji starši, ko ne hodijo na 

delo? 

Kdaj imamo največ prostega časa? 

 

 

 

Učenci odgovarjajo na vprašanja in 

sodelujejo v pogovoru. 

 

 

 

 

  

Učenci čim bolj natančno opišejo čas, ki ga 

preţivijo v šoli. 

 

 

Učenci odgovarjajo na vprašanja in 

sodelujejo v pogovoru . 

 

 

 

 

Učenci rešijo 2. nalogo v delovnem zvezku 

(str. 27). 

 

 

 

 

 

Učenci odgovarjajo na vprašanja in 

sodelujejo v pogovoru. 

 

 

 



Prosti čas Barbara Lušina 

 

stran 38 
 

Zakaj je pomembno, da ima vsak človek 

nekaj prostega časa? 

Kdaj imajo šolarji največ prostega časa? 

 

učitelj da učencem navodila in jim pomaga 

pri delu 

 

 

 

Učitelj pomaga učencem pri reševanju 

naloge in preveri, ali so vsi učenci zapisali 

pravilne odgovore. 

 

KADAR JE PRAZNIK, PRAZNUJEMO 

 

Učitelj vodi razgovor: 

Kako bi opisal tvoj dan, ko greš v šolo in 

ko si doma? 

Kako pa imenujemo dneve, ko ne delamo? 

 

Učitelj na tablo prilepi liste papirja z imeni 

praznikov. 

 

 

 

 

Učitelj pregleda o katerih praznikih učenci 

vedo največ in katere bodo morali 

podrobneje spoznati. 

 

učitelj učencem da navodila za delo in jim 

pomaga 

 

 

Učitelj razdeli učence v skupine, ki 

podrobneje predstavijo izbran praznik 

učitelj jim pripravi podrobnejše opise (npr. 

časopisne članke) ali literaturo. 

 

učitelj pomaga učencem pri reševanju 

naloge in preveri, ali so vsi učenci zapisali 

pravilne odgovore 

 

Učitelj vodi razgovor o druţinskih 

praznikih. 

 

učitelj da učencem navodila 

 

 

 

Učenci na list papirja v obliki miselnega 

vzorca napišejo, kaj so počeli med zadnjimi 

počitnicami. 

Učenci uprizorijo svojo najljubšo 

prostočasno dejavnost. 

 

 

Učenci rešijo 3. nalogo v delovnem zvezku 

(str. 28). 

 

 

 

 

Učenci čim bolj natančno opišejo svoj dan 

(v obliki časovnega traku). 

 

 

 

Učenci hodijo od lista do lista in 

dopisujejo, kaj o njem ţe vedo (npr. kdaj 

ga praznujemo, kaj počnemo ipd.). 

Vsak učence mora napisati drugo 

značilnost. 

 

Učenci s pomočjo koledarja (ki ga 

prinesejo od doma) poiščejo vse drţavne 

praznike. 

 

Učenci v skupinah podrobneje opišejo 

izbran praznik in ga predstavijo 

poleg vsakega naj narišejo simbol, ki 

najbolj opisuje praznik. 

 

Učenci rešijo 4. nalogo v delovnem zvezku 

(str. 28). 

 

 

učenci rešujejo 5. nalogo v delovnem 

zvezku (str. 29) 

 

Učenci si morajo v koledar označiti (lahko 

tudi s simboli) druţinske in drţavne 

praznike, počitnice, teste, spraševanja, kdaj 

morajo vrniti knjige, datume seminarskih 

nalog ipd. 
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3. ZAKLJUČNI DEL (5 minut) 

Učitelj Učenci 

Učitelj pomaga učencem pri dopolnjevanju 

besedila in preverja, ali so vsi učenci 

zapisali pravilne rešitve. 

 

 

Učitelj jim zastavi nekaj vprašanj za 

ponovitev: 

Kako poteka tvoj delavnik? 

Kako preţiviš svoj prosti čas? 

Kateri je tvoj najljubši praznik? Pojasni, 

zakaj? 

 

Katere praznike opisuje pesmica? 

Učenci ponovijo snov ure, tako da s 

pomočjo učitelja ter besedila v učbeniku 

(str. 18-19) dopolnijo besedilo v rdečih 

okvirčkih v delovnem zvezku (str. 27-29). 

 

Učenci odgovarjajo na vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

Na koncu preberejo pesmico v delovnem 

zvezku (str. 25) in prilepijo pripadajočo 

nalepko. 

 

 

Pri pripravi bi kot slabost navedla, da je preveč učne snovi, ki se ne osredotoča dovolj na 

problematiko prostega časa. Temi prosti čas in prazniki ne spadata v skupno obravnavo, 

saj nista odvisni ena od druge. Edina povezava je v tem, da imamo med prazniki več 

prostega časa, kar ni najbolj pomemben cilj in lahko učence zavede, ter ne pripelje do 

doseganja drugih ciljev. Omenjena ni opredelitev oziroma razlaga prostega časa (kaj je 

prosti čas), prav tako so zakrite funkcije prostega časa. Učenci so sicer aktivni, vendar 

preveč ozko usmerjeni, saj sledijo le učbeniku in delovnemu zvezku, malo je 

samostojnega razmišljanja in povezovanja novih spoznanj. Prednost, ki bi jo navedla je 

ta, da učenci ponovijo dneve v tednu in njihovo poimenovanje, ter preko načina dela in 

delitve dela ugotovijo, da je bil prosti čas v preteklosti poseben privilegij, danes pa je 

dostopen prav vsakemu. Ugotovijo tudi razloge za te spremembe in se zavedajo, da 

morajo znati ceniti prosti čas in ga koristno preţivljati. Preko vprašanj učitelj napeljuje 

učence k prepoznavanju funkcij prostega časa in enakomernemu zastopanju prav vseh 

treh. Pri izdelavi časovnega traku ponovijo pojme prej in potem ter si bolj jasno 

predstavljajo, kako dolg je dan in kako je razdeljen, saj vsi učenci še nimajo dovolj 

razvitih časovnih predstav. Menim, da ob končani enoti ne usvojijo vseh zastavljenih 

ciljev, ter bi bilo potrebno pripravo dopolniti in poglobiti. 
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4.3.3 Primer učne prirpave št. 3 

 

Vir: anonimna učiteljica 

 

Razred: 4.           Predmet: Druţba Ura: 24.                                                              

Tematski sklop: Po svetu ţivijo različno 

Enota: Prosti čas 
Cilji:  

 spoznajo čim več različnih prostočasnih dejavnosti, 

 razumejo pomen prostega časa, 

 raziskujejo načine preţivljanja prostega časa otrok, 

 vrednotijo različne načine preţivljanja prostega časa z vidika različnih človekovih 

potreb (po počitku, sprostitvi, igri, druţenju, ustvarjanju, osebni rasti …). 

Tip učne ure:  obravnava nove učne snovi, ponavljanje in urjenje. 

Metode: razlaga, pripovedovanje, razgovor, sestava MV.  

Oblike dela: frontalna, individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: učbenik, , DZ, DL, zvezek in pisalo. 

Didaktični sistemi: raziskovalno delo, projektno učno delo. 

Dejavnosti: zbiranje, opazovanje, opisovanje. 

Medpredmetne povezave: NIT. 

Ključne besede: prosti čas, počitek, sprostitev, ustvarjalnost, druţenje, osebna rast. 

Literatura: 

 Umek, M., Janša Zorn, O. Druţba in jaz 1, učbenik za 4. razred OŠ, str. 46, 47 

 Umek, M., Janša Zorn, O. Druţba in jaz 1, delovni zvezek za 4. razred OŠ, str. 47, 48 

 Atlas, str. 24, 25 

 

UVODNI DEL:  

 

 Učence vprašam kaj vse so počeli včeraj (čez vikend) v svojem prostem času. Svoje 

načine preţivljanja prostega časa zapišejo na listke in mi jih vrnejo. 

 

 

GLAVNI DEL: 

 

 V učbeniku, stran 46, preberemo prva dva odstavka.  

 Po branju si ogledamo zapisane načine, kako učenci preţivijo svoj prosti čas. Počasi 

sestavljamo tabelsko sliko. 

 

Npr. : 

 Gledanje 

TV 

Igranje igric  

na rac. 

Kolesarjene … 

Število 

učencev 

… … … … 

 

 

 Poudarim, da ni dobre ali slabe dejavnosti, če v njej uţivamo in seveda nikomur 

ne škodimo. Slabo pa je, če svoj prosti čas preţivljamo enolično. Ali obiskovanje 
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glasbene šole, treniranje športa, pomoč v gospodinjstvu tudi štejejo kot 

preţivljanje prostega časa? 

 

 Koliko časa namenite preţivljanju prostega časa? Koliko časa namenite 

posamezni dejavnosti v okviru preţivljanja prostega časa? 

 Učbenik, stran 46, 47, do konca preberemo besedilo, ogledamo si slike. 

 

 

ZAPIS V ZVEZEK: 

 

 

                                                                                           

                                                                             

 

                                                      

PROSTI ČAS 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 Ogled Atlasa, stran 24, 25 - Turizem, prosti čas in rekreacija.. Ogledamo si legendo. 

Poiščemo naš domači kraj. Pogovarjamo se o dejavnostih blizu našega kraja. 

 

ZAKLJUČNI DEL: 

 

 Samostojno rešujejo naloge v DZ, stran 47 in 48. 

 

Domača naloga: DZ, str. 48/nal. 4 

 

 

Učna ura predvideva dejavnosti, ki ustrezajo zastavljenih učnim ciljem. V uvodnem delu 

bi dodala, da ni potrebno spraševati, kaj so počeli med vikendom, vendar med tednom, saj 

tako bolj nazorno spoznajo, kaj je prosti čas in katere aktivnosti uvrščamo v ta čas. 

Tabelska slika, katero bi zelo pohvalila, otroke spodbuja k širšemu razmišljanju in 

spoznavanju različnih moţnostih preţivljanja prostega časa. Ugotovijo, da različno 

preţivljajo prosti čas in to ni nič slabega. Ravno raznolika izbira nam omogoča, da v 

dejavnosti uţivamo in zadovoljujemo lastne potrebe in interese. Pri tej dejavnosti bi 

dodala, da ob prepisovanju tabelske slike v zvezek, napisane aktivnosti učenci razvrstijo v 

učenje instrumenta, tujih 

jezikov, igranje igric, 

gledanje TV, športna 

dejavnost, kroţki … 

 

Največ ga imamo čez vikend 

ali med počitnicami. 

 

Čas, ki ga preţivimo 

tako, 

kot si ţelimo. 
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tri stolpce, glede na funkcijo (počitek, zabava, osebna rast). Pohvalila bi poudarek, da ni 

dobre ali slabe dejavnosti, saj morajo učenci spoznati, da vsak preţivlja prosti čas po 

svoje. Iz tega tudi izhajamo, ko tvorimo razlago prostega časa. Pri vseh dejavnostih pri uri 

bi učencem pustila več samostojnega razmišljanja in dela v skupinah, da sami pridejo do 

rešitev oziroma novih spoznanj. Preveč je vodene komunikacije. Izkoristiti moramo 

znanje in razmišljanje učencev. 

 

Med vsemi tremi se mi zdi najboljša prva priprava. V njej so zajeti vsi cilji, ki se nanašajo 

na obravnavano temo, prav tako pa so dejavnosti prilagojene doseganju navedenih ciljev 

in pridobivanju novega znanja. V vseh pripravah ni opredelitve glede na spontane, 

potrošniške in organizirane dejavnosti, prav tako ne ločijo med organiziranim in 

neorganiziranim prostim časom. Macurjeve teze, sicer niso nujne pri obravnavi prostega 

časa, nas pa opozarjajo na pomen mladosti pri preţivljanju prostega časa in pomen časa, 

ki prehitro mineva. Pri sami obravnavi bi lahko s pomočjo tez oblikovali plakat ali 

miselni vzorec, ki bi krasil učilnico in nas opominjal na pomembnost prostega časa. 

Bistveni dejavniki (druţba, druţina in šola) bi morali biti bolj izpostavljeni, kar ni 

zaslediti v nobeni pripravi.  

Kot bodoča učiteljica bi tej temi posvetila več časa, seveda pa je najbolj pomembna 

medpredmetna povezava in vključevanje te teme v vse predmete. Zavedati se namreč 

moramo, da s svojim usmerjanjem pripomoremo k bolj izkoriščenemu preţivljanju 

prostega časa in manjši izpostavljenosti učencev negativnim vplivom iz okolja in 

današnje potrošniške druţbe. 
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5 RAZISKAVA O PROSTEM ČASU UČENCEV IN 

UČITELJEV 

 

V empiričnem delu sem naredila raziskavo o prostem času učencev in učiteljev. Podatke 

sem zbrala z anketo, v kateri so bila vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Vzorec 

anketiranih je obsegal učitelje razrednega pouka iz različnih regij Slovenije v obsegu 221 

rešenih anket in učence četrtih razredov dveh primestnih osnovnih šol iz okolice 

Ljubljane v obsegu 143 rešenih anket. 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kaj učencem četrtih razredov predstavlja prosti čas, 

čemu sluţi, koliko ga imajo, kaj najraje počnejo v svojem prostem času, kdo ali kaj vpliva 

na njihove odločitve o izbiri in koliko znanja o prostem času pridobijo med poukom v 

šoli. Pri učiteljih je bil ravno tako namen raziskave pridobiti informacije, kaj jim prosti 

čas predstavlja, čemu sluţi, koliko ga imajo, kaj najraje počnejo v svojem prostem času, 

kdo ali kaj vpliva na njihove odločitve in še, kateri cilji se jim zdijo najpomembnejši pri 

poučevanju prostega časa in koliko ur tej temi namenijo pri posameznih predmetih. 

 

5.1 Raziskovalna vprašanja  

Pri izdelavi diplomskega dela so bila postavljena naslednje raziskovalna vprašanja: 

 

 Ali učitelji in učenci enako pojmujejo prosti čas? 

 Ali je učiteljem in učencem najpomembnejša ista funkcija prostega časa? 

 Kako prosti čas preţivljajo učitelji in kako učenci? 

 Kdo ali kaj najbolj vpliva na način oz. izbiro preţivljanja prostega časa? 

 Kdo ima več prostega časa, učitelji ali učenci? 

 Ali naključno izbrane učne priprave na temo prosti čas vključujejo in uresničujejo vse 

zastavljene cilje, ki so predvideni v učnem načrtu za 4. razred? 

 

5.2 Vzorec  

Vzorec anketiranih učiteljev sestavljajo učiteljice in učitelji razrednega pouka iz različnih 

regij Slovenije. Internetne anketne vprašalnike je izpolnilo 210 učiteljic in 11 učiteljev 

razrednega pouka, torej vsega skupaj 221 izpolnjenih anket. Posredovani so bili preko     
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elektronske pošte, naslovi pa so bili pridobljeni na internetni strani Ministrstva za šolstvo 

in šport (www.mss.gov.si).    

Vzorec anketiranih učencev predstavljajo učenci 4. razredov dveh osnovnih šol v okolici 

Ljubljane. Anketne vprašalnike je izpolnilo 67 učencev in 76 učenk, torej vsega skupaj 

143 izpolnjenih anket. 

 

5.3 Merski instrument 

Kot instrument raziskave sem uporabila anketni vprašalnik. Način anketiranja za učitelje 

je bilo anketiranje preko spletnega vprašalnika, ki sem ga izdelala sama. Učence pa sem 

anketirala osebno v času njihovega pouka. 

Anketni vprašalnik za učence je vseboval šest vprašanj zaprtega tipa in štiri vprašanja 

odprtega tipa. Učitelji so imeli šest vprašanj zaprtega tipa in dve vprašanji odprtega tipa. 

Pri sestavljanju le-teh sem si pomagala z raziskovalnimi vprašanji, na katere lahko na 

podlagi anketnih vprašalnikov tudi odgovorim. Anketiranim sem z uvodnim nagovorom 

ankete zagotovila, da je anketa anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni izključno v 

raziskovalne namene. 

 

5.4 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Glede na to, da je pri anketiranju potreben velik vzorec sodelujočih, sem skušala po 

celotni Sloveniji razposlati kar največ moţnih anket. Za učitelje po Sloveniji sem izdelala 

spletni anketni vprašalnik. Povezavo, na katerem se je le-ta nahajal, sem poslala na 

uradne spletne naslove osnovnih šol v Sloveniji, katere sem dobila na spletni strani 

Ministrstva za šolstvo in šport Vlade Republike Slovenije, ter na skupni elektronski 

naslov sošolk s fakultete (http://www.1ka.si/a/7144 ).  

Za učence sem izbrala dve okoliški šoli v bliţini Ljubljane, kjer sem anketiranje tudi 

osebno izvedla, kar je dodalo osebno noto. Odgovore sem nato analizirala in uredila. 

Odgovore učencev sem ročno seštela, pri učiteljih pa so se odgovori beleţili in seštevali 

sami, preko obdelave podatkov, ki jo nudi spletna stran, na kateri sem anketo izdelala. 

Podatke sem grafično prikazala v programu »Microsoft office excel«. Na podlagi 

dobljenih rezultatov pa sem nato lahko odgovorila na raziskovalna vprašanja.  

http://www.mss.gov.si/
http://www.1ka.si/a/7144
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

6.1 Učitelji 

 

V anketi je sodelovalo 221 anketirancev, od tega 210 učiteljic (95%) in 11 učiteljev (5%) 

razrednega pouka. 

 

Graf 1: Pojmovanje prostega časa 

 

Številne definicije prostega časa sem razvrstila v šest različnih skupin glede na 

medsebojno podobnost. Največ anketirancev (71) si svoj prosti čas predstavlja kot čas, ki 

ga preţivijo po lastnih interesih in ţeljah (hobiji, druţenje), 50 jih meni, da je to čas, ki je 

namenjen izključno njim samim in se jim ni potrebno ozirati na nikogar drugega, 38 

anketiranih prosti čas opredeljuje kot čas za sprostitev, kamor uvrščajo sprehode, 

poleţavanje, branje, spanje, vrtnarjenje... Da je prosti čas strogo ločen od sluţbenega, jih 

meni 27, nekaj manj (23) pa jih pravi, da je to čas brez vsakršnih obveznosti. 12 

vprašanih prosti čas opredeljuje kot čas, ki je namenjen druţini. 

Odgovori kaţejo na to, da je vsak izmed anketiranih izpostavil dejavnik, ki je zanj najbolj 

pomemben. Najbolj pomembna je svobodna izbira, kar sem omenila ţe pri načelih 

prostega časa. Če ni svobodne izbire, potem ni resničnega prostega časa. 
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Tabela 1: Načini preţivljanja prostega časa 

 

 

 

Anketiranci so načine preţivljanja prostega časa razvrstili od 1 do 10, kjer 1 pomeni 

najbolj pogosto in 10 najmanj pogosto. Tako sem ugotovila, da prosti čas najpogosteje 

preţivijo z druţino, nato ga porabijo za razvedrilo, šport in rekreacijo, ter za prijatelje. 

Manj časa namenijo osebni rasti, delu na prostem (okoli hiše, stanovanja, na vrtu), 

kulturnim dejavnostim in drugim načinom preţivljanja. Kot drugo so navedli branje 

knjig, gledanje televizije, ročna dela, pomoč sorodnikom, pospravljanje, potovanja, 

zbirateljstvo, ljubiteljske dejavnosti, reševanje kriţank, itd... Na zadnje mesto so uvrstili 

politične dejavnosti. 

 

 

 

 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKUPAJ 
POV
PR. 

ST. 
ODK. 

počitek   30 37 37 31 20 23 23 15 3 2 221 4,08 2,29 

  % 13,4 17,0 16,9 14,3 8,9 10,3 10,3 6,7 1,3 0,9 100,0%     

razvedrilo   25 31 50 32 34 28 16 4 1 0 221 3,86 1,87 

  % 11,2 14,3 22,8 14,7 15,2 12,5 7,1 1,8 0,4 0,0 100,0%     

rekr. in šport   20 35 31 40 29 27 21 15 1 2 221 4,26 2,12 

  % 8,9 16,1 14,3 18,3 12,9 12,1 9,4 6,7 0,4 0,9 100,0%     

čaz z družino   117 42 22 9 15 5 4 1 2 4 221 2,28 1,97 

  % 52,2 19,2 10,3 4,5 6,7 2,2 1,8 0,4 0,9 1,8 100,0%     

delo na prostem 5 15 23 28 26 27 36 56 4 1 221 5,65 2,14 

  % 2,2 7,1 10,7 12,5 11,6 12,1 16,6 25,0 1,8 0,4 100,0%     

osebna rast   10 21 14 31 37 45 48 13 2 0 221 5,09 1,93 

  % 4,5 9,8 6,7 14,3 16,5 20,1 21,4 5,8 0,9 0,0 100,0%     

čas s prijatelji   8 31 29 37 37 36 31 10 2 0 221 4,61 1,94 

  % 4,0 13,8 13,4 16,5 16,5 16,2 13,8 4,9 0,9 0,0 100,0%     

kulturna dej.   0 2 10 11 26 29 39 98 6 0 221 6,77 1,58 

  % 0,0 0,9 4,5 4,9 11,6 12,9 17,9 44,6 2,7 0,0 100,0%     

politična dej.   4 2 0 0 0 1 0 2 108 104 221 9,24 1,44 

  % 1,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,9 49,6 46,4 100,0%     

drugo   3 2 1 0 0 2 4 8 95 106 221 9,18 1,47 

  % 1,3 0,9 0,4 0,0 0,0 0,9 1,8 3,2 42,2 49,3 100,0%     
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Graf 2: Količina prostega časa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketiranci menijo, da imajo premalo prostega časa. Takih je 134, kar predstavlja 61% 

vseh vprašanih, 87 vprašanih (39%) pa je mnenja, da imajo svojega prostega časa ravno 

prav. Nihče ne meni, da ima prostega časa preveč. 

 

Graf 3: Število ur prostega časa med tednom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 vprašanih ima med tednom manj kot eno uro prostega časa, največ jih je v skupini, ki 

imajo 1 – 2 uri prostega časa, takih je 94, kar predstavlja 43% vseh anketiranih. 3 – 4 ure 

ima 54 vprašanih in 27 jih meni, da imajo med tednom 5 ur ali več prostega časa. 6 

anketiranih se je opredelilo pod drugo: odvisno kako poteka teden, uro do dve dnevno ali 

na dan povprečno 3 ure. 
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Graf 4: Vpliv na prosti čas 

 

 

Vprašani največkrat sami vplivajo na odločitve o prostem času, takih je 154 oziroma 

26%, malo manj vpliva partner oz. soprog, kar jih meni 134. 119 vprašanih odločitve 

prilagodi svojim otrokom. Ostali dejavniki pa na vprašane vplivajo bistveno manj: 83 jih 

meni, da vpliva šola, 41 bliţina dejavnosti, 13 drugo, 10 starši, 5 cena dejavnosti, 3 

reklama in 2 bratje in sestre. Pod drugo vplivajo še sluţba, študij in organizacija dela.  

Kot odgovor šola je pri učiteljih mišljeno v smislu sluţbene (šolske) obveznosti in 

priprava na pouk. 

 

 

Tabela 2: Učni cilji o prostem času 

 

UČNI CILJ  ODGOVORI: SKUPAJ POVPR. ST. ODK. 

1 2 3 4 

Spoznajo čim več različnih 

prostočasnih dej. 

 59 52 55 55 221 2,49 1.13 

% 26,3 23,7 25 25 100% 

Razumejo pomen p.č.  50 46 53 72 221 2,67 1.15 

% 22,3 21 24,1 32,6 100% 

Raziskujejo načine 

preţivljanja p.č. 

 58 77 45 41 221 2,32 1.06 

% 25,9 34,8 20,5 18,8 100% 

Vrednotijo različne načine 

preţivljanja p.č. z vidika 

različnih člov. potreb 

 57 45 67 52 221 2,52 1.11 

% 25,4 20,5 30,4 23,7 100% 
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Učitelji so razvrščali naštete cilje od zelo pomembnega (4) do nepomembnega (1). Glede 

na povprečje in standardni odklon je najbolj pomemben cilj, da učenci razumejo pomen 

prostega časa, nato, da vrednostijo različne načine preţivljanja prostega časa z vidika 

človekovih potreb, sledi cilj, da spoznajo čim več dejavnosti in zadnji, da raziskujejo 

načine preţivljanja prostega časa. Opozoriti je treba, da so razlike v razvrščanju tako 

minimalne, kar kaţe na enakovrednost ciljev med seboj. Potrebna je celovita obravnava 

učne snovi, cilji pa morajo biti enakovredno zastopani in doseţeni. Le na tak način lahko 

učenci spoznajo pravi pomen prostega časa, ga znajo ceniti in koristno preţivljati. 

 

 

Graf 5: Število učnih ur, namenjenih temi o prostem času pri druţbi 

 

Največ vprašanih (41) temi prosti čas nameni 3 ure, 30 vprašanih nameni učni temi 4 

oziroma 5 ur, sledijo tisti, ki namenijo le 2 uri (29) in najmanj, 9 učiteljev, nameni le 1 

uro. Med odgovori drugo, ki predstavljajo več kot tretjino odgovorov (78 učiteljev), so 

bili zelo pogosti odgovori, da učitelji ne vedo, ker ne poučujejo predmeta druţba, da ure 

prilagajajo glede na učni načrt, navajajo tudi,  da število ur ne morejo določiti, ker se 

tema vsebinsko povezuje in prepleta z drugimi temami. Število ur, ki so jih napisali pod 

drugo, se giblje med 10 in 20. 
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Graf 6: Število učnih ur, namenjenih temi o prostem času pri slovenščini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri slovenščini največ učiteljev (56) temi nameni 2 šolski uri, 37 jih je na zastavljeno 

vprašanje odgovorilo drugo, 33 vprašanih nameni temi 5 ur in eden manj (32) 1 uro, 23 

jih nameni 3 ure, 22 anketiranih pa ne nameni nobene ure. Najmanj (18) jih temi nameni 

4 ure. Med odgovori drugo, so najpogostejši odgovori od 10 do 20 ur. 

 
Graf 7: Število učnih ur, namenjenih temi o prostem času pri matematiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri matematiki je največ anketiranih (86) odgovorilo, da ne namenijo nobene ure temi 

prosti čas, 1 uro jih nameni 63 vprašanih, 32 jih porabi 2 uri, 19 pa jih je odgovorilo 

drugo.  Med najmanj številčnimi odgovori najdemo 5 ur z 11 odgovori, 3 ure s 6 in na 

koncu 4 ure s 4. Pod drugo so anketirani navedli: po učnem načrtu. 
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Graf 8: Število učnih ur, namenjenih temi o prostem času pri angleščini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 vprašanih nameni temi 1 uro, 66 jih ne nameni nobene ure, 36 jih je odgovorilo drugo, 

potem pa sledi 13 vprašanih, ki temi nameni 3 ure, 11 jih nameni 2 uri, 10 jih za 

obravnavo porabi 5 ur in 4 učitelji 4 ure. Med odgovori drugo so anketirani navedli 8, 10 

in 15 ur, ter da odgovora ne vedo, ker predmeta ne poučujejo. 

 

 

Graf 9: Število učnih ur, namenjenih temi o prostem času pri naravoslovju in tehniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pri NIT je največ anketiranih (72) odgovorilo, da temi nameni 1 uro, 62 pa jih ne nameni 

nobene ure. 40 vprašanih je odgovorilo drugo, 27 pa jih za obravnavo porabi 2 šolski uri. 

Med najmanj številčnimi odgovori so 4 in 5 ur (8 učiteljev za vsak odgovor), ter 3 ure (4). 

Pod drugo so anketirani navedli, da odgovora ne vedo, nekaj vprašanih pa učni temi 

nameni do 10 ur, ter glede na učni načrt. 
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Graf 10: Število učnih ur, namenjenih temi o prostem času pri športni vzgoji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri športni vzgoji je največ odgovorov dobil odgovor drugo (64), kjer so anketirani temi 

namenili med 10 in 20 ur, veliko pa jih je odgovorilo tudi, da je tema obravnava pogosto. 

38 jih za obravnavo porabi 1 uro, le 3 manj (35) pa 2 uri, sledijo s 24 odgovori tisti, ki ne 

namenijo nobene ure, 22 anketiranih nameni 5 ur, 20 vprašanih 4 ure in 3 ure 18 učiteljev. 

 

 

Graf 11: Število učnih ur, namenjenih temi o prostem času pri likovni vzgoji 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Največ vprašanih (64) temi prosti čas nameni 2 uri, 36 vprašanih nameni učni temi 1 uro 

ali drugo, 34 jih nameni 4 ure, sledijo tisti, ki ne namenijo nobene ure (27), 13 jih za 

obravnavo porabi 5 ur, 11 vprašanih pa 3 ure. Med odgovori drugo so vprašani navedli, 

da temi namenijo do 10 ur. 
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Graf 12: Število učnih ur, namenjenih temi o prostem času pri glasbeni vzgoji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketirani so v največjem številu (61) odgovorili, da namenijo prostemu času le 1 uro, 48 

jih nameni 2 uri, 42 pa nobene ure. 38 učiteljev je odgovorilo drugo, kjer so najpogosteje  

navedli okoli 10 ur. Po 11 odgovorov sta dobila odgovora 3 ure in 4 ure, 10 vprašanih pa 

nameni obravnavi teme 5 ur. 

 

Glede na dobljene rezultate in odgovore učiteljev lahko ugotovim, da je največ ur temi 

prosti čas namenjeno pri predmetu druţba in pri športni vzgoji. V učnem načrtu je 

posebej izpostavljena tema le pri druţbi, vendar se tema tako močno prepleta z vsebinami 

pri športni vzgoji, saj so same prostočasne dejavnosti povezane z učnimi vsebinami 

(športne aktivnosti: nogomet, košarka, odbojka, rokomet, gimnastika, plavanje, 

plezanje...). Najmanj ur je namenjenih pri matematiki, pri ostalih predmetih pa 

prevladujeta 1 ali 2 učni uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosti čas Barbara Lušina 

 

stran 54 
 

6.2 Učenci  

 

V anketi je sodelovalo 143 učencev 4. razredov devetletne OŠ, od tega 76 učenk (53%) in 

67 učencev (47%). 

 

 

Graf 13: Pojmovanje prostega časa 

 

 

 

Učenci so na vprašanje odprtega tipa, kaj je za njih prosti čas, odgovorili različno. 

Njihove odgovore sem razvrstila v 7 kategorij. 61 učencev je odgovorilo, da je prosti čas 

tisti čas, ki ga izkoristijo, kot ţelijo, ter so takrat upoštevane le njihove ţelje in zahteve. 

31 učencev je posebej navedlo, da je to čas za igro in športne aktivnosti po njihovem 

izboru. 25 učencev je odgovorilo, da je to čas, ki ga preţivijo z druţino ali prijatelji in 

prav tako 25 učencev meni, da je to čas brez vseh obveznosti. 13 učencev meni, da je to 

čas, ki ga imajo le zase, spet drugih 13 pa jih meni, da je to čas za sprostitev. Najmanj 

učencev (11) pravi, da je to čas za zabavo. 
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Graf 14: Glavni namen prostega časa za učence 

 

 

Učenci so lahko izbrali največ 5 odgovor med naštetimi. Po mnenju učencev, je glavni 

namen prostega časa druţenje s prijatelji in vrstniki (107), nato je zelo pomembna igra 

(105) in druţenje z druţino (101). Za učence je prav tako pomembno ukvarjanje s 

športom (92), radi berejo knjige (84) in se učijo (37). Najmanj pogosti odgovori so bili 

brskanje po internetu, igranje na računalnik (36), gledanje televizije (30), drugo (16), 

spanje (12) in nič (0). Pod drugo so učenci navajali sprehod v naravi ali sprehod s hišnim 

ljubljenčkom ter sprostitev. 

 

 
Graf 15: Količina prostega časa 
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Učenci so v večjem številu (104) odgovorili, da imajo ravno prav prostega časa. 31 jih 

meni, da ga imajo premalo, 8 učencev pa preveč. 

 

 
Graf 16: Število ur prostega časa med tednom za učence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med tednom ima 13 učencev manj kot 1 uro prostega časa, 49 jih ima od 1 do 2 uri, 

največ (55) ima proste 3 – 4 ure in 22 učencev ima 5 ur ali več. Zanimivo je bilo 

primerjati graf 19 (količina prostega časa) in zgornji graf (število ur prostega časa med 

tednom), saj sem ugotovila, da nekateri učenci nimajo dobre časovne predstave o količini 

prostega časa. Naj omenim, da je kar nekaj učencev, ki je navedlo, da ima premalo 

prostega časa številčno to opredelilo kot 5 ur ali več, obratno izstopajo tisti, ki so navedli, 

da imajo prostega časa preveč in kasneje zapisali, da je to celo manj kot 1 uro. Na podlagi 

dobljenih rezultatov menim, da odgovori na to vprašanje ne odraţajo realnosti. 
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Graf 17: Načini preţivljanja prostega časa za učence 
 

 

 

Učenci so med dejavnosti, s katerimi se najraje ukvarjajo v prostem času, uvrstili 

ukvarjanje s športom (117), igro s prijatelji (93), računalnik in televizijo (74), branje (50), 

čas, ki ga preţivijo z druţino (47), v naravi (33) ali na raznih popoldanskih dejavnostih in 

kroţkih (27). Kot najmanj pogosto so navedli počitek (22), igro s hišnim ljubljenčkom 

(15) in učenje (14). 

Primerjava odgovor na vprašanje o glavnem namenu prostega časa in načinu preţivljanja 

prostega časa kaţe, da se učenci zavedajo pomena prostega časa, saj so kot glavni namen 

visoko uvrstili ukvarjanje s športom, branje in učenje, tu pa kot najljubše dejavnosti 

branja in učenja ne uvrščajo najvišje, vendar se najpogosteje ukvarjajo s športnimi 

aktivnostmi, igro s prijatelji in igro na računalniku ali televiziji. Učenci se zavedajo 

različne kakovosti dejavnosti prostega časa in glede na to tudi razporedijo čas, ki ga 

namenijo določenim aktivnostim.  
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Graf 18: Ţelje za preţivljanje prostega časa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci bi se v prostem času radi še več posvečali različnim športom (33), 22 učencev bi 

več časa preţivelo v naravi, 20 bi se jih igralo s prijatelji, 11 učencev bi več časa 

preţivelo na računalniku ali pred televizijo, 10 učencev bi obiskovalo različne tečaje 

(plesne, oblikovne, ročne spretnosti), 9 pa bi jih imelo domačo ţival, s katero bi se lahko 

ukvarjali v prostem času. Skoraj četrtina učencev (32) jih pravi, da v prostem času ne bi 

počeli nič drugega, novega.  

 
Graf 19: Prepreke za uresničevanje svojih ţelja 
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Učenci navajajo različne razloge, zakaj ne morejo uresničevati zgoraj naštetih aktivnosti. 

Kot najbolj pogosta vzroka sta pomanjkanje časa zaradi drugih obveznosti (24) in 

prepoved staršev (24), 17 jih navaja, da za aktivnost/dejavnost ni pogojev (finančnih, 

prostorskih, starostnih) ali ker ţeljenega nimajo na voljo (14). 11 učencev se mora učiti, 9 

učencev se z aktivnostjo ne ukvarja, ker se starši bojijo zanj, 6 učencev pa pravi, da drugi 

nimajo časa in je zato dejavnost neizvedljiva. 

 

Graf 20: Vpliv na prosti čas pri učencih 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Učenci menijo, da na preţivljanje njihovega prostega časa v največji meri vplivajo prav 

sami (76), nato imajo močan vpliv prijatelji (69) in starši (65), prav tako pa ne smemo 

zanemariti bratov in sester (58). Nekaj manj vpliva ima šola (34) in dejavnosti, ki so v 

bliţini (31). Pod drugo (17) so učenci našteli širše druţinske člane, vreme in igro. Po 

njihovem mnenju ima najmanj vpliva na preţivljanje prostega časa cena dejavnosti (7) in 

reklama (3). 

 
  

 

 

 

 

 



Prosti čas Barbara Lušina 

 

stran 60 
 

Graf 21: Prosti čas pri pouku 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 učencev je odgovorilo, da so se pri pouku učili o prostem čas, 4 učenci se o prostem 

času niso učili, 7 pa jih ne ve. Predvidevam, da so učenci odgovorili z ne in ne vem, ker 

so bili v času, ko so obravnavali omenjeno tematiko odsotni ali temi niso namenili dovolj 

pozornosti. 

 

Graf 22: Usvojeno znanje pri pouku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci kot novo usvojeno znanje navajajo predvsem, kaj je prosti čas, pomen in funkcije 

prostega časa, ter kako izkoristiti prosti čas. Glede na napisano lahko sklepam, da učenci 

pri pouku usvojijo vse zastavljene učne cilje. Največ učencev (46) je odgovorilo, da so 

spoznali, da prosti čas preţivljajo po svoje, 31 učencev se je naučilo, kako najbolje 

izkoristiti prosti čas in kaj početi, 30 jih je na novo usvojilo, kaj sploh je prosti čas, 28 pa 

jih je spoznalo, da je prosti čas zelo pomemben in dragocen. 10 anketiranih pravi, da so se 

naučili, da je to čas po pouku, brez obveznosti, 6 jih prosti čas poimenuje še konjiček ali 

hobi, 2 pa sta odgovorila, da se nista naučila nič novega. 
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6.3  Interpretacija 

 

Skozi empiričen del sem s pomočjo ankete, ki je bila namenjena učiteljem in učencev 

dobila odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

 Ali učitelji in učenci enako pojmujejo prosti čas? 

Prosti čas je dobrina vsakega posameznika in pri spoznavanju, kaj sploh je prosti čas, je 

pomembno, da učitelji in učenci enako pojmujejo prosti čas. Rezultati kaţejo, da ga 

enako pojmujejo in sicer, da je to čas, ki ga preţivijo, kot ga ţelijo. Upoštevajo predvsem 

lastne interese in ţelje, ki jih usmerjajo pri izbiri dejavnosti. Pri učiteljih je pogosto tudi 

pojmovanje, da je to čas, ki je namenjen predvsem njim samim, saj so drugače zasedeni, 

ne le s šolskimi in sluţbenimi dejavnostmi, pač pa tudi z gospodinjskimi opravki, 

domačim delom, druţino... Učenci teh skrbi še nimajo v tolikšni meri, zato je njihovo 

pojmovanje usmerjeno tudi v čas za igro in športne dejavnosti, ki jim na nek način 

predstavljajo čas za njih same, saj se takrat sprostijo in pozabijo predvsem na šolske 

obveznosti. Največja razlika v pojmovanju se kaţe na področju sprostitve, saj je učiteljem 

ta vidik prostega časa zelo pomemben, učencem pa nepomemben. Mislim, da učitelji 

predvsem pogrešajo pasiven počitek in relaksacijo (leţanje, branje), učenci pa zdruţijo 

počitek in zabavo (predvsem z gledanjem televizije, igranjem igric na računalniku, 

branjem, igranjem druţabnih iger...). 

 

 Ali je učiteljem in učencem skupna najpomembnejša funkcija prostega časa? 

Učiteljem in učencem je skupna najpomembnejša funkcija prostega časa, to pa je 

razvedrilo oziroma zabava. To lahko sklepamo iz rezultatov, kjer so morali razvrstiti 

načine preţivljanja prostega časa po pomenu oziroma se odločiti, kateri je glavni namen 

prostega časa. Največ anketiranih se je odločilo za razvedrilne dejavnosti, med katere 

spadajo druţenje z druţino, druţenje s prijatelji, igra, rekreacija in šport. Druga funkcija 

glede na pomembnost je počitek in najmanj pomembna je osebna rast. Pri učiteljih je 

pomembno omeniti, da bi verjetno več časa namenili osebni rasti, če bi jim čas to 

dopuščal, tako pa nadomeščajo to funkcijo preko drugih in jih vpletajo predvsem v 

sprostitev, počitek (npr. branje knjig, pogovor, druţenje s prijatelji). 
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 Kako prosti čas preživljajo učitelji in kako učenci? 

Preţivljanje prostega časa učiteljev in učencev se močno razlikuje. Kljub temu, da je 

vsem skupna najpomembnejša funkcija, učitelji prosti čas preţivljajo z druţino na 

različne načine, v tem času poskrbijo predvsem za razvedrilo, ki jih razbremeni 

vsakodnevnih obveznosti in skrbi, prav tako pa kar nekaj časa namenijo počitku. Šele 

nato navajajo šport in rekreacijo, ki jo pogosto preţivljajo s prijatelji. Učenci v nasprotju 

z učitelji največ prostega časa namenijo športnim aktivnostim, igri s prijatelji, visok 

odstotek učencev pa veliko časa preţivi tudi na računalniku ali televiziji. Ostale 

dejavnosti so še branje, čas v naravi, kroţki in popoldanske dejavnosti, počitek, igra s 

hišnim ljubljenčkom in na koncu učenje. Kot učitelji se moramo zavedati pomembnosti 

svojega prostega časa, prav tako pa odgovornosti pri usmerjanju učencev. Spodbujati jih 

je potrebno k pametni izbiri dejavnosti in jih svariti pred nevarnostmi sodobne, 

potrošniške druţbe. Tu mislim predvsem na vpliv pri izbiri (ne izbiraj dejavnosti, zato ker 

jo je izbral nekdo drug, vendar ker je to tvoja volja) in pretirano uporabo napredne 

tehnologije, ki nas zasvoji (igrice, serije, filmi z neustrezno vsebino...).   

 

 Kdo ali kaj najbolj vpliva na način oz. izbiro preživljanja prostega časa? 

Učitelji in učenci so ponovno istega mnenja, da na način oz. izbiro prostega časa v 

največji meri vplivajo sami, kar kaţe na to, da je najpomembnejša svobodna izbira 

(načelo svobode). V drugi vrsti je tu druţina, ki nas spremlja na vsakem koraku in v 

kateri je pomembna povezanost in medsebojni odnosi. Razlikujejo se le sorodstveni 

odnosi, pri učiteljih so to partner/soprog in otroci, pri učencih pa starši in bratje/sestre. Pri 

učencih je potrebno omeniti, da imajo pomemben vpliv prijatelji in vrstniki, ki z izbiro 

svojih dejavnosti in vtisi pogosto vplivajo na vrstnike, da se laţje odločijo za izbiro iste 

dejavnosti, saj na ta način učenci čutijo večjo pripadnost in kolektivnost. Skupno 

preţivljanje prostega časa jih povezuje in dodaja nove razseţnosti prijateljstva (tudi izven 

šolskih klopi). Omogoča nove teme pogovorov in včasih (zdravo) tekmovalnost, ki ţene 

učence k usvajanju novih izzivov. Naslednja skupna točka učiteljev in učencev je vpliv 

šole, seveda z dveh različnih vidikov; učenci se morajo učiti, narediti domačo nalogo, 

učitelji pa se morajo pripraviti na svoje delo (učne priprave, priprava didaktičnega 

materiala, poprava domačih nalog, ocenjevanje, udeleţevanje seminarjev, govorilne ure, 

roditeljski sestanki...). Ostali dejavniki, ki vplivajo na preţivljanje prostega časa učencev 
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so še dejavnosti v bliţini, cena dejavnosti, reklama in drugo, pri učiteljih pa dejavnosti v 

bliţini, prijatelji/vrstniki, starši, cena dejavnosti, reklama in drugo. 

 

 Kdo ima več prostega časa, učitelji ali učenci? 

Več prostega časa imajo učenci, saj jih 73% meni, da ga imajo ravno prav. Večina 

učiteljev (61%) meni, da imajo prostega časa premalo. To pomeni, da ima največ 

učiteljev (43%) od 1 do 2 prosti uri na delovni dan, učenci pa imajo prostega časa med 

tednom od 3 do 4 ure na dan (40%).  

 

 Ali naključno izbrane učne priprave na temo prosti čas vključujejo in uresničujejo vse 

zastavljene cilje, ki so predvideni v učnem načrtu za 4. razred? 

Naključne učne priprave, ki sem jih poiskala na internetu in dobila od učiteljice imajo 

načrtovane vse zastavljene cilje, vendar mislim, da pri primeru učnih priprav 1 in 3 

učenci preko zastavljenih dejavnosti lahko usvojijo cilje, pri učni pripravi številka 2 pa 

menim, da je preširoko zastavljena in ni dovolj poglobljena tema, v kateri se učenci 

»izgubijo« in ne znajo ločiti bistvenih podatkov oziroma sploh ni razvidno, kaj naj bi 

učenci točno spoznali. Šola, kot šola za ţivljenje, bi morala imeti poudarek na vseh 

vidikih prostega časa, za to pa je potreben čas in načrtovanje dejavnosti, kjer bi bili 

učenci bolj samostojni in bi do novega znanja prišli preko lastnih izkušenj, pogovorov v 

domačem okolju, raziskovanju, branju literature... Le na ta način bi bilo učenje efektivno, 

uspešno in resnično usvojeno. 



Prosti čas Barbara Lušina 

 

stran 64 
 

7 ZAKLJUČEK 

 

"Kdor se zaveda, kako hitro mineva čas, ne vzdihuje za njim,  

ker misli na čas, ki je pred njim." 

                         Rudi Kerševan 

 

Vsak posameznik ima svoj način preţivljanja prostega časa, pri katerem je pomemben 

lasten vpliv in svobodna izbira. Pri izbiri dejavnosti nas vodijo smiselnost, individualnost, 

kreativnost, raznovrstnost in ljubiteljstvo. Svobodna volja in posameznikova osebnost se 

oblikuje preko odraščanja, kjer smo obkroţeni z druţino, druţbenim okoljem in 

socializacijo s strani vzgojno-izobraţevalnih zavodov. Prosti čas je tema, pri kateri imajo 

učitelji zelo odprte moţnosti in lahko v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in 

ustvarjalnostjo, ter spoznavajo nove načine za posredovanje učne snovi. Prav tako lahko 

spoznanja o prostem času delujejo z vidika vzpodbujanja, preventive ali preprečevanja 

negativnih oblik vedenja in z vidika zdravljenja oziroma odpravljanja različnih oblik 

zasvojenosti in odklonov. Eden izmed spremljajočih dejavnikov, ki jih je mogoče 

odpraviti oziroma blagodejno vplivati nanj z izbiro pravih dejavnosti v prostem času, je 

tudi stres. Naše osebno zadovoljstvo in uspeh na vsakem področju ţivljenja sta odvisna 

od naše sposobnosti najti tisto sprostitveno dejavnost, skozi katero bomo zadovoljili svoje 

potrebe in interese. Ko se učitelj zaveda vseh teh dejavnikov, potem tudi ve, kako 

pomembno je nameniti dovolj časa spoznavanju prostega časa in pozitivno vplivati na 

doţivljanje in razmišljanje vsakega človeka, da se razvije v zrelo in odgovorno osebo. 

Kakovostno preţivljanje prostega časa bo vsakemu posamezniku v oporo skozi celotno 

ţivljenje, saj ko se enkrat nauči, kako preţivljati prosti čas, bo to znal za vedno, kljub 

temu, da se bodo spreminjale okoliščine, druţba, dejavnosti in sam namen aktivnosti. 

Dolţnost nas učiteljev je, da se izobrazimo primerno zahtevam učnega načrta, saj lahko le 

s tem zagotovimo kvalitetno podajanje učne snovi svojim učencem, teme pa ne smemo 

jemati preveč zlahka in samoumnevno. Prosti čas je način socializacije in vključevanje v 

širšo druţbo.  

Pri izdelavi diplomskega dela sem prišla do naslednjih zaključkov: cilji v učnem načrtu so 

dovolj široko zastavljeni, vzgoja za prosti čas pa bi morala postati splošno načelo, pri 

vseh predmetih šolskega programa, saj to pomeni pravilno usmerjanje učencev v osebno 
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in druţbeno preţivljanje prostega časa. Pri analizi učnih načrtov in naključnih učnih 

priprav sem ugotovila, da je potrebno dobro poznavanje teme in poglobitev znanja, saj 

kljub navedbam nekaterih ciljev le te niso posredovani učencem.  

Učenci četrtih razredov in učitelji prosti čas pojmujejo zelo podobno, kar je pomembno 

pri posredovanju učne snovi in usvajanju le te, prav tako se oboji strinjajo, da je glavna 

funkcija prostega časa razvedrilo in zabava, saj nam današnji način ţivljenja ne dopušča 

ravno veliko prostega časa, zato si moramo prosti čas osmisliti in znati uţivati v njem. 

Koliko prostega časa imamo, je teţko reči, zavedati pa se moramo, da je v prvi vrsti 

vaţna kvaliteta in ne kvantiteta. Rezultati kaţejo, da imajo učenci več prostega časa, kar 

je razumljivo, saj imajo manj obveznosti in drugačen tempo ţivljenja, kot učitelji. Pri 

izbiri dejavnosti je najpomembnejša lastna volja vsakega posameznika, šele nato vpliv 

druţine, druţinskih članov in prijateljev ali vrstnikov. Anketirani zelo različno preţivljajo 

prosti čas, pomembno pa je, da so rezultati pokazali, da je velik odstotek učencev 

zadovoljnih s preţivljanjem prostega časa. Nekaj je takih, ki bi se še dodatno športno 

udejstvovali, več časa bi radi preţiveli v naravi in s prijatelji, nekateri bi obiskovali 

različne tečaje in imeli domačo ţival. Vseh teh aktivnosti ne morejo izvajati zaradi 

prepovedi s strani staršev, zaradi pomanjkanja časa ali ker enostavno ni primernih 

pogojev. Učenci so se o prostem času učili, spoznali pa so, kaj je prosti čas, kako ga 

najbolje izkoristiti, kakšne so različne moţnosti za preţivljanje in da je to zelo pomemben 

čas našega vsakdana. Učitelji so glede učnih ciljev skladni, da so vsi navedeni cilji enako 

pomembni. Spoznala sem tudi, da je največ ur za obravnavo prostega časa namenjeno 

ravno pri druţbi, ne smemo pa pozabiti na medpredmetno povezovanje, širjenje pogledov 

in poglabljanje teme skozi vsa leta izobraţevanja in pri vseh učnih predmetih. Učenja za 

ţivljenje ni nikoli preveč. 
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9  PRILOGE 

 

 anketni vprašalnik za učitelje 

 anketni vprašalnik za učence 
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Sem Barbara Lušina, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Pripravljam diplomsko delo na temo PROSTI ČAS, zato vas prosim, da natančno in 

odkrito izpolnite vprašalnik in mi s tem pomagate, da pridem do potrebnih podatkov. 

Anketa je anonimna, rezultati bodo uporabljeni izključno v študijske namene.  

 

1. Spol:  
 

 ţenski  

 moški  

 

2. Kaj je za vas PROSTI ČAS?   
 

  

 

 

3. Prosim, razvrstite načine preţivljanja prostega časa po pomenu od najbolj 

pomembnega do najmanj pomembnega (številka 1 pomeni najbolj pomemben, 

številka 10 pa najmanj pomemben).  

 

počitek      

razvedrilo      

rekreacija in šport      

preţivljanje skupnega časa z druţino      

delo na vrtu in v okolici hiše, stanovanja      

osebna rast, razvoj osebnosti      

druţenje s prijatelji      

kulturna dejavnost      

politična dejavnost      

drugo      

 

Drugo:  

  

 

4. Koliko prostega časa imate?  
 

 premalo  

 ravno prav  

 preveč  

 

5. Koliko ur prostega časa imate najpogosteje med tednom?  
 

 manj kot 1 uro  

 1 – 2 uri  

 3 – 4 ure  

 5 ur ali več  

 Drugo: 
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6. Kdo ali kaj najbolj vpliva na vaš prosti čas? (označite največ 3 odgovore)  
 

 sam  

 bratje, sestre  

 otroci  

 partner, soprog  

 starši  

 prijatelji in vrstniki  

 šola  

 dejavnosti, ki so v bliţini  

 cena dejavnosti  

 reklama (prepoznavnost)  

 Drugo:  

 

 

7. Kako pomembni se vam zdijo našteti učni cilji pri posredovanju teme o prostem 

času? (ocenite vsak cilj tako, da napišete pred njim ustrezno številko: 4 – zelo 

pomemben, 3 – pomemben, 2 – manj pomemben, 1 - nepomemben)  

 

Spoznajo čim več različnih prostočasnih dejavnosti.      

Razumejo pomen prostega časa.      

Raziskujejo načine preţivljanja prostega časa otrok.      

Vrednotijo različne načine preţivljanja prostega časa z vidika 

različnih človekovih potreb (po počitku, sprostitvi, igri, druţenju, 

ustvarjanju, osebni rasti...).    

  

 

 

8. Koliko učnih ur pribliţno namenite temi Prosti čas pri druţbi in koliko pri drugih 

predmetih?  

 

 1 

Druţba:   

 

 

 SLJ MAT ANG NIT ŠVZ LVZ GVZ 

Število ur:               
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ANKETA 

 

Sem Barbara Lušina, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Pripravljam diplomsko delo na temo PROSTI ČAS, zato te prosim, da natančno in odkrito 

izpolniš vprašalnik in mi s tem pomagaš, da pridem do potrebnih podatkov.  

Anketa je anonimna, rezultati bodo uporabljeni izključno v študijske namene. 

 

1. SPOL (obkroţi):  M  Ţ 

 

2. Kaj je zate PROSTI ČAS?  

 

 

 

 

3. Kaj je po tvojem mnenju glavni namen prostega časa? (obkroţi največ 5 odgovorov) 

a. spanje 

b. gledanje tv 

c. branje knjig, revij 

d. učenje 

e. brskanje po intenetu, igranje na računalnik 

f. igra 

g. druţenje s prijatelji, vrstniki 

h. druţenje z druţino 

i. ukvarjanje s športom 

j. nič 

k. drugo (napiši): _____________ 

 

4. Koliko prostega časa imaš? 

a. premalo 

b. ravno prav 

c. preveč 

 

5. Koliko ur prostega časa imaš na dan med tednom? 

a. manj kot 1 uro   b. 1 – 2 uri  

c. 3 – 4 ure    d. 5 ur ali več 
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6. Kako ti najraje preţivljaš prosti čas? Napiši 5 dejavnosti. 

 

 

 

 

7. Kaj bi v prostem času še rad/a počel/a, pa tega ne moreš? Zakaj ne? 

 

 

 

 

8. Kdo ali kaj vpliva na tvoje preţivljanje prostega časa? (obkroţi največ 3 odgovore) 

a. sam 

b. bratje, sestre 

c. starši 

d. prijatelji in vrstniki 

e. šola 

f. dejavnosti, ki so v bliţini 

g. cena dejavnosti 

h. reklama (prepoznavnost) 

i. drugo (napiši):_______________ 

 

9. Ali ste se pri pouku učili o prostem času? 

a. da 

b. ne 

c. ne vem 

 

10. Če je odgovor da, napiši, kaj si se naučil/a? 

 

 

 

 

 

 


