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IZVLEČEK 

 

Gibalna/športna aktivnost ima pomembno vlogo v razvoju otroka, za ustrezen učinek na 

razvoj in zdravje pa mora biti »dozirana« v ustrezni količini in intenzivnosti. Naloga vseh, ki 

se ukvarjamo z otroki, je, da se zavedamo pomena gibalne/športne aktivnosti na celostni 

razvoj otrok, zdravje otrok in kasneje odraslih ter da se zavedamo problematike 

gibalne/športne neaktivnosti. Zaradi razvoja moderne tehnologije postaja družba sedeča in vse 

manj aktivna. Otroke moramo spodbujati h gibalnim/športnim aktivnostim, te pa naj bodo 

ustrezno prilagojene, dovolj dolge, ne prekratke, dovolj intenzivne in dostopne. Otroci 

posledično razvijajo gibalne sposobnosti, se celostno razvijajo, krepijo zdravje, telo in 

samopodobo. Obstaja velika verjetnost, da bo aktiven otrok tudi aktiven odrasel.  

Z magistrskim delom smo želeli analizirati količino in intenzivnost gibalne/športne aktivnosti, 

gibalne sposobnosti otrok, starih od 6 do 9 let, jih primerjati glede na spol in starost. Gibalne 

sposobnosti smo preverjali s testi: skok v daljino z mesta, test sestavljanja votlih kock, hoja 

skozi obroč nazaj, test flamingo, plosk spredaj-zadaj in tek na 300 m. V raziskavo smo 

vključili 951 otrok, pri katerih smo testirali gibalne sposobnosti. Na podvzorcu 56 merjencev 

smo z merilniki pospeška 5 dni merili količino in intenzivnost gibalne/športne aktivnosti. Za 

sodobnejši pristop merjenja količine in intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti z merilnikom 

pospeška smo se odločili, ker nam na ta način dobljeni podatki dajejo natančnejši uvid v 

stanje, kje se nahajamo, kot samoocenjavalne metode, ki so se jih posluževali v preteklosti. 

Podatke smo preverjali z zastavljenimi hipotezami, ki smo jih preverjali s t-testom in 

Pearsonovim korelacijskim koeficientom. Ugotovili smo, da količina gibalne/športne 

aktivnosti ne narašča s starostjo otrok. Za visoko intenzivnost gibalne/športne aktivnosti 

obstajajo razlike med spoloma, pri ostalih kategorijah intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti 

pa razlik med spoloma ni. Dečki dosegajo boljše rezultate pri testih gibalnih sposobnosti kot 

deklice (z izjemo testa sestavljanja kock) in niso dlje časa srednje/visoko intenzivno 

gibalno/športno aktivni v vseh starostnih kategorijah merjencev. Intenzivnost gibalne/športne 

aktivnosti ne upada s starostjo otrok. Ugotovimo, da ni statistično pomembnih razlik v 

povezavi med neaktivni merjenci in nižjimi gibalnimi sposobnostmi ter v povezavi med 

srednje/visoko intenzivno gibalno/športno aktivnimi merjenci in višjimi gibalnimi 

sposobnostmi. 

KLJUČNE BESEDE: količina, kakovost, gibalne sposobnosti, gibalna/športna aktivnost  



Kupec, L . (2016). Povezanost med količino in intenzivnostjo gibalne/športne aktivnosti ter gibalnimi 

sposobnostmi otrok starih od 6 do 9 let. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.  

IV 
 

RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY AND INTENSITY OF PHYSICAL/SPORT 

ACTIVITY AND MOTORIC ABILITIES OF 6 TO 9 YEARS OLD CHILDREN  

 

ABSTRACT 

Physical activity plays an important role in the development of a child. In order to have the 

intended effect on the child, it has to be properly structured. The duty of educators is to be 

aware of the significance of physical activity on the child’s overall development process and 

health, as well as to raise awareness of the more and more common problem amongst children 

– physical inactivity. Due to development of technology, the public has become more static 

and therefore increasingly inactive, which is why it is everyone’s task to motivate children to 

engage in physical activities, which are suited to their abilities, correctly structured and easily 

accessible to the child. The effects of living an active childhood develop physical abilities as 

well as overall development, maintaining a healthy lifestyle and establishing a positive self-

image. There is a high probability that a physically active adolescent will make the transition 

into a physically active adult. 

The aim of this master’s degree is to analyze physical abilities of children between the ages of 

6 to 9 and compare them by gender, quantity and intensity of physical activity. In order to 

collect the data, we monitored children’s results in various activities, such as standing broad 

jump, cube insertion, backward polygon, Flamingo test, hand clapping and 300 meters run. A 

Research has been carried out on 951 children, who have had their physical abilities analyzed. 

On the subsample of 56 participants we have also measured the quantity and intensity of 

physical activity with the help of an accelerometer. We decided to go with the advanced 

approach, using an accelerometer, in order to get a more accurate perspective on the topic 

than if we were to use the obsolete, self-assessing methods, used in the past. We have checked 

the data using set hypotheses, which were processed with OriginPro8 and Microsoft Excel 

2010 and verified using a t-test and Pearson product-moment correlation coefficient. 

We have determined that the quantity of physical activity does not ascend as children become 

older. Apart from the high intensity physical activities, there have been no instances of 

distinctions in results between genders. Boys tend to rank higher on the physical fitness tests, 

with the exception of cube insertion test. The results have also shown that boys in all age 



Kupec, L . (2016). Povezanost med količino in intenzivnostjo gibalne/športne aktivnosti ter gibalnimi 

sposobnostmi otrok starih od 6 do 9 let. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.  

V 
 

groups do not pursue medium to high intensity physical activities for longer periods of time. 

The intensity of physical activity does not decline with the increase in children’s age.  

We have established a conclusion that there are no statistically significant differences when 

comparing inactive participants and participants with low physical fitness level as well as in 

conjunction with participants with medium or high intensive physical fitness level. 

 

KEY WORDS: quality, intensity, physical/sport activity, motor ability 
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1 UVOD 

 

Gibalna aktivnost je človeku nekako položena v zibelko. Majhen otrok se začne zelo zgodaj 

spontano, refleksno gibati, preko gibanja raziskuje svojo okolico in svet.  

Potreba po gibanju je ena temeljnih potreb otroka v zgodnjem otroštvu (Videmšek in Pišot, 

2007). Gibanje ima pomembno vlogo pri razvoju otroka, vendar sedeča družba prepogosto 

pozablja nanj oziroma ga zapostavlja.  

 

Gibalna/športna aktivnost je za skladen razvoj otroka nujno potrebna. Naša dolžnost je, da jo 

zagotavljamo v ustrezni količini in kakovosti (Pišot in Jelovčan, 2006). Če želimo otrokom 

ponuditi veliko kakovostnih in raznolikih gibalnih spodbud, potem moramo zapustiti udobje 

domačega naslonjača in tvegati. Tvegati v smislu, da otroka spustimo na ulico, v gozd, v 

naravo, da bo lahko gibalno/športno aktiven, da se bo igral zunaj v vseh letnih časih in ga ne 

skušamo zavarovati pred vsemi »nevarnostmi« današnjega časa (Pišot in Šimunič, 2009). 

Ravno ta hiperprotektivna vzgoja otrokom prepreči marsikatero gibalno izkušnjo, ki bi jim 

sicer lahko koristila v razvoju in pri samem napredku. Da v razvoju napredujemo, moramo 

postopno osvajati določene faze; ko dosežemo eno, napredujemo naprej. Tako uvajamo in 

izvajamo tudi gibalne/športne aktivnosti. Samo ustrezno prilagojena, redna, dovolj dolga 

gibalna/športna aktivnost ima dolgoročen in pozitiven vpliv na življenje otrok in kasneje 

odraslih. Če želimo doseči dolgoročnejše spremembe, moramo vplivati tako na otroke kot tudi 

na odrasle. Gibalno/športno aktiven otrok bo svoje navade prenesel v dobo mladostništva in 

kasneje v obdobje odraslosti. Aktivni odrasli bodo navdušenje za šport prenašali na svoje 

naslednike. Odraslim je zdravje pogosto pomembna vrednota in športna/gibalna aktivnost je 

ena od teh, saj ima pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja. Tako je krog prenosa sklenjen: 

odrasli na otroka, otrok v svojo odraslo dobo, ta pa kasneje na svoje naslednike. Opazimo 

lahko še večji pomen, ki ga ima ustrezna gibalna/športna aktivnost na posameznika in zdravje. 

Če nadaljujemo in razmišljamo dalje ter v ta krog namesto gibalne/športne aktivnosti 

umestimo gibalno/športno neaktivnost, se nam kaj kmalu porušijo ravnovesje, napredek v 

razvoju, zdravje, ostanemo brez prenosa aktivnosti na mlajše oziroma potomce, saj vemo, da 

se začne razvoj otroka ravno v primarni celici, v družini. To pa ni edina težava, na katero 

lahko naletimo ob gibalni/športni neaktivnosti.  
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Brez ustrezne gibalne/športne aktivnosti tudi ne bomo razvijali gibalnih sposobnosti, ki 

določajo gibalno stanje človeka. Z njihovo pomočjo lahko opravimo določeno gibalno nalogo, 

saj so te odgovorne za izvedbo gibov (Videmšek in Pišot, 2007). Stanje gibalnih sposobnosti 

pri nas spremljamo s pomočjo športnovzgojnega kartona. Analiza gibalnih sposobnosti otrok 

in mladine od leta 1970 do leta 2007 kaže na pomembno slabše razvite gibalne sposobnosti. 

Zadnja leta beležimo pri 7 in 8 let starih učencih, zlasti pri dekletih, na testiranju za 

športnovzgojni karton pozitivni napredek (Planinšec, Pišot in Fošnarič, 2007). Upad gibalnih 

sposobnosti je še dodaten razlog, poleg že naštetih, da načrtno spremljamo in merimo gibalno 

stanje naših otrok ter da smo se lotili naše raziskave. V magistrskem delu bomo ugotavljali 

povezave med gibalnimi sposobnostmi ter količino in intenzivnostjo gibalne/športne 

aktivnosti otrok v prvih letih šolanja.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

Gibanje je izrednega pomena, saj omogoča v dobi obraščanja celostni razvoj otroka. V odrasli 

dobi ohranjamo s pomočjo gibanja svoje telo aktivno in zdravo, gibanje nam omogoča tudi 

zmanjševati posledice stresa, nudi nam še veliko pozitivnih učinkov, pa vendarle ni tako v 

ospredju, kot bi si želeli.  

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

 

V teoretičnem delu bomo opredelili gibalne sposobnosti, opisali bomo gibalno/športno 

aktivnost ter opredelili intenzivnost in količino gibalne/športne aktivnosti, da ta nudi želene 

učinke. Pojasnili bomo razloge za izbor metode merjenja gibalne/športne aktivnosti in 

gibalnih sposobnosti.  

Gibanje je ena od naših potreb, ki je zapisana v genih. Človek se začne gibati že ob spočetju 

in se do smrti ne ustavi več. Že Hipokrat (460–370 pr. n. št.) je, kot koristno za zdravje, 

predlagal zmerno intenzivnost gibalne aktivnosti.  

Naše telo je namenjeno nenehni menjavi gibanja (aktivnosti) in počitka, skozi celotno naše 

življenje (Israel, 1995, v Ažman, 2002). Gibalna/športna aktivnost je človeku položena v 

zibelko. Žal se zaradi sodobnega načina življenja, uporabe informacijske tehnologije in 

hitrega tempa gibalna/športna aktivnost vse bolj pomika v ozadje. Učinki gibalne/športne 

aktivnosti na razvoj in telo ostajajo enako pomembni kot v preteklosti, če ne celo bolj, saj je 

zdravje vrednota, ki jo ljudje bolj cenijo.  

 

2.2 Gibalne/športne aktivnosti  

 

V magistrskem delu bomo za ustreznejše razumevanje gibalne aktivnost uporabljali termin 

gibalna/športna aktivnost.  

»Izraz gibalna/športna aktivnost je splošni izraz, ki vključuje kakršnokoli gibanje, ki se odraža 

v večji energetski porabi, kot je značilna za mirovanje. Šport se mnogokrat (neustrezno) 

uporablja namesto gibalne/športne aktivnosti, saj predstavlja le tisti del, ki vključuje 

sestavljeno in strukturirano gibalno/športno aktivnost, ki je običajno nadzirana in katere 

vodilo je ohranjanje ali razvijanje motorične učinkovitosti s ciljem doseganja športnega 
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rezultata. V želji, da se izboljša raven gibalno/športno aktivne populacije in s tem prispeva k 

izboljšanju njihovega zdravstvenega statusa, splošnega počutja in pripravljenosti, pa je 

pomembno vključevati in obravnavati vse načine in oblike gibalne/športne aktivnosti (gibanje 

med delom, doma in v prostem času) kakor tudi šport. V tem kontekstu je gibalna/športna 

aktivnost najbolj ustrezen termin.« (Pišot, 2004, str. 25)  

 

Gibalna/športna aktivnost predstavlja pomemben dejavnik zdravja otrok, pomembno vpliva 

na razvijanje njihovih psihomotoričnih sposobnosti in znanj. Posredno vpliva tudi na 

kognitivni razvoj (senzorični razvoj, razvoj mišljenja, pridobivanje teoretičnih pojmov in 

znanj) in čustveno-socialni razvoj: pozitivno podobo o samem sebi in socializacijo (Pišot, 

2008, str. 39). 

 

Gibalna/športna aktivnost vključuje kakršnokoli gibanje, ki se odraža v večji energetski 

porabi, kot je značilna za mirovanje (Pišot, 2004). Omenjena aktivnost predstavlja pomemben 

dejavnik zdravja otrok in mladostnikov. Posredno pomembno vpliva na razvijanje otrokovih 

psihofizičnih sposobnosti in znanj (Pišot, Plevnik in Šimunič, 2010). Gibalno/športno 

aktivnost različni avtorji opredeljujejo z definicijo: »Gibalna aktivnost je vsaka aktivnost, ki 

pospeši srčni utrip in povzroči zasoplost za nekaj časa. Lahko se izvaja v športu, igri s 

prijatelji, pri hoji v šolo. Gibalna aktivnost so torej živahna hoja, rolanje, kolesarjenje, 

plesanje, rolkanje, plavanje, igranje nogometa, košarka in tudi druge vsakodnevne gibalne 

aktivnosti.« (Robert, Tynjӓlӓ in Komkov, 2004, str. 91). Poznamo veliko načinov aktivnega 

druženja. Tovrstne aktivnosti omogočajo tudi zadovoljitev potreb po druženju, saj potekajo v 

različnih oblikah. Pišot in Završnik (2005) opredelita gibalno/športno aktivnost kot 

individualno in/ali skupinsko gibalno in/ali športno aktivnost, ki lahko poteka v šoli, v 

prostem času ali z namenom opravljanja vsakodnevnih poti (v službo, kino, na obisk ipd.). Ta 

oblika aktivnosti vključuje vse oblike gibanja, pri katerih se porablja energija in poteka s 

pomočjo skeletnih mišic. Pangrazi (2000) je gibalno/športno aktivnost opredelil kot vsako 

aktivnost, ki se proizvaja s krčenjem skeletnih mišic in bistveno poveča porabo energije.  

Pri gibalni/športni aktivnosti imejmo v mislih, da je ustrezna tista, ki prinaša največji užitek, 

otroci se ob njej duševno in telesno sprostijo. Neustrezno prilagojene, prezahtevne in enolične 

aktivnosti lahko prinesejo otrokom več škode kot koristi. Privedejo lahko do negativnih 

vplivov na razvoj in psihično počutje (Koprivnikar, 2004). 
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Pišot in Završnik (2005) navajata smernice, ki naj bi jih upoštevali pri postavitvi programa 

ustrezne gibalne/športne aktivnosti otrok. Gibalna/športna aktivnost naj bo: 

 primerna (da je prilagojena glede na otrokove interese, želje in potrebe); 

 zdrava (da upošteva razvojne posebnosti in sposobnosti otroka, je primerna glede na 

starost, obseg in intenzivnost, spodbudi nadgradnjo otrokove gibalne učinkovitosti); 

 dostopna (s časovnega, prostorskega in finančnega vidika); 

 redna (v ustrezni vsebini, obsegu in intenzivnosti naj se izvaja vsak dan); 

 varna (zagotovimo pogoje, da je tveganje za poškodbe minimalno); 

 zabavna (upoštevamo želje, potrebo po sprostitvi in razbremenitvi). 

 

Redno ukvarjanje z gibalno/športno aktivnostjo izzove v posamezniku številna ugodja in 

pozitivne čustvene odzive (Berčič, 2010). Pomembna je tudi kvaliteta podanih vsebin: svoje 

vrednosti naj ne išče v doseženem rezultatu (ne glede na to, ali gre za gibalna znanja ali 

sposobnosti), ampak v izpostavljanju kvalitete samega procesa. To bomo zagotovili z 

načinom in pristopom, ki ga uporabimo pri delu z otrokom (Pišot in Sever, 2002, str. 165). Za 

skladen razvoj otroka je gibalna/športna aktivnosti nujno potrebna in smo jo (tako starši kot 

tisti, ki delamo z otroki) dolžni zagotavljati kvalitetno in v ustrezni količini.  

Eden izmed najpomembnejših razlogov za gibalno/športno aktivnost je, da navajamo otroke 

na aktiven življenjski slog, ki ga lahko ponotranjijo in prevzamejo v kasnejših življenjskih 

obdobjih (Sallis, McKenzie, Kolody, Lewis, Marshal in Rosengard, 1999; Cavill idr., 2001).  

Pri gibalnih/športnih aktivnostih je pomembno otrokovo zanimanje za gibanje, veselje do 

gibanja, občutek, da je sposoben izvajati določene gibe oziroma vaje. Pomembno je tudi 

okolje, v katerem otrok biva, saj otroka pri gibanju spodbuja ali zavira (Haug, 2008). Brez 

spodbudnega okolja otrok, kljub odličnim dednim zasnovam, ne bo mogel razviti gibalnih 

sposobnosti. Poleg okolja so pomembne tudi dostopnost same gibalno/športne aktivnosti, 

bližina te aktivnosti in časovna dostopnost. Gibalna/športna aktivnost je pogosto preveč 

oddaljena, tako s prostorskega in časovnega vidika, kot tudi z vidika ustreznih sredstev (Pišot 

in Završnik, 2004).  

 

Težavo predstavlja tudi gibalna/športna neaktivnost današnje populacije otrok. Opazimo celo, 

da količina gibalne/športne aktivnost v nekaterih razvitejših državah in pri posameznih 

skupinah močno upada. Vse zaradi posledice uporabe vrhunske tehnologije in naše družbe, ki 
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je izrazito industrializirano in informacijsko podprta (Mišigoj - Duraković, 2003). World 

Health Organization (2002) navaja, da je med mladimi vse več takšnih, ki niso dovolj aktivni, 

da bi njihovo gibalno/športno aktivnost lahko dojemali v funkciji krepitve ali vsaj varovanja 

zdravja.  

2.3 Gibalne sposobnosti 

 

Zasledimo, da Bouchard in Shepard (1994) ločujeta sposobnosti glede na srčno-žilne 

sposobnosti in sposobnosti, vezane na zdravje. Med slednje uvrščamo morfološke, mišične, 

srčno-dihalne in metabolične komponente. Srčno-žilne sposobnosti predstavljajo sposobnost 

dihalnega in srčno-žilnega sistema, ki naj bi preskrbel mišice s kisikom med samo 

gibalno/športno aktivnostjo.  

 

Gibalne sposobnosti so sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo naših gibov, gibalnih nalog, 

da nekaj zmoremo narediti, in določajo gibalno stanje človeka. So skupek notranjih 

dejavnikov, ki so odgovorni za razlike v gibalni učinkovitosti. Gibalne sposobnosti so naravne 

danosti človeka in so odgovorne za izvedbo človekovega gibanja (Pistotnik, 2011). 

 

Gibalne sposobnosti so v neki meri prirojene, v neki pridobljene, kar pa ne velja enako za 

vsako posamezno gibalno sposobnost. Že ob rojstvu so nam dane osnovne zasnove, ki 

določajo stopnjo, do katere se te sposobnosti lahko razvijejo, ob predpostavki, da gre za 

normalno rast in razvoj. Ob ustrezno povečani gibalni aktivnosti lahko dane možnosti tudi 

presežemo, saj niso vse sposobnosti prirojene v enaki meri (Pistotnik, 2011).  

 

Na razvoj gibalnih sposobnosti in izboljšanje motoričnih spretnosti se skušamo vplivati in 

delovati nanje z osnovnimi sredstvi motorike, kot so naravne oblike gibanja, elementarne igre 

in gimnastične vaje (Pistotnik, 2011).  

Pišot in Zurc (2005) navajata, da je prvi pogoj, da bo otrok razvijal gibalne sposobnosti, da je 

deležen zadostne količine gibalne/športne aktivnosti. Hkrati opozarjata, da otrok, kljub 

odličnim dednim osnovam, ne more razviti gibalnih sposobnosti, če nima priložnosti, da bi jih 

razvil.  

Razvoj gibalnih sposobnosti poteka neprekinjeno, vendar so lahko zanj značilna občasna 

obdobja stagnacij ali celo upadanja (Pišot in Planinšec, 2005). Razvoj gibalnih sposobnosti je 
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eden od pomembnejših delov gibalnega razvoja, ki pa ne poteka pri vseh enako intenzivno in 

v točno določeni starosti. Potek razvoja gibalnih sposobnosti ni enak za vse sposobnosti. 

Razvijajo se skozi daljše časovno obdobje, nekatere dosežejo najvišjo raven prej, druge 

pozneje.  

Gibalne sposobnosti imajo pri posameznikih različno raven razvitosti, do določene mere jih 

lahko pridobimo z vadbo in načinom življenja (Pistotnik, 2011).  

 

Od poteka telesnega razvoja je odvisna tudi večina gibalnih sposobnosti. Odstopa le 

gibljivost, ki jo razvijamo že od malega (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002).  

 

Višja kot je raven sposobnosti, uspešnejši bodo učenje, usvajanje, izvajanje in uporabljanje 

novih gibalnih spretnosti. Na drugi strani pa prenizka raven gibalnih sposobnosti zmanjšuje 

možnost uspešnega učenja gibalnih spretnosti. Otrok pridobiva skozi gibalni razvoj gibalne 

kompetence, kar vpliva tudi na druga področja (Pangrazi, 2000). Otrok z uspehom na 

gibalnem področju nadomesti morebitne primanjkljaje na drugem področju (Marjanovič 

Umek, 2004).  

 

Otrok usvaja gibalne sposobnosti v treh stopnjah (Pišot in Planinšec, 2005):  

 stopnja stabilnosti; 

 stopnja lokomotorike; 

 stopnja manipulacije. 

 

Pri stabilnostnih spretnostih razvijamo koordinacijo do te mere, da lahko izvedemo nalogo v 

stabilnem položaju (otrok se postavi na rolerje in hodi z njimi po travi). Pri lokomotoričnih 

spretnostih je pomemben cilj, ne pa kvaliteta (otrok se rola po ravni asfaltni površini). Pri 

manipulaciji sta pomembna cilj in kvaliteta. V tej fazi otrok manipulira z usvojenim znanjem 

(rolanje po različnih terenih) (Tancig, 1987). 

V razvoju se otroci srečujejo z vedno novimi zahtevami, z učenjem novih, zahtevnejših 

gibalnih vzorcev. To je v veliki meri pogojeno z ravnijo gibalnih sposobnosti, ki so temelj za 

izvajanje različnih gibalnih spretnosti. V raziskavah, v katerih so proučevali in spremljali 

gibalne sposobnosti mlajših otrok, so predstavljene ugotovitve, ki kažejo poslabšanje stanja 
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splošnega gibalnega statusa slovenskih otrok (Rajtmajer, 1993; Strel, Kovač, Jurak, Starc in 

Leskovšek, 2007; Završnik in Pišot, 2007).  

Gibalna sposobnost šolskih otrok ne upada zaradi enega dejavnika. Gre za kombinacijo 

različnih dejavnikov, ki se dopolnjujejo, delujejo v soodvisnosti, v spiralnem modelu, v 

katerem pomeni končni dejavnik ponovno spodbudo za ponovno slabše stanje na višji ravni. 

Pomanjkanje gibanja, prekomerna telesna teža, nizka raven gibalnih kompetenc, neracionalna 

gibalna/športna aktivnost, prekomerna poraba energije, hitra utrujenost, negativna telesna 

samopodoba, slaba gibalna samopodoba, slaba kakovost življenja, odtujevanje od družabnih 

aktivnosti itd. So konkretni kazalniki vse številnejše neaktivne populacije otrok in 

mladostnikov (Pišot in Šimunič, 2009, str. 36). 

 

Človekovo gibalno učinkovitost opredeljuje šest gibalnih in funkcionalnih sposobnosti:  

 

GIBALNE SPOSOBNOSTI: 

 moč; 

 koordinacija gibanja; 

 ravnotežje; 

 gibljivost; 

 hitrost,  

 preciznost. 

FUNKCIONALNA SPOSOBNOST: 

 vzdržljivost (Pistotnik, 2011). 

 

Od teh imajo koordinacija gibanja, moč in ravnotežje ključni pomen za realizacijo gibalnih 

nalog in predstavljajo filter, ki omogoča ali oteži izvedbo nalog (Pišot in Planinšec, 2005).  

 

2.3.1 Moč 

 

Moč predstavlja osnovno gibalno spodobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri uporu, 

premagovanju zunanjih sil (Pistotnik, 1999). Pri vsakem človeškem gibu potrebujemo moč, 

zato je zelo pomembna v gibalni/športni aktivnosti, športni praksi (Kapelj Gorenc, 2002). Za 

človeka je moč skupek sile in hitrosti, brez nje ni gibanja. Ločimo eksplozivno, statično in 
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repetitivno moč. Eksplozivna moč je sposobnost za začetni maksimalni pospešek telesa (start, 

skok, met). Razvijamo jo lahko le v manjši meri, saj je stopnja prirojenosti moči sorazmerno 

visoka. Statična moč nam omogoča dolgotrajno napenjanje mišic pod obremenitvijo in 

vztrajanje v zadrževanju položaja. Za razliko od eksplozivne moči lahko na statično moč 

precej vplivamo in spodbujamo njen razvoj (stopnja prirojenosti je nizka). Repetitivna moč je 

sposobnost, ki poteka na osnovi dlje trajajoče dejavnosti, pri kateri prihaja do izmeničnega 

krčenja in sproščanja mišic. Tudi pri repetitivni moči je stopnja prirojenosti nizka. Pojavne 

oblike se po topološkem merilu delijo še na moč rok, nog in trupa (Videmšek in Pišot, 2007). 

Genetska pogojenost in okolje, vključno z gibalno/športno aktivnostjo, vplivata na vse oblike 

moči (Strel, Kovač, Rogelj, Leskošek, Jurak, Starc idr. 2003b).  

 

2.3.2  Koordinacija 

 

Koordinacija je gibalna sposobnost, ki omogoča učinkovito oblikovanje in izvajanje 

zahtevnih gibalnih nalog. Opazna je pri časovnih, dinamičnih in prostorskih dejavnikih 

gibanja.  

Koordinacija gibanja je zelo povezana z izražanjem ostalih gibalnih sposobnosti, ki morajo 

biti primerno razvite, da se lahko izrazi na višji ravni tudi koordinacija gibanja.  

Pomembno vlogo pri pojmovanju gibalnega prostora ima sposobnost koordinacije gibanja, ki 

posega tudi na druga področja razvoja otroka: čustveno, socialno in spoznavno. V primeru, da 

otrok nima ustrezno razvitih koordinacijskih sposobnosti, bo zelo počasi pridobival nove 

gibalne vzorce in bo ves čas iskal našo pomoč, podporo, v dejavnostih bo negotov. Zato je 

pomembno, da otrokom ponudimo izvajanje različnih naravnih oblik gibanja, osnovne 

elemente različnih športov v začetni fazi učenja, ob pomoči športnih pripomočkov in igral. 

Tako se različne oblike gibanja postopno avtomatizirajo in shranijo v gibalnem spominu. To 

potem predstavlja otrokov potencial za lažje pridobivanje novih gibalnih izkušenj (Videmšek 

in Jovan, 2002).  

2.3.3 Ravnotežje 

 

Ravnotežje je gibalna sposobnost, ki nam omogoča, da vračamo s kompenzacijskimi gibi telo 

v ravnotežni položaj telesa v prostoru, če je porušen. Sila, ki ruši, in sila, ki vzpostavlja 

ravnotežje, morata biti enaki, sicer se ravnotežje poruši v smer močnejše sile (Pistotnik, 

2011). Ravnotežje vpliva na normalen razvoj gibalnih sposobnosti, zato ga začnemo razvijati 
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že pri mlajših otrocih. Dokončno se razvije do 15. leta starosti. Center za ravnotežje se nahaja 

v srednjem ušesu, ki skupaj s čutili za vid in sluh sintetizira informacije za oblikovanje 

kompenzacijskih programov (Videmšek in Pišot, 2007). Ločimo statično (ravnotežni položaj 

ohranjamo v mirovanju) in dinamično ravnotežje (ravnotežni položaj ohranjamo v gibanju 

(Strel idr., 2003b).  

 

2.3.4 Gibljivost 

 

Gibljivost je gibalna sposobnost, s katero dosegamo maksimalne obsege gibov v posameznih 

sklepih in sklepnih sistemih. Izboljšujemo jo lahko z doseganjem maksimalnih amplitud, pri 

tem moramo paziti, da je obremenjena oz. izpostavljena mišica popolnoma sproščena 

(Pistotnik, 1999). Gibljivost je večdimenzionalna sposobnost, delimo jo na aktivno in 

pasivno, dinamično in dosežno ter sklepno in telesno (Strel idr., 2003a). 

Odvisna je od prirojenih in ostalih dejavnikov, ki so notranji in zunanji. Notranji so povezani 

z delovanjem človeškega telesa (morfološki, anatomski, biološki, fiziološki, psihološki) in 

zgradbo. Zunanji dejavniki so tisti, ki vplivajo na telo od zunaj (okolje, v katerem posameznik 

živi, prehrana, temperatura okolja, del dneva, letni čas ipd.).  

Gibljivost ima sorazmerno nizko stopnjo naravne prirojenosti. Ta sposobnost začne nekje s 

sedmim letom postopno upadati, zato jo je potrebno ves čas ohranjati (Videmšek in Pišot, 

2007). Z ustrezno vadbo jo ohranjamo vse do pozne starosti. Je pomemben dejavnik dobre, če 

ne najboljše, telesne pripravljenosti v življenju športnika kot tudi v običajnem življenju 

posameznika.  

 

2.3.5 Hitrost 

 

Hitrost je gibalna sposobnost, ki nam omogoča izvajanje gibov v najkrajšem možnem času in 

v danih pogojih (Kapelj Gorenc, 2002). V visokem odstotku (od 80 do 95 %) je odvisna od 

dednih preddispozicij, le del jo pridobimo s treningom (Pistotnik, 2011).  

Potrebna je pri gibih, ki zahtevajo hitro izvedbo giba v krajših razdaljah s ponavljajočim 

gibanjem (tek, kolesarjenje, plavanje) in v gibalnih nalogah, pri katerih se zahteva hitra 

izvedba giba (Videmšek in Pišot, 2007). 
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2.3.6 Preciznost 

 

Preciznost je gibalna sposobnost, ki nam omogoča natančno določanje smeri in sile pri 

usmerjanju telesa proti cilju. Pomembno nalogo odigra tam, kjer se mora v gibalni nalogi 

zadeti cilj ali je potrebno izvesti gibanje po natančno določeni liniji. S treningom jo lahko 

dvignemo na višjo raven, vendar se brez redne vadbe sposobnost kmalu poslabša. Pri vadbi 

zadevanja v cilj je priporočljivo, da se uporabljajo enake gibalne strukture glede na šport, za 

katerega se trening izvaja (Pistotnik, 2011). Pri sami vadbi preciznosti je pomembno tudi to, 

da ponudimo otrokom realno dosegljive cilje (Videmšek in Jovan, 2002). 

Preciznost vadimo situacijsko in je odvisna od čustvenega stanja posameznika, rezultati lahko 

zelo nihajo (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

2.3.7 Vzdržljivost 

 

Vzdržljivost je funkcionalna sposobnost, ki nam omogoča, da dlje časa učinkovito opravljamo 

neko gibalno nalogo. Precej zmanjša utrujenost, saj omogoča telesu, da se med naporom 

bojuje proti utrujenosti, in obsega različne mišične skupine.  

Vzdržljivost nam omogoča obvladovanje aktivnosti brez upadanja njene intenzivnosti (Strel 

idr., 2003b). 

Ločimo statično in dinamično vzdržljivost, ki je lahko: 

 splošna (vsebina aktivnosti ni določena);  

 specifična (vsebina gibalne aktivnosti je točno določena);  

 anaerobna;  

 aerobna (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Aerobno in anaerobno vzdržljivost ločimo glede na energijske procese, ki istočasno potekajo 

v mišicah. 

Zdravje, odpornost, posredno tudi kognitivne sposobnosti in stabilno duševno zdravje so 

pokazatelji dobre vzdržljivosti (Pišot in Šimunič, 2008). Ravno zaradi tega razloga bi bilo 

potrebno spodbujati tiste aktivnosti, ki vplivajo na omenjeno sposobnost. To so dlje časa 

trajajoče aktivnosti zunaj ali notri, zaželeno je, da je čim več tovrstnih aktivnosti zunaj.  
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2.4 Učinki gibalne/športne aktivnosti  

 

Koristi lahko prinaša le stalna in redna gibalna/športna aktivnost, ki poteka skozi daljše 

časovno obdobje (Cavill, Biddle in Sallis, 2001; Roberts idr., 2004).  

Gibalna/športna aktivnost je ena ob osnovnih človekovih potreb, pomeni zdravje, predstavlja 

ravnovesje, h kateremu stremimo (Pišot, 2004).  

 

Če želimo beležiti učinke gibalne/športne aktivnosti na telo in zdravje, mora ta zadovoljiti 

določene kriterije: 

 

 intenzivnost; 

 trajanje;  

 pogostost; 

 vsebino (Fras, 2002). 

 

Če želimo biti deležni ustreznih učinkov, moramo upoštevati zgoraj omenjene razloge. 

Številne zelo obsežne populacijske raziskave (Kannel in Abbott, 1984; Berlin in Colditz, 

1990; Kaplan, 1992; Pišot in Završnik, 2001; Fras, 2002; Mišigoj - Duraković, 2003; 

Planinšec in Pišot, 2004) o vplivu gibalne/športne aktivnost so prepričljivo dokazale, da je ta 

ključnega pomena za ohranjanje in krepitev zdravja ljudi, pri razvijajočem se otroku pa 

predstavlja temelj za razvoj (Pišot, Plevnik in Šimunič, 2010). O pozitivnih učinkih poroča 

Johston s sodelavci, ki meni, da vzpostavljajo vsakodnevne gibalne/športne aktivnosti in igra 

biološko ravnotežje v otroškem organizmu in posledično vplivajo na njegovo rast in razvoj 

(2002).  

Ozaveščanju o izjemnem pomenu gibanja za otrokov razvoj se je v številnih poslanicah 

pridružila tudi Svetovna zdravstvena organizacija - WHO (Agita mundo, 2002), pri čemer v 

prvo vrsto postavlja vpliv na zdravo rast, ohranjanje energijskega sistema za vzdrževanje 

ustrezne telesne mase glede na starost otroka in razvoj srčno-žilnega, skeletno-mišičnega in 

dihalnega sistema. »Pomanjkanje izkušenj in možnosti sodelovanja pri gibalnih/športnih 

aktivnostih upočasni tako motorični kot intelektualni razvoj otroka.« (Kelly, 1985; Humprey, 

1991; v Pišot, 2004, str. 24). Otroci popolne odsotnosti ali premajhne prisotnosti 

gibalne/športne aktivnosti ne morejo v celoti nadomestiti v kasnejših letih in obdobjih 
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življenja. Vpliv gibalnih reakcij na psihosomatski sistem je manjši z napredovanjem otrokove 

rasti in zrelosti (Pišot in Šimunič, 2008).  

 

Učinki gibalne/športne aktivnosti so zelo razpršeni, tako na zdravje, kot na kognitivni razvoj 

in čustveno-socialni razvoj. Znotraj slednjega ima gibalna/športna aktivnost pomembno vlogo 

pri oblikovanju samopodobe. Številni tuji avtorji navajajo podobne ugotovitve o učinkih 

gibalne/športne aktivnosti pri graditvi samospoštovanja, samozavesti. Na ta način posameznik 

povečuje možnost samoizražanja, doživljanja uspeha, vključitev v družbo in ustvarjanje 

dobrih medsebojnih odnosov z vrstniki in ostalimi (Iso Aloha, 1994; Ahields in Bredemeier, 

1994; v Zurc, 2006; Cavill idr., 2001). Posameznik postaja samozavestnejši, srečnejši, prosti 

čas preživlja v naravi in v družbi vrstnikov ter prijateljev. Samozavestnejši človek lažje 

premaguje vsakodnevne težave, se sooča z izzivi, ki so pred njim. Pozitivna samopodoba mu 

tudi omogoča, da (do neke mere) nadomesti nižjo samopodobo na drugem področju. Uspeh je 

pomemben slehernemu posamezniku in predstavlja močno spodbudo za razvoj samopodobe, 

saj dobi človek z uspehom potrditev, da nekaj zmore (Planinšec, 2002).  

Goodman (2006) opredeli učinke gibalne aktivnosti na več področij, ki se kažejo kot: boljše 

splošno počutje, izboljšane specifične in motorične sposobnosti, dober imunski sistem, zdravo 

srce, zdrava pljuča, urejena prebava, okrepljene mišice in močne kosti. Ugodno vpliva na rast, 

telesno maščobo, telesno držo in spanec. Pozitivni učinki se kažejo tudi na psihološkem 

nivoju: dvigne se nivo energije, izboljšata se razpoloženje in koncentracija, zmanjšajo se 

učinki stresa, dvigneta se samospoštovanje in samopodoba. Pri aktivnostih spoznavamo nove 

ljudi in se zabavamo. 

 

Gibalna/športna aktivnost odločilno pripomore tudi k povečanju splošne storilnosti in 

učinkovitosti pri delu ali vsakodnevnih aktivnostih/dejavnostih. Pri tem ne smemo pozabiti na 

pozitivni vpliv na zdrav življenjski slog otroka, mladostnika in kasneje odraslega (Završnik in 

Pišot, 2006; Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). V procesu oblikovanja 

zdravega življenjskega sloga otroka, mladostnika in kasneje odraslega je gibalna/športna 

aktivnost eden ključnih dejavnikov (Završnik in Pišot, 2006). Aktiven življenjski slog, 

prepleten z gibalno/športno aktivnostjo, je pomemben varovalni dejavnik zdravja (Pišot, 

Završnik in Kropej, 2005).  

 

Redna gibalna/športna aktivnosti kaže posredne in neposredne učinke na zdravje mladih ljudi: 
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 preprečuje prekomerno telesno težo in debelost; 

 povečuje aerobno zmogljivost; 

 omogoča izgradnjo močnih kosti, zdravih sklepov, psihofizično oz. funkcionalno 

sposobnost telesa in učinkovito delovanja srca in pljuč, uravnava krvni tlak in maščobe v krvi; 

 vzdržuje in ohranja pozitivno samopodobo, samozaupanje, samospoštovanje, krepi 

primerno duševno zdravje in zmanjšuje stres; 

 pomaga pri krepitvi in vzpostavljanju socialnih interakcij, pospeševanju socialnega 

razvoja posameznika in posledično družine ter družbe; 

 pospešuje ustvarjalnost in uspešnost ljudi; 

 vzpostavlja trdne temelje zdravega življenjskega sloga, ki ga je mogoče prenesti v 

kasnejšo odraslo življenjsko obdobje (Cavill idr., 2001; Pišot, Juriševič in Završnik, 2002; 

Završnik, 2003; Pangrazi, Friedman in Hitchison, 2003; Pišot, 2004; Roberts idr., 2004; 

Rowland, 1990; Sallis, 1993; Andersen, Crespo, Bartlett, Cheskin in Pratt, 1998; Pišot, 

Plevnik in Šimunič, 2010).  

Redna gibalna/športna aktivnost v otroštvu je pomembna in koristna z vidika krepitve in 

varovanja zdravja, daje razvojno spodbudo, ohranja ustrezne ravni gibalnih sposobnosti, krepi 

oblikovanje navad in vzorcev, ki spodbujajo in zagotavljajo zdrav življenjski slog tudi v 

kasnejših starostnih obdobjih (Gallahue in Ozmon, 1998; Pišot in Planinšec, 2005).  

Posameznik lahko s svojim aktivnim načinom življenja pozitivno vpliva na svoje biopsiho-

socialno ravnovesje, izboljšuje zdravstveno stanje, gibalne sposobnosti (ali jih le ohranja), 

sprošča čustvena stanja, spodbuja samopotrjevanje in komunikacijo z okoljem, se navaja na 

zdrav način življenja (Šolar, 2003).  

Sodelovanje v različnih gibalnih/športnih aktivnostih pospešuje socialno integracijo, 

razumevanje etike in morale, dviguje kulturno toleranco, spoštovanje okolja. Omenjeno ima 

med mladimi čedalje večji pomen, predvsem v državah razvitega sveta (Rowland, 1990; Fras, 

2002; Logstrup, 2001). 

 

Otroci do desetega leta se gibajo zelo spontano. Gibalna vadba je tako igra kot proces, ki 

pritegne, notranje motivira. Posledično se vzbudi želja po aktivnem vključevanju v 

gibalno/športno dejavnost. V kolikor v njej uživamo, omogoča še večjo kakovost gibanja 

(Pišot, Juriševič in Završnik 2003). Gibalna/športna aktivnost je za večino običajno zabavna. 

Radi jo imajo ravno zaradi tega, ker v njej uživajo, zaradi ustvarjalnosti, uspeha, veselja, 
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zabave, druženja z vrstniki in sklepanja novih prijateljstev, zaradi učenja novih veščin oz. 

spretnosti, saj je eden najpomembnejših načinov za odkrivanje sveta okoli nas. 

Berčič (2002) je v svojih raziskavah o učinkih gibalne/športne aktivnosti na vedenje ugotovil, 

da predstavlja redna in usmerjena športna vzgoja za otroke in mladino eno najuspešnejših 

oblik preprečevanja in zdravljenja različnih oblik socialno neprilagojenega in neprimernega 

vedenja. Svetovna zdravstvena organizacija izpostavlja pomen gibalne aktivnosti pri 

preprečevanju ter nadziranju neprimernega in konfliktnega vedenja otrok (Agi Mundo, 2002).  

 

Žal pa ugotavljajo, da gibalna/športna aktivnost z leti upada (Ward, Saunders in Pate, 2007). 

Srečujemo se tudi s posledicami in učinki gibalne/športne neaktivnosti. Brettschneider in 

Bünemann (2005) navajata, da delež prebivalstva, ki večino svojih osnovnih dnevnih 

aktivnosti opravlja sede, še ni bil tako visok. Spričo vse moderne tehnologije postaja današnji 

način življenja vse bolj sedeč.  

Telesna aktivnost postaja nepotrebna in odvečna. Na drugi strani opazimo posledice sedečega 

in neaktivnega življenja. V razvitem zahodnem svetu so vzroki umrljivosti pri več kot 

polovici ljudi srčno-žilne bolezni. S prekomerno telesno težo se srečujeta že dve tretjini 

prebivalcev, tretjina ima povišan krvni tlak. Že skoraj vsak deseti ima diabetes, vse več ljudi 

je obolelih z nevrozami in psihozami (Škof, 2010).  

Ob pomanjkanju gibalne/športne aktivnosti pride hitro do nalaganja maščobnih tkiv v telesu. 

Posledice gibalne neaktivnosti otrok se ne pokažejo takoj, težave navadno obravnavamo 

resno, ko zaradi njih upade kvaliteta življenja posameznika.  

Zdravstvene težave, ki so povezane tudi s gibalno (ne)aktivnostjo pri otrocih in kasneje 

mladostnikih, so: debelost, obolenja kostno-mišičnega sistema, duševne bolezni, akutna 

obolenja dihal, kasneje astma, poškodbe zaradi športa in prometa (Gabrijelčič, Drev, Rok 

Simon, Kofol Bric in Jeriček, 2009). Zaradi takšnega vedenja so otroci že zgodaj izpostavljeni 

dejavnikom za pojav različnih bolezni in negativnim posledicam za zdravje (Malina idr., 

2004).  

  

http://www.humankinetics.com/search#&sSearchWord=Ruth%20Saunders
http://www.humankinetics.com/search#&sSearchWord=Russ%20Pate
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2.5 Razvoj otrok od šestega do devetega leta (mlajša šolska doba) 

 

Razvoj poteka po določenem zaporedju, vendar ne poteka pri vseh otrocih enako, eni otroci 

iste starosti so razvitejši, drugi manj. Pri samem razvoju prehaja posameznik iz nižje v višjo 

fazo. Da ta poteka normalno, mora vsak posameznik v vsakem obdobju razvoja zadovoljiti 

nekatere razvojne potrebe. 

 

Do šestega leta se otrokovo telo razvije bolj sorazmerno. Na njem že opazimo več podobnosti 

z odraslim. Njegova opora telesa je boljša, izboljša se občutek za ravnotežje (Pišot, Šimunič, 

Šarabon, Cankar, Jelovčan idr., 2010).  

V tako imenovanem obdobju srednjega in poznega otroštva (nekje od 6. do 12. leta), kamor 

lahko uvrstimo otroke, zajete v raziskavo, se zmanjšuje količina podkožnega maščevja, 

pojavijo se prvi znaki spolne diferenciacije, pri deklicah opazimo izoblikovanje pasu. V tem 

obdobju je precej značilna hitra rast okončin, opazimo tudi spremembe v razmerjih na glavi in 

obrazu (Tomazo - Ravnik, 2004). Telesna rast se upočasni, letno pridobijo otroci približno 5 

centimetrov in okoli 10 % telesne teže. V tem obdobju deklice v rasti dohitijo dečke (Strel, 

1996). Spremembe opazimo tudi pri sestavi mišičja, v katerem je manj vode. Posledica le-tega 

je večja moč (Horvat, 1989). Med šestim in desetim letom se upočasni rast v višino, mišice 

intenzivneje rastejo, koordinacija je razvita do te stopnje, da predstavlja dober začetek za 

splošno ali intenzivnejšo vadbo zahtevnejših športov (Pišot, Jelovčan, Žerjal, Černuta, 

Stankovič in Črtanec, 2003).  

 

Telesni razvoj (ob kognitivnem, čustvenem, socialnem in gibalnem) je le del otrokovega 

celostnega razvoja. Telesni razvoj je eno od področij, ki se med seboj ne izključujejo, temveč 

součinkujejo. Napredek na enem področju pomeni napredek na drugem ali obratno - 

zaostanek na enem področju pomeni zaostanek na ostalih področjih. Govorimo o tako 

imenovanem celostnem razvoju otroka, kar je ena od temeljnih zakonitosti razvoja otroka 

(Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003).  

Za mlajše otroke je gibalna/športna aktivnost izrednega pomena, saj omogoča vključevanje 

vseh področij, ki so tako pomembna za skladen razvoj otroka. Vpliv gibalnih/športnih 

aktivnosti je v predšolskem obdobju (do petega leta) največji (Pišot, 2000).  
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Gibalni razvoj predstavljajo dinamične, večinoma neprekinjene spremembe v vedenju. To je 

proces, v katerem pridobiva otrok gibalne spretnosti in vzorce. Spremembe opazimo v razvoju 

funkcionalnih (vzdržljivost) in gibalnih sposobnosti (moč, preciznost, hitrost, ravnotežje, 

koordinacija, gibljivost) ter gibalnih znanj (lokomotorne, manipulativne, stabilnostne) (Pišot, 

Šimunič, Šarabon, Cankar, Jelovčan idr., 2010).  

 

Strel (1996) in Horvat (1989) opozarjata na dejstvo, da je obdobje od šestega do enajstega leta 

najuspešnejše za učenje gibalnih vzorcev in razvoj motoričnih spretnosti. Otroci zelo hitro in 

brez večjih naporov pridobivajo nove gibalne tehnike. Oblike gibanja se vedno bolj 

izpopolnjujejo in kombinirajo z drugimi oblikami gibanja. V gibanju je opaziti večjo 

natančnost, centralni živčni sistem se razvija, kar omogoča, da otrok usklajuje in obvladuje 

svoje gibe. 

 

Psihomotorični razvoj, kot del celostnega razvoja otroka, delimo na dva vidika. Ta se kaže v 

učinkovitejšem in bolj nadzorovanem gibanju. Prvi vidik je odvisen od prirojenih sposobnosti 

in vplivov okolja, vključuje razvoj sposobnosti: moč (eksplozivna in repetitivna), gibljivost, 

koordinacija, ravnotežje in hitrost. Drugi vidik predstavlja gibalne spretnosti, znanja, ki se 

pojavljajo na vseh stopnjah našega razvoja in jih otroci postopno pridobivajo in usvajajo.  

Oboji skupaj, gibalne sposobnosti in gibalna znanja, potekajo v povezavi in odvisnosti drug 

od drugega ter omogočajo doseganje ustreznih gibalnih kompetenc, ki so nujno potrebne za 

ustrezen in skladen razvoj otrok in so eden od pomembnejših faktorjev ohranjanja zdravja 

(Pišot, Plevnik in Šimunič, 2010).  

 

 

 

 

 

 

(Pišot in Šimunič, 2008 ) 

GIBALNE KOMPETENCE 

GIBALNA ZNANJA GIBALNE SPOSOBNOSTI 
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2.6 Razlike med spoloma  

 

Gibalne/športne aktivnosti se razlikujejo glede na spol. Ne moremo natančno opredeliti 

vzroka za tovrstne razlike v gibalni/športni aktivnosti – ali gre za biološko osnovo ali za 

okoljske in socialne dejavnike. Najverjetneje je, da gre za medsebojno prepletanje in 

kombinacijo vseh (Timmons, Naylon, in Pfeiffer, 2007). 

2.6.1 Razlike med spoloma pri gibalni/športni aktivnosti 

 

Pri sami količini in izbiri gibalne/športne aktivnosti ni enoznačnih odgovorov, ko govorimo o 

razlikah med spoloma. Thomas in French sta ugotavljala, ali obstajajo razlike v gibalni 

učinkovitosti otrok glede na spol. Ugotovila sta, da so razlike v predšolskem obdobju majhne, 

povečujejo se v času šolanja. Predvidevata, da se pojavljajo te razlike zaradi bioloških 

dejavnikov in vplivov okolja, ki postajajo z leti vse pomembnejši (1985, v Strel, 2007).  

Izsledki številnih raziskav (Baranowski, Thompson, DuRant, Baranowski in Puhl, 1993; 

Lopes, Vasques, Maia in Ferreira, 2006; Roward, 1990), v katerih so ugotavljali razlike med 

spoloma v gibalni/športni aktivnosti, navajajo, da obstajajo razlike med spoloma. V vseh 

starostnih obdobjih zasledimo pri dečkih višjo raven gibalne/športne aktivnosti kot pri 

deklicah. Razlike se pojavljajo tudi v intenzivnosti. Dečki dosegajo pri gibalni/športni 

aktivnosti višjo stopnjo intenzivnosti, kot jo je opaziti pri dekletih (Cradock, Weicha, 

Peterson, Sabol, Colditz in Gortmaker, 2004; Guerra, Santos, Ribeiro, Duarte, Mota in Sallis, 

2003).  

 

Dečki izbirajo aktivnosti, v katere so vključene večje mišične skupine, in izbirajo gibalne 

naloge, ki aktivirajo celotno telo (Videmšek in Pišot, 2007). Pogosteje se vključujejo v igre, 

za katere je značilna višja raven aktivnosti, in v igre prerivanja, pri katerih je moč opaziti več 

igrive agresivnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). V razvoju že okolje samo dečke 

usmerja k impulzivnejšim aktivnostim, pri katerih je več dokazovanja. Deklice raje posegajo 

po ritmičnih, plesnih aktivnostih, pri katerih je manj agresije, dokazovanja in tekmovalnosti. 

Deklice se odločajo bolj za individualne športne discipline, ki vključujejo manj mišične sile in 

telesnega kontakta. Dečki so pogosteje vključeni v organizirane oblike vadbe, so aktivnejši v 

kolektivnih športih in se ne glede na starost otrok gibljejo več kot deklice (Zurc, 2008; Haug, 

2008).  
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Izbor aktivnosti pri dečkih nudi aktivnejšo gibalno/športno dejavnost, saj jih k temu povlečejo 

kolektivne, in tekmovalne aktivnosti v moštvenih igrah. Tega je nedvomno manj pri plesnih, 

gimnastičnih ali ritmičnih aktivnostih, ki se jih pogosto poslužujejo deklice. Kljub temu 

razlike med spoloma niso prisotne povsod. Planinšec (2003) povzema, da so raziskave precej 

neenotne v ugotavljanju razlik v gibalni/športni aktivnosti med spoloma. Rezultati včasih 

pokažejo, da so aktivnejši dečki, drugič, da so aktivnejše deklice, pogosto pa razlik med 

spoloma ni. 

 

2.6.2 Razlike med spoloma pri gibalnih sposobnostih 

 

Razlike med spoloma so manjše v obdobju zgodnega šolanja, v poznejših letih postanejo 

izrazitejše. Deklice se pri tej starosti razvijajo hitreje kot dečki (Pišot in Planinšec, 2005). 

Raziskovalci so pri preučevanju strukture gibalnega prostora izolirali različne dimenzije in na 

osnovi te strukture dimenzij predpostavljali, da je že pri mlajših otrocih (povprečna starost 6, 

5 let) prisotna delna diferenciacija gibalnih sposobnosti (Pišot, 1997). Po analizi izsledkov 

raziskave (Strel Kovač, Jurak, Starc in Leskovšek, 2007), v kateri so se ukvarjali s 

proučevanjem razvoja, lahko sklenemo, da je raven diferenciacije gibalnih sposobnosti pri 

deklicah višja kot pri dečkih. Višjo raven gibalne učinkovitosti dosegajo deklice pri 

ravnotežju in koordinaciji gibanja rok, dečki v koordinaciji gibanja celega telesa, moči, 

vzdržljivosti in agilnosti.  

2.7 Časovna dimenzija gibalne/športne aktivnosti 

 

Vsako gibanje ne zadovolji kriterijev o ustrezni gibalni/športni aktivnosti. Pri vplivu na razvoj 

otroka šteje le tista gibalna/športna aktivnost, ki je dovolj dolga in dovolj intenzivna (Zurc, 

2006).  

 

2.7.1 Količina in intenzivnost gibalne/športne aktivnosti  

 

Priporočila glede količine gibalne/športne aktivnosti so se skozi leta spreminjala. Od 

vsakodnevne polurne do vsakodnevne enourne aktivnosti postopoma prehajamo na 

gibalne/športne aktivnosti, ki naj bodo intenzivnejše, lahko tudi organizirane.  
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Razlike v priporočilih opazimo tudi za strnjenost vadbe, ki lahko poteka v vsaj 15-minutnih 

intervalih, ki naj bodo primerno intenzivni (Pišot in Završnik, 2005).  

V nadaljevanju se bomo ukvarjali s trajanjem gibalne/športne aktivnosti, ki ga opredeljujejo 

različno oziroma se spreminja kot posledica sodobnih raziskav in družbenega stanja.  

V strokovni literaturi zasledimo različne časovne opredelitve glede trajanja gibalne/športne 

aktivnosti. Vsem je skupno, da je zaželeno vsaj 30 minut gibalne/športne aktivnosti, ki mora 

dvigniti nivo dejavnosti v primerjavi z mirovanjem.  

 

Ameriška ustanova Department of Health in Human Servises je podprla priporočila o zmerni 

intenzivnosti, ki je enakovredna hitri, živahni hoji, pri kateri se otrok rahlo zadiha, poveča se 

občutek toplote, prisotno je lahko znojenje, pospeši se frekvenca srčnega utripa (Physical 

activity and health, 1996).  

Strokovnjaki (Cavill idr., 2001; Strong, Malina, Blimke, Daniels, Dishman, Gutin, 2005) so 

analizirali prispevke več kot 50-ih strokovnjakov s tega področja, ki menijo, da naj bo otrok 

zmerno aktiven eno uro na dan. Od tega naj bo dvakrat na teden vključen v vodene in 

organizirane gibalne in športne dejavnosti, namenjene ohranjanju ter izboljšanju moči in 

gibljivosti.  

Roberts s sodelavci (2004) na podlagi dotedanjih raziskav o količini gibalne/športne 

aktivnosti povzema, da naj bi bili otroci za ustrezen učinek aktivni vsaj 30 minut na dan, 

sedem dni v tednu. Še bolje bi bilo, če bi bili aktivni eno uro na dan. 

Rotovnik Kozjekova (2004) pravi, da zadostuje 20 minut napora petkrat na teden. To sta 

lahko tudi hitra hoja ali tek. Vendar opozarja, da naredimo s tem veliko za srce, mišic pa ne 

bomo posebej okrepili, zato so potrebne dodatne aktivnosti. 

 

Strokovnjaki s tega področja vse pogosteje, poleg ustrezne količine gibalne/športne aktivnosti, 

navajajo tudi ustrezno intenzivnost te dejavnosti. 

Vsakodnevna polurna gibalna/športna aktivnost naj bi potekala z zmerno intenzivnostjo, kar 

predstavlja 40–60 % maksimalne sposobnosti za delo (Zurc, 2006). 

Pišot in Završnik (2005) pravita, da je priporočena zmerno intenzivna aktivnost, poraba naj 

znaša cca. 4–7 kcal/min, kar naj bi bilo v okviru od 50 do 85 % intenzivnosti posameznikove 

rezerve srčnega utripa. To pri večini mladostnikov pomeni frekvenco srčnega utripa med 150 

in 160 udarci na minuto. Avtorja poudarjata pomen vsakodnevne gibalne/športne aktivnosti v 

obsegu cca. 30–40 minut. Ni nujno, da je strnjena, lahko je razdeljena ne več krajših enot (od 
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10 do 15 minut aktivnosti). Tako postopoma opazimo dvig priporočenih minut 

gibalne/športne aktivnosti na dan.  

Novejše raziskave (Završnik in Pišot, 2007) priporočajo še več gibalne/športne dejavnosti na 

dan: za deklice z normalno težo 120 minut, za fante pa 150 minut. Sestavljena naj bi bila iz 50 

% aerobnih aktivnosti, 25 % vaj za krepitev mišic in 25 % vaj za gibljivost.  

 

Škof (2007) objavlja poročilo Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2004, ki priporoča za 

normalen razvoj otrok in mladostnikov dnevno najmanj 30 minut zmerno intenzivne telesne 

aktivnosti, še bolje pa 1 uro. Nekaj let kasneje Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 

2008) na podlagi raziskav že dvigne število minut gibalne/športne aktivnosti na dan, in sicer 

na 60 minut z zmerno do visoko intenzivnostjo.  

Priporočila glede intenzivnosti aktivnosti otrok pravijo, da naj bi bili otroci aktivni vsaj trikrat 

na teden po 20 minut v visoki intenzivnosti gibalne/športne aktivnost in vsaj petkrat na teden 

po 30 minut v srednji intenzivnosti gibalne/športne aktivnost (Trost, 2007).  

Za določanje ustrezne intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti uporabljamo štiri kategorije:  

 neaktivnost; 

 nizka gibalna/športna aktivnost; 

 srednja gibalna/športna aktivnost; 

 visoka gibalna/športna aktivnost (Volmut, 2014). 

Gibalna/športna neaktivnost je opredeljena z 1–1,5 MET, nizka z 1,6–2,9 MET, srednja s 3–

5,9 MET in visoka z več kot 6 MET (US Department of Health and Human Services, 1996; v 

Volmut, 2014). Merska enota MET predstavlja metabolični ekvivalent, ki ga dobimo s 

pretvorbo (kalibracijo) surovih podatkov (sunkov) z merilnika pospeška, ki nam povedo 

količino gibalne/športne aktivnosti v določenem časovnem intervalu (Volmut, 2014). 

Pomembni vidik gibalne/športne aktivnosti predstavljata ustrezna količina in intenzivnost, ki 

omogočata, da bo imela tovrstna gibalna/športna aktivnost učinek na rast, zdravje in razvoj. 

Šoloobvezni otroci naj se gibajo vsak dan vsaj eno uro ali več. Pri tem naj petkrat na teden, za 

približno pol ure, dosežejo nivo srednje/visoke intenzivnosti.  
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2.8 Metode merjenja gibalne/športne aktivnosti  

 

Ugotavljanje količine in intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti je pri otrocih precej 

zahtevnejše, kot to deluje na prvi pogled. To potrjuje tudi manjše število do sedaj opravljanih 

raziskav. Področje je bolj raziskano pri odraslih, saj nam nudi vprašalnik dosti 

verodostojnejše podatke, kot je to mogoče pri otrocih. Posebej težavno je odgovarjanje na 

vprašalnike pri mlajših otrocih, saj so težje objektivni, ker slabo poznajo časovno dimenzijo. 

Otroci ob začetku šolanja pogosto nimajo realne predstave o časovni in količinski dimenziji, 

tako da se poraja vprašanje o ustreznosti uporabe vprašalnikov. Hkrati se postavlja vprašanje 

o objektivnosti odgovorov s strani staršev in učiteljev. Če o tem povprašamo starše ali 

učitelje, dobimo minutažo gibalne/športne aktivnosti, ne pa tudi ustrezne intenzivnosti. Četudi 

rečemo, da imajo učenci 45 minut športne vzgoje, ne moremo zapisati, da so tudi dejansko 

gibalno/športno aktivni celo šolsko uro. Nadaljnje vprašanje je, kakšna je njihova intenzivnost 

in ali se vsi gibajo z enako intenzivnostjo. V raziskavi, opravljeni leta 2004, so ugotovili, da 

znaša povprečni čas realizacije ure športne vzgoje malo manj kot 35 minut, od tega 10 minut 

za pripravljalni del, 20 minut za osrednji del in 4 minute za zaključni del (Štemberger in 

Mandeljc 2005).  

Sama minutaža šolske ure nam ne daje dovolj zanesljivih podatkov o intenzivnosti in količini. 

Nedvomno pa nam daje vpogled v stanje gibalne/športne aktivnosti otrok. Zgoraj omenjeni 

razlogi nam kažejo, da za raziskovanje količine in intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti pri 

mlajših otrocih uporaba vprašalnikov ni najobjektivnejša. Z razvojem tehnologije so se tudi 

na tem področju razvili ustreznejši in objektivnejši pripomočki za merjenje količine in 

intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti. O ustreznosti proučevanja časovne dimenzije 

gibalne/športne aktivnosti je pisalo več tujih avtorjev, ki menijo, da je najustreznejša metoda 

za podrobno proučitev časa meritev s pospeškometrom. Rezultati nam dajejo možnost 

ustreznejšega razumevanja količine, pogostosti in intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti 

otrok (Crouter, Churilla in Bassett, 2006; Kolle, Steene - Johannessen in Andressen, 2009).  

Merilniki pospeška se za prikaz in raziskovanje ocene gibanja telesa uporabljajo zadnjih 30 

let. Ravno merilnik pospeška nam omogoča objektivno opredelitev intenzivnosti in količine 

gibalne/športne aktivnosti posameznikov (Laporte, L'Haridon, Bobulesco, 1979; v Volmut, 

2014). Za iskanje povezanosti med količino in intenzivnostjo gibalne/športne aktivnosti in 

gibalnimi sposobnostmi smo z merilniki pospeška dobili natančnejše in nazornejše podatke 

ter se izognili subjektivnemu vidiku izpraševalca.  
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Pri uporabi merilnika pospeška je bilo potrebno določiti število dni in število ur na dan, ko so 

merjenci nosili merilnike pospeška, zato da smo dobili ustrezne podatke v ustrezni časovni 

dimenziji, ki nam nudijo pregled nad stanjem o količini in intenzivnosti gibalne/športne 

aktivnosti otrok, zajetih v raziskavo.  

V svetu se pojavljajo zelo široko opredeljene časovne dimenzije. Trost s sodelavci (2005) 

navaja, da bi bilo pri merjencih dovolj sedemdnevno merjenje gibalne/športne aktivnosti, od 

tega naj bo en dan med vikendom. V kolikor je vzorec preiskovancev velik, zadostujejo že 

trije dnevi. Tako so strokovnjaki sprejeli konsenz, da za veljavno merjenje šteje od 3- do 7-

dnevno merjenje z merilnikom pospeška (Tudor - Locke, Ainsworth, Adair in Popkin, 2003; 

Mattews, Ainsworth, Thompson in Bassett, 2002; Penpraze, Reilly, Maclean, Montgomery, 

Kelly, Paton idr., 2006). Ključni raziskovalci tega področja so omenjeni konsenz še dodatno 

podkrepili s t. i. pravilom 70/80, kar pomeni, da 70 % preiskovancev nosi merilnik 80 % 

dnevnega časa (Catellier idr., 2005).  

 

Pri analizi rezultatov meritev z merilniki pospeška potrebujemo mejne vrednosti za določitev 

mej med kategorijami: neaktivnost, nizka, srednja in visoko intenzivna gibalna/športna 

aktivnost. Podatke smo povzeli po doktorski nalogi (Volmut, 2014), v kateri so določili 

optimalne meje med sosednjimi aktivnostmi na osnovi Youdnovega indeksa iz analize krivulj 

ROC (Volmut, 2014, str. 80) in na podlagi lastne kalibracijske študije otrok, starih od 5 do 8 

let. Meje med sosednjimi intenzivnostmi gibalne/športne aktivnosti so prikazali glede na 

starost merjencev, saj se le-te spreminjajo. 

 

Tabela 1: Meje med sosednjimi gibalnimi/športnimi aktivnostmi sedemletnikov  

Mejna vrednost med  6 let 7 let 8 let 

neaktivnostjo in nizko 

intenzivno G/Š A (cpm)  

 447 687 555 

nizko in srednjo 

intenzivno G/Š A (cpm) 

 1978 2707 2687 

srednjo in visoko 

intenzivno G/Š A (cpm) 

 5807 5828  7214 

(Volmut, 2014, str. 81, 83 in 84)  
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CPM (število sunkov na minuto)      G/Š A – gibalna/športna aktivnost 

Na osnovi teh tabel smo v magistrskem delu povzeli mejne vrednosti za določitev razlik med 

neaktivnostjo in nizko intenzivno G/Š A, med nizko in srednjo intenzivno G/Š A in med 

srednjo in visoko intenzivno G/Š A. 

2.9 Metode merjenja gibalnih sposobnosti 

 

V Sloveniji se uporablja testna baterija športnovzgojni karton, ki so jo razvili na Fakulteti za 

šport (Strel, 1996). Testi se izvajajo vsako leto v mesecu marcu ali aprilu. Športnovzgojni 

karton vsebuje naslednje teste:  

 

Tabela 2: Testna baterija športnovzgojni karton 

TESTI GIBALNIH 

SPOSOBNOSTI 

GIBALNE SPOSOBNOSTI 

DVIGANJE TRUPA mišična vzdržljivost trupa 

PREDKLON NA KLOPCI gibljivost 

PREMAGOVANJE OVIR 

NAZAJ 

koordinacija gibanja telesa 

SKOK V DALJINO Z MESTA eksplozivna moč 

VESA V ZGIBI mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok 

DOTIKANJE PLOŠČE Z ROKO hitrost alternativnih gibov 

TEK NA 60 M hitrost 

TEK NA 600 M vzdržljivost 

 

V svetu najbolj priznana in priljubljena je testna baterija eurofit, ki jo uporabljajo v Evropi, 

Avstraliji, Kanadi in v nekaterih državah Azije (Tomkinskon, Olds in Borms, 2007). 

Pripravili so jo Adam, Klissouras, Ravazzolo, Renson in Tuxworth leta 1993 za Svet Evrope 

in Komite za razvoj športa (Matejek in Planinšec, 2010a). Ravno zaradi razširjenosti uporabe 

testne baterije eurofit omogočajo podatki večjo primerljivost. Matejek in Planinšec (2010a) 

tako predlagata, da bi bilo dobro tudi v Sloveniji uvesti te teste, saj bi lahko na ta način 

neposredno primerjali gibalne sposobnosti naših otrok z gibalnimi sposobnostmi otrok drugih 

držav.  
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Tabela 3: Testna baterija eurofit 

TESTI GIBALNIH 

SPOSOBNOSTI 

   GIBALNE SPOSOBNOSTI 

DVIGANJE TRUPA    moč trupa 

SEDI IN SEŽI    gibljivost 

SKOK V DALJINO Z MESTA    eksplozivna moč 

VESA V ZGIBI    funkcionalna moč 

DOTIKANJE PLOŠČE Z ROKO    hitrost alternativnih gibov 

PONAVLJAJOČI TEK 10 x 5 m    hitrost teka – agilnost 

VZDRŽLJIVOSTNI 

PONAVLJAJOČI TEK/ 

ERGOMETER TEST NA 

KOLESU 

   vzdržljivost – srčna-dihalna  

FLAMINGO    ravnotežje celega telesa 

STISK PESTI    statična moč 

 

Če primerjamo testno baterijo športovzgojnega kartona (ŠVK) in testno baterijo eurofit, 

ugotovimo, da slednji vsebuje 10 testov, ŠVK pa 8. Pri obeh testih zasledimo enake teste za 

preverjanje moči trupa, eksplozivno in funkcionalno moč, vzdržljivost, hitrost alternativnih 

gibov in hitrost teka. Pri ugotavljanju gibljivosti zasledimo drugačne naloge (eurofit – naloga 

sedi in seži; športnovzgojni karton – naloga predklon na klopci). 

ŠVK, za razliko od eurofita, ne vsebuje testa flamingo, s katerim se preverja ravnotežje celega 

telesa, in stiska pesti, z njim preverjamo statično moč.  

Pri testu eurofit se ne preverja koordinacije gibanja celega telesa, jo pa preverjamo s testno 

baterijo športnovzgojni karton.  

 

S pomočjo izbranih testov eurofit smo merili gibalne sposobnosti otrok, ker so testi razširjeni 

po Evropi in drugih svetovnih državah in smo jih lahko primerjali z izsledki tujih raziskav. 

Podatke, zbrane v naši raziskavi, smo primerjali tudi na podlagi analize testov 

športnovzgojnega kartona. Na ta način smo lahko primerjali izsledke tujih in domačih 

raziskav. Gibalne sposobnosti smo primerjali z rezultati testov z merilniki pospeška. Metode 

merjenja so opisane v prejšnjem poglavju. Na ta način dobljeni podatki nam omogočajo 
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natančen uvid v dnevno količino in intenzivnost gibalne/športne aktivnosti otrok. V 

magistrskem delu pa nas je zanimala povezava med omenjenimi spremenljivkami ter kako se 

spreminja s starostjo in spolom merjencev.   
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3 CILJI RAZISKAVE  

 

Z opravljenimi meritvami smo želeli analizirati in ugotoviti povezavo med količino in 

intenzivnostjo gibalne/športne aktivnosti in gibalnimi sposobnostmi otrok v prvih letih 

šolanja.  

Glede na predmet in problem raziskave smo opredelili naslednje cilje: 

 ugotoviti in analizirati gibalno/športno aktivnost otrok; 

 ugotoviti stanje gibalnih sposobnosti otrok;  

 ugotoviti povezavo med višjimi gibalnimi sposobnostmi ter količino in intenzivnostjo 

gibalne/športne aktivnosti otrok;  

 ugotoviti povezavo med nižjimi gibalnimi sposobnostmi in neaktivnostjo otrok. 

Dobljene rezultate bomo analizirali glede na spol in starost merjencev. 

 

4 HIPOTEZE  

 

Glede na zastavljene cilje smo oblikovali hipoteze: 

H1: Dečki dosegajo boljše rezultate pri testih gibalnih sposobnosti kot deklice. 

H2: Količina gibalne/športne aktivnosti narašča s starostjo otrok. 

H3: Količina gibalne/športne aktivnosti se razlikuje glede na spol merjencev. 

H4: Dečki so dlje časa srednje/visoko intenzivno gibalno/športno aktivni v vseh starostnih 

kategorijah merjencev. 

H5: Intenzivnost gibalne/športne aktivnosti se razlikuje glede na spol merjencev. 

H6: Intenzivnost gibalne/športne aktivnosti pada s starostjo otrok. 

H7: Obstaja povezava med časom srednje/visoke gibalne/športne aktivnosti in gibalnimi 

sposobnostmi pri otrocih z boljšimi gibalnimi sposobnostmi. 

H8: Obstaja povezava med merjenci, ki so neaktivni, in nižjimi gibalnimi sposobnostmi. 

 

5 VZOREC IN METODE DELA 

 

Na vzorcu 951 merjencev smo testirali gibalne sposobnosti. Na podvzorcu 57 merjencev smo 

testirali količino in intenzivnost gibalne/športne aktivnosti. 
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5.1 Vzorec 

 

V raziskavo je bilo vključenih 951 otrok (466 deklic, 485 dečkov), starih od 6 do 9 let, iz 

Ljubljane, Maribora in Kopra.  

Največ sodelujočih je bilo iz ljubljanskega okolja (352), najmanj pa iz koprskega (259). Pri 

teh otrocih so bile opravljene meritve gibalnih sposobnosti.  

Od tega smo pri 57 otrocih v starosti od 6 do 8 let opravili še meritve z merilnikom pospeška, 

pri čemer smo ugotavljali količino in intenzivnost gibalne/športne aktivnosti. Predhodno smo 

pridobili vsa potrebna soglasja staršev za sodelovanje v raziskavi. 

 

Tabela 4: Struktura merjencev glede na starost in spol pri testih gibalnih sposobnosti  

 

N 6 let 7 let 8 let 9 let 

DEČKI 150 133 118 84 

DEKLICE 126 144 137 59 

SKUPAJ 276 277 255 143 

 

Vzorec merjencev, pri katerih smo testirali gibalne sposobnosti otrok v prvih letih šolanja, je 

vključeval skoraj enako število dečkov (51 %) in deklic (49 %). 

 

Tabela 5: Struktura merjencev glede na starost in spol pri testih gibalnih sposobnosti, izražena 

v odstotkih  

 

% 6 let 7 let 8 let 9 let 

DEČKI 15,8 14 12,4 8,8 

DEKLICE 13,3 15,1 14,4 6,2 

SKUPAJ 29 29,1 26,8 15,1 

 

Meritve z merilniki pospeška smo opravili pri 57 otrocih, 29 je bilo dečkov in 28 deklic.  
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Tabela 6: Struktura merjencev glede na starost in spol pri meritvah s pospeškometri 

 

N 6 let 7 let 8 let 

DEČKI 9 9 11 

DEKLICE 10 10 8 

SKUPAJ 19 19 19 

 

Vzorec merjencev je vključeval skoraj enako število dečkov in deklic (29 dečkovi in 28 

deklic). 

 

Tabela 7: Struktura merjencev glede na starost in spol pri meritvah s pospeškometri, izražena 

v odstotkih 

 

% 6 let 7 let 8 let 

DEČKI 15,8 15,8 19,3 

DEKLICE 17,5 17,5 14,1 

SKUPAJ 33,3 33,3 33,3 

 

Glede razmerja med otroki različnih starosti ugotovimo, da so povsem enakomerno 

razporejeni po letih. 

5.2 Raziskovalne metode 

 

Pri delu bomo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja.  

Podatki so pridobljeni v okviru raziskovalnega projekta Otrok med vplivi sodobnega 

življenjskega sloga – gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status slovenskih 

otrok, ki je potekal pod okriljem Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na 

Primorskem, katerega nosilec je izr. prof. dr. Boštjan Šimunič. Meritve so bile opravljene v 

letu 2007 in ponovljene v istem obdobju (maj in junij) leta 2008.  

Meritve količine in intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti so bile opravljene z merilnikom 

pospeška Actigraph GT1M (Actilife, USA), ki smo ga otrokom pritrdili na desni bok z 
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elastičnim pasom. Merilnik je bil fiksno nameščen, da se ni odlepil ali da ni poskakoval po 

telesu. Otrokom smo demonstrirali nameščanje merilnika, starši so dobili pisna navodila o 

pripenjanju in odpenjanju merilnika. Meritve smo izvajali 5 dni v tednu, od srede do nedelje. 

Kot veljavne smo upoštevali meritve, ki so bile izvedene vsaj dva dni med tednom in en dan 

med vikendom in so merjenci napravo nosili vsaj 9,6 ur na dan med 8.00 in 20.00. Izključili 

smo intervale popolne neaktivnosti, če je ta trajala dlje kot deset minut. Otroci merilnika 

pospeška niso nosili med spanjem in med kopanjem (tuširanjem).  

Zbrane podatke smo analizirali, izračunali časovne neaktivnosti, nizke, srednje in visoke 

intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti. Enota, ki jo uporabljamo pri merjenju z merilniki 

pospeška, je cpm (ang. counts per minute, slov. sunki na minuto), ki nam prikaže količino 

gibalne/športne aktivnosti v časovnem intervalu. 

Podatki za merjenje gibalnih sposobnosti so bili pridobljeni s testi: skok v daljino z mesta, test 

sestavljanja votlih kock, hoja skozi obroč nazaj, flamingo, plosk spredaj-zadaj in tek na 300 

m.  

 

Tabela 8: Testi gibalnih sposobnosti 

 

TEST GIBALNA 

SPOSOBNOST 

IZVEDBA 

Skok v daljino 

z mesta 

eksplozivna moč 

nog 

Merjenec stopi za črto, se sonožno odrine v daljino. 

Sonožen mora biti tudi doskok. Merjenec ima dva 

poskusa, upošteva se boljši rezultat v centimetrih.  

tek na 300 m vzdržljivost Merjenci se postavijo za startno črto v visok startni 

položaj. Na znak stečejo, čas se meri v sekundah. 

Naloga je opravljena, ko prečkajo ciljno črto. 

plosk spredaj-

zadaj  

hitrost 

alternativnih 

gibov 

Merjenec ima roke pred seboj, roki se dotikata s prsti 

in dlanmi. Na znak začne merjenec čim hitreje ploskati 

spredaj in zadaj, pri tem se mora dotakniti vsaj 

polovice dlani. Merjenec nalogo izvaja 20 sekund, na 

voljo ima en poskus. Za ena se šteje plosk spredaj in 

zadaj.  
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 test flamingo ravnotežje 

celega telesa 

Merjenec v nalogi poskuša čim dlje čas obdržati 

ravnotežje na drogu na eni nogi. Drugo nogo pokrči 

nazaj in jo prime za stopalo. Z drugo roko si pomaga 

obdržati ravnotežje. V začetnem položaju merilec 

pomaga merjencu, da se lahko opre na merilčevo roko. 

Z merjenjem začnemo, ko merjenec spusti roko 

merilca. Naloga je opravljena, če merjenec drži 

ravnotežje 1 minuto. Vedno, ko merjenec izgubi 

ravnotežje ali se dotakne tal, se test ustavi. Po vsaki 

ustavitvi (padec ali dotik tal) se ponovi celotna 

procedura, dokler ne mine minuta. Pri tem testu se 

šteje število poskusov, ki jih opravi merjenec za 

ohranjanje ravnotežja v eni minuti. Merjenec, ki 

pade/se dotakne tal 15-krat v pol minute, testa ni 

zmožen opraviti.  

test 

sestavljanja 

votlih kock 

koordinacija 

(vizualno-

motorična) 

Kocke razvrstimo pred merjencem, ki ima na voljo en 

poskus. Po znaku začne s sestavljanjem kock po 

velikosti od največje do najmanjše. Ko vstavi še 

najmanjšo, se čas ustavi. Naloga je opravljena, ko 

merjenec zloži vse kocke.  

hoja skozi 

obroč nazaj 

koordinacija 

telesa 

Merjenec se zadenjsko postavi na vse štiri za startno 

linijo. Na znak začne hoditi zadenjsko po vseh štirih 

nazaj med obroči. Naloga se meri v sekundah in je 

zaključena, ko pride merjenec z glavo skozi zadnji 

obroč. Prvi poskus je testni, drugi z merjenjem časa. 

 

Zaradi lažjega zapisa/poimenovanja bomo v nalogi za določene termine uporabili krajšave: 

 gibalna/športna aktivnost – G/Š A; 

 testi sestavljanja votlih kock – sestavljanje kocke;  

 test flamingo – flamingo; 

 hoja skozi obroč nazaj – obroč; 

 plosk spredaj-zadaj – ploskanje;  
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 skok v daljino – SVD; 

 tek na 300 metrov – tek;  

 merilnik pospeška – merilnik; 

 testna baterija športnovzgojni karton – ŠVK.  

 

5.3 Metode obdelave podatkov 

 

Podatki so vneseni v program Microsoft Excel. Za statistično obdelavo bomo uporabili 

OriginPro8. Uporabljene statistične metode so parametrične. Zbrane empirične podatke smo v 

skladu z vlogo (neodvisne in odvisne spremenljivke) in vrsto (številske) kvantitativno 

obdelali na osnovnem deskriptivnem (frekvenčne distribucije, srednje vrednosti, mere 

variacije in mere korelacije) in inferenčnem nivoju statistike (parametrični, neparametrični 

preizkusi). Hipoteze smo preverjali na ravni 5 % statističnega tveganja (P = 0,05). 

Kvantitativni rezultati bodo prikazani opisno, v obliki tabel in grafov. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Pri analizi rezultatov smo najprej analizirali rezultate testov gibalnih sposobnosti glede na 

starost in spol. V nadaljevanju smo primerjali gibalne sposobnosti celotnega vzorca in ga 

primerjali z manjšim vzorcem merjencev, ki smo jih dodatno testirali z merilniki pospeška. 

Sledi analiza intenzivnosti in količine gibalne/športne aktivnosti. Zbrane podatke smo 

primerjali z rezultati drugih domačih in tujih raziskav. Hipoteze smo preverjali s statističnimi 

metodami, jih potrdili ali ovrgli. 

 

6.1 Analiza gibalnih sposobnosti glede na starost in spol 

 

Pri testu gibalnih sposobnosti smo testirali 951 otrok s testi: skok v daljino, sestavljanje votlih 

kock, tek na 300 m, flamingo, hoja skozi obroč nazaj in plosk spredaj-zadaj. Omenjene 

meritve so bile izvedene v dveh zaporednih letih. Grafe povprečnih vrednosti in standardnih 

deviacij smo prikazali za posamezne gibalne sposobnosti, levo so podatki meritev za leto 

2007, desno za 2008. Za grafe od 1 do 6 velja omenjena razporeditev. Na takšen način 

prikazani podatki nam omogočajo dodatno vrednost pri pregledu nad stanjem gibalnih 

sposobnosti in pri opazovanju morebitnih sprememb med meritvami, opravljenimi v prvem in 

drugem letu merjenj.  
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Graf 1: Prikaz povprečnih vrednosti skoka v daljino za deklice in dečke  

   

Pri dečkih narašča povprečna vrednost pri skoku v daljino od šestega (116,2 ± 17,5 cm) do 

devetega leta (144,9 ± 20,1 cm). Porast povprečnih vrednosti beležimo tudi pri deklicah od 

šestega (109,9 ± 17,2 cm) do devetega leta (132,7 ± 15,6 cm). Trend naraščanja povprečne 

vrednosti SVD opazimo pri ponovnem merjenju leta 2008 in pri najstarejših deklicah, pri 

katerih znaša povprečna vrednost 147,4 ± 17,3 cm, pri najstarejših dečkih pa 153,2 ± 20,9 cm. 

Na podlagi dobljenih rezultatov ugotavljamo, da merjenci, ne glede na spol, dosegajo pri 

skoku v daljino boljše rezultate s starostjo merjencev.  

Podatki, ki so bili pridobljeni v naši raziskavi, kažejo, da dosegajo dečki boljše rezultate kot 

deklice, o čemer poroča tudi Strel s sodelavci (2007), ki je na podlagi analize ŠVK ugotovil, 

da fantje pri skoku v daljino z mesta dosegajo boljše rezultate kot deklice. Če primerjamo 

obdobje od leta 1987 do leta 2007, beležimo pri obeh spolih poslabšanje rezultatov.  

Na podlagi rezultatov testiranja ŠVK so ugotovili, da je glede na celotno osnovnošolsko 

populacijo, v letu 2007/08 in v primerjavi z letom poprej, pri skoku v daljino z mesta opaziti 

poslabšanje eksplozivne moči, pri čemer fantje, v šolskem letu 2007/08, dosegajo boljše 

rezultate kot dekleta (Starc, Jurak in Kovač, 2010).  

 

Pri analizi podatkov glede na starost dosegajo merjenci od šestega do devetega leta boljše 

rezultate. Razlike med osem in devet let starimi otroci znašajo samo še en centimeter. O 

poslabšanju ne moremo govoriti tudi pri ponovnih meritvah, saj merjenci v vseh štirih 

starostnih kategorijah dosegajo boljše rezultate glede na leto poprej. Med najstarejšimi 

merjenci (9 in 10 let) pa se pojavljajo le še minimalne razlike v napredku. O enakih 
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ugotovitvah pišejo tudi Strel in sodelavci (2007). Z naraščanjem starosti se kaže napredek v 

letih od 1987 do 1998 in od 1996 do 2007. Kljub temu opazimo dolgoročno poslabšanje 

rezultatov. Sedemletniki so v letih od 1987 do 1998 v povprečju skočili 2,5 cm več kot 

njihovi vrstniki v letih od 1996 do 2007 (Strel idr., 2007).  

 

Graf 2: Prikaz povprečnih vrednosti testa flamingo za deklice in dečke 

 

pon – število ponovitev 

 

Pri dečkih upada povprečna vrednost testa flamingo od šestega (19,4 ± 4,6) do devetega leta 

(14,7 ± 5,3) v prvem letu merjenja. Povprečna vrednost pri deklicah upada s starostjo ter 

znaša pri šestletnicah 16,1 ± 5,4 in pri devetletnicah 14,8 ± 4,8.  

Pri ponovnem merjenju leta 2008 se povprečna vrednost pri dečkih dvigne pri osmem letu 

starosti (14,2 ± 6,3) in že pri devetem (11,9 ± 4,9) pade pod mejo, ki so jo dosegali 

sedemletniki (13,5 ± 6,5). Nato se povprečna vrednost pri najstarejših dečkih dvigne za 0,4 in 

znaša (12,3 ± 5,8). Pri dekletih povprečna vrednost pada od sedmega (12,6 ± 6,7) ain vse do 

devetega leta 10,6 ± 5,6. V zadnji starostni skupini deklice dosežejo malce boljše povprečje 

glede na leto poprej (11,1 ± 5,9).  

 

Sklenemo lahko, da dosegajo dečki pri flamingu slabše rezultate kot deklice.  

Do podobnih ugotovitev prihajata tudi Matejek in Planinšec (2012). Na vzorcu 621 otrok sta 

ugotavljala delež gibalno ogroženih in gibalno nadarjenih otrok v SV Sloveniji. Pri testu 

flamingo so dosegale deklice boljše rezultate kot dečki.  

V primerjavi s starostjo se rezultati izboljšujejo. Devetletniki (obeh spolov) dosegajo v prvem 

letu merjenja enake povprečne vrednosti pri testu flamingo.  
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Graf 3: Prikaz povprečnih vrednosti testa sestavljanja votlih kock za deklice in dečke 

 

 

Pri testu sestavljanja kock zasledimo pri dečkih pozitiven upad povprečne vrednosti od 

šestega (18,2 ± 9,3 s) do devetega leta (13,2 ± 4,2 s), kar pomeni, da so izboljšali svoje 

rezultate. Povprečna vrednost pri šestletnicah znaša 19,4 ± 15,1 s ter pri devetletnicah upade 

in znaša 12,1 ± 3,2 s. Šestletniki dosegajo povprečno vrednost pri 19,4 ± 4,6 s, devetletniki pri 

12,3 ± 5,8 s. 

Trend upada beležimo tudi pri ponovni meritvi leta 2008 tako pri dečkih kot pri deklicah.  

Najmlajše deklice dosegajo povprečne vrednosti 14,9 ± 4,5 s, najstarejše pa 11,1 ± 3,8 s. 

Najmlajši dečki dosegajo povprečne vrednosti 14,9 ± 4,5 s, najstarejši 11,8 ± 4,5 s. 

Pri najstarejših dečkih opažamo minimalen upad povprečnih vrednosti pri ponovnih meritvah. 

Povprečna vrednost v letu 2007 znaša pri osemletnikih 13,4 ± 4,5 s in pri devetletnikih 13,2 ± 

4,2 s. Leta 2008 znaša vrednost pri devetletnikih 12,0 ± 3,9 s ter desetletnikih 11,8 ± 4,5 s. 

Ugotovimo, da se s starostjo rezultati izboljšujejo. 

Razlike med spoloma so minimalne. Deklice dosegajo boljše rezultate le pri šestih in sedmih 

letih v prvem letu merjenja. Dečki dosegajo boljše rezultate pri osmih in devetih letih v prvem 

letu merjenja in v vseh starostnih katergorijah pri naslednjih meritvah. Do podobnih 

rezultatov prihajata tudi Verohavar in Rajtmajer (2006), ki sta ugotavljala motorične 

sposobnosti na vzorcu 162 otrok. Na podlagi analize rezultatov iz let 1996 in 2006 dosegajo 

dečki boljše rezultate kot deklice. V letu 2006 so deklice nalogo opravile 7 s hitreje, dečki pa 

kar 10 s hitreje.  

 

Graf 4: Prikaz povprečnih vrednosti pri hoji skozi obroče za deklice in dečke 
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Pri deklicah upada povprečna vrednost pri hoji skozi obroč od šestletnic (9,2 ± 2,4 s) do 

devetletnic (7,2 ± 1,6 s). Pri meritvah, opravljenih leta 2008, dosegajo najmlajše deklice 

povprečno vrednost 7,5 ± 1,9 s in najstarejše 7,4 ± 2,1 s. Pri dečkih upada povprečna vrednost 

od šestletnikov (8,8 ± 2,7 s) do devetletnikov (6,6 ± 2,3 s) oziroma od sedemletnikov (7,2 ± 

1,6 s) do desetletnikov (6,7 ± 3,2 s) pri ponovni meritvi, pri kateri so odstopanja med 

najmlajšimi in najstarejšimi majhna. V štirih letih se povprečna vrednost zniža za 0,5 s.  

Rahlo izboljšanje pri obeh spolih opazimo v prvem letu merjenja, v opredju so dekleta. V letu 

2008 pri merjencih ne opazimo bistvenih izboljšav povprečnih vrednosti niti pri spolu niti pri 

letih. Do podobnih ugotovitev prihajajo tudi drugi avtorji. Strel je s sodelavci (2007) 

analiziral gibalne sposobnosti na podlagi ŠVK, za obdobje med letom 1990 in 2000. Ugotovil 

je, da se je izboljšala koordinacija vsega telesa pri dečkih in deklicah v prvih letih šolanja. Če 

primerjamo obdobje od leta 1987 do leta 2007, pri obeh spolih, opazimo izboljšanje 

rezultatov v starosti otrok od sedmega do desetega leta. Ta trend izboljševanja rezultatov pri 

deklicah beležimo do enajstega leta.  

O izboljšanju rezultatov na podlagi analize rezultatov ŠVK poročajo tudi Starc in sodelavci 

(2010). Analiza je zajela celotno populacijo otrok do desetega leta v šolskem letu 2007/08. 

Ugotovili so, da je pri otrocih do desetega leta starosti pri testu koordinacije celega telesa 

opazno izrazito izboljšanje v primerjavi s predhodno generacijo.  

V naši raziskavi dosegajo dekleta boljše rezultate kot dečki, o čemer poročajo tudi analize 

ŠVK v šolskem letu 2007/08. Pri poligonu nazaj dosegajo dekleta boljše rezultate kot dečki 

(Starc idr., 2010). Pri analizi rezultatov, pridobljenih v okviru projekta Zdrav življenjski slog, 

za test poligon skozi obroče nazaj so fantje od šestega do osmega leta v letih od 1999 do 2014 
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dosegali slabše rezultate. Devetletniki so glede na prejšnja leta v vseh letih izboljšali svoje 

rezultate, v letu 2015 pa prvič tudi pri najmlajših beležimo izboljšanje rezultatov od šestega 

do devetega leta. Do podobnih ugotovitev prihajajo pri dekletih, pri katerih je v letu 2014 

prišlo do težko pričakovanih pozitivnih sprememb. Učenke so glede na meritve med letom od 

1999 do 2014 ravno v letu 2014 dosegle najboljše rezultate v zadnjih petnajstih letih merjenj 

(Evalvacijsko poročilo Zdrav življenjski slog 2014/15, 2016). 

 

Graf 5: Prikaz povprečnih vrednosti pri plosku spredaj-zadaj za deklice in dečke 

 

pon – število ponovitev 

 

Pri deklicah pri testu plosk spredaj-zadaj opazimo, da povprečna vrednost števila ploskov v 

20-ih sekundah narašča od šestega (25,6 ± 4,0) do devetega leta (29,6 ± 3,9). Največji porast 

števila ploskov beležimo v sedmem (26,4 ± 3,8) in osmem letu (28,7 ± 3,6).  

Pri dečkih narašča povprečna vrednost števila ploskov od šestega (24,4 ± 4,0) do devetega 

(28,9 ± 4,0) leta. Največji porast ploskov beležimo med sedmim (24,7 ± 4,2) in osmim letom 

(28,1 ± 4,1).  

Prvo leto merjenja, v vseh starostnih kategorijah, dosegajo deklice boljše rezultate kot dečki. 

Pri ponovni meritvi dosegajo dečki (pri devetih in desetih letih) višje povprečne vrednosti kot 

deklice. 

Pri meritvah leta 2008 opazimo trend naraščanja povprečne vrednosti pri dečkih. Najmlajši 

dosegajo povprečne vrednosti 25,7 ± 4,4 in najstarejši 30,1 ± 4,8. Med devetim in desetim 

letom je napredek pri dečkih zelo majhen, povprečna vrednost se dvigne le za 0,5. Najmlajše 

deklice dosegajo povprečne vrednosti 26,8 ± 4,5 in najstarejše 29,7 ± 4,3. Tako kot pri dečkih 
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se tudi pri najstarejših deklicah povprečna vrednost dvigne le za 0,1. V prejšnjih letih merjenj 

povprečna vrednost strmeje narašča.  

 

Ugotovimo, da je pri testu plosk spredaj-zadaj malo razlik med spoloma. V primerjavi z dečki 

pride pri dekletih v drugem letu merjenj do poslabšanja rezultatov (pri devet in deset let starih 

deklicah). S starostjo dosegajo vsi merjenci boljše rezultate. V nadaljevanju bomo razlike med 

spoloma še preverjali s statističnimi testi.  

 

Graf 6: Prikaz povprečnih vrednosti pri teku na 300 metrov za deklice in dečke 

 

 

 

Prvo leto merjenja opazimo upadanje povprečne vrednosti pri dečkih od šestega (90,5 ± 12,7 

s) do osmega leta (76,5 ± 9,9 s) in rahlo zvišanje povprečne vrednosti pri devetih letih (76,9 ± 

13,5 s). Pri deklicah beležimo upad povprečne vrednosti od šestega (95,3 ± 14,4 s) do 

devetega leta (78,0 ± 8,7 s).  

Pri ponovnem merjenju, leta 2008, opazimo upadanje povprečne vrednosti pri dečkih od 

sedmega (83,7 ± 15,3 s) do devetega leta (74,4 ± 19,5 s) in povišanje v desetem letu (77,3 ± 

14,5 s). Pri deklicah opazimo upadanje povprečne vrednosti od sedmega (92,1 ± 22,7 s) do 

desetega leta (76,3 ± 12,2 s).  

 

Predvidevamo lahko, da obstajajo razlike med spoloma. Dečki dosegajo boljše rezultate kot 

deklice. Dečki v najvišji starostni skupini dosegajo slabši čas (v obeh letih merjenj) kot leto 

dni mlajši vrstniki. V nadaljevanju bomo to preverili še s statističnimi metodami. 
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Pri dečkih se rezultati izboljšujejo od šestega do osmega leta, v devetem letu beležimo 

poslabšanje. Pri ponovni meritvi opazimo podobno, izboljšanje od sedmega do devetega leta 

in pri desetem letu poslabšanje. Pri deklicah beležimo izboljšanje rezultata z naraščanjem 

starosti. Do takšnih zaključkov prihajajo tudi drugi raziskovalci na domačih tleh. Strel s 

sodelavci ugotavlja, da so v letih od 1987 do 2007 dečki, v vseh letih, hitrejši kot deklice 

(Strel idr., 2007). Dečki v primerjavi z deklicami dosegajo slabše rezultate pri vzdržljivosti 

(tek na 200 metrov). V raziskavi, v katero je bilo vključenih 621 otrok iz SV Slovenije, so 

ugotovili, da je kar 21 % dečkov gibalno ogroženih v vzdržljivosti. Za gibalno ogrožene so 

določili mejo pri vrednosti standardnega odklona -1 (Matejek in Planinšec, 2012).  

V raziskavi, v kateri so ugotavljali, ali obstajajo povezave med športnimi/gibalnimi 

aktivnostmi in prehranjevalnimi navadami otrok in njihovih staršev, so ugotovili, da že pri 

petletnih otrocih obstaja statistično značilna razlika v teku na 300 metrov med dečki in 

deklicami (Videmšek, Pogeljšek, Karpljuk, Štihec in Zajec, 2006).  

V naši raziskavi beležimo v letu 2007 izboljšanje rezultatov pri teku na 300 metrov. V letu 

2008 pride do poslabšanja rezultatov pri najstarejših merjencih. O poslabšanju poročajo tudi 

na podlagi analize ŠVK, saj so ugotovili, da je glede na celotno osnovnošolsko populacijo v 

letu 2007/08 in v primerjavi z letom poprej v teku na 600 metrov (s čimer preverjamo splošno 

vzdržljivost) opaziti vsesplošno precejšnje poslabšanje (Starc idr., 2010). Predvidevamo, da 

prihaja do te razlike zato, ker je bila v analizo vključena celotna osnovnošolska populacija. Če 

izvzamemo podatke za otroke stare šest, sedem, osem in devet let, beležimo drugačne 

podatke. Do bistvenih poslabšanj pride šele po enajstem letu starosti.  

 

Prvo hipotezo (H1: Dečki dosegajo boljše rezultate pri testih gibalnih sposobnosti kot 

deklice.), smo preverjali s t-testom neodvisnih spremenljivk.  
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Tabela 9: Razlike med spoloma pri testih gibalnih sposobnosti 

 

Leto 

izvajanja 

testov 

SDM FLAMINGO SEST. 

KOCK 

OBROČI PLOSK 300 m 

2007 
0,01 0,01 0,88 0,05 0,01 0,01 

2008 
0,01 0,01 0,02 0,01 0,31 0,01 

 

V naši raziskavi prihaja do razlik med spoloma. Ugotovili smo, da so, v obeh letih merjenj, 

pri testih skok v daljino, flamingo, obroči, plosk in tek na 300 metrov boljši dečki, vrednost je 

P < 0,05, razlike so statistično pomembne.  

Pri testu sestavljanja votlih kock v letu 2007 je P = 0,87, torej ni statistično pomembnih razlik 

med spoloma. V letu 2008 se pri testu plosk spredaj-zadaj pojavi P = 0,31, torej znaša P > 

0,05. Pri tem testu torej ni statistično pomembnih razlik med spoloma.  

 

Ugotovimo, da pri večini testov gibalnih sposobnosti boljše rezultate dosegajo dečki.  

Prvo hipotezo (Dečki dosegajo boljše rezultate pri testih gibalnih sposobnosti kot deklice.) 

sprejmemo za naslednje teste gibalnih sposobnosti: skok v daljino, flamingo, hoja skozi 

obroč nazaj, plosk spredaj-zadaj in tek na 300 metrov. 

 

O razlikah med spoloma poročajo v raziskavi, pri kateri je sodelovalo 138 otrok s povprečno 

starostjo 6,5 let. Statistično pomembne razlike med spoloma so nastale pri testu hoja skozi 

obroče nazaj in testu koordinacije. Dečki so pri vseh testih gibalnih sposobnostih dosegli 

boljše rezultate (Zurc, Pišot in Stojnik, 2005). O razlikah med spoloma govorijo tudi nekateri 

drugi strokovnjaki. V evalvacijskem poročilu Zdrav življenjski slog 2014/15 (2016) navajajo, 

da beležimo pri dečkih med leti 1999 in 2014 poslabšanje rezultatov pri teku pri sedmem letu 

starosti, rahlo izboljšanje pri osmem in ponovno poslabšanje pri devetem letu. Razdalja, ki jo 

morajo merjenci preteči, je daljša (600 m), vendar smo se vseeno odločili za primerjavo, saj v 

obeh primerih merimo vzdržljivost. Pri dekletih smo med letoma 2002 in 2009 beležili 

poslabšanje rezultatov od šestega do devetega leta. Med letom 2010 in 2013 beležimo 

poslabšanje rezultatov pri osmih letih in izboljšanje pri devetih, medtem ko beležimo v letu 
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2014 izboljšanje rezultatov od sedmega do devetega leta (Evalvacijsko poročilo Zdrav 

življenjski slog 2014/15, 2016).  

 

Tabela 10: Razlike med spoloma pri testih gibalnih sposobnosti v obeh letih merjenj 

 

Leto 

izvajanja 

testov 

SDM FLAMINGO SEST. 

KOCK 

OBROČI PLOSK 300 m 

2007 + 2008 
0,01 0,01 0,3 0,01 0,01 0,01 

 

 

Zastavljeno hipotezo (H1: Dečki dosegajo boljše rezultate pri testih gibalnih sposobnosti 

kot deklice.) lahko POTRDIMO z izjemo testa pri rezultatih sestavljanja votlih kock. 

 

6.2  Primerjava meritev gibalnih sposobnosti glede na starost in spol 

 

Prikazani podatki nam omogočajo pregled rezultatov vseh testov gibalnih sposobnosti, 

izmerjenih leta 2007 in ponovljenih v letu 2008. V analizi smo primerjali vse teste gibalnih 

sposobnosti glede na starost in spol.  

V raziskavo smo zajeli 276 šestletnikov, 277 sedemletnikov, 255 osemletnikov in 143 

desetletnikov, vseh skupaj je bilo 951 merjencev.  
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Graf 7: Primerjava meritev gibalnih sposobnosti pri šest let starih otrocih leta 2007 in 2008 

 

 
   pon – število ponovitev 

 

Pri merjencih je opazen je rahel porast povprečne vrednosti v skoku v daljino (dečki 116,2 ± 

17,5 cm, deklice 109,9 ± 17,2 cm) in pri plosku spredaj-zadaj (dečki 24,4 ± 4,1, deklice 25,6 

± 4,0) pri meritvah, ki so bile opravljene v letu 2007 in ponovljene leta 2008; skok v daljino 

(dečki 126,7 ± 19,9 cm, deklice 123,1 ± 19,1 cm) in pri plosku spredaj-zadaj (povprečna 

vrednost dečki 25,7 ± 4,4, deklice 26,8 ± 4,5). Pri ponovnem merjenju, pri dečkih in deklicah, 

opazimo rahel porast povprečne vrednosti pri skoku v daljino in plosku.  

Pri dečkih je pri testu sestavljanja kock (18,2 ± 9,3 s), teku (90,5 ± 12,7 s), flamingu (19,4 ± 

4,6) in obročih (8,9 ± 2,7 s) opazno zmanjšanje povprečnih vrednosti glede na meritve, ki so 

bile opravljene v prvem letu merjenja. Povprečna vrednost pri meritvah leta 2008 znaša pri 

sestavljanju kock 16,2 ± 5,8 s, teku 83,7 ± 15,3 s, flamingu 13,5 ± 6,4 in pri obročih 7,1 ± 1,6 

s.  

Podobno opazimo tudi pri deklicah pri testu sestavljanja kock (19,4 ± 15,1 s), teku (95,3 ± 

14,4 s), flamingu (16,1 ± 5,3) in pri obročih (9,2 ± 2,4 s). Povprečne vrednosti leto kasneje 

znašajo pri teku 92,1 ± 22,7 s, pri testu sestavljanja kock 14,9 ± 4,5 s, pri flamingu 12,6 ± 6,7 

in pri obročih 7,5 ± 1,9 s. 

Pri vseh testih so ti porasti zunaj standardne deviacije, torej (upoštevajoč odstopanja pri 

meritvah) lahko rečemo, da merjenci dosegajo po enem letu boljše rezultate. Boljše rezultate 

dosegajo pri testu sestavljanja kock deklice, pri vseh ostalih testih pa so boljši dosegajo dečki, 
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kar sovpada z rezultati drugih strokovnjakov. Na podlagi rezultatov primerjave aritmetičnih 

sredin iz let 2010/11 in 2011/12 dosegajo dečki pri skoku v daljino, hoji skozi obroče nazaj in 

vzdržljivostnem teku boljše rezultate kot deklice. Za omenjeno primerjavo so koristili 

podatkovno zbirko ŠVK (Strel, Starc in Kovač, 2012).  

Razloge za razlike med spoloma lahko iščemo tudi v različnih interesih, ki se pojavljajo med 

spoloma. Dekleta izbirajo raje plesne in ritmične vsebine, pri katerih bolj razvijajo 

koordinacijo, medtem ko so dečkom zanimivejši kolektivni športi, pri katerih se bolj razvijajo 

vzdržljivost, hitrost in moč (Jelovčan, Pišot in Žerjal, 2002). 

 

Graf 8: Primerjava meritev gibalnih sposobnosti pri sedem let starih otrocih leta 2007 in 2008 

 

pon – število ponovitev 

 

Pri obeh spolih je opazen je rahel porast povprečne vrednosti v skoku v daljino (dečki 127,8 ± 

17,8 cm, deklice 118,3 ± 16,9 cm) in pri plosku spredaj-zadaj (povprečna vrednost pri dečkih 

24,7 ± 4,2, pri deklicah 26,4 ± 3,8) pri meritvah, ki so bile opravljene v letu 2007 in 

ponovljene leta 2008; skok v daljino (dečki 136,5 ± 19,5 cm, deklice 126,6 ± 16,7 cm) in pri 

plosku spredaj-zadaj (povprečna vrednost pri dečkih 27,4 ± 4,1 in pri deklicah 27,8 ± 3,9).  

Pri ponovnem merjenju opazimo pri dečkih in deklicah rahel porast povprečne vrednosti 

zunaj standardne deviacije pri skokih v daljino in ploskih.  

Pri dečkih je pri testu sestavljanja kock (15,6 ± 5,3 s), teku (85,6 ± 13,3 s), flamingu (17,9 ± 

5,2) in obročih (7,9 ± 2,6 s) opazno zmanjšanje povprečnih vrednosti glede na meritve, ki so 



Kupec, L . (2016). Povezanost med količino in intenzivnostjo gibalne/športne aktivnosti ter gibalnimi 

sposobnostmi otrok starih od 6 do 9 let. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.  

45 
 

bile opravljene pri prvem merjenju. Pri drugem beležimo povprečne vrednosti sestavljanja 

kock 13,8 ± 4,9 s, teka 78,9 ± 11,0 s, flaminga 14,2 ± 6,3 in obročev 6,9 ± 2,2 s. 

Podobno opazimo tudi pri deklicah pri testih sestavljanja kock (15,9 ± 6,3 s), flamingu (15,5 ± 

5,2), obročih (7,9 ± 2,9 s) in teku (91,8 ± 13,2 s). Leto kasneje znašajo povprečne vrednosti 

pri teku 84,2 ± 12,4 s, pri testu sestavljanja kock 13,1 ± 3,7 s, pri flamingu 12,2 ± 6,7 in pri 

obročih 7,4 ± 1,9 s.  

 

Pri vseh testih gibalnih sposobnosti beležimo porast zunaj standardne deviacije, torej lahko 

rečemo, da dosegajo merjenci boljše rezultate kot leto poprej. Boljše rezultate pri testu plosk 

spredaj-zadaj dosegajo v obeh letih merjenj deklice.  

V drugem letu merjenj dosežejo deklice pri testu sestavljanja kock boljše rezultate kot dečki. 

Pri vseh ostalih testih dosegajo boljše rezultate dečki.  

 

Graf 9: Primerjava meritev gibalnih sposobnosti pri osem let starih otrocih leta 2007 in 2008 

 

pon – število ponovitev 

 

Pri dečkih in deklicah je opazen rahel porast povprečne vrednosti v skoku v daljino (dečki 

143,2 ± 17,4 cm, deklice 131,9 ± 16,2 cm) in pri plosku spredaj-zadaj (povprečna vrednost 

dečki 28,1 deklice 28,7 ± 3,6) pri meritvah, ki so bile opravljene v letu 2007 in ponovljene 

leto kasneje: skok v daljino (152,7 ± 18,0 cm, deklice 140 ± 17,8 cm) in plosku spredaj-zadaj 

(dečki 30,1 ± 3,6 in deklice 29,6 ± 3,9).  
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Pri dečkih beležimo povprečno vrednost pri testu sestavljanja kock 13,4 ± 4,7 s, teku 76,5 ± 

9,9 s, flamingu 15,7 ± 4,9 in pri obročih 7,3 ± 2,2 s. Pri naslednjem merjenju je opazno 

zmanjšanje povprečnih vrednosti pri testu sestavljanja kock (12,0 ± 3,9 s), teku (74,4 ± 19,5 

s), flamingu (11,9 ± 4,9) in obročih (6,4 ± 1,4 s), kar pomeni izboljšanje rezultatov. 

Pri deklicah beležimo podobne ugotovitve. Povprečna vrednost pri flamingu znaša 14,0 ± 5,6, 

pri sestavljanju kock 12,5 ± 3,1 s, pri obročih 7,9 ± 2,1 s in pri teku 81,4 ± 10,2 s. Povprečne 

vrednosti znašajo leto kasneje pri teku 78,5 ± 13,9 s, pri testu sestavljanja kock 11,9 ± 3,9 s, 

pri flamingu 10,6 ± 5,6 in pri obročih 7,1 ± 1,8 s.  

Ugotavljamo, da opazimo pri ponovnem merjenju pri dečkih in deklicah rahel porast 

povprečne vrednosti zunaj standardne deviacije pri skokih v daljino in ploskih. Pri vseh testih 

gibalnih sposobnosti lahko rečemo, da dosegajo merjenci boljše rezultate kot leto poprej.  

Boljše rezultate dosegajo v obeh letih merjenj pri testu sestavljanja kock in flamingu deklice. 

V drugem letu merjenj dosežejo pri testu plosk spredaj-zadaj deklice boljše rezultate kot 

dečki. Deklice so torej v ospredju pri koordinaciji in hitrosti alternativnih gibov. Pri vseh 

ostalih testih dosegajo boljše rezultate dečki. O podobnih ugotovitvah poročajo tudi na 

podlagi primerjave artimeričnih sredin dosežko deklic in dečkov v šolskih letih 2010/11 in 

2011/12. Dečki dosegajo boljše rezultate v teku na 600 metrov, skoku v daljino in hoji skozi 

obroče nazaj (Strel, Starc in Kovač, 2012). Do podobnih rezultatov prihajajo tudi na podlagi 

analize testne baterije športnovzgojni karton, v katero so zajeli kar 94,7 % deklet celotne 

slovenske populacije, ki je v šolskem letu 2007/08 obiskovala prvo triletje osnovne šole. Pri 

dekletih je v primerjavi z dečki opazno poslabšanje rezultatov pri testih gibalnih sposobnosti 

(Starc idr., 2010).  
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Graf 10: Primerjava meritev testov gibalnih sposobnosti pri devetletnikih leta 2007 in 2008 

 

pon – število ponovitev 

 

Pri merjencih beležimo rahel porast povprečne vrednosti v skoku v daljino (dečki 144,9 ± 

20,1 cm, deklice 132,7 ± 15,6 cm) in pri plosku spredaj-zadaj (povprečna vrednost dečki 28,9 

± 4,0, deklice 29,6 ± 3,9) pri meritvah, ki so bile opravljene v letu 2007 in ponovljene 

naslednje leto: skok v daljino (dečki 153,2 ± 20,9 cm, deklice 147,4 ± 17,3 cm) in plosk 

spredaj-zadaj (povprečna vrednost dečki 30,1± 4,7, deklice 29,7 ± 4,3).  

 

Pri deklicah beležimo povprečno vrednost pri testu sestavljanja kock 12,1 ± 3,2 s, flamingu 

14,7 ± 4,8, obročih 7,2 ± 1,6 s in pri teku 91,8 ± 13,2. Povprečne vrednosti znašajo leto 

kasneje pri teku 84,2 ± 12,4 s, pri testu sestavljanja kock 11,1 ± 3,8 s, pri flamingu 11,0 ± 5,9 

in pri obročih 7,4 ± 2,1 s. 

Pri dečkih je povprečna vrednost pri testu sestavljanja kock 13,2 ± 4,2 s, teku 76,9 ± 13,5 s, 

flamingu 14,7 ± 5,3 in pri obročih 6,7 ± 2,3 s. Naslednje leto beležimo opazno zmanjšanje 

povprečnih vrednosti pri sestavljanju kock 11,8 ± 4,5 s, teku 77,3 ± 14,5 s, flamingu 12,3 ± 

5,8 in obročih 6,7 ± 3,3 s. 

Pri ponovnem merjenju opazimo pri obeh spolih rahel porast povprečne vrednosti zunaj 

standardne deviacije pri skokih v daljino in pri ploskih.  
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Pri testih gibalnih sposobnosti (skok v daljino z mesta, flamingo, sestavljanje kock in plosk 

spredaj-zadaj) so porasti zunaj standardne deviacije, torej lahko rečemo, da dosegajo merjenci 

po enem letu boljše rezultate.  

Boljše rezultate pri testu sestavljanja kock dosegajo v obeh letih merjenj deklice. V drugem 

letu merjenj dosežejo deklice pri testu flamingo boljše rezultate kot dečki, pri vseh ostalih 

testih boljše rezultate dosegajo dečki. Poslabšanje rezultatov v drugem letu merjenj opažamo 

pri dečkih in deklicah pri obročih in pri dečkih v teku na 300 metrov. 

O poslabšanju poroča Strel s sodelavci, ki je na podlagi analize ŠVK od leta 1970 do leta 

2007 ugotovil, da imajo učenci, stari od 7 do 10 let, v letu 2007 pomembno slabše razvite 

gibalne sposobnosti kot v letu 1970 (2003). Negativni trendi razvoja eksplozivne moči so 

opazni pri eksplozivni moči – skoku v daljino. Pozitivne spremembe se kažejo v zadnjih letih 

pri mlajših otrocih, zlasti pri deklicah, v starosti od sedem do osem let.  

 

6.3 Analiza gibalnih sposobnosti in randomizacija 

 

915 otrok iz Ljubljane, Maribora in Kopra smo testirali s testi gibalnih sposobnosti. Na 

podvzorcu 56-ih merjencev smo preverjali količino in intenzivnost gibalne/športne aktivnosti. 

Da bi ugotovili, ali lahko dobljene podatke posplošimo iz podvzorca na vzorec, smo 

analizirali teste gibalnih sposobnosti za celotno populacijo in za podvzorec. Za posamezne 

teste smo analizirali povprečne vrednosti za otroke, stare šest, sedem in osem let, ter jih ločili 

po spolu.  
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Graf 11: Povprečna vrednost količine gibalne/športne aktivnosti šestletnikov glede na spol in 

velikost vzorca  

 

(a – 56 merjencev, b – 951 merjencev)        pon – število ponovitev 

 

Pri šestletnikih vzorca A dosegajo dečki povprečno vrednost pri SVD 112,3 ± 9,4 cm in pri 

deklicah 119,3 ± 16,1 cm. Povprečne vrednosti pri vzorcu B znašajo pri deklicah 109,9 ± 17,2 

cm, pri dečkih 116,2 ± 17,5 cm.  

Pri teku na 300 m dosegajo dečki iz vzorca A povprečno vrednost 87,8 ± 7,9 s, deklice 92,3 ± 

13,5 s, pri vzorcu B dosegajo dečki povprečno vrednost 90,5 ± 12,7 s, deklice 95,3 ± 14,4 s. 

Pri sestavljanju votlih kock beležimo pri dečkih vzorca A povprečno vrednost 15,9 ± 2,3 s, pri 

deklicah 14,3 ± 4,3 s. Povprečna vrednost vzorca B je pri dečkih 18,2 ± 9,3 s in pri deklicah 

19,4 ± 15,1 s. 

Dečki vzorca A dosegajo pri obročih povprečne vrednosti 9,1 ± 0,6 s, deklice 8,1 ± 1,7 s. Pri 

vzorcu B dosegajo deklice povprečno vrednost 9,2 ± 2,4 s in dečki 8,9 ± 2,7 s.  

Pri flamingu dosegajo dečki iz vzorca A povprečno vrednost 23,4 ± 1,4, deklice 15,1 ± 6,6, 

pri vzorcu B dosegajo dečki povprečno vrednost 19,4 ± 5,6, deklice 16,1 ± 5,3. 
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Pri plosku dosegajo deklice iz vzorca A povprečno vrednost 23,9 ± 4,2, dečki 23,6 ± 4,2, pri 

vzorcu B dosegajo deklice povprečno vrednost 25,6 ± 4,0, dečki 24,4 ± 4,1. 

Pri tistih aktivnostih, pri katerih so bila izmerjena večja odstopanja med dosežki merjencev 

(večja standardna deviacija), lahko (po pričakovanjih) med povprečnimi vrednostmi celotne in 

zmanjšane populacije opazimo manjša odstopanja.  

 

Graf 12: Povprečna vrednost količine gibalne/športne aktivnosti sedemletnikov glede na spol 

in velikost vzorca  

 

(a – 56 merjencev, b – 951 merjencev)        pon – število ponovitev 

 

Pri teku na 300 m dosegajo dečki iz vzorca A, povprečno vrednost 83,9 ± 11,7 s, deklice 87,8 

± 7,4 s, pri vzorcu B dosegajo dečki povprečno vrednost 85,6 ± 13,3 s, deklice 91,8 ± 13,2 s. 

Dečki vzorca A dosegajo pri obročih povprečno vrednosti 6,6 ± 1,5 s, deklice 6,6 ± 1,8 s, pri 

vzorcu B dosegajo deklice povprečno vrednost 7,9 ± 2,9 s in dečki 7,9 ± 2,6 s.  

Pri sedemletnikih vzorca A dosegajo dečki povprečno vrednost pri SVD 121,4 ± 16 cm in 

deklice 121,4 ± 15,7 cm. Povprečne vrednosti pri vzorcu B znašajo pri deklicah 118,3 ± 16,1 

cm, pri dečkih 127,7 ± 17,8 cm.  
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Pri sestavljanju votlih kock beležimo pri dečkih vzorca A povprečno vrednost 13,5 ± 3,3 s, pri 

deklicah 16,1 ± 3,9 s. Povprečna vrednost vzorca B je pri dečkih 15,6 ± 5,3 s in pri deklicah 

15,9 ± 6,3 s. 

Pri plosku dosegajo deklice iz vzorca A povprečno vrednost 27,6 ± 3,7, dečki 24,2 ± 3,5, pri 

vzorcu B dosegajo deklice povprečno vrednost 26,4 ± 3,8, dečki 24,7 ± 4,1. 

Pri flamingu dosegajo dečki iz vzorca A povprečno vrednost 20,6 ± 6,1, deklice 13,5 ± 3,8, 

pri vzorcu B dosegajo dečki povprečno vrednost 17,9 ± 5,2, deklice 15,5 ± 5,2. 

Ugotavljamo, da lahko opazimo pri sedemletnikih med povprečnimi vrednostmi celotne in 

zmanjšane populacije manjša odstopanja. Pri nobenem testu ne prihaja do večjih odstopanj.  

 

Graf 13: Povprečna vrednost količine gibalne/športne aktivnosti glede na spol osemletnikov 

in velikost vzorca  

 

(a – 56 merjencev, b – 951 merjencev)        pon – število ponovitev 

 

Pri sestavljanju votlih kock beležimo pri dečkih iz vzorca A povprečno vrednost 14,5 ± 4,7 s, 

pri deklicah 12,9 ± 4,0 s. Povprečna vrednost vzorca B je pri dečkih 13,4 ± 4,5 s in pri 

deklicah 12,5 ± 3,1 s. 
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Dečki vzorca A dosegajo pri obročih povprečno vrednost 7,6 ± 1,6 s in deklice 7,5 ± 1,6 s, pri 

vzorcu B dosegajo deklice povprečno vrednost 7,9 ± 2,1 s in dečki 7,4 ± 2,2 s.  

Pri osemletnikih vzorca A dosegajo dečki povprečno vrednost pri SVD 137,2 ± 12,7 cm in 

deklice 139,4 ± 19,9 cm. Povprečne vrednosti pri vzorcu B znašajo pri deklicah 131,9 ± 16,2 

cm, pri dečkih 143,22 ± 17,4 cm.  

Pri teku na 300 m, dosegajo dečki iz vzorca A povprečno vrednost 76,6 ± 13,2 s, deklice 76,3 

± 9,1 s, pri vzorcu B dosegajo dečki povprečno vrednost 76,5 ± 9,9 s, deklice 81,4 ± 10,2 s. 

Pri flamingu dosegajo dečki iz vzorca A, povprečno vrednost 18 ± 6,2, deklice 16,9 ± 6,6, pri 

vzorcu B dosegajo dečki povprečno vrednost 15,7 ± 4,8, deklice 14,1 ± 5,6. 

Deklice iz vzorca A dosegajo pri plosku povprečno vrednost 28,8 ± 3,1, dečki 26,4 ± 5,2, pri 

vzorcu B dosegajo deklice povprečno vrednost 28,6 ± 3,6, dečki 28,1 ± 4,1. 

Ugotavljamo, da lahko opazimo pri osemletnikih med povprečnimi vrednostmi celotne in 

zmanjšane populacije manjša odstopanja. Do večjih odstopanj prihaja pri deklicah pri testu 

skoka v daljino.  

Glede na analizo grafov 11, 12 in 13 ugotavljamo, da se dosežki pri posameznih testih 

gibalnih sposobnosti ujemajo. Nekoliko povečano odstopanje opazimo le pri povprečni 

vrednosti pri testu sestavljanja kock, pri katerem je bila standardna deviacija pri celotni 

statistiki velika. Na podlagi rezultatov sklepamo, da lahko podatke iz podvzorca 

posplošujemo na celotni vzorec. Omenjeno posplošitev smo upoštevali pri iskanju povezav 

med količino in intenzivnostjo gibalne/športne aktivnosti in gibalnimi sposobnostmi 

merjencev, vključenih v raziskavo. 

 

6.4 Analiza količine gibalne/športne aktivnosti otrok 

 

Podatke za analizo količine gibalne/športne aktivnosti smo pridobili z merilniki pospeška, ki 

so jih nosili merjenci med osmo uro zjutraj in in osmo uro zvečer. Dobljene podatke smo 

analizirali glede na spol in starost merjencev. 
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Tabela 11: Prikaz skupne količine gibalne/športne aktivnosti glede na starost in spol 

merjencev 

 

 Starost merjencev 

  6 let 7 let 8 let 

Količina skupne G/Š A (cpm) Dečki 769 ± 206 720 ± 145 805 ± 140 

 Deklice 818 ± 319 703 ± 107 704 ± 235 

 Skupno 795 ± 262 711 ± 123 763 ± 188 

Prikazana je povprečna vrednost ± standardna deviacija. 

cpm – število sunkov na minuto 

Prikazali smo skupno povprečno vrednost G/Š A glede na starost in spol. Šestletnice imajo 

najvišjo povprečno vrednost 818 cpm ± 319, medtem ko beležimo pri sedem in osem let starih 

deklicah majhne razlike; osemletnice dosegajo povprečne vrednosti 704 cpm ± 235 in 

sedemletnice 703 cpm ± 107. Pri dečkih imajo najvišjo povprečno vrednost osemletniki (805 

cpm ± 140), sledijo šestletniki (769 cpm ± 206(. Najnižje vrednosti dosegajo sedemletniki 

(720 cpm ± 145). 

Če primerjamo podatke glede na starost merjencev obeh spolov, opazimo najnižjo povprečno 

vrednost pri sedemletnikih (711 cpm ± 123), najvišjo pri šestletnikih (795 cpm ± 262), 

povprečna vrednost osemletnikov (763 cpm ± 188) je nekje na sredini. Podatke smo 

podkrepili še z grafičnim prikazom št. 14.  
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Graf 14: Povprečna vrednost količine gibalne/športne aktivnosti glede na starost in spol 

merjencev 

 

V naši raziskavi dosegajo sedem- in osemletniki boljše rezultate kot njihove vrstnice, medtem 

ko dosegajo šestletniki malenkost slabše rezultate kot šestletnice.  

Pri deklicah opažamo upad pri sedmih letih in minimalno zvišanje povprečne vrednosti za eno 

enoto v količini G/Š A v osmem letu. Pri dečkih je povprečje podobno, visoko pri šestem in 

osmem letu starosti in najnižje pri sedmem.  

Na podlagi rezultatov sklepamo, da so glede na količino časa najaktivnejši osemletniki in 

šestletnice.  

Pri skupni povprečni vrednosti dosegajo najvišje rezultate šestletniki.  

V vseh kategorijah imajo sedemletniki najslabše rezultate.  

Raziskave kažejo različne podatke. Pri nekaterih razlik med spoloma ni (Planinšec, 2003). V 

raziskavi Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga, katere nosilec je dr. Šimunič 

(2008), so na vzorcu 112 otrok merili z merilniki pospeška količino in intenzivnost 

gibalne/športne aktivnosti otrok, starih od pet do osem let. Ugotovili so, da je pri obeh spolih 

zaznati rahel porast G/Š A pri šestih letih. Upad se pojavi v sedmem letu starosti pri dečkih, v 

osmem letu opazimo porast G/Š A. Pri dekletih v sedmem letu starosti opazimo upad G/Š A. 

Trend upadanja se je nadaljeval tudi pri osemletnih deklicah. Ti rezultati sovpadajo z rezultati 

drugih raziskav (Klasson-Heggebø in Anderssen, 2003; Riddoch idr., 2004, 2007; Lopez idr., 

2007).  
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Drugo hipotezo (H2: Količina gibalne/športne aktivnosti narašča s starostjo otrok.) smo 

preverjali s Pearonovim korelacijskim koeficientom. Ugotovili smo, da znaša vrednost 

Pearsonovega korelacijskega koeficienta pri primerjavi otrok, starih 6 in 7 let, 0,14, kar 

pomeni, da je statistična korelacija pozitivna ter neznatna. Pri otrocih, starih 7 in 8 let, znaša  -

0,18. Pri primerjavi najmlajših in najstarejših, od 6 do 8 let, znaša vrednost koeficienta -0,15. 

V obeh primerih nam to kaže na negativno ter neznatno povezanost. Signifikacija za naš 

vzorec pri 5 % statističnem tveganju za dvosmerne teste znaša 0,27.  

Količina gibalne/športne aktivnosti ne narašča s starostjo otrok, zato zastavljeno 

hipotezo (H2: Količina gibalne/športne narašča s starostjo otrok.) ZAVRNEMO.  

Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Planinšec s sodelavci (2006). Raziskava je bila 

opravljena na vzorcu 1512 otrok s Štajerske, Koroške in iz Pomurja, kjer je povprečna starost 

merjencev znašala 8,92 let. Ugotovili so, da ni opaziti trenda upadanja povprečne količine 

gibalne/športne aktivnosti z naraščanjem starosti otrok. Najmanj so bili aktivni učenci tretjega 

razreda, najbolj pa učenci petega. Tuji avtorji so pri preučevanju gibalne/športne aktivnosti z 

merilniki pospeška so ugotovili, da se njena količina s starostjo otrok zmanjšuje (Klasson-

Heggebø in Anderssen, 2003). Planinšec (2003) je v raziskavi ugotovil, da so šestletne deklice 

in šestletni dečki dovolj gibalno/športno aktivni, kar kažejo tudi rezultati naše raziskave. V 

nadaljevanju se bomo posvetili vprašanju, ali je njihova intenzivnost ustrezna. Otroci naj bi 

bili dnevno gibalno/športno aktivni 60 minut v okviru zmerne do visoke intenzivnosti (WHO, 

2008). 

 

V nadaljevanju se bomo posvetili razlikam med spoloma v količini G/Š A.  

Tretjo hipotezo (H3: Količina gibalne/športne aktivnosti se razlikuje glede na spol 

merjencev.) smo preverjali na podlagi t-testa neodvisnih spremenljivk. Hipotezo 

OVRŽEMO. Vrednost testa znaša 0,67. Ugotovimo, da v naši raziskavi ni statistični razlik 

med spoloma v količini gibalne/športne aktivnosti. Razlike sicer so, vendar niso statistično 

pomembne.  

Do podobnih ugotovitev so prišli tudi domači strokovnjaki. Na vzorcu 1512 otrok, pri katerih 

je povprečna starost dečkov znašala 9,04 leta in deklic 8,8 let, so ugotovili, da ne obstajajo 

razlike med spoloma v povprečni dnevni količini G/Š A (Planinšec idr., 2006).  

Glede razlik med spoloma prihaja do različnih rezultatov. Strokovnjaki poročajo, da so 

aktivnejši dečki (Baranowski idr., 1993; Trost, Pate, Sallis, Freedson, Taylor, Dowda idr., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freedson%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11828247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freedson%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11828247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dowda%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11828247
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2002; Woodfield, Duncan, Al-Nakeeb, Nevill in Jenkins, 2002; Klasson-Heggebø in 

Anderssen, 2003; Jackson, Reilly, Kelly, Montgomery, Grant in Paton, 2003; Riddoch, 

Andersen, Wedderkopp, Harro, Klasson-Heggebø, Sardinha idr., 2004; Lopez idr., 2007).  

Razlike med dečki in deklicami so prisotne, vendar so razlike med njimi zelo majhne in jih 

težko dokazujemo. V raziskavi, v kateri so z merilniki pospeška ugotavljali razlike v 

sodelovanju otrok v srednji in visoki intenzivnosti, ni prišlo do statistično pomembnih razlik 

med spoloma, kljub temu dosegajo dečki malenkostno višjo minutažo znotraj srednje in 

visoke intenzivnosti (Volmut, 2014). Do podobnih ugotovitev prihajajo tudi tuji avtorji (Trost 

idr., 2002; Godard, Roman, del Pilar Rodriquez, Leyton in Salzar, 2012).  

 

6.5 Analiza intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti otrok 

 

Pri analizi rezultatov smo merjence ločili po spolu in starosti. Njihovo intenzivnost smo delili 

v štiri kategorije, pri čemer smo mejne vrednosti med neaktivnostjo, nizko, srednjo in visoko 

intenzivnostjo gibalne/športne aktivnosti povzeli po T. Volmut (2014) (glej tabele 1, 2 in 3). 

 

Tabela 11: Prikaz intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti glede na starost in spol merjencev 

 Starost merjencev 

  6 let 7 let 8 let 

G/Š neaktivnost (minute/dan) Dečki 375 ± 63 465 ± 26 404 ± 36 

 Deklice 401 ± 60  445 ± 36 438 ± 58 

 Skupno 389 ± 60 455 ± 33 418 ± 49 

Nizka G/Š A (minute/dan) Dečki 208 ± 38 178 ± 19 203 ± 31 

 Deklice 196 ± 33 170 ± 28 188 ± 42 

 Skupno 202 ± 35 175 ± 24 196 ± 36 

Srednja G/Š A (minute/dan) Dečki 83 ± 41 32 ± 8 51 ± 20 

 Deklice 60 ± 26 29 ± 10 39 ±18 

 Skupno 71 ± 34 31 ± 9 46 ± 19 

Visoka G/Š A (minute/dan) Dečki 3 ± 2 3 ± 3 1 ± 1 

 Deklice 9 ± 8 4 ± 3 2 ± 2 

 Skupno 6 ± 5 4 ± 3 2 ± 2 

Prikazana je povprečna vrednost ± standardna deviacija. 
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SVG/Š A – srednja in visoka gibalno športna aktivnost 

Znotraj nizke G/Š A dosegajo najvišje povprečne vrednosti šestletniki (208 ± 38 min) in 

šestletnice (196 ± 33 min), najnižje pa merjenci obeh spolov pri sedmih letih (deklice 170 ± 

28 min, dečki 178 ± 19 min). Skupno povprečje je najvišje pri merjencih, starih 6 let (202 ± 

35 min), najnižje pri sedemletnikih (175 ± 24 min).  

Znotraj srednje G/Š A dosegajo najvišje povprečne vrednosti šestletniki (83 ± 41 min) in 

šestletnice (60 ± 26 min), najnižje pa merjenci obeh spolov pri sedmih letih (deklice 29 ± 10 

min, dečki 32 ± 8 min). Skupno povprečje je najvišje pri merjencih, starih 6 let (71 ± 34 min), 

najnižje pri sedemletnikih (31 ± 9 min). Opazimo lahko, da je povprečna vrednost več kot 

razpolovljena.  

 

Pri merjencih vseh starosti se pojavlja zelo nizka povprečna vrednost visoke gibalne/športne 

aktivnosti na dan. Pri sedemletnikih je ta najvišja (3 ± 3 min), sledi povprečna vrednost 

šestletnikov (3 ± 2 min). Najnižje vrednosti dosegajo osemletniki, in sicer 1 ± 1 min. Pri 

deklicah je stanje enako, najvišjo vrednost dosegajo šestletnice (9 ± 8 min), sledijo 

sedemletniki (4 ± 3 min), najnižje vrednosti dosegajo osemletnice (2 ± 2 min).  

Glede na povprečne vrednosti lahko opazimo s starostjo znatno zmanjšanje. Skupna 

povprečna vrednost pri merjencih, starih šest let, znaša 6 minut, pri sedemletnikih le še malo 

več kot polovico tega, 4 minute, in pri merjencih, starih 8 let, le še minuta srednje in visoke 

gibalne/športne aktivnosti. 

Ugotavljamo, da dosegajo deklice v vseh treh letih višje povprečne vrednosti kot dečki. 

Ugotavljamo, da znaša skupno povprečje 6 ± 5 min pri šestletnikih, pri osemletnikih znatno 

manj, 1 ± 1 min. Upad visoke intenzivnosti G/Š A se pojavi v osmem letu, pri obeh spolih. 

Ugotovitve raziskovalcev, ki proučujejo gibalno/športno aktivnost, so, da ostajajo razlike med 

spoloma in starostjo merjencev (Jelovčan, Pišot in Žerjal, 2002; Jurak, Kovač in Strel, 2003; 

Pišot idr., 2003; Pišot in Zurc, 2004).  

 

V nadaljevanju smo zastavljeno četrto hipotezo (H4: Dečki so dlje časa srednje/visoko 

intenzivno gibalno/športno aktivni v vseh starostnih kategorijah merjencev.) preverjali s t-

testom neodvisnih spremenljivk. V vseh starostnih kategorijah so razlike večje kot 0,05, kar 

pomeni, da hipotezo ZAVRNEMO.  
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Tabela 12: Prikaz vrednosti srednje/visoke G/Š A dečkov v vseh starostnih kategorijah 

Starost  Vrednost t-testa 

6 let 0,55 

7 let 0,89 

8 let 0,52 

 

Pri našem vzorcu ni statistično pomembnih razlik med spoloma v srednji/visoki intenzivnosti 

gibalne/športne aktivnosti. Razlike sicer so, vendar te niso statistično pomembne.  

Nekatere tuje raziskave poročajo ravno nasprotno – da razlike med spoloma obstajajo. Na 

podlagi raziskav o dnevni gibalni/športni aktivnosti in razmerju med nizko, zmerno in visoko 

G/Š A, kamor je bilo vključenih 64 francoskih osnovnošolcev, so ugotovili, da so aktivnejši 

dečki. Razlike so bile pri celotni dnevni G/Š A, saj so bili dečki aktivni 121 ± 21 minut, 

deklice le 18 ± 12 minut na dan (Gavarry, Giacomoni, Bernard, Seymat in Falgairette, 2003).  

 

Zastavljeno hipotezo (H5: Intenzivnost gibalne/športne aktivnosti se razlikuje glede na spol 

merjencev.) smo preverjali s t-testom neodvisnih spremenljivk.  

 

Tabela 13: Razlike med spoloma v količini gibalne/športne aktivnosti 

 

Intenzivnost gibalno/športno 

aktivnost 

t-test 

G/Š neaktivnost 0,35 

nizka G/Š A 0,18 

srednja G/Š A 0,12 

visoka G/Š A 0,04 

 

Na podlagi naše raziskave ugotovimo, da je pri gibalni/športni neaktivnosti, nizki in srednji 

gibalni/športni aktivnosti vrednost P > 0,05. Torej ni statističnih razlik med spoloma v 

omenjenih kategorijah. Pri visoki gibalni/športni je vrednost P < 0,05 in znaša P = 0,04. 

Ugotovimo, da so statistično pomembne razlike med spoloma pri visoki intenzivnosti količine 

gibalne/športne aktivnosti.  
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Hipotezo (H5: Intenzivnost gibalne/športne aktivnosti se razlikuje glede na spol 

merjencev.), POTRDIMO za visoko intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti. Pri nizki in 

srednji G/Š A ter pri G/Š neaktivnosti razlik med spoloma ni.  

 

Podobne ugotovitve navajajo različni avtorji. Dečki dosegajo višjo stopnjo intenzivnosti glede 

na deklice (Trost idr., 2002; Guerra idr., 2003; Klasson-Heggebø in Anderssen, 2003; Jackson 

idr., 2003; Cradock idr., 2004; Riddoch idr., 2004, 2007; Lopez idr., 2007). Pri deklicah se 

gibalna/športna aktivnost s starostjo postopna zmanjšuje (Trost idr., 2002; Lopez idr., 2007).  

Jurak je s sodelavci opravil raziskavo, v katero je bilo vključenih 7344 merjencev. Ugotovili 

so, da se je 33,2 % merjencev vsak dan ukvarjalo s športom in da so bili dečki bolj 

športno/gibalno aktivni kot dekleta. 42,9 % dečkov se je vsak dan ukvarjalo s športom, pri 

dekletih je bilo takšnih le 25,2 %, kar 53,7 % merjencev se ni ukvarjalo z nobeno organizirano 

dejavnostjo. Na drugi strani se srečujemo s visokim odstotkom neaktivnih merjencev (deklet 

9,6 % in fantov 5,7 %) (Jurak, Kovač in Strel, 2003).  

Ugotovili smo, da so prisotna daljša obdobja nizke G/Š A (skupna povprečna vrednost znaša 

pri šestletnikih 202 ± 35 min, pri sedemletnikih 175 ± 24 min in pri osemletnikih 196 ± 36 

min) ter krajša obdobja povprečne vrednosti pri visoki G/Š A (pri šestletnikih 6 ± 7 min, 

sedemletnikih 4 ± 3 min in osemletnikih 1 ± 2 min). Mlajši otroci so večji del dneva 

predvsem v nizko intenzivnih gibalnih aktivnostih. Vmes so krajši intervali zmerne do visoke 

intenzivnosti. Po navedbah strokovnjakov znaša delež zmerne do visoke gibalne aktivnosti 

približno od 12 do 15 % celodnevne gibalne aktivnosti (Harro, 1997; Sallo in Silla, 1997; Oja 

in Jurima, 2002). Na podlagi dobljenih rezultatov se število minut, ko so merjenci 

gibalno/športno aktivni (z nizko, srednje ali visoko intenzivnostjo), povzpne preko 200 minut 

na dan. Novejše raziskave (Završnik in Pišot, 2007) priporočajo več gibalne/športne 

dejavnosti na dan. Za deklice z normalno težo 120 minut, za fante pa 150 minut 

gibalne/športne dejavnosti, ki naj bi vključevala 50 % aerobnih aktivnosti, 25 % vaj za 

krepitev mišic in 25 % vaj za gibljivost. Ugotavljamo, da vsi dosegajo zadostno povprečno 

število minut G/Š A na dan, vendar nas ti podatki ne smejo zavesti. Večina minut je dosežena 

v nizki intenzivnosti G/Š A in zelo malo v visoki. To razmerje med manjšim številom minut 

na dan v visoki G/Š A in večjim številom minut/dan v nizki G/Š A se s starostjo in spolom še 

spreminja. V kolikor želimo zagotoviti, da bi gibalne/športne dejavnosti vključevale 50 % 

aerobnih aktivnosti, 25 % vaj za krepitev mišic in 25 % vaj za gibljivost, potem nas morata 

skrbeti visoka povprečna vrednost nizke G/Š A in nizka povprečna vrednost visoke G/Š A. 
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Čez dan so prisotna tudi daljša obdobja gibalne/športne neaktivnosti. Najvišje povprečne 

vrednosti beležimo pri sedemletnikih (465 ± 26 min) in sedemletnicah (445 ± 36 min), 

najnižje pri šestletnikih (375 ± 63 min) in pri šestletnicah (401 ± 60 min). Neaktivnost smo 

prikazali še grafično. 

 

Graf 14: Povprečna vrednost gibalne/športne neaktivnosti glede na starost in spol merjencev 

 

 

 

Skupno najvišjo povprečno vrednost G/Š neaktivnosti dosegajo sedemletniki (455 ± 33 min), 

najnižjo pa šestletniki (389 ± 60 min). Pri vseh so prisotna precej dolga obdobja 

gibalne/športne neaktivnosti. Pri pripravi rezultatov, dobljenih z merilniki pospeška, smo iz 

nadaljnje analize izključili vsa obdobja popolne G/Š aktivnosti, daljša od 10 minut. Če 

upoštevamo še ta podatek, se obdobja gibalne/športne neaktivnosti precej dolga.  

  

V raziskovalnem projektu Inštituta za kineziološke raziskave Univerze na Primorskem z 

naslovom Vloga biomehanskih lastnosti skeletnih mišic v gibalnem razvoju so ugotovili, da je 

19,6 % merjencev športno/gibalno (povsem) neaktivnih (Zurc, Pišot in Žerjal, 2006). 

Neaktivnost otrok v prvih letih šolanja je zelo zaskrbljujoča.  

Strel, Završnik, Pišot, Zurc in Kropej (2005) so ugotavljali gibalno/športno aktivnost otrok v 

četrtem in sedmem razredu. Ugotovili so, da se kar 6,3 % merjencev v prostem času nikoli ne 
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ukvarja s športom. Šimenc poroča, da so najbolj gibalno/športno aktivni otroci, stari od 5 do 8 

let. Navaja pa zaskrbljujoč podatek, da je 80 % otrok športno/gibalno aktivnih le v šoli in le 

občasno rekreativno. Na treninge v izbrani klub ali v šolo jih hodi le tretjina (2002).  

 

Tabela 14: Prikaz srednje in visoke intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti glede na starost in 

spol merjencev 

 Starost merjencev 

  6 let 7 let 8 let 

SVG/Š A (minute/dan) Dečki 85 ± 44 35 ± 14 53 ± 22 

 Deklice 69 ± 36 34 ± 14 41 ± 21 

 Skupno 77 ± 41 35 ± 14 48 ± 22 

Prikazana je povprečna vrednost ± standardna deviacija. 

SVG/ŠA – srednja in visoka gibalna/športna aktivnost 

 

Pri izračunu povprečne vrednosti za srednje in visoke gibalne/športne aktivnosti ugotovimo, 

da so od vseh merjencev najdlje časa aktivni šestletniki, tako deklice (69 ± 36 min) kot dečki 

(85 ± 44 min). Najmanj pa so aktivni sedemletniki (dečki 35 ± 14 min in deklice 34 ± 14 

min). Podatke smo podkrepili še z grafičnim prikazom št. 15. 

 

Graf 15: Povprečna vrednost srednje in visoke gibalne/športne aktivnosti glede na starost in 

spol merjencev 
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SVG/ŠA – srednja in visoka gibalno/športna aktivnost 

 

V raziskavi ugotovimo, da dosegajo šestletniki znotraj srednje in visoke gibalne/športne 

aktivnosti skupno povprečno vrednost 77 ± 41 min, sedemletniki 35 ± 14 min in osemletniki 

48 ± 22 min. Glede na priporočila WHO (2008), ki pravi, da naj bi bili otroci gibalno/športno 

aktivni 60 minut na dan z zmerno do visoko intenzivnostjo, lahko sklepamo, da ta prag 

dosegajo le šestletniki. Približajo se jim osemletni dečki s povprečno vrednostjo 53 ± 22 

minut na dan. Ostali merjenci niso dovolj gibalno/športno aktivni znotraj zmerne do visoke 

intenzivnosti, kar se razlikuje od rezultatov raziskav, vendar moramo upoštevati dejstvo, da so 

bili podatki pridobljeni s pomočjo vprašalnikov. Planinšec poroča, da so merjenci, zajeti v 

raziskavi, dovolj gibalno/športno aktivni znotraj zmerne do visoke intenzivnosti. Povprečna 

vrednost pri dečkih znaša 92,9 minut, pri deklicah 109,2 minute (2003). 

Planinšec (2003) je v svoji raziskavi, v katero je bilo vključenih 395 otrok povprečne starosti 

6,4 let, ugotovil, da so dečki v primerjavi z deklicami več nizko do zmerno gibalno/športno 

aktivni. Deklice imajo višje povprečje kot dečki pri zmerni do visoki G/Š A. Skupni 

povprečni rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike (p < 0,05) med nizko do 

zmerno in zmerno do visoko G/Š A. 

 

Zastavljeno šesto hipotezo (H6: Intenzivnost gibalne/športne aktivnosti pada s starostjo 

otrok.) smo preverjali s Pearsonovim korelacijskim koeficientom.  

 

Tabela 15: Povezanost intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti glede na otroke, stare 6 in 7 let 

 

Intenzivnost G/Š A Pearsonov korelacijski koeficient 

med otroki, starimi 6 in 7 let 

neaktivnost G/Š A 0,31 

nizka G/Š A -0,05 

srednja G/Š A 0,030 

visoka G/Š A -0,12 

 

Pri nizki in visoki intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti je korelacija negativna in neznatna. 

Pozitivna in neznatna je pri srednji gibalni/športni aktivnosti in pri G/Š neaktivnosti. 
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Tabela 16: Povezanost intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti otrok, starih od 6 do 8 let 

 

Intenzivnost G/Š A Pearsonov korelacijski koeficient 

med otroki, starimi od 6 do 8 let 

neaktivnost G/Š A -0,13 

nizka G/Š A 0,17 

srednja G/Š A 0,06 

visoka G/Š A -0,06 

 

Pri G/Š neaktivnosti je korelacija negativna in neznatna, prav tako pri visoki G/Š A.  

Pri nizki in srednji intenzivnosti G/Š A je korelacija pozitivna in neznatna.  

 

Graf 16: Povezanost gibalne/športne neaktivnosti otrok v 1. in 3. razredu oziroma otrok, starih 

od 6 do 8 let  
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Graf 17: Povezanost nizke intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti otrok v 1. in 3. razredu 

oziroma otrok, starih od 6 do 8 let  

 

 

Graf 18: Povezanost srednje intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti otrok v 1. in 3. razredu 

oziroma otrok, starih od 6 do 8 let  
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Graf 19: Povezanost visoke intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti otrok v 1. in 3. razredu 

oziroma otrok, starih od 6 do 8 let  

 

 

Signifikacija za naš vzorec otrok, starih od 6 do 7 let, pri 5 % statističnem tveganju za 

dvosmerne teste znaša 0,37. Signifikacija za naš vzorec otrok, starih od 6 do 8 let, znaša 0,39. 

Intenzivnost gibalne/športne aktivnosti ne upada s starostjo otrok.  

 

Zastavljeno šesto hipotezo (H6: Intenzivnost gibalne/športne aktivnosti pada s starostjo 

otrok.) ZAVRNEMO.  

 

To je v nasprotju z izsledki nekaterih raziskav. Raziskava, opravljena na vzorcu 112 otrok, 

starih od pet do osem let, je pokazala, da dosežejo dečki večjo količino gibalno/športne 

dejavnosti, pri deklicah količina upada od petega do osmega leta. V tej raziskavi so bile 

razlike med spoloma statistično pomembne. Ugotovili so, da med 6. in 8. letom starost G/Š A 

upade pri obeh spolih, pri dečkih za 10 %, pri deklicah za 17 % (Šetina, Volmut,  Pišot, 

Dolenc, Štemberger, Videmšek idr., 2007).  

 

V nadaljevanju smo želeli natančneje opredeliti delež srednje do visoke gibalne/športne 

aktivnosti.  
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Tabela 17: Prikaz deleža otrok z več kot 30 in več kot 60 minut SVG/Š A glede na starost in 

spol merjencev 

 Starost merjencev 

  6 let 7 let 8 let 

Delež otrok z več kot 30 min 

SVG/Š A na dan  

Dečki 100 78 63 

Deklice 100 60 82 

     

Delež otrok z več kot 60 min 

SVG/Š A na dan 

Dečki 66 0 36 

Deklice 50 0 25 

     

Prikazana je povprečna vrednost ± standardna deviacija. 

SVG/Š A – srednja in visoka gibalno/športna aktivnost 

 

Vsi šestletniki dosegajo povprečno vrednost 30 minut na dan znotraj srednje in visoke G/Š A. 

Takšnih sedemletnikov je 78 %, sedemletnic 60 %, osemletnikov 63 % in osemletnic 82 %. 

Najnižji odstotek povprečne vrednosti zasledimo pri deklicah, starih sedem let, in pri dečkih, 

starih osem let. O razlikah med spoloma poročajo tuje raziskave. V eni izmed ameriških 

raziskav, v katero je bilo vključenih 281 predšolskih otrok s Floride, so ugotovili, da obstajajo 

statistično pomembne razlike med spoloma. Dečki so več zmerno do visoko in visoko 

gibalno/športno dejavni (Pate, Pfeiffer, Trost in Dowda, 2004). Do podobnih ugotovitev 

prihajamo tudi znotraj te raziskave, saj so dečki v vseh treh starostnih kategorijah dosegli 

višje povprečje srednje do visoke G/Š A.  

 

Mnenja, koliko gibalne/športne aktivnosti je dovolj, se deloma razlikujejo, vendar kar nekaj 

avtorjev govori o tem, da naj bi bili otroci zmerno aktivni vsaj 30 minut dnevno (Roberts idr., 

2004; Rotovnik Kozjek, 2004; Zurc, 2006, WHO, 2004). Pišot in Završnik menita, da je ta 

meja med 30 in 40 minut. Ugotavljamo, da to mejo dosegajo vsi šestletniki, visok odstotek 

osemletnic in sedemletnikov ter več kot polovica sedemletnic in osemletnikov.  

Novejše ugotovitve predvidevajo 60 minut gibalne/športne aktivnosti na dan s srednjo do 

visoko intenzivnostjo (Pišot in Završnik, 2007; WHO 2008; 2010).  

Na podlagi analize podatkov v tabeli št. 17 ugotavljamo, da več kot polovica šestletnikov 

zadosti merilom 60 minutne G/Š A na dan. Zaskrbljujoč je podatek, da tega ne dosega nihče 

od sedemletnikov.  
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Če naredimo še prerez glede na spol, dosega to minutažo 25 % vseh deklic in 34 % dečkov. 

Ugotovimo lahko, da obstajajo glede na spol razlike med dečki in deklicami in da SVG/Š A 

bistveno upade od šestega do sedmega leta in se potem pri osmem letu ponovno dvigne, 

vendar zgolj za polovico povprečne vrednosti šestletnikov.  

 

V nadaljevanju bomo ugotavljali, ali obstajajo povezave med intenzivnostjo gibalne/športne 

aktivnosti in gibalnimi sposobnostmi.  

Zastavljeno sedmo hipotezo (H7: Obstaja povezava med časom srednje/visoke 

gibalne/športne aktivnosti in gibalnimi sposobnostmi pri otrocih z boljšimi gibalnimi 

sposobnostmi.) smo preverjali s Pearsonovim korelacijskim koeficientom.  

 

Tabela 18: Povezava med časom srednje/visoke gibalne/športne aktivnosti in gibalnimi 

sposobnostmi pri otrocih z boljšimi gibalnimi sposobnostmi 

 

Aktivnost Pearsonov korelacijski 

koeficient 

SDM -0,08 

flamingo 0,1 

sestavljanje kock 0,03 

obroči  0,08 

plosk -0,03 

300 metrov 0,04 

 

Pri vseh testih je statistična korelacija neznatna. Pri testu skok v daljino in plosk spredaj-zadaj 

je ta negativna, pri flamingu, obročih, teku na 300 metrov in sestavljanju votlih kock pa 

pozitivna. Signifikacija za naš vzorec otrok pri 5 % statističnem tveganju za dvosmerne teste 

znaša 0,26.  

Ugotovimo, da povezava med srednje/visoko intenzivno gibalno/športno aktivnimi merjenci 

in višjimi gibalnimi sposobnostmi ni statistično pomembna. Hipotezo (H7: Obstaja povezava 

med časom srednje/visoke gibalne/športne aktivnosti in gibalnimi sposobnostmi pri otrocih 

z boljšimi gibalnimi sposobnostmi.) OVRŽEMO. 
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 Tuji strokovnjaki poročajo ravno obratno. Wrotniak je s sodelavci (2006) na vzorcu 65 otrok, 

starih povprečno 9 let, ugotovil, da so najbolj gibalno/športno dejavni merjenci dosegli 

najboljše rezultate pri testih gibalnih sposobnostih, najmanj gibalno/športno dejavni merjenci 

pa so dosegli pri testih gibalnih sposobnosti najslabše rezultate. 

 

V nadaljevanju bomo ugotavljali povezavo med neaktivnostjo in nižjimi gibalnimi 

sposobnostmi.  

Zastavili smo hipotezo (H8: Obstaja povezava med merjenci, ki so neaktivni, in nižjimi 

gibalnimi sposobnostmi.), ki smo jo preverjali s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. 

 

 Tabela 19: Povezava med neaktivnimi merjenci in nižjimi gibalnimi sposobnostmi 

Aktivnost Pearsonov korelacijski 

koeficient za 

SDM -0,03 

flamingo -0,07 

sestavljanje kock -0,03 

obroči -0,08 

plosk -0,09 

300 metrov -0,01 

 

Statistična korelacija je pri vseh testih neznatna in negativna. Signifikacija za naš vzorec otrok 

pri 5 % statističnem tveganju za dvosmerne teste znaša 0,26. Ugotovimo, da pri otrocih, starih 

od 6 do 8 let, ni statistično pomembnih razlik med neaktivni merjenci in nižjimi gibalnimi 

sposobnostmi.  

Zastavljeno hipotezo (H8: Obstaja povezava med merjenci, ki so neaktivni, in nižjimi 

gibalnimi sposobnostmi.) ZAVRNEMO.  

To je v nasprotju z nekaterimi tujimi raziskavami. Na vzorcu 65 otrok, od tega je bilo 52 % 

deklic in 48 % dečkov, starih od 8 do 10 let, so merili intenzivnost G/Š A z merilniki 

pospeška. Ugotovili so, da obstaja pozitivna povezava med G/Š A in gibalnimi sposobnostmi 

ter negativna povezanost med časom neaktivnosti pri merjencih (Wrotniak, Epstein, Dorn, 

Jones in Kondilis, 2006).  
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7 SKLEPI 

 

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti ali obstajajo povezave med količino, intenzivnostjo 

gibalne/športne aktivnosti in gibalnimi sposobnostmi dečkov in deklic v prvih letih šolanja.  

 

Na podlagi rezultatov meritev smo prišli do naslednjih ugotovitev: dečki dosegajo boljše 

rezultate kot deklice pri testih skok v daljino z mesta, flamingo, hoja skozi obroč nazaj, plosk 

spredaj-zadaj in tek na 300 metrov. Pri testu sestavljanja votlih kock so dosegle boljše 

rezultate deklice. Hipotezo (H1: Dečki dosegajo boljše rezultate pri testih gibalnih 

sposobnosti kot deklice.) smo potrdili z izjemo testa sestavljanja votlih kock.  

 

Učenci, stari od 6 do 8 let, so količinsko dovolj gibalno/športno aktivni. Merjenci dosegajo 

skupno povprečno 756 cmp, vendar je večina minut znotraj gibalne/športne neaktivnosti in 

nizke gibalne/športne aktivnosti. Priporočeno dnevno količino (60 minut) srednje/visoke 

gibalne/športne aktivnosti na dan dosegajo le šestletniki. Ugotavljamo, da dosegajo merjenci 

visok delež minut v nizki gibalni/športni aktivnosti in gibalni/športni neaktivnosti. Količina 

gibalne/športne aktivnosti ne narašča s starostjo otrok. Razlike med otroki, starimi 6 in 7 let, 7 

in 8 let ter 6 in 8 let, niso statistično značilne. Hipotezo (H2: Količina gibalne/športne narašča 

s starostjo otrok.) zavrnemo. 

V nadaljevanju ugotovimo, da pri količini gibalne/športne aktivnosti ni statistično pomembnih 

razlik med spoloma merjencev. Hipotezo (H3: Količina gibalne/športne se razlikuje glede na 

spol merjencev.) zavrnemo.  

 

Intenzivnost gibalne/športne aktivnosti ne upada s starostjo otrok. Med šestim in sedmim 

letom ter med šestim in osmim letom starosti otrok obstajajo neznatne statistične korelacije, 

tako pozitivne kot negativne. Povezanost med intenzivnostjo gibalne/športne aktivnosti in 

starostjo otrok ni statistično pomembna. Hipotezo (H6: Intenzivnost gibalne/športne 

aktivnosti pada s starostjo otrok.) zavrnemo.  

Pri ugotavljanju razlik med spoloma v gibalni/športni aktivnosti smo delili intenzivnost v štiri 

kategorije: neaktivnost, nizka, srednja in visoka gibalna/športna aktivnost. Do razlik med 

spoloma prihaja v visoki intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti. Pri ostalih kategorijah 

intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti razlik med spoloma ni. Hipotezo (H5: Intenzivnost 
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gibalne/športne aktivnosti se razlikuje glede na spol merjencev.) potrdimo za visoko 

intenzivnost gibalne/športne aktivnosti. 

 

Dečki niso dlje časa srednje/visoko intenzivno gibalno/športno aktivni v vseh starostnih 

kategorijah merjencev. V sami minutaži srednje/visoke intenzivne gibalne/športno aktivnosti 

prihaja do razlik, vendar te niso statistično pomembne. Pomembnejše je dejstvo, da le 33,3 % 

merjene populacije dosega vsaj 60 minut ali več gibalne/športne aktivnosti s srednjo/visoko 

intenzivnostjo. Hipotezo (H4: Dečki so dlje časa srednje/visoko intenzivno gibalno/športno 

aktivni v vseh starostnih kategorijah merjencev.) zavrnemo.  

 

Ugotovimo, da pri otrocih, starih od 6 do 8 let, ni statistično pomembnih razlik v povezavi 

med neaktivni merjenci in nižjimi gibalnimi sposobnostmi in zato zastavljeno hipotezo (H8: 

Obstaja povezava med merjenci, ki so neaktivni, in nižjimi gibalnimi sposobnostmi.) 

zavrnemo.  

V povezavi med časom srednje/visoke gibalne/športne aktivnosti in gibalnimi sposobnostmi 

otrok z boljšimi gibalnimi sposobnostmi ni statistično pomembnih razlik. Med omenjenimi 

sprejemljivkami obstaja neznatna korelacija. Hipotezo (H7: Povezava med časom 

srednje/visoke gibalne/športne aktivnosti in gibalnimi sposobnostmi pri otrocih z boljšimi 

gibalnimi sposobnostmi.) zavrnemo.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov želimo opozoriti vse, ki delajo z otroki, da je za ustrezne 

učinke gibalne/športne aktivnosti potrebno povečati število minut srednje in visoke 

gibalne/športne aktivnosti. Otroci naj se gibajo zunaj v vseh letnih časih, v vseh vremenskih 

razmerah. Pokrajina in narava naj bosta poligona. Izkoristimo naravo. Poleg tega naj bodo 

vključeni v kvalitetne, strokovno vodene programe, ki bodo zagotavljali dovolj intenzivne 

gibalne/športne aktivnosti. V prihodnosti bi bilo dobro uvesti dodatno uro športne vzgoje in 

ne le kot izbirni predmet. Kot vemo je gibalna/športna aktivnost temelj pri razvijajočem se 

otroku, kasneje pa je izrednega pomena za ohranjanje in krepitev zdravja odraslega.  
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