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POVZETEK 

V magistrskem delu smo raziskovali eno najpomembnejših področij športa v osnovni šoli, to 

je aerobna vzdržljivost. Zaradi današnjega sedečega načina življenja so otroci vse manj 

vzdržljivi, kar s seboj prinaša več možnosti za srčno-žilne bolezni, dobra aerobna vzdržljivost 

pa je ključna za ohranjanje zdravja. Poleg tega ta funkcionalna sposobnost povečuje 

koncentracijo in omogoča posamezniku dlje časa opravljati delo ter lajša stres, s katerim se 

danes srečujejo že tudi otroci. 

Če učitelj želi uspešno razvijati vzdržljivost otrok, mora poznati njene značilnosti in metode 

za razvijanje le-te. V teoretičnem delu smo zato raziskali področje vzdržljivosti, aerobne 

vzdržljivosti in zapisali, kaj vpliva na vzdržljivost. Predstavili smo metode za razvijanje 

vzdržljivosti in se osredinili na učni načrt za športno vzgojo, da bi ugotovili, kako je v njem 

zastopana aerobna vzdržljivost. Predstavili in opisali smo športe, dodatne vsebine in 

motivacijske postopke, ki so ključni za uspešno razvijanje aerobnih sposobnosti otrok od 2. do 

5. razreda osnovne šole. 

Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti ali starost, spol in indeks telesne mase vplivajo na 

aerobne sposobnosti učencev ter na podlagi teorije in dobljenih rezultatov podati predloge za 

razvijanje vzdržljivosti. Vpliv starosti, spola in indeksa telesne mase na aerobne sposobnosti 

smo ugotavljali s pomočjo vrednosti, ki kaže največjo količino kisika, ki jo je posameznik 

sposoben porabiti med vadbo in je najboljši pokazatelj aerobnih sposobnosti posameznika. To 

vrednost označimo s kratico VO2max. Izvedli smo testiranje z Beep testom, ki je zanesljiv in 

veljaven test za izračun VO2max tudi na populaciji 206 otrok, starih od 7 do 10 let, ki so bili 

zajeti v naš vzorec.  

Raziskava je pokazala, da spol in indeks telesne mase vplivata na VO2max, starost pa ne. Na 

podlagi ugotovitev raziskave in dobljenih rezultatov smo pripravili lestvico vrednosti za 

določitev stopnje aerobnih sposobnosti, da bi ugotovili, koliko otrok v našem vzorcu ima 

glede na vrednost VO2max zelo slabe ali slabe aerobne sposobnosti. Takšne raziskave na 

vzorcu mlajših otrok v Sloveniji nismo našli, zato rezultatov nismo mogli primerjati, za naš 

vzorec pa smo ugotovili, da ima kar 35 % testirancev zelo slabe ali slabe aerobne sposobnosti. 

V razpravi smo nato predstavili prednosti takšnega testiranja za ugotavljanje aerobnih 

sposobnosti otrok od 2. do 5. razreda in na podlagi teorije in rezultatov podali smernice za 

razvijanje aerobnih sposobnosti otrok. Učni načrt za športno vzgojo daje kar nekaj možnosti 

za vključevanje športov, s katerimi razvijamo aerobne sposobnosti, vendar je v veliki meri 

odvisno od tega, ali jih učitelj vključi, ali ima pogoje za vključevanje teh športov in ali 



organizira takšne dejavnosti na način, da se aerobna vzdržljivost otrok res izboljšuje. Slednje 

lahko uresniči z oblikovanjem homogenih skupin, primerno izbiro športa in zagotavljanjem 

ustrezne obremenitve med vadbo. 

  

KLJUČNE BESEDE: vzdržljivost, Beep test, VO2max, otroci od 7. do 10. leta  



ABSTRACT 

AEROBIC ENDURANCE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS FROM 2
ND 

TO 5
TH 

GRADE 

This master's thesis explores one of the more prominent aspects of sports in elementary 

schools – aerobic endurance. Due to the sedentary nature of today’s lifestyle, children are 

becoming less and less endurable, which brings about an increased possibility of 

cardiovascular illnesses. Aerobic endurance is key for maintaining health. This functional 

capability also increases concentration, thus enabling an individual to stay concentrated for a 

longer period of time, as well as decreases stress, which is present even in the everyday lives 

of children. 

If teachers wish to develop endurance in children, they need to be familiar with its 

characteristics and the techniques of its development. The theoretical part of the thesis 

researches the field of endurance, aerobic endurance, and explores the main factors, which 

influence endurance. It presents methods of developing endurance and focuses on physical 

education curriculum in order to establish how it deals with aerobic endurance. The 

theoretical part also demonstrates and describes physical activities, additional elements and 

motivational procedures, which are important for a successful development of aerobic 

abilities in children attending second through fifth grades of elementary school. 

The aim of this master's thesis is to determine if age, gender and body mass index influences 

the aerobic abilities of children. Based on the theoretical aspects of this topic and the results 

of the practical part of the thesis, the aim of the thesis is to offer suggestions on how to 

develop endurance. The influence of age, gender and body mass index on aerobic abilities 

was determined with the help of a numerical value, which shows the maximum amount of 

oxygen an individual is capable of using during exercise and serves as the best indicator of an 

individual’s aerobic capabilities. This value is marked with an abbreviation Vo2max. For the 

purposes of this thesis, a Beep test was performed on a sample of 206 children, aged between 

seven and ten years old. A Beep test is a reliable and valid test for a VO2max calculation.  

The research showed that gender and body mass index influence the VO2max values, whereas 

age does not. Based on the ascertainment of the research and the received results, the 

determining values of aerobic capabilities were arranged on a scale to determine how many 

children have poor or very poor capabilities, according to their VO2max values. Such a 

research has not been carried out in a sample of young Slovenian children, which is why the 

results of this thesis could not be compared against any existing data. For the sample collected 



for this thesis, it was observed that 35% of the children have poor or very poor aerobic 

capabilities. The Discussion chapter presents the advantages of testing children for the 

purposes of determining aerobic capabilities in children from second to fifth grade and offers 

some pointers for developing aerobic capabilities of children. The physical education 

curriculum includes some possibilities of incorporating sports activities, which help develop 

aerobic capabilities; however, it is, for the most part, up to the teachers whether or not they 

wish to use them, whether or not they have the needed requirements to carry them out and the 

way in which these activities are organised in order to fulfil their intended goal. The latter can 

be achieved by forming homogeneous groups, selecting an appropriate sports activity and 

ensuring a proper amount of strain during exercise. 

 

KEY WORDS: endurance, Beep test, VO2max, children between the ages of seven and ten 
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1. UVOD 

Na prvi pogled se zdi, da je vzdržljivost v današnjem načinu življenja izgubila svojo 

pomembnost. Tehnologija je napredovala in vse več časa preživimo pred ekrani ali pa v avtu, 

ko hitimo z ene dejavnosti na drugo. Fizično napornega dela je vse manj, vendar to še ne 

pomeni, da vzdržljivost v današnjih časih ni potrebna. Ta funkcionalna sposobnost namreč ni 

pomembna le pri fizično napornem delu, temveč je ključna za ohranjanje zdravja, pomaga 

premagovati stres in vse napore pri hitrem načinu življenja ter pri človeku razvija še eno 

lastnost, to je vztrajanje pri določenem delu, dokler le-to ni dokončano. Van Aaken (1993, v 

Rajtmajer, 2011) je ugotovil, da bi moral otrok v dnevni igri predvsem zaradi normalnega 

razvoja srčne mišice in hrbtenice preteči od 5 do 15 kilometrov. Otroci pa danes vzdržljivost 

vse manj razvijajo spontano skozi igro, saj so del njihovih življenj postale elektronske 

naprave in veliko dejavnosti, ki jih obiskujejo v popoldanskem času. Otroci bi zato v 

družinskem in šolskem okolju morali biti deležni dlje trajajočih dejavnosti, kjer bi se zadihali, 

spotili in premagovali napore, saj bi le tako izboljšali svojo vzdržljivost.  

Upad splošne vzdržljivosti je opazen že dlje časa in prav to bi moral biti razlog, da se 

aerobnim vzdržljivostnim vsebinam nameni več pozornosti (Kovač in Jurak, 2007). Učni 

načrt za športno vzgojo (2011) vključuje nekaj vsebin, s katerimi razvijamo aerobno 

vzdržljivost, vendar je v veliki meri odvisno od učitelja, kako jih bo realiziral. Po učnem 

načrtu za športno vzgojo (2011) mora učitelj obvezno spremljati telesne značilnosti in gibalne 

sposobnosti učencev
1
, kar pomeni, da naj bi vsaj enkrat letno preveril tudi njihove aerobne 

sposobnosti. 

Aerobne sposobnosti lahko merimo z različnimi obremenilnimi testi, vprašanje pa je, kateri je 

najprimernejši za mlajše učence (s katerim dobimo največ podatkov, kateri je preprostejši za 

izpeljavo …). Učitelji razvoj aerobnih sposobnosti učencev najpogosteje spremljajo s tekom 

na 600 m, ki je del testiranja za športnovzgojni karton. Predstavili in poiskali bomo prednosti 

in slabosti uporabe Beep testa, 20-metrskega stopnjevalnega teka, s katerim lahko 

ugotavljamo aerobne sposobnosti testiranih. Na podlagi rezultatov testa bomo po izbrani 

enačbi izračunali maksimalno porabo kisika učencev (VO2max), kar je najboljši pokazatelj 

aerobnih sposobnosti. 

                                                 
1
 V tem magistrskem delu se izraz učenci enakovredno uporablja za učenke in učence. 
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2. PREDMET IN PROBLEM 

V teoretičnem delu bomo predstavili vzdržljivost ter raziskali, kako je vključena v učni načrt 

za športno vzgojo v prvem in drugem triletju, s katerimi športi jo lahko razvijamo pri učencih 

in kako jih pri tem lahko spodbujamo oziroma motiviramo. Predstavili bomo tudi načine, s 

katerimi spremljamo vzdržljivost učencev. 

Raziskovalni problem bo temeljil na ugotavljanju dejavnikov, ki vplivajo na vzdržljivost 

učencev, starih od 7 do 10 let. Prikazati želimo prednosti in slabosti uporabe Beep testa za 

direktno ugotavljanje vzdržljivosti učencev. Poleg analize rezultatov Beep testa bomo podali 

smernice, kako bi vzdržljivostne športe lahko vključevali v športni pouk. 

1.1. Vzdržljivost 

Vzdržljivost je funkcionalna sposobnost, saj je odvisna od delovanja dihalnega in krvožilnega 

sistema (Pistotnik, 2003), pomeni pa sposobnost izvajati neko srednje ali manj intenzivno 

gibanje dlje časa brez vmesnega ustavljanja ali počivanja. Tesno je povezana z eno izmed 

osebnostnih lastnosti, to je vztrajnost. Povezana je tudi z vzdržljivostjo na področju 

koncentracije, saj človek v dobri telesni kondiciji lažje prenaša večje umske napore. 

Vzdržljivost je prav tako tudi odpornost proti utrujenosti (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun 

Puhan, 2003).  

Škof (2016) izpelje definicijo vzdržljivosti prav iz utrujenosti. Pravi, da ko človek dlje časa 

opravlja intenzivno delo, kmalu začuti, da delo postaja vse težje. Pojavi se faza kompenzirane 

utrujenosti, kjer človek izbrano intenzivnost vzdržuje tako, da zavestno poveča naprezanje. 

Kasneje se pojavi faza nekompenzirane utrujenosti, kjer se intenzivnost dela zmanjša, ne 

glede na to, da človek še vedno povečuje naprezanje. Z utrujenostjo se delovne sposobnosti 

zmanjšujejo, zato delo opravlja vse težje oz. ga ni več sposoben opravljati v prvotni 

intenzivnosti. Pri različnih ljudeh, ki so pod enako intenzivnimi obremenitvami, se utrujenost 

pojavi glede na to, kako odporni so proti njej oz. kako vzdržljivi so. Glede na vse navedeno 

vzdržljivost definira kot sposobnost, da človek dlje časa opravlja neko dejavnost, ne da bi 

zaradi utrujenosti to dejavnost prekinjal ali znižal intenzivnost njenega opravljanja. 

Rajtmajer (2011) pri definiranju te funkcionalne sposobnosti izpostavi tudi učinkovitost, torej 

da organizem dlje časa izvaja gibalne dejavnosti, ne da bi se ob tem zmanjšala učinkovitost 
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izvajanja. Poveže pa tudi vzdržljivost in odpornost organizma, ki jo prikaže z enačbo »bolj 

vzdržljiv = bolj zdrav«. 

Vzdržljivost torej ni pomembna le v športu, saj je to ena tistih sposobnosti, ki je najbolj 

povezana z zdravjem, telesno vitalnostjo in kakovostjo posameznikovega življenja. Slabo 

vzdržljiv človek se ob telesni in mentalni dejavnosti hitreje utrudi, po naporu potrebuje več 

časa za počitek, pri njem obstaja večja verjetnost delanja napak, težje tolerira strese okolja in 

težje prenaša vsakodnevne napore (Dolenec, 2013; Škof, 2016). Dolenec (2013) ob tem 

poudari, da obremenitve pri vsakodnevnih opravilih niso dovolj za ohranjanje ali izboljšanje 

vzdržljivosti; potrebna je dodatna dolgotrajna športna dejavnost. 

»Z vadbo vzdržljivosti bolj kot z drugimi vsebinami razvijamo za življenje sila pomembne 

obče človekove lastnosti: vztrajnost, nepopustljivost, delavnost, doseganje oddaljenejših ciljev 

itd. Zaradi vsega navedenega ima vadba vzdržljivosti v šolski športni vzgoji in tudi vseh 

drugih vsebinah športa mladih nenadomestljivo vlogo« (Škof, 2016, str. 603). 

1.2. Dejavniki, ki vplivajo na vzdržljivost 

Splošna vzdržljivost je funkcionalna sposobnost, saj je odvisna od sposobnosti srca, ožilja, 

dihal in skeletnega mišičevja, ki je prilagojeno na dlje trajajoče in ne preveč intenzivne napore 

(Berendijaš, 2011). Na vzdržljivost pa vplivajo tudi drugi dejavniki. 

V največji meri na vzdržljivost vplivajo naslednji dejavniki (Dolenec, 2013; Škof, 2016): 

1. Funkcionalne sposobnosti organizma 

 Učinkovitost presnovnih procesov: telo mora za energijo pretvarjati hranilne 

snovi v ATP (adenozin trifosfat). V celicah so zelo majhne zaloge ATP-ja, zato 

mora človek sproti ustvarjati potrebno energijo. ATP nastaja ob celičnem 

dihanju, mlečnokislinskem vrenju in ob fosforizaciji. V največji meri na te 

procese vpliva učinkovitost srčno-žilnega sistema (velikost srca in s tem 

količina krvi, ki jo lahko potisne z enim utripom), dihalnega sistema, 

hormonsko stanje in sistem termoregulacije.  

 Hitrost odpravljanja stranskih produktov: stranski produkti nastajajo ob 

ustvarjanju ATP-ja iz hranilnih snovi. Ti povzročajo živčno-mišično 

utrujenost, zato jih je treba čim prej odpraviti. 
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2. Učinkovitost tehnike gibanja ali energetski dejavniki 

Telo pri dlje časa trajajočih naporih porablja zaloge energije v telesu. Vir energije pri 

vzdržljivostnih dejavnostih so zaloge glikogena in maščob. Slednjih je v telesu dovolj, 

glikogen pa se povečuje z vadbo vzdržljivosti, vendar obstaja zgornja meja. Trošenje energije 

je zato odvisno od tehnike izvajanja posamezne športne dejavnosti. Pomembna je optimalna 

usklajenost gibanja in razporeditev energije skozi celoten čas aktivnosti. Na tehniko gibanja in 

s tem tudi ekonomičnost pa vplivajo delovanje živčnega sistema, mišična moč, gibljivost in 

ravnotežje. Posameznik, ki se giba bolj ekonomično, bo za isto razdaljo porabil manj energije 

kot posameznik z manj ekonomičnim gibanjem. Sicer pa se ekonomičnost gibanja povečuje z 

vadbo. 

3. Morfološki dejavniki 

Telesne dimenzije vplivajo na uspešnost pri vzdržljivostnih dejavnostih. Maščobna masa je 

povečini negativni dejavnik, medtem ko večja mišična masa in večja telesna višina nista 

izrazito negativni. Pri veslanju je zaželena večja mišična masa, večja telesna višina pa je 

prednost prav tako pri veslanju ter teku na srednje proge. 

4. Psihološki dejavniki 

Najpomembnejši psihološki dejavnik je vztrajnost, ki se kaže v sposobnosti premagovanja 

naporov in manj prijetnih občutkov. Pomembni so še pogum, odločnost, volja in motivacija. 

5. Dejavniki okolja 

Dejavniki okolja, ki vplivajo predvsem na trenutno vzdržljivost človeka, so temperatura, 

vlažnost in onesnaženost zraka, nadmorska višina … (prav tam). 

1.3. Struktura vzdržljivosti 

Dolenec (2013) pravi, da vzdržljivost lahko razdelimo glede na stopnjo napora, ki ga 

posameznik vlaga v vzdržljivostne dejavnosti. Napor lahko ugotovimo s subjektivnimi ali 

objektivnimi pokazatelji (prav tam). 

Subjektivni pokazatelji napora 

Najbolj uporaben subjektivni pokazatelj napora je pogovor. Pri tem si lahko pomagamo z 

Borgovo lestvico (po Dolencu, 2013). 
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Tabela 1: Borgova lestvica subjektivnih pokazateljev napora (Dolenec, 2013, str. 47) 

Borgova lestvica Raven intenzivnosti Subjektivni znaki 

6 

Zelo, zelo nizek napor Sposobnost petja pesmi v celoti 7 

8 

9 
Zelo nizek napor Sposobnost petja posameznih verzov 

10 

11 
Nizek napor Sposobnost govora stavkov v celoti 

12 

13 
Srednje visok napor Sposobnost govora kratkih posameznih stavkov 

14 

15 
Visok napor Težko dihanje 

16 

17 
Zelo visok napor 

Zelo težko dihanje 
18 

19 
Zelo, zelo visok napor 

20 

 

Prednost subjektivnih pokazateljev napora je, da jih lahko opišemo, zato so primerni za večje 

skupine vadečih. Na hiter in enostaven način izvemo, kakšno stopnjo napora sodelujoči 

doživljajo pri vzdržljivostnih dejavnostih. Slabost takšnih pokazateljev pa je, da niso natančni 

(Dolenec, 2013). 

Objektivni pokazatelji napora 

To so tisti pokazatelji, ki jih lahko izmerimo in primerjamo z meritvami iz preteklosti ali z 

meritvami pri drugih posameznikih. So zelo natančni, vendar neuporabni pri velikih skupinah, 

saj so dragi in zamudni. Objektivni pokazatelji napora so: srčni utrip, poraba kisika, 

koncentracija laktata v krvi, količina predihanega zraka, količina izdihanega ogljikovega 

dioksida in koncentracija različnih hormonov v krvi. Izmed vseh naštetih je za meritev najbolj 

uporaben in enostaven srčni utrip, ki ga lahko izmerimo z danes že zelo razširjenimi merilci 
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srčnega utripa. Uporabimo jih lahko tudi pri veliki množici vadečih, rezultat pa lahko takoj 

odčitamo.  

Z merilci srčnega utripa lahko izračunamo odstotke napora vadečega tako, da izmerjeno 

frekvenco pri dejavnosti delimo z največjo frekvenco srca (Dolenec, 2013). 

Tabela 2: Odstotki napora glede na izmerjeno frekvenco srca (po Dolencu, 2013) 

Nizek napor do 85 % napora aerobni napor kros 

Srednji 

napor 

85 do 92 % 

napora 
/ 

tempo tek,  ekstenzivna intervalna 

metoda 

Visok napor 
92 do 100 % 

napora 

tekmovalni 

napor 
intenzivna intervalna metoda 

1.4. Aerobna vzdržljivost 

Glede na energijski oziroma fiziološko-biokemijski vidik ločimo mišično (anaerobno) in 

srčno-žilno (aerobno) vzdržljivost. Slednja določa sposobnost organizma v celoti in je 

pomembna pri dolgotrajnih cikličnih obremenitvah, kot so tek, plavanje, kolesarjenje in 

smučarski tek. Pomembna je za razvoj in ohranjanje zdravja, kar je tudi razlog, da se v šolski 

in obšolski vadbi aerobni vzdržljivosti namenja največ pozornosti. Intenzivnost za razvijanje 

aerobne vzdržljivosti sega od nizke prek zmerne do srednje intenzivnosti. V šolski praksi naj 

bi izvajali aktivnosti zmerne in srednje intenzivnosti, nizka intenzivnost pa naj bi se 

uporabljala pri uvodnih dejavnostih telesno izjemno slabo pripravljenih učencev (Škof, 2016). 

Po P. Crisfield (2001) se aerobna vzdržljivost, imenujemo jo tudi splošna vzdržljivost, nanaša 

na sposobnost ohranjanja ritma nekega dela. Telo s kisikom iz zraka spreminja hranilne snovi 

v energijo. Ta vrsta vzdržljivosti je najpomembnejši element splošne telesne pripravljenosti 

posameznika in je pomembna pri vseh športih, saj poleg tega, da si z dobro aerobno 

vzdržljivostjo hitreje spočit, predstavlja temelje, na katerih lahko razvijaš druge sposobnosti 

(Brookes, 2004; Crisfield, 2001; Škof, 2016). 

Z vadbo, pri kateri razvijamo aerobno vzdržljivost, lahko vplivamo na razvoj in ohranjanje 

srca, ožilja in dihal. Tako se srčno-žilni in dihalni sistem prilagodita na povečane napore, saj s 

tako vadbo dobita dovolj spodbude za hitrejše delovanje (Berendijaš, 2011). 

Po Škofu (2016) z aerobno vadbo dosežemo naslednje biološke učinke: 
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- povečana oksidacija maščob, 

- krepitev funkcij nekaterih mišičnih vlaken, 

- povečana oksidativna sposobnost počasnih mišičnih vlaken, 

- povečana gostota kapilarne mreže, 

- povečana vsebnost aerobnih encimov, 

- povečanje energijskih zalog v mišicah, 

- nižji srčni utrip v mirovanju, 

- povečanje udarnega volumna srca in 

- povečanje krvne plazme. 

Otroci večji del energije pridobivajo z aerobnimi procesi, zato imajo boljšo aerobno 

vzdržljivost kot anaerobno in so bolj prilagojeni daljšim in manj intenzivnim naporom. Paziti 

pa je treba, da te aerobne obremenitve niso predolge, saj za otroke s psihološkega in razvojno-

biološkega vidika niso primerne (Česen in Klofutar, 2006; Škof, 2016). Učitelj mora pri 

učencih razvijati aerobno vzdržljivost, saj prav ta najbolj vpliva na zdravje. Z razvojnega 

vidika je za njih najprimernejša, omogoča pa jim tudi sodelovanje pri vseh ostalih športih. 

1.5. Metode za razvoj vzdržljivosti v osnovni šoli 

Vzdržljivost lahko razvijamo z intervalno metodo, neprekinjeno metodo in fartlekom. Opisali 

bomo zadnji dve, saj sta primerni za razvijanje vzdržljivosti pri predmetu šport. 

 

Neprekinjena metoda 

Pri takšni metodi za razvoj vzdržljivosti uporabljamo neprekinjeno gibanje, ki se izvaja v 

enakomernem ali neenakomernem (pospešenem ali valovitem) tempu. Zajema nizko, zmerno 

in srednjo intenzivnost do anaerobnega praga oziroma od 120 do 170 srčnega utripa na 

minuto. Je najbolj uporabna in najpreprostejša metoda, vendar z njo ne smemo pretiravati 

(Jošt in Pustovrh, 1995; Škof, 2016). Primeri take vadbe so daljši neprekinjen tek, 

kolesarjenje, plavanje ali tek na smučeh. Srčni utrip pri tej vadbi narašča in pada, če se 

gibamo po valovitem terenu (razen pri plavanju), kjer so vzponi in spusti. Tudi s 

pohodništvom lahko na tak način razvijamo vzdržljivost, vendar moramo paziti, da hodimo 

dovolj hitro in da izberemo lažji teren, ki je lahko prehoden, vendar ne preveč ravninski. 
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Fartlek 

Ta metoda izhaja iz Švedske in je znana kot »naravna« oblika intervalnega treninga. Bistvo 

fartleka je vadba, ki se izvaja na mehkih tleh v naravnem okolju, saj to vadečemu omogoča, 

da vadbo prilagaja naravnim okoliščinam. Pri teku v takšnih okoliščinah se neprestano 

spreminja konfiguracija terena, s tem pa tudi ritem ter hitrost teka. Vadba pri fartleku torej 

vnaprej ni natančno določena in lahko vključuje tudi številne druge vsebine. Ob ustrezni izbiri 

vsebin je med drugim primerna tudi za šolske otroke. Ker vadba poteka v naravnem okolju, se 

vadeči lahko sreča z zahtevnejšimi pogoji, kot so blato, sneg, naravne ovire in klanci. Vse to 

pripelje do razvijanja vztrajnejšega duha in telesa pri vadečem (Jošt in Pustovrh, 1995; Škof, 

2016). Pri tej metodi vadba torej poteka v gozdu ali na travniku, vanjo pa se vključi tisto, kar 

si vadeči želi, na primer lahkoten tek, raztezne vaje, vaje za moč, hiter ali počasnejši tek po 

valovitem terenu, več hitrih tekov v klanec, hoja in na koncu spet lahkoten tek. 

Poleg teh metod je treba upoštevati še druga navodila za vadbo vzdržljivosti. Našteli bomo 

tiste, za katere menimo, da bi jih učitelj moral poznati: 

 izvajanje vadbe pri predpisanem naporu, 

 postopno naraščanje obsega in intenzivnosti teka, 

 dovolj dolg odmor, 

 prilagoditev vadbe individualnemu posamezniku, 

 vadba v obleki, ki je primerna glede na vremenske razmere, 

 izogibanjem vadbi v vročini in pri nizkih temperaturah in 

 nadomeščanje izgubljene tekočine (Dolenec, 2013; Škof, Tomažin, Dolenec, Marcina 

in Čoh, 2006; Vahčič in Mlakar, 2001). 

Dolgotrajne športne aktivnosti v telesu povzročajo spremembe, ki pa so lahko ob neustrezno 

načrtovani vadbi negativne in pripeljejo do slabega počutja, poškodb ali bolezenskega stanja. 

Pomembno je, da otroke razdelimo v homogene skupine po sposobnostih, jim določimo 

obremenitev, ki je zanje primerna, in pazimo, da vadeči opravijo vadbo v predpisanem tempu 

(Škof idr., 2006). Vzdržljivostni športi brez izjeme potekajo v naravi, zato je njihovo izvajanje 

odvisno tudi od vremena. Na to se moramo pripraviti z ustreznimi oblačili in pitjem tekočine. 

Vadbi v hudi vročini se je treba izogibati, saj lahko pride do vročinskih bolezni. Človekovo 

telo se ohlaja z znojenjem, s katerim izgubljamo tudi vodo. Ob visokih temperaturah se telo 

bolj ohlaja, posledično pa izgubi več vode, zato moramo vanj sproti vnašati tekočino, in sicer 

ne glede na žejo, saj občutek žeje pride za drugimi telesnimi potrebami po tekočini. Na višje 

temperature se pripravimo tudi tako, da oblečemo svetla lahna oblačila in oblačila, ki ne 
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ovirajo izhlapevanja znoja. Vadba v hudem mrazu je lahko nevarna zaradi ozeblin ali 

podhladitve. V mrzlem ali hladnejšem vremenu se je treba obleči po plasteh v več oblačil, saj 

se, če se gibamo, med plastmi tkanin nahaja topel zrak. Oblačenje po plasteh je dobro tudi 

zato, da lahko po potrebi, ko se telo ogreje, slečemo vrhnje oblačilo in tako vzdržujemo 

ravnotežje med toploto, ki jo telo proizvaja, in toploto, ki jo telo oddaja v okolje. Žeja se v 

hladnem vremenu pojavi kasneje kot v toplem, zato je še bolj pomembno, da med vadbo 

dovolj pijemo. Telo zaradi gibanja kljub mrazu oddaja znoj, s čimer pa izgublja vodo (Penca, 

1991). 

1.6. Vzdržljivost v učnem načrtu za športno vzgojo za prvo in drugo 

triletje 

V učnem načrtu za športno vzgojo (2011) je predmet šport opredeljen kot proces, v katerem 

mlad človek oblikuje osebnost, odnose s posamezniki, se biopsihosocialno razvija, sprosti in 

izniči negativne učinke nezdravih navad. Ob tem se navaja na to, da svoj prosti čas napolni s 

športnimi vsebinami in s tem skrbi za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski 

optimizem. Eden izmed splošnih ciljev predmeta šport v šoli je prav oblikovanje zdravega 

življenjskega sloga, ki ga v prvi vrsti uresničujemo z ustrezno kondicijsko pripravljenostjo. 

Ob tem zasledimo še druge cilje, ki jih lahko uresničujemo z vzdržljivostnimi vsebinami, kot 

so razbremenitev in sprostitev, odpornost proti boleznim in sposobnost prenašanja naporov. 

Učenec pa mora biti vzdržljiv tudi, če želi biti redno športno dejaven in če želi sodelovati v 

različnih športnih dejavnostih v prostem času (prav tam). 

 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje  

Cilji, vezani na vzdržljivost v tem obdobju, so: 

- izboljšati splošno vzdržljivost, 

- preizkušati svoje zmogljivosti ob obvladovanju svojega telesa in izražanju z gibanjem, 

- razvijati samozavest, odločnost, borbenost in vztrajnost. 

Praktične vsebine, pri katerih učenci prvega triletja razvijajo vzdržljivost, pa so:  

- atletika (hoja in tek v naravi, sproščen in koordiniran tek na krajše razdalje iz visokega 

starta), 

- pohodništvo (najmanj dva pohoda letno, kjer je eden zahtevnejši glede višine vzpetine 

in dolžine poti),  
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- dodatne vsebine, ki jih šole lahko ponudijo (hoja in drsenje na tekaških smučeh), 

- športna programa Zlati sonček in Ciciban planinec (rolanje, kolesarjenje, pohodi). 

Standardi znanja, vezani na vzdržljivost, ki ga do konca prvega triletja usvojijo učenci, so: 

- učenec skladno in sproščeno teče, 

- neprekinjeno teče pet minut v pogovornem tempu, 

- učenec je prilagojen na vodo in v izbrani tehniki preplava 25 metrov, 

- učenec je sposoben hoditi tri ure s krajšimi postanki (Učni načrt za športno vzgojo, 

2011). 

 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

Cilji, vezani na vzdržljivost v tem obdobju, so: 

- Preplavajo 50 metrov, 

- poznajo in razumejo pomen vpliva redne in dovolj intenzivne športne vadbe na telesno 

držo, kondicijsko pripravljenost, zdravje in dobro počutje in 

- oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost). 

Praktične vsebine, pri katerih učenci drugega triletja razvijajo vzdržljivost, pa so: 

- naravne oblike gibanja, igre in splošna kondicijska priprava (naravne oblike gibanja, 

naloge in igre za razvoj vzdržljivosti), 

- atletika (daljši tek v naravi v pogovornem tempu), 

- smučanje in nekatere zimske dejavnosti (hoja in drsenje na tekaških smučeh), 

- pohodništvo (dva pohoda letno), 

- dodatne vsebine (rolanje, kolesarjenje, Krpan, Mladi planinec …). 

Za nas pomembna je tudi ena izmed teoretičnih vsebin drugega triletja, to je pomen 

kondicijske pripravljenosti kot enega od dejavnikov zdravega življenjskega sloga. 

Standardi znanja, vezani na vzdržljivost, ki jih do konca drugega triletja usvojijo učenci, so: 

- učenec pozna pomen kondicijske pripravljenosti kot enega od dejavnikov zdravega 

življenjskega sloga, 

- sposoben je teči deset minut v lahkotnem pogovornem tempu, 

- učenec preplava 50 metrov, 

- sposoben je neprekinjeno plavati deset minut v globoki vodi, 

- zna hoditi in teči na smučeh, 
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- učenec je sposoben hoditi štiri ure s krajšimi postanki in pri tem premagati višinsko 

razliko vsaj 500 m (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

Ob rednem pouku predmeta šport je za učence obveznih pet športnih dni na leto. Prostovoljno 

so učenci lahko vključeni v različne dodatne dejavnosti, ki jih ponuja šola, našteli pa bomo 

tiste, na katerih lahko razvijajo vzdržljivost. To so: športne interesne dejavnosti, šola v naravi, 

šolska športna tekmovanja, tečaji, športni tabori in dodatni športni programi, ki jih ponuja 

šola. 

Učitelj mora pri pripravi letnega delovnega načrta in letne priprave upoštevati posebnosti šole 

in učencev, ki jih poučuje, ter na podlagi tega sam določi časovno razporeditev vsebin. Lahko 

doda vsebine drugih športov in strokovno pripravljene športne programe, kot so Zlati sonček, 

Krpan, Ciciban planinec in Mladi planinec. Poudarjena naj bo vadba v naravi (Učni načrt za 

športno vzgojo, 2011). 

S pregledom učnega načrta smo ugotovili, da se učenci pri rednem pouku srečujejo predvsem 

s tekom kot sredstvom za razvijanje vzdržljivosti. Plavanje je del obveznega programa, 

vendar predvsem zato, da se učenci naučijo plavati, saj se s tem zmanjša nevarnost pred 

utopitvami. Kljub temu da plavanje v prvi vrsti ni namenjeno razvoju vzdržljivosti, pa si 

bomo v nadaljevanju magistrskega dela ogledali, kako in kdaj lahko tudi ta šport uporabimo 

za razvijanje aerobnih sposobnosti. Dobro je zastopano tudi pohodništvo, ki je obvezno na 

športnih dnevih. Kolesarjenje, tek na smučeh in nordijska hoja se kot sredstva za razvoj 

vzdržljivosti vključujejo v šolski šport predvsem po želji in volji učitelja ter glede na 

materialne pogoje za izvajanje predmeta šport na šoli. 

Učni načrt ponuja veliko možnosti za vključevanje vzdržljivostnih dejavnosti v pouk športa, 

vendar je veliko odvisno od posameznega učitelja. Na vključevanje dejavnosti 

vzdržljivostnega značaja vpliva pomen, ki ga učitelj pripisuje tem dejavnostim, pogoji, s 

katerimi se sooča pri izvajanju športa v šoli, in njegova lastna motivacija do vzdržljivostnih 

dejavnosti. 

1.7. Kako motivirati učence za vzdržljivostne vsebine 

Po Dolencu (2010) so otroci bolj motivirani za športno aktivnost, kadar ocenijo, da so jo 

sposobni opraviti. Takrat so notranje motivirani za doseganje visokih ciljev, so vztrajnejši in 

manj anksiozni. Notranje motivirani so tudi takrat, ko delajo tisto, kar jim je všeč, ko imajo 
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podporo pri pomembnih drugih, kadar se želijo dokazati, kadar si želijo biti sprejeti in kadar 

se pri aktivnosti zabavajo ter občutijo zadovoljstvo (prav tam). 

Na motivacijo učencev za vzdržljivostne dejavnosti lahko s številnimi postopki vpliva učitelj. 

Pomemben je njegov zgled, ravnanja, uporaba didaktičnih sredstev, vsebina in izvedba 

programa … Učinkovita izpeljava vzdržljivostnih dejavnosti od učitelja zahteva več 

vzgojnega dela, pedagoško iznajdljivost, potrpežljivost in visoko motivacijo (prav tam). 

Otroci v procesu socializacije oblikujejo svoje poglede med drugim tudi na šolski šport in 

dolgotrajni tek. Na te poglede vplivajo družbeni dejavniki (življenjske vrednote družbe, 

naroda), informiranost in poznavanje vsebine (npr. pomen aerobnih aktivnosti za človeka), 

trenutne potrebe oziroma motivacija posameznika, osebnostne lastnosti posameznika in 

pripadnost mišljenju skupine (npr. razreda, prijateljev, staršev). Na oblikovanje in zlasti na 

spreminjanje stališča pa vplivajo specifične okoliščine, kot so odnos do vzdržljivostnega teka 

v šoli, razredna klima, odnos učitelja do teh vsebin …) (Škof idr., 2000). 

a. Zgled in osmišljanje 

»Športni pedagogi pač poskušajo na razne načine motivirati dijake in dijakinje za 

vzdržljivostni tek, pri čemer je lasten zgled gotovo najboljša motivacija« (Kukovič, 2007, str. 

161). To trditev lahko prenesemo tudi na učence 1. in 2. triletja. Zagotovo je kar nekaj 

učencev, ki se v domačem okolju niso srečali z vzdržljivostnimi preizkušnjami, zato je še 

toliko bolj pomembno, da je ob učencu nekdo, ki ga spodbuja in mu daje zgled. Tako bo 

učenec že zgodaj zmogel vzdržati v vzdržljivostnih preizkušnjah in s tem dobil občutek, da 

zmore.  

K oblikovanju pozitivnega odnosa do teka prav tako pripomore natančno poznavanje 

programa in ciljev vadbe, poznavaje teoretičnih vsebin in vključevanje različnih oblik 

dolgotrajnega teka. S tem mladi krepijo zavesten odnos do zahtevnejših športnih vsebin in do 

športa. Eden pomembnejših vidikov je tudi ta, da je posameznik dobro pripravljen na takšne 

preizkušnje, torej da so vzdržljivostne vsebine redno vključene v pouk (Kukovič, 2007). 

Kukovič (2007) predstavi vidike, s katerimi lahko približamo tek učencem. To so: 

- natančna predstavitev netekmovalnih oblik (dolgotrajen tek v naravi, sproščena vadba 

v okolici šole, fartlek, intervalni tek), 

- tek iz telovadnice prenesti v naravno okolje, 

- natančna seznanitev s programom in cilji vzdržljivostne vadbe, 

- poudariti tudi teoretične vsebine, 
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- dobra priprava na tekmovanja in testiranja, ki bi morala biti plod celoletnega 

ukvarjanja z vzdržljivostnimi vsebinami v šolski športni vzgoji, 

- aktiven odnos športnega pedagoga. 

Učitelj lahko pri učencih vzbudi: 

- pozornost, kar doseže z natančno predstavitvijo ciljev, vsebin in oblik dela, 

- pomembnost, ki jo pripiše vzdržljivostnim vsebinam z izobraževalnimi in 

osveščevalnimi materiali, ki so vidni na oglasnih deskah, stenah telovadnice … 

- zaupanje, ki ga pridobi z jasnimi cilji, lastnim zgledom, aktivnim sodelovanjem, 

dajanjem vzpodbud in toplih besed, 

- zadovoljstvo, ki ga spodbudi takrat, ko učenec naučeno uporablja in ima aktiven odnos 

do vzdržljivostnih vsebin in zdravega načina življenja (Kukovič, 2007). 

»Večje, kot je znanje o teoretičnih vsebinah, bolj se oblikuje pozitivno stališče do teka, rajši 

bodo tekli. Dobro pripravljen posameznik, ki bo opravil s tekom brez neprijetnih občutkov, bo 

vzljubil tek …« (Kukovič, 2007, str. 165). 

b. Izbira športa glede na napor 

Koliko napora oz. kolikšen srčni utrip doseže posameznik med športno dejavnostjo, je 

odvisno od mišične mase, ki jo aktivira pri vadbi, in od športa, ki ga izvaja. Če različne športe 

primerjamo s tekom kot osnovno športno dejavnostjo, potem pri hoji, kolesarjenju in plavanju 

občutimo manj napora in imamo nižji srčni utrip, pri teku na smučeh pa je napor večji in zato 

je višji tudi srčni utrip (Dolenec, 2013). Učitelj naj predstavi učencem več športov, s katerimi 

razvijamo vzdržljivost, pozoren pa naj bo tudi na to, kako naporen je določen šport. Učenci 

bodo tako našli dejavnost, v kateri bodo uspešni, s tem pa tudi motivirani. 

c. Uporaba informacijo-komunikacijske tehnologije 

Učenci morajo biti dejavni v procesu pridobivanja znanja in spretnosti. Pomembno je, da 

učitelj ustvari takšne pogoje, ki bodo v učencu zbudili željo po napredovanju, znanju in 

obvladovanju neke dejavnosti. Z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (v 

nadaljevanju IKT) lahko osmislimo praktične vsebine, ki so za nekatere učence nezanimive, 

med katere spadajo tudi vzdržljivostne dejavnosti. Učitelj mora vedeti, katere cilje bo 

uresničil z uporabo IKT-ja. Pomembno je namreč, da cilj uporabe IKT-ja ni le zabava 

učencev, temveč to, da hitreje in bolj kakovostno usvojijo učno snov. Učitelji se pri uporabi 

IKT-ja pri pouku športa soočajo z več težavami. Glavna je predvsem ta, da nimajo ustrezne 

opreme oziroma da priprava tehnologije zahteva posebno pripravo učitelja. Pri uporabi 
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merilnikov srčnega utripa se najprej pojavi motivacija novosti, ki pa deluje le kratek čas 

(Jurak, Kovač in Strel, 2011). V Učnem načrtu za športno vzgojo (2011) je v priporočilih 

zapisano, da učitelj z uporabo IKT-ja doseže večjo nazornost, preglednost, zanimivost in 

učinkovitost. Z njeno uporabo lahko spremlja gibalne in funkcionalne sposobnosti vsakega 

posameznega učenca in na ta način strokovno načrtuje svoje delo. Športne dejavnosti lahko 

osmisli z računalnikom in računalniškimi programi, merilniki števila korakov, srčnega utripa, 

porabo energije, navigacijskimi napravami, fotoaparatom ali kamero. Priporočeno je, da tudi 

že v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju uporabljamo sodobno IKT (Učni načrt za 

športno vzgojo, 2011). Učenci bodo s takšnim načinom motiviranja lahko spremljali svoj 

napredek, ob tem pa občutili zadovoljstvo, kar je pomembno za ukvarjanje z vzdržljivostnimi 

športi tudi v kasnejših letih. 

d. Medpredmetno povezovanje 

Povezovanje športa z vsebinami drugih predmetov pripomore k povezanosti in prepletenosti 

znanj ter s tem k celostnemu razumevanju športa. Učitelj lahko preko vzdržljivostnega športa 

uresniči tudi marsikateri drugi cilj predmeta šport, ki ga lahko poveže z drugimi predmeti. To 

so npr. telesna higiena, pomen ustreznega vadbenega oblačila, pomen gibanja in ustrezne 

športne dejavnosti, pomen pitja tekočine, odziv organizma na večje napore, načela varne 

športne vadbe … (Učni načrt za športno vzgojo, 2011). 

e. Dodatne vsebine 

Zlati sonček 

Zlati sonček je športni program, ki v osnovni šoli traja tri leta. V prvem razredu poteka 

program B, v drugem program C in v tretjem razredu program D. Čeprav v športnem 

programu Zlati sonček prevladujejo vaje ravnotežja in skladnostno težje naloge, pa vsebuje 

tudi naloge, kjer sodelujoči razvijajo vzdržljivost. V programu B je treba opraviti tri izlete, ki 

zahtevajo dve uri hoje z vmesnimi postanki. V programu C sta predvidena dva izleta z dvema 

urama hoje, poleg tega pa še tek na 200 metrov, med katerim učenec ne hodi in ne počiva. 

Program D vsebuje dva izleta z višinsko razliko vsaj 300 metrov in tremi urami hoje. Poleg 

tega mora sodelujoči učenec preteči vsaj 300 metrov, ne da bi tek prekinil s hojo ali 

postankom. Temeljni namen teka na 200 in 300 metrov je navajati učence na aerobne telesne 

vaje, ki so temelj razvijanja srčno-žilnega sistema, odpravljati odpor do vzdržljivostnega teka 

in navajati na razporejanje moči pri dolgotrajnejšem naporu (Kristan, 1997). 
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Krpan 

Program Krpan je namenjen učencem drugega triletja osnovne šole in je nadaljevanje 

programa Zlati sonček. Tudi ta program je usmerjen v razvoj vseh gibalnih sposobnosti, 

predvsem koordinacije, natančnosti in ravnotežja, vendar je bilo eno izmed temeljnih 

strokovnih izhodišč pri sestavljanju programa tudi to, da ne sme manjkati nalog, ki spadajo 

med aerobne telesne dejavnosti. Vključuje tiste športne vsebine, ki se na rednih urah ne 

morejo izvajati, na športnih dnevih pa so zapostavljene. V četrtem razredu morajo učenci 

opraviti dva izleta, dolga dve uri pozimi in tri ure spomladi, ter teči šest minut v pogovornem 

tempu, v petem razredu pa opravijo dva izleta, dolga tri do štiri ure, in preplavajo 35 metrov 

(Kristan, 1999). 

Zdrav življenjski slog 

Projekt vodi Zavod za šport RS Planica. Začel se je leta 2010, njegov glavni namen pa je 

spodbujanje učencev k zdravemu življenjskemu slogu z odpravljanjem negativnih vplivov 

sedenja. Cilj je zmanjševanje telesne teže učencev in odpravljanje debelosti, odpravljanje 

ploskosti stopal ter razvijanje splošne vzdržljivosti (Predstavitev projekta: Zdrav življenjski 

slog, 2010). 

Tek podnebne solidarnosti 

Tek je projekt Slovenske Karitas. Glavni namen je teči v znamenje solidarnosti do ljudi v 

Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb močno prizadenejo. Tek lahko poteka v okviru 

obveznega ali neobveznega programa v šoli, cilj pa je preteči čim več kilometrov. Projekt 

spodbuja solidarnost, odpravlja pa tudi odpor do vzdržljivostnega teka, saj ni tekmovalnega 

značaja (Navodila za izvedbo »Teka podnebne solidarnosti«, b. d.). 

Šolska športna tekmovanja 

Zavod za šport RS Planica v sodelovanju s šolami po Sloveniji vsako leto organizira več 

šolskih tekmovanj v različnih športih. S tekmovanji želijo spodbuditi sodelovanje med učenci, 

medsebojno druženje, pošteno obnašanje, priprave na tekmovanje in borbenost. Vključiti 

želijo čim več mladih, ki niso vključeni v klubska tekmovanja. Najprej potekajo medrazredna 

šolska tekmovanja, nato pa medšolska, občinska in medobčinska tekmovanja, kjer se 

tekmovanje zaključi za učence prvega triletja. Sledi področno tekmovanje, ki je zadnja 

stopnja za učence drugega triletja. Tekmovanja, kjer je ključna vzdržljivost, potekajo iz 

atletike, gorskega teka, krosa, uličnega teka, kolesarstva – vožnje na čas, orientacijskega teka 

in smučarskega teka (Šolska športna tekmovanja in prireditve, b. d.). 
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Začni mlad, tekmuj pošteno 

Projekt je leta 2016 prvič izpeljala Atletska zveza Slovenije, namenjen pa je bil predvsem 

promociji teka, gibanja in zdravega ukvarjanja s športom. Temeljil je na teku kot osnovni 

gibalni dejavnosti, ki je hkrati tudi osnovno gibanje za veliko drugih športnih aktivnosti. Cilj 

je bil mlade ozavestiti o fair-playu in izpostaviti pozitivne učinke atletike. Projekt v ospredje 

postavljal tudi vztrajnost in trud v športu, moč, zdravo tekmovalnost in krepitev telesne 

zmogljivosti. V okviru projekta so septembra 2016 izpeljali Množični tek za otroke, kjer je 

sodelovalo 17.000 učencev iz celotne Slovenije (Projekt Začni mlad, tekmuj pošteno, b. d.). 

Unescov ASP-tek mladih 

Ta mednarodni projekt organizira Gimnazija Ptuj. Projekt spodbuja ne le športno 

udejstvovanje, temveč tudi strpnost, sodelovanje, spoštovanje človekovih pravic in 

medkulturni dialog. Spodbuja tudi pozitivno samopodobo, sodelovanje z lokalno skupnostjo, 

dvigovanje okoljske zavesti, sodelovanje med generacijami, šolami in narodi ter ozavešča 

pred nevarnostmi dopinga. Cilji, vezani na športno področje, pa so promoviranje športne 

aktivnosti izven ur športne vzgoje, promocija Unesco teka in širjenje zavesti o tem, da imajo 

vsi mladi pravico do dostopnosti športa in gibanja. Poleg izvedbe teka je v projekt vključenih 

več aktivnosti, tudi priprave na tek (Mednarodni projekt slovenske UNESCO ASP mreže, 

b.d.). 

Ti projekti so za učence lahko zanimivi in so lahko razlog, da se raje ukvarjajo z 

vzdržljivostnimi športi. Učitelj ima torej na voljo ogromno načinov, da učence motivira za 

vzdržljivostne športe, je pa v veliki meri odvisno od njega samega, na kakšen način, če sploh, 

jih bo motiviral. Učenci morajo vedeti, zakaj se soočajo s takšnim naporom, koliko so že 

napredovali, prav tako pa morajo dobiti občutek, da so uspešni. 

1.8. Razvijanje vzdržljivosti z različnimi športnimi panogami 

Vzdržljivost razvijamo predvsem s tekom, plavanjem, veslanjem, smučarskim tekom in 

kolesarstvom, ki so ciklične monostrukturalne športne aktivnosti. Pri teh športih se pojavljajo 

strukture v vezani obliki, zaključene gibalne enote pa so med seboj enake. Rezultat je 

objektivno merljiv čas, odvisen pa je od funkcionalnih sposobnosti posameznika in 

ekonomičnosti gibanja (Bizjan, 2004). Predstavili bomo tiste športe, ki jih lahko vključujemo 

v šolsko športno vzgojo. 
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Razvijanje vzdržljivosti s pohodništvom 

Pohodništvo je predvsem zaradi narave, ki nam ponuja ogromno možnosti za aktivno 

udejstvovanje, najbolj priljubljena športna dejavnost v Sloveniji. Predstavlja osnovno obliko 

človekovega gibanja, to je hojo. Je poceni, primerna za vsak čas in za vsakogar. Ima številne 

pozitivne učinke na srce, ožilje, dihala, presnovo, gibalne sposobnosti, pomaga pri 

premagovanju stresa in vpliva tudi na druge psihične sposobnosti. Te pozitive učinke lahko 

dosežemo le, če se s pohodništvom ukvarjamo redno, pri tem pa upoštevamo sposobnosti in 

značilnosti našega telesa. Pri pohodništvu ni pomembna le osvojitev vrha, temveč tudi stik 

pohodnika z naravo in doživljanje le-te (Burnik, Petrovič, Gratej, Zubin in Jereb, 2012; Penca, 

1991). S hojo lahko krepimo zdravje in razvijamo aerobno vzdržljivost. Pomembno je, da jo 

izvajamo dovolj intenzivno. Le tako krepimo srce, mišice in pljuča, ki se privajajo na 

obremenitve in sčasoma porabijo za enako delo manj kisika, s tem pa so našteti organi manj 

obremenjeni. Treba pa je začeti previdno in postopno, da se izognemo škodljivim učinkom in 

poškodbam (Penca, 1991). Slavič, M. Videmšek in M. Pori (2013) opozarjajo, da čeprav je 

hoja preprosta in učenci z njo nimajo težav, je pomembno, da jim pohodništvo primerno 

predstavimo. Na učence moramo prenesti željo po tem, da se bodo z njim radi ukvarjali. 

Pozorni moramo biti na to, da glede na starost in sposobnosti izberemo primeren cilj za 

učence, vključimo dejavnosti, ki jih bodo motivirale, prav tako pa ne smemo pozabiti na 

spodbude in pohvale. Jereb, Karpljuk in Burnik (2003) na podlagi raziskave, ki so jo naredili 

na 9- in 10-letnih dečkih in deklicah, ko so jim merili srčni utrip pri hoji v hribe, opozarjajo, 

da otroci v hribe ne smejo hoditi prehitro, saj lahko dosežejo anaerobno raven, kar pa je lahko 

celo škodljivo, saj še nimajo dobro razvitih anaerobnih sposobnosti. Na drugi strani 

prepočasen tempo pri otrocih ne razvija aerobne vzdržljivosti, takšno hojo pa lahko doživljajo 

kot dolgočasno. Poudarjajo, da prehiter ali prepočasen tempo hoje lahko le še poveča 

negativen odnos do vzdržljivostnih športov. Na podlagi tega priporočajo, da pri hoji v hribe 

sestavimo homogene skupine (prav tam). Burnik idr. (2012) so ugotavljali, kaj motivira 

učence za hojo v hribe. Po njihovih ugotovitvah ima največjo pomembnost socialna 

komponenta, saj učence za hojo v hribe motivira druženje s sošolci, ki so ga deležni na 

pohodu. Velik vpliv ima tudi ustrezno postavljen cilj oz. vzpon na višji vrh, saj jim to pomaga 

premagovati težave in napore, cilj pa jim predstavlja izziv. Učenci so kot pozitivne dejavnike 

navajali tudi občudovanje narave, čudovite razglede in svež zrak. Visoko so vrednotili tudi 

pozitivne učinke hoje na telo, porabo kalorij in nabiranje kondicije. Razveseljivo je, da je tudi 

zdravstveni motiv otrokom pomemben, saj kaže na to, da so dobro ozaveščeni o pomenu 
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športa in hoje na zdravje. Učence motivirajo tudi stvari, ki so zanje izziv, so pustolovske in 

zanimive. Pri negativnih dejavnikih so učenci izpostavili prehitro ali prepočasno hojo ter 

prevelik nadzor učiteljev nad njimi. Moteč dejavnik je za učence tudi težek nahrbtnik in to, da 

nimajo primerne opreme. Motive za hojo v gore je treba gledati tudi ločeno na spol. Nekateri 

motivi so dobro ocenjeni pri obeh spolih (druženje, lepota narave). Učenkam so bolj 

pomembni pozitivni učinki hoje na telo in poraba kalorij, učencem pa zgodovinski in vojni 

ostanki ob poteh (prav tam). Pomembno je, da učitelj ve, kaj motivira učence za hojo v hribe 

in kaj jih moti in to skuša upoštevati pri organizaciji pohoda. Le tako bo ohranjal in dvigoval 

motivacijo za hojo v hribe in tako pripomogel k izboljšanju aerobnih sposobnosti svojih 

učencev. 

 

Razvijanje vzdržljivosti s tekom 

Luijpers in Nagiler (2003) sta pojasnila, zakaj pravzaprav človek mora teči. Pravita, da je tek 

človekova prapotreba. V letih svojega razvoja se je človek veliko gibal s hojo in tekom, saj je 

bil lovec in nabiralec, kasneje pa kmet in poljedelec. Danes pa moderna civilizacija človeka 

sili v mirovanje in sedenje, to pa prinaša tako telesne kot tudi duševne posledice. Poudarita, 

da otroci preveč sedijo, saj sedijo v šoli, v avtu, popoldne pa še doma pred televizorjem ali 

računalnikom. Posledica tega je, da imajo ohlapne mišice, zakrnele kosti in vezi ter težave s 

hrbtenico, saj le-to s sedenjem preveč enostransko obremenjujemo. (prav tam)  Tek je poleg 

hoje najbolj naraven in preprost način gibanja, hkrati pa je tudi najbolj dostopna športna 

aktivnost. Tečemo namreč lahko povsod in kadarkoli. Ne potrebujemo veliko opreme in 

povsod jo lahko vzamemo s seboj. Tek je od vseh vzdržljivostnih športov najbolj priljubljen, 

zato lažje najdemo nekoga, ki bi tekel z nami (Kukovič, 2007; Luijpers in Nagiler, 2003; Škof 

idr., 2006). Vzdržljivostni tek v naravi spodbuja razvoj motoričnih, funkcionalnih in 

najpomembneje, psihičnih kvalitet. Ima velik vzgojni učinek, saj razvija vztrajnost, 

neomajnost, potrpežljivost in delovne navade. Prav zaradi navedenega bi moral imeti 

vzdržljivostni tek vidno in nenadomestljivo mesto v šolski športni vzgoji (Kukovič, 2007; 

Škof idr., 2006). Tek je v primerjavi s hojo bolj naporen za tiste, ki niso dobro telesno 

pripravljeni. Srčni utrip se pospeši bolj kot pri hoji in tekačem lahko hitro zmanjka sape. Če 

želimo, da pri vadbi teka pridejo v ospredje koristi takšne vadbe, moramo izbrati ustrezne 

motivacijske postopke, vsebine in obremenitve. V prvi in drugi triadi je priporočljivo, da z 

vzdržljivostno vadbo začnemo preko igralnih oblik v telovadnici ali v naravi. Pri takih 

tekalnih igrah ni pomembna hitrost, temveč večkratne zaporedne ponovitve s kratkim 
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odmorom ali brez. Škof idr. (2006) priporočajo, da vsaka tekalna igra traja od 4 do 6 minut, 

vmes pa se izvajajo sprostilne vaje. Prednost takšne vzdržljivostne vadbe je, da jo lahko 

izvajamo v zaprtem prostoru.  Ko otroke uvajamo v tekaško vadbo, je pomembno, da se hiter 

tek občasno zamenja z lahkotnim tekom in hojo, vmes pa se lahko izvajajo tudi raztezne vaje. 

Na ta način bo otrok lažje premagal razdaljo, ohranil zmeren srčni utrip, ki pripomore k 

razvijanju aerobne vzdržljivosti, in ne bo izgubil motivacije, telo pa se bo privadilo na večje 

telesne napore in premagovanje daljših razdalj. Pri lahkotnem teku je dihanje umirjeno in 

enakomerno, vadeči pa so se vmes sposobni tudi pogovarjati brez spreminjanja ritma dihanja. 

Vadba naj na začetku traja vsaj 15 do 20 minut. Učiteljeva naloga je, da na začetek kolone 

postavi slabše pripravljene učence, da teče skupaj z njimi in jih vmes spodbuja, popravlja 

napake v tehniki teka in se z njimi pogovarja. Ko takšno vadbo izvajamo z učenci prvega 

triletja osnovne šole, je dobro, da vadbo popestrimo z vključevanjem drugih nalog in 

aktivnosti (tek do prvega drevesa, sprememba smeri teka, preskakovanje ovir). Takšen 

sproščujoč vzdržljivostni tek je najbolje izvajati v naravi, ne na atletski stezi, saj vadba v 

naravi pomeni tudi čustven in estetski užitek. Ko se z mlajšimi učenci odpravimo na tekaško 

vadbo v naravo, jo lahko popestrimo tudi vsebinami drugih predmetov (Bös, 2006; Škof idr., 

2006). Posebno pozornost je treba nameniti učencem z zelo šibko telesno pripravljenostjo oz. 

učencem, ki nimajo izkušenj z vzdržljivostno vadbo. Začnejo samo s hojo, nadaljujejo z 

menjavanjem odsekov počasnejše in hitrejše hoje in šele nato z menjavanjem lahkotnega teka 

in hoje. Če pa pri tem ni potrebnega obsega vadbe, se vzdržljivost ne bo izboljšala. Začetnik 

mora opravljati gibanje v takšni intenzivnosti, da ga bo lahko opravljal 20 minut brez 

prekinitve. To lahko regulira tudi tako, da trajanje odsekov hoje in teke spreminja (npr. 1 

minuta teka, 1 minuta hoje, če je to prenizka intenzivnost pa 90 sekund teka, 30 sekund hoje). 

Tudi za bolj vzdržljive učence je priporočljiv lahkotnejši začetek, saj tako učitelj prepreči 

strah pred naporom in dolžino vadbe (Škof idr., 2006). 

 

Razvijanje vzdržljivosti s kolesarjenjem 

Bizjan (2004) pravi: »Kolesarjenje  je aerobna, vzdržljivostna in ciklična športna aktivnost, 

ker se gibalna enota (obrat pedala) ciklično (cikel je zaokrožena celota) ponavlja v enakih 

časovnih zaporedjih« (str. 41). Je dlje časa trajajoča aktivnost, zato je zanj značilna stalna 

potreba po kisiku, obremenjenost srčno-žilnega in dihalnega sistema in obremenjenost skoraj 

vseh telesnih mišic. Prednost kolesarjenja je v tem, da je primerno za težje posameznike, saj 

ni tolikšnega pritiska na sklepe kot pri teku ali hoji (Bizjan, 2004). 
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Markham (2011, v Kodrin in Videmšek, 2013) in Smith (2010) izpostavljata naslednje 

zdravstvene učinke, ki jih ima kolesarjenje na človeka: krepitev srca, pljuč in krvnega obtoka, 

krepitev mišic (predvsem spodnjega dela telesa), poraba maščob pri višjem tempu 

kolesarjenja, ohranjanje zdravega telesa in izboljšanje imunskega sistema, izboljšanje 

vzdržljivosti, koordinacije in ravnotežja, izboljšanje samopodobe …  

»Na kolesu smo v stiku z naravo, okoljem, čutimo veter, šume iz narave, vožnja ni prehitra, 

zato naravo lahko občutimo, vohamo, opazujemo njeno enkratnost, čutimo tudi svoje telo, 

bitje srca, dihanje, preko dihanja se čistimo in napolnjujemo s svežo energijo, kar nam daje 

občutek pomembnosti, veselja in zadovoljstva« (Bizjan, 2004, str. 42). Poleg tega kolesarjenje 

otroku daje občutek neodvisnosti, saj z njim sam premaguje daljše razdalje ter pri tem razvija 

radovednost, pogum in samozavest (Kodrin in Videmšek, 2013).  

Čeprav je kolesarjenje najbolj čista oblika prevoza, s katero lahko pridemo tudi tja, kamor z 

avtom ni možno priti, pa smo na kolesu v prometu zelo izpostavljeni. Sicer je to eno najbolj 

priljubljenih prevoznih sredstev otrok, saj ga ne uporabljajo le kot prevozno sredstvo, temveč 

tudi za igro. Prve spretnosti s kolesom otroci pridobivajo že zgodaj, za samostojno vožnjo pa 

se usposabljajo pri 10 letih. Takrat pridobijo kolesarsko izkaznico, s katero lahko sami s 

kolesom sodelujejo v prometu. Pred tem so lahko s kolesom v prometu udeleženi le v 

spremstvu staršev (Bizjan, 2004; Kolesarski izpit, b. d.). 

 

Razvijanje vzdržljivosti s plavanjem 

V šolskem vzgojno-izobraževalnem sistemu je pomembno predvsem to, da se učenci naučijo 

plavati, saj je osnovni namen učenja plavanja varnost pred utopitvijo. Znanje plavanja je 

pomembno za varno raziskovanje pokrajine, poleg tega pa predstavlja športno-kulturni nivo 

naroda in splošno izobraženost. Je množična in priljubljena dejavnost, ki je osnova tudi za 

druge vodne športe (veslanje, jadranje, potapljanje ipd.) (Bizjan, 2004; Juba, 2006; Jurak, 

2002; Kapus, 2015). Kapus (2015) poudarja, da plavanje »ni le gibanje, ki nam omogoča 

preživetje v vodi in ob njej ali boj s sekundami in sotekmovalci. Je tudi gibanje, ki nam 

omogoča zadovoljstvo, veselje, srečo, užitek in občutek varnosti.« Zato je pomembno, da 

znanje plavanja izpopolnjujemo in plavamo na daljše razdalje, saj s tem lahko povečamo 

svojo telesno vzdržljivost, mišično moč, vztrajnost in samozavest. Ta šport je zelo primeren 

za ljudi s povečano telesno težo in varuje pred boleznimi in poškodbami. Voda namreč nudi 

oporo, telo pa zaradi vzgonske sile ni preveč obremenjeno, saj se zmanjša vpliv telesne teže. 

Položaj gibanja je pri plavanju ležeč, zato kri premaguje manjši upor kot v pokončnem 
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položaju, kar pa ugodno vpliva na delovanje srca. Plavanje v vodi s primerno temperaturo 

izboljša človekove termoregulacijske mehanizme. Poglobljeno in oteženo dihanje, ki nastane 

zaradi premagovanja odpora vode, pozitivno vpliva na dihalni sistem, saj se krepijo dihalne 

mišice, veča pa se tudi kapaciteta pljuč (Bizjan, 2004; Juba, 2006; Jurak, 2002; Kapus, 2015). 

Plavanje se pogosto spremeni v kopanje in namakanje, namesto da bi se z njim »aerobno 

razvijali, krepili in skozi telesno vadbo utrjevali zdravje, dobro počutje in lepo telesno 

podobo« (Bizjan, 2004, str. 81). V Učnem načrtu za športno vzgojo (2011) je opredeljeno, da 

se v prvem triletju učenci prilagodijo na vodo in preplavajo 25 m. Zaradi navedenega ne 

moremo pričakovati, da bodo razvijali svoje aerobne sposobnosti, saj se plavanja šele učijo. V 

drugem triletju pa v šoli v naravi s plavalnimi vsebinami že lahko razvijamo aerobne 

sposobnosti otrok, saj je po učnem načrtu za športno vzgojo (2011) eden od standardov znanja 

za drugo triletje ta, da otrok neprekinjeno plava 10 minut. Program takšne šole v naravi mora 

biti pester, saj se znanje plavanja med učenci razlikuje in zato morajo biti vsebine  prilagojene 

plavalnemu znanju učencev (Jurak, 2002). Tukaj se torej pojavi možnost, da učitelj plavanja 

boljšim plavalcem poleg učenja druge plavalne tehnike ponudi tudi dejavnosti, ki bodo 

vzdržljivostno bolj zahtevne. Učenec lahko na različne načine večkrat neprekinjeno preplava 

daljše dolžine (npr. s plavutkami, plavanje pod vodo), kar bo izboljšalo tudi njegovo plavalno 

vzdržljivost.  

 

Razvijanje vzdržljivosti s tekom na smučeh 

Tek na smučeh je del nordijskega smučanja, ki poleg teka vključuje tudi smučarske skoke in 

nordijsko kombinacijo (kombinacijo teka na smučeh in smučarskih skokov). Prav tek na 

smučeh je primeren za širšo množico ljudi, saj z njim lahko izpolnjujemo številne cilje ne 

glede na spol, starost in telesno pripravljenost. Primerno za rekreacijo je tudi pohodništvo na 

smučeh v različnih razmerah, ki pohodniku omogočajo uživanje v čistem zraku, okolju in 

razvijanje svojih sposobnosti, tako fizičnih kot tudi duševnih (Jošt in Pustovrh, 1995). 

Tek na smučeh je po nekaterih dosedanjih ugotovitvah različnih avtorjev (prav tam) »eno 

najučinkovitejših cikličnih sredstev za dvigovanje aerobnih funkcionalnih sposobnosti« (str. 

31). Če se vadbe lotimo na ustrezen način, lahko ohranjamo in izboljšujemo zdravje, saj tek 

na smučeh: 

 Razvija in krepi srčno-žilni sistem: veča se sposobnost srca, da z enim udarcem po 

telesu požene več krvi. 

 Uravnava telesno težo. 
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 Uravnava krvni pritisk: s krepitvijo mišic vsega telesa se izboljšuje cirkulacija, ki 

znižuje krvni pritisk in zmanjša obremenitev srca. 

 Izboljša stanje dihalnih organov: krepi dihalne mišice, kapaciteta pljuč se poveča. 

 Preprečuje psihične strese: človek je med tekom na smučeh varen pred psihičnim 

stresom, saj ga sprošča in odvrača od vsakodnevnih težav. Poleg tega se pri vadečem 

izboljšajo volja, razpoloženje, sproščenost, pozornost in koncentracija, zmanjšata pa se 

napetost in nevrotičnost. 

 Razvija lokomotorni aparat: med tekom na smučeh se aktivirajo vse večje mišične 

skupine, zato z njim razvijamo večino mišic celega telesa na rokah, trupu in nogah. 

 Vpliva na razširjanje žil: s tem se krvni obtok poveča in odprejo se  mnoge drobne 

žilice, ki so med mirovanjem stisnjene. Zmanjša se izločanje mlečne kisline, s tem pa 

je manjša tudi utrujenost. 

 Izboljšuje presnovo, metabolizem in spanje: kri gre pri teku na smučeh iz trebuha v 

dele telesa, ki sodelujejo pri teku, zato se zmanjšata tudi želja in potreba po hrani. 

 Kdor se redno ukvarja s tekom na smučeh, ima boljšo prebavo in trdnejši spanec (Jošt 

in Pustovrh, 1995). 

Poleg pozitivnih vplivov na zdravje ima tek na smučeh tudi druge kvalitete, kot so pozitiven 

razvoj osebnostnih lastnosti in sposobnosti, možnost sprostitve ter izboljšanje moralnih in 

voljnih kvalitet. Tudi hoja na tekaških smučeh ima številne pozitivne vplive, saj človeka 

sprošča, ga razvedri, obnavlja se osnovna njegova psihofizična kondicija, ohranja se zdravje, 

človek pa doživlja lepote narave, saj teče v zimski pokrajini (prav tam). 

M. Kordež idr. (2000) so podali predloge za vključevanje teka na smučeh v šolsko športno 

vzgojo. Pravijo, da je pri izvajanju teka na smučeh med uro športne vzgoje pomembno, da je 

možnost izvajanja nekje v bližini šole, ni pa nujno, da je urejena tekaška proga. V ospredju 

mora biti izvajanje elementarnih in štafetnih iger na smučeh, vaje za drsnost in ravnotežje, v 

kasnejših urah pa učenje tehnike. Za športni dan predlagajo daljši pohod na tekaških smučeh, 

kjer v ospredju ni tehnika teka, temveč doživljanje narave. Pri zimski šoli v naravi pa je 

pomembno, da se učenci naučijo nekaj osnovnih elementov tehnike teka na smučeh, vendar 

jih na zabaven način utrjujejo skozi igre. Predlagajo, da se vsakodnevna vadba na snegu 

zaključi s krajšim pohodom (prav tam). Škof (2016) priporoča, da naj bo kakršna koli vadba 

vzdržljivosti povezana z vadbo tehnike osnovnega gibanja in z razvijanjem tudi drugih 

gibalnih sposobnosti. Prav pri teku na smučeh se to res lahko uresničuje, saj večina učencev 
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ne pozna tehnike teka na smučeh, poleg tega pa se lahko s tekom na smučeh razvija tudi druge 

gibalne sposobnosti npr. ravnotežje, moč in koordinacija. 

 

Razvijanje vzdržljivosti z nordijsko hojo 

Nordijska hoja je posebna športna zvrst. Razvila se je v Skandinaviji in se hitro razširila po 

vsem svetu. Izvira iz teka na smučeh, saj so jo prvi uporabljali ravno smučarski tekači, in sicer 

poleti, ko so svojo vzdržljivost razvijali s hojo, pri kateri so uporabljali smučarske palice. 

Tako kot pri teku na smučeh se je tudi pri nordijski hoji treba naučiti pravilne tehnike, saj se 

razlikuje od klasične hoje s palicami. Gre za sočasno premikanje rok in nog, hkrati pa se 

gibata leva roka in desna noga ter obratno. Pomembno je, da se vadeči močno odrine od tal in 

močno zamahne z roko, saj s tem pravilno podaljša svoj korak. Poleg navedenega sta pri 

tehniki nordijske hoje pomembna še pravilna drža telesa in pravilna uporaba palic. Palice za 

nordijsko hojo imajo drugačno zanko kot pohodne palice. Vadečemu omogočajo, da ob 

zamahu nazaj spusti oprijem in tako sprosti mišice v ramenih in tilniku (Norden, 2009; 

Schimdt, Helmkamp, Mack in Winski, 2006). 

Nordijska hoja ima številne pozitivne učinke. Aktivirajo se mišice rok, nog, prsi, ramen in 

mišice zgornjega dela hrbta. Ker se roke in noge gibajo diagonalno, se krepijo tudi mišice 

kolkov. Pri nordijski hoji se torej aktivira več mišic kot pri navadni hoji brez palic. Zaradi 

navedenega so srčni utrip, poraba kisika in poraba kalorij višji. Izboljšajo se aerobna 

vzdržljivost, vzdržljivost v moči, koordinacija in psihično zdravje. Kljub temu da so 

obremenitve telesa večje, se subjektivno ne občuti takšen napor. Uporaba palic porazdeli 

telesno težo na roke in noge in tako razbremeni gibalni aparat. Prav zaradi slednjega je ta 

šport primeren tudi za ljudi s povečano telesno težo (Ažman, 2006; Norden, 2009; Schimdt 

idr., 2006). 

1.9. Merjenje in spremljanje vzdržljivosti 

Leta 1986 se je v Sloveniji začelo spremljanje telesnega in gibalnega razvoja slovenskih otrok 

in mladine s športnovzgojnim kartonom, kakršnega poznamo še danes. Slednji je od leta 1996 

s šolsko zakonodajo za vse šole obvezna podatkovna zbirka, v katero so vključeni šolajoči 

otroci in mladina, ki s pisnim soglasjem staršev sodelujejo pri testiranjih. Namen te zbirke je 

ugotavljanje, spremljanje in vrednotenje telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti. Med 

slednje se uvršča tudi splošna vzdržljivost, ki jo ugotavljamo z mersko nalogo teka na 600 m. 
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Naloga od merjencev zahteva, da čim hitreje pretečejo 600-metrsko razdaljo. Tisti, ki je ne 

zmorejo preteči, lahko vmes tudi hodijo (Kovač, Jurak, Starc, Leskošek in Strel, 2011). 

Podatki, ki jih pridobimo s testiranji za športnovzgojni karton, so uporabni za ugotavljanje 

sprememb telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti na ravni posameznika, na ravni 

oddelka, šole, regije in na nacionalni ravni (Kovač, idr., 2011; Kovač in Jurak, 2007). 

V učnem načrtu za športno vzgojo (2011) je eden izmed tematskih sklopov tudi 

»Ugotavljanje, spremljanje in vrednotenje telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti«, ki se 

razlikuje od podatkovne zbirke za športnovzgojni karton. Ta tematski sklop je pomemben 

zato, da učitelj lahko ustrezno evalvira svoje delo, načrtuje delo z učenci in izvaja 

individualizacijo za napredek vsakega učenca, hkrati pa na tak način o napredku obvešča 

učence in starše. Pri realiziranju tega tematskega sklopa lahko uporablja enake merske naloge 

kot za športnovzgojni karton, vendar je pri izbiri nalog avtonomen (Kovač in Jurak, 2007).  

Podatke o posameznikovi vzdržljivosti lahko pridobimo z različnimi merskimi postopki. Za 

oceno aerobne zmogljivosti je s fiziološkega vidika najbolj primeren podatek o 

posameznikovi maksimalni porabi kisika. To označimo s kratico VO2max, pomeni pa najvišjo 

stopnjo, s katero posameznik porablja kisik med vadbo (Strel, 2007). Na vrednost VO2max 

vplivajo starost, spol in vadba. Vrednost VO2max, ki jo lahko doseže posameznik, začne 

upadati po 25. letu starosti, vendar upada počasneje pri ljudeh, ki so ves čas telesno aktivni. 

Ženske dosegajo nižje vrednosti VO2max kot moški, ker imajo več maščobne mase in manj 

hemoglobina v krvi. Vadba na vrednost VO2max vpliva takrat, ko je dovolj intenzivna, saj 

takrat telo spodbudi, da se privadi na takšne napore. Velik vpliv pa ima tudi velikost srčne 

mišice, saj ta uravnava količino pretoka krvi, kar pa vpliva na vrednost VO2max (Laurenčak, 

2013). 

S testi vzdržljivosti pridobivamo podatke o sposobnostih človeka; pomembni so zaradi tega, 

ker nam povedo, kako vzdržljiv je človek. Najbolj točne podatke dobimo s testi v 

laboratorijih, kjer imajo merilne naprave in za to usposobljene strokovnjake. Najpogosteje se 

meri največja poraba kisika ter aerobni in anaerobni prag. Da so rezultati kar najbolj točni, 

posameznik opravlja test z gibanjem, ki ga najbolj obvlada (npr. kolesar s kolesarjenjem, 

tekač s tekom). Ker pri takih testiranjih pride do velikega napora, morajo biti testiranci 

popolnoma zdravi. Direktno merjenje VO2max, ki poteka v laboratorijih, zahteva veliko 

opreme in ni uporabno takrat, ko želimo pridobiti podatke o VO2max na večjem številu 

testirancev. Manj natančne rezultate dobimo z izračunom na osnovi drugih rezultatov pri 

testiranjih, kjer merimo čas, razdaljo in srčni utrip. Najbolj znani testi so Conconijev test, 
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Cooperjev test, tek na dve milji in hoja na dva kilometra (Dolenec, 2013; Matsuzaka idr., 

2004). 

Tudi Beep test je zasnovan tako, da po njegovi izvedbi lahko izračunamo VO2max 

testirancev. Učitelj lahko za uresničevanje tematskega sklopa »Ugotavljanje, spremljanje in 

vrednotenje telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti«, ko ugotavlja aerobno vzdržljivost 

otrok, uporabi kar tek na 600 m. V empiričnem delu bomo prikazali, kako lahko uporabi Beep 

test za ugotavljanje vzdržljivosti otrok, in podali prednosti ter slabosti uporabe le-tega. 

 

Beep test 

Beep test (20-m shuttle run test, Leger test, 20-m multistage shuttle run test) sta razvila 

kanadska raziskovalca Leger in Lambert (1982) in ugotovila, da je zanesljiv in veljaven za 

ugotavljanje maksimalne porabe kisika (VO2max). Njune študije (prav tam) so pokazale, da je 

test zanesljiv in veljaven ne glede na spol in material, s katerim so pokrita tla v telovadnici. V 

tem testu sta videla prednosti, in sicer, da lahko testiramo več posameznikov naenkrat in da ne 

potrebujemo drage opreme (prav tam). 

Test poteka tako, da testiranci tečejo na 20-metrski progi tja in nazaj. Hitrost teka označuje 

vedno pogostejši zvočni signal. Na vsak zvočni signal mora testiranec prestopiti črto, ki 

označuje 20 metrov, se obrniti in steči nazaj na drugo stran. Če je na črti pred piskom, mora 

na njej počakati, dokler ne zasliši piska in šele nato teči nazaj. Test je sestavljen iz 21 ravni. 

Na vsaki ravni, posamezna raven traja približno minuto, se hitrost teka poveča. Narekujejo jo 

namreč piski, ki so vedno pogostejši, na vsaki ravni pa mora testiranec opraviti določno 

število stopenj. Število stopenj se z ravnjo povečuje, kar je vidno v spodnji tabeli (Leger in 

Lambert, 1982, The Beep Test – A Comprehensive Guide, b. d.). 

Slika 1: Skica postavitve za Beep test (The Beep Test – A Comprehensive Guide, b. d.)  
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Tabela 3: Opis stopenj in hitrosti 20-metrskega stopnjevalnega teka (Leger in Lambert, 1982, 

str. 5) 

Raven Hitrost (km/h) Stopnje VO₂max 

1 8,5 7 16,1 

2 9,0 8 19,6 

3 9,5 8 22,9 

4 10,0 9 26,4 

5 10,5 9 29,9 

6 11,0 10 33,3 

7 11,5 10 36,8 

8 12,0 11 40,2 

9 12,5 11 43,7 

10 13,0 11 47,1 

11 13,5 12 50,6 

12 14,0 12 54,0 

13 14,5 13 57,5 

14 15,0 13 60,9 

15 15,5 13 64,4 

16 16,0 14 67,8 

17 16,5 14 71,3 

18 17,0 15 74,7 

19 17,5 15 78,2 

20 18,0 16 81,6 

21 18,5 16 85,1 

 

Iz tabele 3 lahko razberemo, da se hitrost na vsaki ravni poveča za 0,5 km/h z začetno 

hitrostjo 8,5 km/h. Test testiranec zaključi, ko ne zmore več slediti zvočnim signalom, torej 

ko zamudi s prestopom črte. Pri zapisu rezultata se upoštevata tako raven kot tudi stopnja, na 

kateri je testiranec zaključil s testom. Prednost Beep testa je, da za izvedbo ne zahteva veliko 
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opreme. Pomembno je, da natančno izmerimo 20-metrsko razdaljo, saj le tako lahko dobimo 

točne rezultate. Na telefon, računalnik ali CD moramo prenesti zvočni posnetek Beep testa, ki 

ga lahko najdemo na internetu, potrebujemo pa še primerna oblačila in nedrsečo obutev 

(Leger in Lambert, 1982, The Beep Test – A Comprehensive Guide, b. d.). 

Beep test je sicer tudi del merske baterije EUROFIT, s katero merijo telesne značilnosti in 

gibalne sposobnosti v nekaterih drugih evropskih državah. Nastajati je začela leta 1977 z 

namenom, da bi zanesljivo, natančno in enotno v vseh državah Evropske unije spremljali 

telesno kondicijo otrok. Večina testnih nalog, ki so del merske baterije EUROFIT, zahteva 

malo stroškov, so preproste, pridobljeni podatki pa niso zahtevni za obdelavo (Testing 

physical fitness, 2011). 

Za izračun maksimalne porabe kisika po opravljenem Beep testu je bilo sestavljenih in 

preizkušenih že kar nekaj enačb. Enačbe upoštevajo največjo hitrost, doseženo z zadnjo 

pretečeno stopnjo, število dokončanih ravni ali število pretečenih stopenj. Vse enačbe pa niso 

primerne za oceno VO2max otrok, saj nekatere dajejo najbolj realne rezultate na populaciji, za 

katero so bile narejene. Matsuzaka idr. (2004) so izvedli Beep test na japonskih otrocih, starih 

od 8 do 17 let, in ugotavljali zanesljivost enačb tako, da so izračunane vrednosti primerjali z 

izmerjenimi. Ugotovili so, da je najprimernejša enačba za oceno VO2max japonskih otrok 

prav tista, ki so jo oblikovali v svoji raziskavi. Hkrati so ugotovili, da enačbe, ki vsebujejo 

spol, ITM in starost, pokažejo najbolj točne rezultate (prav tam). Došler (2015) je v svoji 

diplomski nalogi naredil pregled obstoječih enačb in njihove rezultate primerjal z objektivno 

izmerjenim VO2max. Ugotovil je, da kompleksne enačbe z večjim številom spremenljivk ne 

zagotavljajo bolj natančnega izračuna VO2max. Kot najnatančnejša enačba za izračun 

VO2max se je izkazala enačba Maharja A, ki vsebuje tri spremenljivke. To so vsota vseh 

podstopenj pri Beep testu, spol in telesna masa v kilogramih (prav tam). 

Vzdržljivost je v današnjih časih nujno potrebna funkcionalna sposobnost. Prav zato je treba 

redno spremljati vzdržljivost učencev in o rezultatih seznanjati tako njih kot njihove starše. 

Učitelji morajo vedeti, kako razvijati vzdržljivost v šoli na način, ki bo učinkovit in bo hkrati 

učence motiviral za ukvarjanje z vzdržljivostnimi športi. V empiričnem delu bomo obdelali in 

prikazali rezultate Beep testa in na podlagi izračunanega VO2max ugotovili, ali spol, starost in 

indeks telesne mase vplivajo na aerobne sposobnosti otrok. Podali bomo tudi predloge za 

razvijanje vzdržljivosti učencev od 2. do 5. razreda osnovne šole.   
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3. CILJI 

Glede na predmet in problem smo postavili naslednje cilje raziskave: 

 

C1: Izračunati in primerjati vrednosti VO2max glede na starost.  

C2: Primerjati vrednosti VO2max glede na spol. 

C3: Ugotoviti povezanost med ITM in VO2max. 

C4: Pripraviti predloge za razvijanje vzdržljivosti učencev in učenk od 2. do 5. razreda 

osnovne šole. 

4. HIPOTEZE 

Glede na teorijo in postavljene cilje smo postavili naslednje hipoteze: 

 

H1: Predvidevamo, da VO₂max s starostjo narašča. 

H2: Predvidevamo, da učenci dosegajo višje vrednosti VO₂max kot učenke. 

H3: Predvidevamo, da učenci in učenke z višjim ITM dosegajo nižje vrednosti VO₂max. 
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5. METODE DELA 

Uporabili smo deskriptivno raziskovalno metodo in kvantitativni raziskovalni pristop. 

5. 1 Vzorec merjencev 

Način vzorčenja je bil namenski. V vzorec je zajetih 206 učencev od 2. do 5. razreda OŠ A. 

M. Slomška Vrhnika, ki so sodelovali na testiranju aerobnih sposobnosti z Beep testom. 

Učenci so v raziskavi sodelovali z dovoljenjem staršev.  

VZOREC MERJENCEV GLEDE NA SPOL 

Graf 1: Spol 

 
 

Na testiranju aerobnih sposobnosti je sodelovalo 110 učencev, kar predstavlja 53,4 % 

testirancev, in 96 učenk, kar predstavlja 46,6 % testirancev. 
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VZOREC MERJENCEV GLEDE NA STAROST 

Graf 2: Starost 

 
Največ udeleženih v raziskavi je bilo starih 10 let, in sicer 57 učencev, kar predstavlja 27,7 % 

testirancev, najmanj pa 9 let, in sicer 47 učencev, kar predstavlja 22,8 % testirancev. 50 

učencev (24,3 % testirancev) je bilo starih 7 let, 52 učencev (25,2 % testirancev) pa 8 let. 

 

VZOREC MERJENCEV GLEDE NA INDEKS TELESNE MASE 

Na osnovi zbranih podatkov o višini in teži testirancev smo izračunali indeks telesne mase za 

posameznega učenca tako, da smo težo delili z višino na kvadrat (kg/m
2
). Na podlagi lestvice 

svetovne zdravstvene organizacije (BMI for age (5–18 years), b.d.) smo testirance razvrstili v 

naslednje kategorije glede na prehranjenost: normalno prehranjeni otroci, otroci s prekomerno 

telesno težo in debeli otroci. Podhranjenih otrok v našem vzorcu ni bilo.  

Tabela 4: Vrednosti ITM (kg/m
2
) za določanje stopnje prehranjenosti deklet (BMI for age 

(518 years), b.d.)  

Stopnja prehranjenosti 7 let 8 let 9 let 10 let 

podhranjenost < 12,6 < 12,8 < 13,0 < 13,4 

normalna prehranjenost 12, 7 – 17,7  12,9 – 18,3 13,1 – 19,0 13,5 – 19,8 

prekomerna teža 17,8 – 20,5 18,4 – 21,4 19,1 – 22,5 19,9 – 23,6 

debelost > 20,6 > 21,5 > 22,6 > 23,7 
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Tabela 5: Vrednosti ITM (kg/m
2
) za določanje stopnje prehranjenosti fantov (BMI for age 

(518 years), b.d.)  

Stopnja prehranjenosti 7 let 8 let 9 let 10 let 

podhranjenost < 13,0 < 13,2 < 13,4 < 13,9 

normalna prehranjenost 13,1 – 17, 4 13,3 – 17,9  13,5 – 18,3 14,0 – 19,0 

prekomerna teža 17,5 – 19,6 18,0 – 20,4 18,4 – 21,3 19,1 – 22,4 

debelost > 19,7 > 20,5 > 21,4 > 22,5 

 

Graf 3: Indeks telesne mase (ITM) 

 

161 testirancev je normalno prehranjenih, kar predstavlja 78 % vseh sodelujočih. 30 (14,56 

%) testirancev je prekomerno težkih, debelih pa je 15 testirancev (7,28 %).  

5. 2 Vzorec spremenljivk 

Za potrebe raziskave smo zbrali naslednje podatke o testirancih: šola, razred, starost in spol. 

Izmerili smo antropometrični značilnosti testirancev, in sicer višino in težo. Zabeležili smo še 

dosežen rezultat na Beep testu. Višino in težo testirancev smo uporabili za določanje indeksa 

telesne mase (ITM) po enačbi: 
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ITM = teža(kg)/višina(m)
2 

Na podlagi rezultatov Beep testa smo izračunali VO2max testirancev po enačbi Maharja A: 

VO2max = 47,438 + (S · 0,242) + (G · 5,134) – TM · 0,197 

S = vsota vseh podstopenj 

G = spol (moški – 1, ženski – 0 ) 

TM = telesna masa v kilogramih (Mahar, Guerieri, Hanna in Kemble, 2011). 

5. 3 Organizacija meritev 

Meritve je zbirala šestčlanska merilna skupina pod vodstvom dr. Vesne Štemberger. Meritve 

so potekale 3. teden v septembru 2016. V okviru testiranja so bili izvedeni naslednji testi: 

- telesna višina, 

- telesna teža, 

- obseg trupa, 

- predklon sede, 

- skok v daljino z mesta, 

- tek 10 x 5 m in 

- Beep test. 

Za potrebe raziskave smo uporabili telesno višino, telesno težo in rezultat Beep testa. 

Testiranje je potekalo v šolski telovadnici. Učenci se pred Beep testom niso ogrevali, tekli so 

v športnih copatih in v skupinah po 8 učencev. Testirani so bili le zdravi učenci. 

5. 4 Metode obdelave podatkov 

Zbrane podatke smo vnesli v Excelovo tabelo in jih obdelali ter analizirali s programom SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Za analizo pridobljenih rezultatov smo uporabili 

naslednje statistične postopke: frekvenčna in odstotkovna porazdelitev, T-test za neodvisne 

vzorce (za primerjave aritmetičnih sredin VO2max s spolom), analiza variance ANOVA (za 

primerjave aritmetičnih sredin VO2max in indeksom telesne mase) in Brown-Forsythe 

preizkus (za primerjave aritmetičnih sredin VO2max in starostjo). 
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6. REZULTATI  

V tem poglavju so najprej predstavljeni rezultati Beep testa. V nadaljevanju so analizirane in 

predstavljene vrednosti VO2max, ki smo jih izračunali iz doseženega rezultata na Beep testu. 

Rezultati so predstavljeni opisno ter grafično s preglednicami in grafi. Predstavljene so tudi 

druge raziskave s tega področja. 

 

REZULTATI BEEP TESTA 

 

Najslabši dosežen rezultat na Beep testu je bil 1,6, najboljši pa 7,5. V povprečju so testirani 

učenci dosegli rezultat 3,6. Ogledali si bomo še, koliko učencev je test končalo na določeni 

ravni. 

Tabela 6: Rezultati Beep testa glede na ravni, na kateri so učenci zaključili test 

 f f (%) 

Raven 

1,00 5 2,4 

2,00 71 34,5 

3,00 55 26,7 

4,00 40 19,4 

5,00 19 9,2 

6,00 12 5,8 

7,00 4 1,9 

Skupaj 206 100,0 

 

Največ učencev je test končalo že na 2. ravni, in sicer kar 71 (34,5 % vseh učencev), sledita še 

3. raven, kjer je test zaključilo 55 učencev (26,7 % učencev), in 4. raven, kjer je test zaključilo 

40 učencev (19,4 % učencev). Najmanj učencev je test končalo na 1. (2,4 % učencev) in na 7. 

ravni (1,9 % učencev). Rezultati so razporejeni po pričakovanjih, vseeno pa je presenetljivo, 

da je tako visok delež testirancev test zaključilo že na 2. ravni. To bi že bil lahko znak, da 

bodo raziskave pokazale visok delež učencev s slabimi aerobnimi sposobnostmi. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Eva Klemenčič – magistrsko delo 

34 

DOSEŽENA VREDNOST VO2 MAX IN STAROST  

Graf 4: Povprečje doseženega VO2max glede na starost 

 

Iz grafa lahko razberemo, da med povprečnimi vrednostmi doseženega VO2max glede na 

starost ni velike razlike. Najvišji VO2max so v povprečju dosegli 7-letniki (49,4 ml/kg/min), 

sledijo jim 10-letniki (49,3 ml/kg/min) in 9-letniki (48,2 ml/kg/min). V povprečju so najnižji 

VO2max dosegli 8-letniki (48,2 ml/kg/min).  

 

Tabela 7: Standardni odklon, minimalna vrednost in maksimalna vrednost v doseženem 

VO2max glede na starost 

Starost 
Standardni odklon 

(σ) 

Minimalna vrednost 

(ml/kg/min) 

Maksimalna 

vrednost 

(ml/kg/min) 

7 let 3,4902 43,5 58,6 

8 let 4,1115 38,8 59,6 

9 let 4,7581 36,0 59,9 

10 let 5,3711 36,0 58,6 
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Vrednosti VO2max so okoli povprečja najbolj razpršene pri 10-letnikih (σ = 5,3711), najmanj 

pa pri 7-letnikih (σ = 3,4902). Najvišjo vrednost VO2max je sicer dosegel 9-letnik (59,9 

ml/kg/min), najnižjo pa 9- in 10-letnika (36,0 ml/kg/min). 

Brown-Forsythe preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik (F = 0,769; g1=3; g2 = 

187,975; α = 0,512) med starostjo otrok in doseženim VO2max. Tudi Games-Howell post hoc 

test ni pokazal statistično pomembnih razlik med starostnimi skupinami in doseženim 

VO2max. 

Na podlagi teorije smo pričakovali, da bo VO2max s starostjo naraščal. V vzorec so zajeti 

mlajši otroci (7 do 10 let), zato smo pričakovali, da bodo starejši med njimi sposobni dlje časa 

vztrajati na testu tudi takrat, ko jim bo že težko premagovati stopnje, in bodo tako dosegli 

višji VO2max. Predvidevali smo, da mlajši, kot je otrok, manj izkušenj ima z vzdržljivostnimi 

preizkušnjami in zato bo tudi na testu odnehal prej kot starejši otrok. Očitno pa je, da starost 

prav veliko ne vpliva na doseženo vrednost VO2max, temveč so pomembnejši drugi faktorji. 

Tudi Leger, Mercier, Gaoudory in Lambert (1988) so ugotovili, da VO2max pri fantih, starih 

od 6 do 18 let, ostaja relativno konstanten, medtem ko pri enako starih dekletih začne po 

puberteti upadati. Njihove ugotovitve se ujemajo z rezultati naše raziskave, v kateri je 

VO2max ostajal relativno konstanten. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Eva Klemenčič – magistrsko delo 

36 

DOSEŽENA VREDNOST VO2MAX IN SPOL 

Graf 5: Povprečje doseženega VO2max glede na spol 

 

Povprečna vrednost VO2max učencev je 51,6 ml/kg/min, kar je več od povprečne vrednosti 

VO2max učenk (45,8 ml/kg/min). 

 

Tabela 8: Standardni odklon, minimalna vrednost in maksimalna vrednost v doseženem 

VO2max glede na spol 

Spol 
Standardni odklon 

(σ) 

Minimalna 

vrednost 

(ml/kg/min) 

Maksimalna 

vrednost 

(ml/kg/min) 

Učenci 3,5713 41,2 59,9 

Učenke 3,2614 36,0 53,5 

 

Vrednosti VO2max so bolj razpršene pri učenkah (σ = 3,5713) kot pri učencih (σ =3,2614). 

Učenci so sicer dosegli najvišjo vrednost VO2max (59,9 ml/kg/min), učenke pa najnižjo (36,0 

ml/kg/min). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Eva Klemenčič – magistrsko delo 

37 

Vrednost T-testa za neodvisne vzorce med ženskim in moškim spolom je statistično 

pomembna (t = -12,235; g = 204; α = 0,000). Tudi v osnovni množici bi moški dosegali višjo 

vrednost VO2max (M = 51,6 ml/kg/min) kot ženske (M = 45,8 ml/kg/min). 

S. Dremelj (2011) je v svojem diplomskem delu ugotavljala povezanost prehranjevalnih 

navad 11-letnikov z njihovo gibalno učinkovitostjo in ugotovila, da fantje dosegajo višje 

vrednosti VO2max kot dekleta. Tudi M. Pungartnik (2014) je pri primerjanju največje porabe 

kisika med spoloma na vzorcu otrok, starih od 9 do 15 let, ugotovila, da fantje dosegajo višje 

vrednosti VO2max kot dekleta. V njeni raziskavi so fantje v povprečju dosegli 51,0 ml/kg/min 

VO2max, dekleta pa 48,2 ml/kg/min. 

Ara, Moreno, Leiva, Gutin in Casajus (2007) so raziskovali telesno pripravljenost pri otrocih 

med 7. in 12. letom. Razdelili so jih v skupini športno aktivnih in športno neaktivnih otrok. 

Med športno aktivne so spadali tisti otroci, ki so se poleg šolske športne vzgoje (90 minut na 

teden) ukvarjali s športom vsaj še 2 uri tedensko. Športno aktivni fantje so v povprečju 

dosegli višje vrednosti VO2max (M = 48,31 ml/kg/min) kot športno aktivna dekleta (M = 

46,02 ml/kg/min). Tudi športno neaktivni fantje so dosegli višje vrednosti VO2max (M = 

46,59 ml/kg/min) kot športno neaktivna dekleta (M = 44,67 ml/kg/min) (prav tam). Učenci 

torej dosegajo višje vrednosti VO2max kot učenke, ne glede na to, ali se dodatno ukvarjajo s 

športnimi dejavnostmi ali ne. Iz vseh navedenih raziskav (Ara idr., 2007; Dremelj, 2011; 

Pungartnik, 2014) pa je vidno tudi, da se s starostjo vpliv spola na doseganje vrednosti 

VO2max ne spreminja. Učenci ne glede na starost dosegajo višje vrednosti kot učenke. 

Presenetljivo pa je, da so povprečne vrednosti v naši raziskavi med spoloma zelo velike, saj v 

povprečju učenci dosegajo 5,8 ml/kg/min višje vrednosti VO2max kot učenke. V raziskavi, ki 

so jo opravili Ara idr. (2007) so športno aktivni fantje v povprečju dosegli 2,3 ml/kg/min višje 

vrednosti VO2max kot športno aktivna dekleta, športno neaktivni fantje pa 1,9 ml/kg/min 

višje vrednosti VO2max kot športno neaktivna dekleta. V raziskavi M. Pungartnik (2014) je 

bila povprečna vrednost VO2max fantov za 2,8 ml/kg/min višja kot povprečna vrednost 

VO2max deklet. Možno je, da se učenci, ki so zajeti v našem vzorcu, precej več ukvarjajo s 

športom kot učenke. 
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DOSEŽENA VREDNOST VO2MAX IN PREHRANJENOST 

Graf 6: Povprečje doseženega VO2max glede na stopnjo prehranjenosti 

 

V povprečju so najnižji VO2max dosegli debeli učenci (43,1 ml/kg/min), sledijo pa jim 

prekomerno težki učenci (46,8 ml/kg/min). Normalno prehranjeni učenci so v povprečju 

dosegli najvišji VO2max (49,8 ml/kg/min). 

Tabela 9: Standardni odklon, minimalna vrednost in maksimalna vrednost v doseženem 

VO2max glede na stopnjo prehranjenosti 

Stopnja 

prehranjenosti 

Standardni 

odklon (σ) 

Minimalna vrednost 

(ml/kg/min) 

Maksimalna 

vrednost(ml/kg/min) 

Normalno 

prehranjeni 
4,0247 42,6 59,9 

Prekomerno težki 3,8230 41,2 55,8 

Debeli 5,1404 36,0 53,4 

 

Vrednosti VO2max so najbolj razpršene pri debelih učencih (σ = 5,1404), najmanj pa pri 

prekomerno težkih (σ = 3,8230). Najvišjo vrednost VO2max je dosegel normalno prehranjeni 

učenec (59,9 ml/kg/min), najnižjo pa debel učenec (36,0 ml/kg/min). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Eva Klemenčič – magistrsko delo 

39 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,352; g1 = 2; g2 = 203; α = 0,261) 

je enosmerna analiza variance med stopnjami prehranjenosti otrok v doseganju VO2max 

pokazala statistično pomembne razlike (F = 23,291; g1 = 2; g2 = 203; α = 0,000). Podatke iz 

vzorca lahko posplošimo na osnovno množico. Games-Howell post hoc test je pokazal 

statistično pomembne razlike med normalno prehranjenimi in prekomerno težkimi (α = 0,001) 

ter med normalno prehranjenimi in debelimi (α = 0,000). Med debelimi in prekomerno 

težkimi otroci pa test statistično pomembnih razlik sicer ni pokazal, vendar je dobljena 

vrednost (α = 0,051) tako blizu mejne vrednosti, da bi pogojno lahko govorili tudi o razlikah. 

Rezultati so pričakovani, saj menimo, da imajo debeli in prekomerno težki otroci več težav pri 

vzdržljivostnih preizkušnjah. Zaradi povečane telesne teže se hitreje utrudijo, kar je 

razumljivo, saj med naporom s seboj prenašajo več teže kot normalno prehranjeni otroci. M. 

Pungartnik (2014) je ugotavljala, kako telesna masa vpliva na rezultate dvajsetmetrskega 

stopnjevalnega teka pri otrocih med 9. in 15. letom. Ugotovila je, da otroci s prekomerno 

telesno težo dosegajo nižjo raven največje porabe kisika. S. Dremelj (2011) je ugotavljala 

povezanost med ITM in VO2max na vzorcu 11-letnih otrok. Analiza korelacije v njeni 

raziskavi je pokazala, da obstaja statistično značilna negativna povezava med ITM in 

VO2max. 

Pri razvijanju vzdržljivosti bi morali največ pozornosti nameniti otrokom s prekomerno 

telesno težo in debelim otrokom. VO2max je kazalnik zdravja, saj nizke vrednosti pomenijo 

več tveganja za srčno-žilne bolezni. Prav tem otrokom bi morali dati največ priložnosti za 

razvijanje aerobnih sposobnosti, saj jim tako lahko omogočimo tudi zdravo odraslost. Zelo 

pomembno je, da jih ne silimo, temveč spodbujamo in motiviramo. Debeli in prekomerno 

težki otroci imajo največ težav pri premagovanju naporov, zato moramo dejavnosti za 

razvijanje aerobne vzdržljivosti organizirati tako, da bodo pri njih uspešni. Še posebej 

pomembno je, da spoznajo več športov za razvijanje aerobne vzdržljivosti. Tek je za njih 

najtežji, saj pri tej športni aktivnosti prenašajo vso svojo težo.  

 

OCENA AEROBNIH SPOSOBNOSTI OTROK V NAŠEM VZORCU 

 

Rezultati naše raziskave lahko služijo kot okvirne vrednosti in vrednosti za primerjave v 

morebitnih prihodnjih raziskavah, ki bi jih bilo na takšnem vzorcu smiselno izvajati, saj je 

VO2max pomemben kazalnik zdravja. Matejek in Planinšec (2012) sta preučevala gibalne in 

funkcionalne sposobnosti otrok v severovzhodni Sloveniji na vzorcu 621 otrok, starih od 9 do 
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11 let. Pri tem sta uporabila merske naloge iz testne baterije EUROFIT, torej sta za 

ugotavljanje vzdržljivosti otrok uporabila prav Beep test. Za določanje gibalno nadarjenih in 

gibalno ogroženih otrok v določeni gibalni sposobnosti sta uporabila mejo +/- 1 standardnega 

odklona. Ugotovila sta, da je v vzdržljivosti gibalno ogroženih 21 % testiranih dečkov in 13 % 

testiranih deklic. Prav tako sta ugotovila tudi, da je delež gibalno nadarjenih največji prav v 

vzdržljivosti. Zaradi heterogenosti (nekateri otroci dosegajo zelo slabe, drugi zelo dobre 

rezultate) sta predlagala, da se pri športnih dejavnostih otrok največja pozornost nameni 

vzdržljivosti. 

Ker so pridobljene vrednosti VO2max v naši raziskavi normalno razporejene (histogram 1), 

smo se odločili, da tudi za naš vzorec ugotovimo, koliko otrok ima zelo slabe in slabe aerobne 

sposobnosti. 

Histogram 1: Razporejenost izračunanih vrednosti VO2max v našem vzorcu 

 

Ugotovili smo, da so razlike med spoloma statistično pomembne, glede na starost pa ne, zato 

smo oblikovali lestvico za določanje stopnje aerobnih sposobnosti ločeno glede na spol 

(histogram 2 in tabela 10). 
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Histogram 2: Razporejenost izračunanih vrednosti VO2max v našem vzorcu glede na spol 

 

Tabela 10: Vrednosti VO2max za določanje stopnje aerobnih sposobnosti glede na spol za 

vzorec v naši raziskavi 

 Učenke Učenci 

Aerobne sposobnosti Vrednost VO2max (ml/kg/min) 

zelo slabe < 39,9 < 44,9 

slabe 40,0–44,9 45,0–49,9 

normalne 45,0–49,9 50,0–54,9 

dobre > 50,0  > 55,0 

 

V tabeli 10 so prikazane vrednosti VO2max glede na določena območja aerobnih sposobnosti 

(zelo slabe, slabe, normalne in dobre), ki smo jih določili za naš vzorec. Vrednosti so 

določene ločeno po spolu. 
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Tabela 11: Število učencev in učenk glede na določene stopnje aerobnih sposobnosti 

Aerobne 

sposobnosti 

Spol 
Skupaj 

Ženski Moški 

f f (%) f f (%) f f (%) 

zelo slabe 5 5,2 4 3,6 9 4,4 

slabe 34 35,4 29 26,4 63 30,6 

normalne 48 50,0 58 52,7 106 51,4 

dobre 9 9,4 19 17,3 28 13,6 

Skupaj 96 100,0 110 100,0 206 100,0 

 

Iz tabele 11 lahko razberemo, da glede na našo postavljeno lestvico zelo slabe aerobne 

sposobnosti dosega 9 učencev in učenk, kar skupaj predstavlja 4,4 % vseh testirancev. Slabe 

aerobne sposobnosti dosega 34 učenk in 29 učencev. To skupaj predstavlja kar 30,6 % vseh 

testirancev. Normalne aerobne sposobnosti dosega 48 učenk in 58 učencev, kar znaša 51,4 % 

vseh testirancev, dobre aerobne sposobnosti pa dosega 9 učenk in 19 učencev, kar skupaj 

znaša 13,6 % vseh testirancev. Če si vrednosti ogledamo ločeno po spolu, lahko ugotovimo, 

da zelo slabe aerobne sposobnosti dosega 5,2 % učenk, slabe 35,4 % učenk, normalne aerobne 

sposobnosti dosega 50 % učenk, zelo dobre aerobne sposobnosti pa dosega 9,4 % učenk. Pri 

učencih zelo slabe aerobne sposobnosti dosega 3,6 % učencev, slabe 26,4 % učencev, 

normalne aerobne sposobnosti dosega 52,7 % učencev, zelo dobre pa 17,3 % učencev.  

Ugotovimo lahko, da glede na našo lestvico za določanje stopnje aerobnih sposobnosti boljše 

aerobne sposobnosti dosegajo učenci, saj je odstotek učencev, ki dosegajo zelo dobre aerobne 

sposobnosti, višji kot odstotek takšnih učenk. Prav tako je odstotek učencev, ki dosegajo zelo 

slabe aerobne sposobnosti, nižji kot odstotek takšnih učenk. Učenci imajo v našem vzorcu 

boljše aerobne sposobnosti, kar lahko utemeljimo s tem, da imajo po navadi učenci raje šport, 

za igro pa izbirajo takšne aktivnosti, kjer so tudi bolj fizično aktivni kot učenke. Čeprav smo v 

raziskavi ugotovili, da učenci dosegajo višje vrednosti VO2max kot učenke, pa na tem mestu 

boljših aerobnih sposobnosti učencev ne moremo utemeljevati s to ugotovitvijo, saj smo to 

upoštevali že pri oblikovanju območij stopenj aerobnih sposobnosti, kjer smo določili 

vrednosti ločeno glede na spol. 
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Glede na stopnje aerobnih sposobnosti, ki smo jih določili v naši raziskavi, menimo, da bi 

morali posebno pozornost nameniti učencem, ki imajo zelo slabe in slabe aerobne 

sposobnosti. Ugotovimo lahko, da je teh učencev 72 od 206, ki so sodelovali na testiranju, kar 

je zelo velika številka in predstavlja 35 % vseh testirancev. 

Menimo, da smo kategorije za določanje stopnje aerobnih sposobnosti oblikovali primerno, 

saj smo jih oblikovali ločeno glede na spol. Ne moremo pa na podlagi naših ugotovitev z 

zagotovostjo določiti, kateri učenci so v območju zdravstvenega tveganja. Za določanje le-

tega bi morali raziskavo izvesti na večjem vzorcu, prav tako pa bi potrebovali še dodatne 

podatke, kot so način prehranjevanja, gibalne navade … 
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7. RAZPRAVA 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali spol, starost in ITM vplivajo na aerobne sposobnosti 

otrok od 2. do 5. razreda osnovne šole. Pri tem smo uporabili Beep test, kjer smo s pomočjo 

doseženega rezultata izračunali vrednosti VO2max otrok. V Sloveniji se sicer za ugotavljanje 

aerobnih sposobnosti otrok uporablja tek na 600 m v sklopu športnovzgojnega kartona. Ker pa 

mora učitelj še vsaj enkrat letno spremljati razvoj učencev, nas je zanimalo, kako uporaben bi 

bil za to Beep test, ki se v nekaterih evropskih državah že uporablja za spremljanje razvoja 

aerobnih sposobnosti v sklopu merske baterije EUROFIT. Velika prednost tega testa je 

zagotovo ta, da se lahko izvaja v zaprtem prostoru, potrebujemo le 20-metrsko dolžino, 

medtem ko teka na 600 m ne moremo izvajati v telovadnici, zato smo odvisni od pogojev, ki 

jih ima šola, in od vremena. Druga prednost je, da lahko iz rezultata izračunamo VO2max, ki 

je uporaben za ugotavljanje direktne stopnje aerobnih sposobnosti. Ta izračun upošteva tudi 

antropološke značilnosti učencev in učenk, kar seveda pomeni, da so ugotovitve o stopnji 

aerobnih sposobnosti posameznega učenca bolj natančne in upoštevajo njegove telesne 

značilnosti. Za otroke verjetno največja prednost pa je ta, da je tak test veliko bolj zanimiv kot 

tek na 600 m. Pri testih, s katerimi ugotavljamo aerobne sposobnosti, je namreč zelo 

pomembno, da je testiranec motiviran. Na testu pride do zelo visokih naporov, zato je 

pomembno, da testiranec vztraja, dokler ni popolnoma izčrpan. Če testiranec v testu vztraja 

toliko časa, da pride do roba svojih zmožnosti, potem bo tudi rezultat najbolj realen. Pri teku 

na 600 m mora otrok razporediti moči za celoten tek, poleg tega pa ne ve, kako hiter je. Na 

Beep testu se hitrost stopnjuje, otrok pa lahko že med testom ugotovi, ali bo svoj rezultat 

izboljšal ali ne. Tudi potek testa je za otroka zagotovo bolj zanimiv, kar ga bo motiviralo, da 

se bo potrudil po najboljših močeh. 

Prvo hipotezo (H1), da VO₂max s starostjo narašča, zavrnemo, saj smo ugotovili, da 

starost ne vpliva na doseženo vrednost VO2max. Starejši, kot je otrok, hitreje preteče 

določeno razdaljo, zato smo predvidevali, da bo tudi VO2max s starostjo naraščal. Starejši 

otroci imajo tudi več izkušenj z vzdržljivostnimi športi, zato smo predvidevali, da bodo 

dosegli boljši rezultat in se hkrati znali bolj potruditi pri testu, kar bi privedlo tudi k višji 

vrednosti VO2max. Ta ugotovitev lahko učiteljem in staršem pomaga pri razumevanju 

vrednosti VO2max, ki bi jih otrok dosegel, če bi v starosti od 7 do 10 let večkrat ponovil 

testiranje z Beep testom. Ni namreč nujno, da bi samo zaradi starosti ta vrednost naraščala. 

Bolj pomembno je, da so na vsakem testu otroci motivirani in vztrajajo tudi takrat, ko 
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testiranje postane naporno. Le tako bi lahko ob vsakoletnem testiranju dobivali pravi rezultate 

in ugotovili, ali so se pri določenem otroku aerobne sposobnosti izboljšale. Otroci, ki imajo 

izkušnje z vzdržljivostnimi športi ali s takšnim testiranjem, bi lahko prehitro odnehali ravno 

zato, ker bi vedeli, do kakšnih naporov jih lahko pripeljejo vzdržljivostne preizkušnje. Zato je 

pomembno, da učitelj učence motivira za vzdržljivostne športe in jim takšno testiranje 

osmisli. 

Drugo hipotezo (H2), da učenci dosegajo višjo vrednost VO₂max kot učenke, lahko 

potrdimo. V naši raziskavi so učenci dosegli višjo vrednost VO2max kot učenke, statistična 

analiza pa je pokazala, da je razlika v doseganju vrednosti VO2max med spoloma statistično 

pomembna. Učenci prav tako dosegajo višje vrednosti VO2max kot učenke ne glede na starost 

in ne glede na to, ali bi primerjali te vrednosti med spoloma v skupini fizično aktivnih in v 

skupini fizično neaktivnih otrok. Te ugotovitve nam povejo, da moramo dosežene vrednosti 

VO2max vedno obravnavati ločeno glede na spol. 

Tretjo hipotezo (H3), da učenci in učenke z višjim ITM dosegajo nižjo vrednost 

VO2max, potrdimo, saj smo ugotovili, da obstajajo statistično pomembne razlike v 

doseganju VO2max med debelimi in prekomerno težkimi učenci ter normalno prehranjenimi 

učenci. Ta hipoteza potrjuje, da moramo prav debelim in prekomerno težkim učencem 

nameniti največ pozornosti pri izboljšanju VO2max s tem, da jim ponudimo in jih seznanimo 

z različnimi športi za razvijanje aerobne vzdržljivosti. Skupina učencev z višjim ITM je torej 

najbolj ranljiva, saj ima tudi zaradi doseženega nižjega VO2max več možnosti za srčno-žilna 

obolenja. 

V Sloveniji je največ testiranj z Beep testom opravljenih pri športnikih, na osnovnih šolah v 

Sloveniji pa jih na takem vzorcu, kot je v naši raziskavi, nismo našli. Beep test je bil za 

ugotavljanje stopnje aerobnega fitnesa leta 2014/15 uporabljen za študente in študentke 

Univerze v Ljubljani, saj najbolj zanesljivo pokaže ustreznost posameznikove telesne 

dejavnosti. Takrat so ugotovili, da študenti dosegajo nizko raven aerobne vzdržljivosti, kar 

prinaša zdravstvena tveganja in vpliva na akademsko uspešnost. Izračunali so tudi VO2max za 

posameznike in ugotovili, da je 32,6 % študentov in 29,7 % študentk v območju 

zdravstvenega tveganja zaradi prenizkega aerobnega fitnesa (Starc, Strel, Kovač, Leskošek in 

Jurak, 2015). Zelo koristno bi bilo, da bi takšne raziskave izvajali tudi na populaciji 

osnovnošolskih otrok. Pomembno je namreč, da že zgodaj ugotovimo, kateri otroci so glede 

na dosežen VO2max v območju zdravstvenega tveganja. S takšnimi raziskavami bi lahko 

spodbudili učitelje, da bi učencem ponudili več aerobnih aktivnosti, hkrati pa jim omogočili 
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pozitivne izkušnje pri ukvarjanju z aerobnimi športi, saj je cilj tudi, da učenci ne začutijo 

odpora do teh dolgotrajnih in fizično napornih dejavnosti. Pozitivne izkušnje bi učence 

spodbudile, da bi se z veseljem ukvarjali s športi za razvijanje aerobne vzdržljivosti tudi v 

kasnejših letih. 

Menimo, da bi bilo nujno postaviti okvirne vrednosti VO2max za osnovnošolske otroke, ki bi 

nam povedale, katere vrednosti VO2max kažejo na zelo slabe, slabe, normalne, dobre in zelo 

dobre aerobne sposobnosti. To bi učiteljem omogočalo, da bi hitro prepoznali učence, ki so v 

območju zdravstvenega tveganja zaradi prenizkih aerobnih sposobnosti. Vrednosti VO2max 

slovenskih otrok bi lahko primerjali tudi z vrednostmi VO2max otrok iz drugih evropskih 

držav. Tako bi dobili vpogled v to, kako vzdržljivi so slovenski otroci v primerjavi z 

evropskimi vrstniki. 

Na tem področju bi lahko opravili še mnogo raziskav. Glede na to, da aerobne sposobnosti 

otrok padajo (Starc idr., 2016; Strel, 2007), je to ena izmed bolj aktualnih in pomembnih tem, 

ki jih je treba raziskovati. S takšnim testom bi lahko izvedli še mnogo raziskav, ki bi 

pripomogle k boljšemu razumevanju o tem, kaj vse vpliva na dosežen VO2max. Zanima nas, 

kakšne razlike bi zabeležili v doseganju VO2max, če bi učitelj že ob oblikovanju letnega 

delovnega načrta skušal vključiti veliko aerobnih dejavnosti. Pri tem bi merili stanje na 

začetku in koncu šolskega leta. V raziskavo bi bilo smiselno vključiti tudi količino 

izvenšolskih športnih dejavnosti, s katerimi se učenci ukvarjajo v popoldanskem času. Zanima 

nas, kakšna razlika bi bila med učenci, ki se v popoldanskem času ukvarjajo z aerobnimi 

športi, in učenci, ki se izven šole ne ukvarjajo s športom. Nadalje bi lahko ugotavljali, pri 

kateri skupini učencev bi skozi šolsko leto s skrbno načrtovanim razvijanjem aerobnih 

sposobnosti učitelj izboljšal vrednosti VO2max. 

Aerobne sposobnosti učencev, ki so sodelovali v naši raziskavi, so slabe. Tudi druge 

raziskave kažejo, da so aerobne sposobnosti slovenskih učencev slabe. (Starc idr., 2016; Strel, 

2007). Zato bomo v nadaljevanju predstavili predloge za razvijanje aerobne vzdržljivosti in 

poiskali možnosti, ki jih ima učitelj za vključevanje vzdržljivostnih športov. 

Predlogi za razvijanje vzdržljivosti učencev in učenk od 2. do 5. razreda 

osnovne šole 

Pri organizaciji vadbe s ciljem razvijanja aerobne vzdržljivosti učitelji lahko naletijo na kar 

nekaj težav. Če želijo v polni meri razvijati aerobne sposobnosti učencev, morajo vadbo 
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organizirati v naravi, saj le tam lahko izvedejo dlje časa trajajoče gibanje. Pri tem nastane 

prva težava, saj morajo zagotoviti dovolj spremstva glede na število učencev, ki jih peljejo v 

naravo. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2005) 

določa, da je normativ za spremstvo za vse dejavnosti, ki potekajo izven šolskega prostora, 15 

učencev na enega strokovnega delavca. Učitelj, ki ima več kot 15 učencev v razredu, brez 

spremstva ne more zapustiti šolskega prostora. To pomeni, da je med uro športa pri pouku 

učitelj precej omejen, predvsem glede na pogoje, ki jih ima šola. 

Največ možnosti je za razvijanje vzdržljivosti s tekom, če ima šola dovolj veliko šolsko 

okolico oz. šolsko igrišče, kjer učenci lahko tečejo. Prednost razvijanja vzdržljivosti s tekom 

je, da vadeči za to ne potrebujejo nobene dodatne opreme, da je to šport, ki ga od vseh 

vzdržljivostnih športov učenci najbolj obvladajo, in da se tudi Beep test (pa tudi tek na 600 m) 

za ugotavljanje aerobnih sposobnosti izvaja s takšnim gibanjem. Druga možnost za razvijanje 

aerobne vzdržljivosti je s tekom na smučeh, kar učitelj prav tako lahko izvede na šolskem 

igrišču. Urejena tekaška proga sploh ni pogoj za izvajanje teka na smučeh. Za izvajanje teka 

na smučeh med uro športa učitelj potrebuje prave snežne razmere, dovolj veliko šolsko igrišče 

in smučarsko tekaško opremo. Učitelji, ki imajo na šoli opremo za tek na smučeh, bi morali 

tek na smučeh vnesti že v letni učni načrt dela v oddelku. Tako bi lahko ob primernih snežnih 

pogojih te ure realizirali. Pri tem pa se pojavlja vprašanje, kako bo učitelj, ki sam ne zna teči 

na smučeh, poučeval učence. Predlagamo, da učitelji razrednega pouka ta šport poučujejo ob 

pomoči športnega pedagoga ali pa da sami opravijo tečaj za učitelja teka na smučeh. Med uro 

športa lahko učitelj seznani učence tudi z nordijsko hojo. Večina učiteljev razrednega pouka 

bo pri tem verjetno potrebovala pomoč športnega pedagoga ali učitelja nordijske hoje, saj je 

potrebno učence naučiti pravilne tehnike. Lahko pa učitelj sam opravi tudi usposabljanje za 

učitelja nordijske hoje in teka, ki ga organizira Smučarska zveza Slovenije. Priporočamo, da 

se nordijska hoja, če je le možno, vključi v uro športa tudi pred športnim dnem in po športnem 

dnevu predvsem za uvajanje v nordijsko hojo in utrjevanje tehnike nordijske hoje. Če bodo 

učenci večkrat deležni te športne aktivnosti, se bodo hitreje naučili tudi pravilne tehnike. Tako 

se bodo lahko tudi v družinskem okolju lahko ukvarjali z nordijsko hojo. Vse ostale 

vzdržljivostne športe učitelj le stežka vključi v pouk športa. 

Ostale športe za razvijanje aerobne vzdržljivosti učitelj večinoma lahko vključi le v športne 

dneve in šole v naravi, kjer so zagotovljeni spremljevalci, na voljo pa je tudi več časa za 

izvajanje dejavnosti. 
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Športni dnevi so del obveznega učnega programa in pomenijo nadgradnjo rednih ur športne 

vzgoje. Potekali naj bi v naravi, izvajale pa naj bi se vsebine, ki se med poukom zaradi 

različnih vzrokov ne morejo. Na športnih dnevih lahko uresničujemo tiste cilje učnega načrta, 

ki so povezani s premagovanjem dalj časa trajajočega napora (Kovač in Jurak, 2012; Pirc, 

1991). 

Po učnem načrtu za športno vzgojo (2011) sta v prvem in drugem triletju dva športna dneva 

namenjena pohodništvu, en drugim aerobnim dejavnostim, en pa naj bi potekal v zimskem 

času. Štirje od petih športnih dni, ki so obvezni v vsakem razredu osnovne šole, torej lahko 

temeljijo na razvijanju aerobne vzdržljivosti. Veliko pa je odvisno od tega, kako učitelj 

organizira posamezni športni dan. Če za zimski športni dan organizira drsanje ali smučanje, 

učenci ne bodo razvijali vzdržljivosti. 

Če učitelj želi razvijati aerobne sposobnosti na športnih dnevih, namenjenih pohodništvu, 

priporočamo, da učence vnaprej razdeli v skupine glede na sposobnosti, torej v homogene 

skupine. Vsaka skupina naj ima spremljevalca. Le tako bodo učenci lahko hodili v območju 

zmerne intenzivnosti, se zadihali in spotili, saj bo hitrost pohoda lahko prilagojena njihovim 

zmožnostim. Vsi športni dnevi, ki so namenjeni pohodništvu, sicer ne temeljijo le na 

razvijanju vzdržljivosti, saj se pri pohodništvu uresničujejo tudi drugi cilji iz učnega načrta. 

Lahko se zgodi, da so prav drugi cilji bolj v ospredju, zato priporočamo, da učitelj pri 

organizaciji pohoda pomisli tudi na to, kako bo pri učencih izboljšal vzdržljivost. Na tem 

mestu je smiselno omeniti medpredmetne povezave. Učitelji tudi pri drugih predmetih 

izvedejo pohod ali sprehod po okolici domačega kraja. Prav bi bilo, da ta pohod povežejo tudi 

s športom, torej da skušajo del pohoda izvesti tako, da bodo učenci razvijali aerobno 

vzdržljivost. 

Športni dan, ki je namenjen drugim aerobnim dejavnostim, lahko učitelj porabi za razvijanje 

vzdržljivosti s kolesarjenjem, s plavanjem, tekom ali z nordijsko hojo. Smiselno bi bilo 

raziskati, kakšne vsebine učitelji dejansko izvajajo na takšnem športnem dnevu. Če učitelj 

izbere kolesarjenje, mora paziti na primerno izbiro poti, ki bo zagotovila varnost učencev. 

Učenci kolesarski izpit opravljajo šele v 5. razredu, zato je najprimerneje, da se tak športni 

dan izvede na kolesarski stezi. Spet pa je pomembno, da so učenci razdeljeni v več 

homogenih skupin, saj bodo le tako lahko kolesarili v takšnem tempu, da bodo razvijali 

aerobne sposobnosti. Športni dan, ki je namenjen razvijanju aerobnih sposobnosti, se lahko 

izvede tudi na trim stezi, kjer učitelj lahko razvija aerobno vzdržljivost otrok po fartlek 

metodi. Takšen športni dan je za učence zelo primeren, saj omogoča tudi individualizacijo. 
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Bolj vzdržljivi učenci v skupini lahko izvedejo več vaj na napravah na trim stezi, manj 

vzdržljivi pa v tem času opravijo manj vaj, se spočijejo in nadihajo. Vključevanje plavanja za 

razvijanje aerobnih sposobnosti na športnem dnevu je bolj primerno za učence 2. triletja, ki že 

znajo plavati. Pri tem mora učitelj paziti, da se učenci ne kopajo in igrajo v vodi, temveč 

plavajo. Mora pa učitelj tudi premisliti, kako bo organiziral dejavnosti, da tak športni dan ne 

bo preveč dolgočasen za učence. Kljub temu da aerobno vzdržljivost razvijamo z gibanjem, ki 

traja dlje časa, lahko učitelj vključi tudi razne igre in aktivnosti, saj ima na voljo celo 

dopoldne. Tudi nordijska hoja je lahko del športnega dne, ki je namenjen razvijanju aerobnih 

sposobnosti. Na tak športni dan se lahko izvede učenje tehnike nordijske hoje, različne vaje s 

palicami in daljši pohod v nordijski hoji. Športni dan se lahko zaključi s tekalnimi igrami. 

Za športni dan, ki se izvede v zimskem času, učitelj lahko izbere tek na smučeh ter s tem 

učencem da priložnost za razvijanje aerobnih sposobnosti. Ta šport sicer zahteva drugačen 

pristop, saj se ga mora mnogo učencev še naučiti, vsaj tisti, ki se z njim srečajo prvič. Učenci 

bi se spoznali z novim športom in tistim, ki bi bil ta šport blizu, bi jih zagotovo spodbudili, da 

tečejo na smučeh tudi ob drugih priložnostih ali pa v starejših letih.  

Šola v naravi je drugačna organizacijska oblika dela kot športni dan, saj poteka več dni 

strnjeno. Izvaja se zunaj šolskih prostorov in zunaj urbaniziranih okolij. S takšno obliko dela 

šola uresničuje cilje, ki jih ne more v okviru rednega pouka (Kovač in Jurak, 2012). Šole v 

naravi so torej idealna priložnost za razvijanje aerobnih sposobnosti. V šoli v naravi učitelj 

lahko vključi vse športe za razvijanje vzdržljivosti, vendar je vse odvisno od tega, koliko šol v 

naravi in v katerem letnem času jih določena šola organizira. Veliko možnosti je za razvijanje 

aerobne vzdržljivosti na plavalni šoli v naravi v 4. in 5. razredu. Takrat se nekateri učenci 

učijo že druge plavalne tehnike, kar pomeni, da eno plavalno tehniko že znajo. To znanje 

lahko učitelj izkoristi tudi za razvijanje aerobne vzdržljivosti s plavanjem. Plavalna šola v 

naravi poteka zgodaj jeseni ali pozno spomladi, zato takrat učitelji lahko vključijo tudi 

kolesarjenje. Priporočamo, da ob organizaciji zimske šole v naravi učitelji poleg smučanja 

vključijo tudi tek na smučeh. Že samo to, da učenci spoznajo ta šport, bo mogoče katerega 

izmed njih spodbudilo, da bo želel še kdaj teči na smučeh. Poleg tega je v šoli v naravi veliko 

možnosti, da se več učencev nauči teči na smučeh, saj ob vsakdanji vaji lahko usvojijo več kot 

le na športnem dnevu.  

Kot zanimiva oblika in kot medpredmetno povezovanje se lahko izvede orientacijski tek. Po 

Burniku idr. (2012) je orientacijski tek šport, kjer tekmovalec s pomočjo karte in kompasa kar 

najhitreje poišče vse kontrolne točke. Poteka v naravi, primeren je za otroke vseh starosti, 
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vzpodbuja samozavest, raziskovalnost, iznajdljivost, z njim se razvijajo aerobne sposobnosti 

organizma, psihosomatični status in prostorske predstave. Prav tako si lahko vsak izbere svojo 

hitrost teka glede na sposobnosti in znanje (prav tam). N. Vahčič in Mlakar (2001) opisujeta 

številne pozitivne učinke orientacijskega teka skozi zdravstveni, vzgojno-izobraževalni in 

kulturni vidik. Eden pomembnejših je spontano učenje, ki poteka skupaj z gibanjem, saj je v 

gibanju možganska skorja dobro prekrvavljena in zato omogoča maksimalno možnost 

dojemanja sveta (prav tam). Orientacijski tek lahko učitelj poveže z več predmeti, npr. s 

spoznavanjem okolja, družbo, naravoslovjem in tehniko, vključi pa lahko tudi druge, npr. 

matematiko in angleščino. Prednost orientacijskega teka je tudi v tem, da učenci ne bodo 

imeli občutka, da razvijajo aerobne sposobnosti. Pomembno pa je primerno organizirati 

takšno obliko dela. Če učenci delajo v skupinah, svetujemo, da se sestavijo homogene skupine 

glede na aerobne sposobnosti in ne le glede na znanje o orientaciji, saj se lahko hitro zgodi, da 

najšibkejši učenec v heterogeni skupini glede na aerobne sposobnosti preseže svojo aerobno 

raven in izgublja motivacijo in voljo do vzdržljivostnih vsebin. Vahčič in Mlakar (2001) 

pišeta, da je za vključevanje orientacijskega teka kot celote pri rednih urah pouka športa 

premalo časa, več možnosti pa je na športnih dnevih in v šolah v naravi. Priprava 

orientacijskega teka sicer od učitelja zahteva veliko lastne ustvarjalnosti in znanja (prav tam). 

Učitelji, ki organizirajo šole v naravi, bi morali imeti v mislih, kdaj in kako bodo razvijali 

aerobno vzdržljivost. Pri takšni obliki dela je namreč za to veliko možnosti. Spremljevalci so 

zagotovljeni, domovi, kjer bivajo učenci, pa imajo pogosto na voljo tudi mnogo več opreme 

kot šole (npr. kolesa, tekaške smuči, pohodne palice, palice za nordijsko hojo). 

K razvijanju aerobne vzdržljivosti lahko veliko pripomorejo tudi učitelji v podaljšanem 

bivanju. Učenci čas v podaljšanem bivanju velikokrat preživljajo zunaj, kar učitelj lahko 

izkoristi za daljše aerobne aktivnosti. Učenci bodo s tem dobili občutek, da je neka 

vzdržljivostna dejavnost enaka igri, s katero po navadi zapolnijo čas v podaljšanem bivanju. 

Ta čas bi morali izkoristiti za aerobne aktivnosti posebej na tistih šolah, kjer imajo dovolj 

velika igrišča. Učitelj bi v tem primeru lahko pripravil fartlek kot vzdržljivostni poligon. 

Učenci lahko tečejo med drevesi, določene dele prehodijo, na igralih pa lahko izvedejo tudi 

kakšne vaje. Cilj ne sme biti čim hitreje opraviti poligon, temveč ugotoviti, kolikokrat 

zapored lahko posamezen učenec opravi poligon. Prvi dan učenci pretečejo poligon enkrat, 

naslednji dan dvakrat in tako naprej. Učenci bodo imeli občutek, da so uspešni, saj bodo 

presegali svoje dosežke. V podaljšanem bivanju se lahko izvajajo tudi razni projekti, v katerih 
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učenci razvijajo aerobno vzdržljivost. Med opisanimi v tem magistrskem delu je Tek 

podnebne solidarnosti. 

Podaljšanega bivanja ne obiskujejo vsi učenci in če učitelj uči v oddelku podaljšanega bivanja 

z do 15 učenci, to lahko izkoristi za krajše pohode izven šolskega prostora, za fartlek v gozdu 

ali za obisk trim steze, če se ta nahaja v bližini šole. Pozoren pa mora biti, da takšne aerobne 

aktivnosti ne postanejo za nekatere učence anaerobne. V tem primeru bi učence težko razdelil 

v homogene skupine, zato predlagamo, da upošteva sposobnosti najšibkejšega. Ob dovolj 

rednih aerobnih dejavnostih bo tudi najšibkejši učenec napredoval in ujel druge, ki imajo 

boljšo aerobno vzdržljivost. 

Čeprav mnogo učiteljev razvija aerobne sposobnosti učencev, pa je treba opozoriti, da se jih 

ne da popolnoma razviti samo skozi igre v telovadnicah. Pomen aerobne vzdržljivosti je 

namreč prav v tem, da je učenec sposoben dlje časa opravljati neko gibanje in pri tem 

vztrajati. Igre so sicer odlično motivacijsko sredstvo, vendar pri njih učitelj ne more 

zagotoviti, da bodo učenci opravljali aktivnosti srednje do zmerne intenzivnosti. Prav tako 

igre ne zagotavljajo, da bo nek učenec dlje časa opravljal določeno gibanje, saj se vmes lahko 

tudi ustavlja, pospešuje ipd. M. Kovač in Strel (2007) poudarjata, da je treba več pozornosti 

nameniti načrtni vadbi vzdržljivosti v naravi tudi v nekoliko slabših vremenskih pogojih. 

Realizacija vseh predstavljenih predlogov pa je poleg prostorskih in materialnih pogojev 

odvisna tudi od pripravljenosti učitelja. Če je sam telesno slabo pripravljen in ima negativen 

odnos do vzdržljivostnih vsebin, potem po vsej verjetnosti takšnih vsebin ne bo izvajal. Treba 

pa je poudariti, da je učitelj dolžan izvajati aktivnosti vzdržljivostnega značaja ne glede na 

njegove interese. Z negativnim odnosom bo le težko spodbudil otroke in jih navdušil za 

ukvarjanje z vzdržljivostnimi športi. Glede na to, kakšen vpliv imajo aerobne sposobnosti na 

zdravje (Škof, 2016), bi bilo prav, da se o tem učitelje izobražuje in opozarja na pomembnost 

ukvarjanja z vzdržljivostnimi športi. 
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8. SKLEP 

Glede na pomembnost, ki jo ima dobra aerobna vzdržljivost na zdravje (Škof, 2016), in glede 

na to, da aerobne sposobnosti otrok upadajo (Strel, 2007), bi bilo nujno, da se v šolah bolj 

ukvarjajo s tem, kako izboljšati stanje. Najbolj zaskrbljujoče je to, da se razlogi za marsikatere 

bolezni odraslih pojavijo zaradi načina življenja v otroških letih. To bi moralo ne le učitelje, 

temveč tudi starše spodbuditi, da otrokom omogočijo aktiven način življenja in dovolj 

aerobnih aktivnosti, ki bi  jim omogočale zdravo življenje v odraslosti. Takšen test in analiza, 

kot smo jo prikazali v magistrskem delu, nimata nobene vrednosti, če ne omogočimo tistim 

otrokom, ki ne dosegajo dovolj visoke maksimalne porabe kisika, da svoje stanje izboljšajo.  

Če bi podoben test izvedli na več šolah, bi dobili bolj realno sliko o aerobnih sposobnostih 

slovenskih otrok. Pri tem bi morali uporabiti enako obdelavo podatkov, kot je prikazana v tem 

magistrskem delu, da bi jih lahko primerjali. Koristno bi bilo določiti vrednosti, ki naj bi jih 

dosegali učenci od 2. do 5. razreda osnovne šole v Sloveniji in bi bile znak zadovoljive 

aerobne vzdržljivosti. Katera formula za izračun VO2max na podlagi rezultatov Beep testa je 

najbolj primerna za populacijo slovenskih osnovnošolcev, je ugotovil Došler (2015), v naši 

raziskavi pa smo ugotovili, da moramo pri interpretaciji vrednosti VO2max pri otrocih od 7. 

do 10. leta upoštevati spol in indeks telesne mase. 

Glede na prednosti Beep testa, ki smo jih predstavili v razpravi, in glede na uporabnost 

rezultatov, ki jih s takšnim testom pridobimo, bi bilo dobro, da je slednjih v slovenskem 

prostoru več. Zagotovo iz takšnega testa izvemo več o zdravstvenem stanju slovenskih 

osnovnošolcev kot s tekom na 600 m, kjer primerjamo čase, s katerimi učenci pretečejo to 

razdaljo. Tek na 600 m je sicer test, ki se v Sloveniji izvaja že več let in prikazuje celotno 

sliko o aerobnih sposobnostih slovenskih otrok. Na drugi strani bi bilo dobro, da učitelji že ob 

začetku šolskega leta pri načrtovanju pouka skrbno premislijo, kako bodo razvijali aerobne 

sposobnosti učencev. Ne le skozi igro, temveč tudi tako, da v letni delovni načrt vključijo 

športe in metode za razvijanje aerobne vzdržljivosti, ki so prikazane v magistrskem delu. Le 

tako bodo učenci postavljeni pred izziv, da vztrajajo v določenem gibanju dlje časa, izboljšali 

bodo svoje srčno-žilne in dihalne sposobnosti in se naučili premagovati napore. 
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