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POVZETEK 
 

Učni načrt za šport je zasnovan zelo odprto, saj so standardi znanja opredeljeni za triletje 

in ne za posamezen razred. Učitelji imajo tako pri predmetu šport zelo veliko svobode pri 

načrtovanju pouka. Oni presodijo, kdaj bi bilo, glede na učence, smiselno obravnavati in 

ocenjevati posamezne standarde. Svoboda, ki jo omogoča učni načrt za šport, je lahko za 

izkušene učitelje nekaj pozitivnega za učitelje začetnike pa ovira. Glavni cilj raziskave je 

bil tako ugotoviti, ali učitelji razumejo zapise v učnem načrtu za športno vzgojo in 

posledično katere standarde najpogosteje ocenjujejo v prvem in drugem triletju. V 

teoretičnem delu smo predstavili pomen in načine ocenjevanja ter značilnosti dobrega 

ocenjevanja. Predstavili smo tudi smisel ocenjevanja športne vzgoje ter kako to ustrezno 

izpeljati. Pomemben del kakovostnega ocenjevanja je načrtovanje, zato smo v nalogi 

opisali tudi načrtovanje pouka in smisel ter sestavo letne učne priprave.  

 

V vzorec smo vključili 102 letni učni pripravi prvih petih razredov. Od tega smo od 

štirinajstih šol (to je 42 letnih učnih priprav) zbrali letne učne priprave za vse tri razrede 

prvega triletja in od štirinajstih šol (to je 28 letnih učnih priprav) zbrali letne učne 

priprave za drugo triletje – četrti in peti razred. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali 

učitelji diferencirajo in individualizirajo ocenjevanje športne vzgoje, ali iste standarde 

znanja ocenjujejo v enakih razredih in ali znotraj triletja ocenijo vse standarde, 

opredeljene z učnim načrtom.  

 

Raziskava je pokazala, da se pogosto standardi znotraj triletja ocenjujejo v vseh treh 

razredih, a je nivo ocenjevanja z vsakim razredom zahtevnejši. Ugotovili smo, da večina 

učiteljev ocenjevanja ne diferencira in individualizira. Po šolah se znotraj triletij v večini 

ne ocenijo vsi standardi, več kot polovica učiteljev pa iste standarde znanja ocenjuje v 

enakih razredih. Ugotovitve smo predstavili v preglednicah in tako naredili pregled, kateri 

standardi se najpogosteje ocenjujejo v prvih dveh triletjih pri športu.  
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SUMMARY 
 

TITLE: Assessment of Physical Education Standards in the First Five Primary School 

Years of 

 
Physical education curriculum has a very broad set, because the knowledge standards are 

defined for triennial and not for the particular school year. Physical education teachers 

have therefor a lot of freedom planning classes. They determine according to the general 

knowledge of the pupils when the appropriate time would be to teach and assess certain 

standards. This freedom for physical education curriculum can be an advantage for 

seasoned teachers and a disadvantage for the beginners. Main goal of the research is to 

determine whether the teachers understand the physical education curriculum notes and 

consequentially which standards they assess most in the first and second triennial. In 

theoretical part we presented the meaning and ways of assessment and characteristics of 

good assessment. We described the meaning of games assessment and how to do that in 

an adequate manner. Important part of quality assessment is planning; therefore we 

described also the classes planning, the meaning and structure of curriculum plan.  

 

In this pattern we included 102 curriculums plans of first five grades. From fourteen 

schools (42 curriculums plans) we have acquired curriculums plans for all the grades of 

the first triennial and from fourteen schools (28 curriculums plans) we have acquired 

curriculums plans for the second triennial – fourth and fifth grade. Based on our research 

we wanted to find out whether teachers differentiate and individualize physical education 

assessment or if they assess the same knowledge standards in the same classes or if they 

assess all standards in one triennial, defined by the curriculum. 

 

Research has showed that standards are assessed mostly in all three grades within one 

triennial, but that the level of assessment gets more demanding each year. We have found 

out that the majority of teachers does not differentiate and individualize the assessment. 

Within the triennial most schools do not assess all standards, more than half of teachers 

assess the same standards in the same grades. We have presented our findings in tables 

and therefore made the overview which standards are most often assessed in first two 

triennials in physical education. 
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1.0  UVOD 
 

Svoboda načrtovanja pouka daje učitelju avtonomijo in veliko prostora pri svojem delu. 

Po drugi strani pa lahko učitelju to predstavlja tudi oviro in težave. Učni načrt za šport 

daje učitelju ravno to – svobodo ali pa oviro. To je odvisno od učitelja, njegovih izkušenj, 

osebnosti, kolektiva, ki ga ima za seboj, in drugih dejavnikov.  

 

Učni načrt za šport je deljen na sklope, ki so sestavljeni iz različno zahtevnih standardov. 

Standardi so opredeljeni za triletje in ne za posamezen razred. Športna vzgoja je 

specifična za ocenjevanje, ker se otroci različno hitro razvijajo in imajo različne gibalne 

sposobnosti, zato so standardi opredeljeni na triletja. Naloga učitelja pa je, da ocenjevanje 

diferencira in individualizira za vsakega učenca posebej. Vsak sklop zahteva strokovnost, 

poznavanje korakov. Ker je sklopov veliko, obstaja velika možnost, da učitelji na vseh 

področjih niso enako strokovno podkovani. Zaradi tega se lahko zgodi, da učitelji kakšen 

element ocenjujejo prekmalu ali pa bi ga lahko, glede na večino učencev, ocenjevali prej. 

Da bi se izognili takšnim dilemam, smo se odločili, da naredimo pregled, kaj se 

najpogosteje ocenjuje v prvih dveh triletjih pri športu. Analizirali bomo letne učne 

priprave in tako ugotovili, ali učitelji razumejo učni načrt za šport, katere standarde 

ocenjujejo v posameznem razredu, kateri standardi se ocenjujejo pogosteje, kateri redkeje 

in če se katerih sploh ne ocenjuje.  
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 
 

Ocenjevanje znanja je ena izmed pomembnejših in kompleksnejših faz učiteljevega dela. 

Preverjanje in ocenjevanje sta procesa, ki sta med seboj zelo povezana, a ju kljub vsemu 

ne moremo enačiti. Cilj preverjanja je ugotoviti, kakšno je znanje učencev. Je povratna 

informacija učitelju, učencu in staršem o trenutnem znanju učenca. Učitelj in učenec na 

podlagi dobljenih informacij načrtujeta nadaljnje delo. Preverjamo pred obravnavo snovi, 

med in na koncu učnega procesa. Tudi cilj ocenjevanja je povratna informacija, ki pa jo 

izrazimo z oceno (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011; M. 

Kovač, Jurak in Strel, 2003b; Razdevšek Pučko, 2008 in 2010). Ključna faza ocenjevanja 

je načrtovanje. Učitelj mora na začetku šolskega leta napisati letno učno pripravo, v kateri 

med drugim določi tudi cilje in standarde znanja, ki jih bo obravnaval, preverjal in 

ocenjeval. Pred oblikovanjem letne učne priprave mora preveriti znanje in sposobnosti 

učencev, tako bo lahko čim ustrezneje določil cilje in standarde, ki jih bo obravnaval. 

Priporočljivo je tudi to, da se, če je to mogoče, o znanju in sposobnostih pogovori tudi z 

učiteljem, ki je učence poučeval prejšnje leto. V veliko pomoč mu je lahko tudi športno-

vzgojni karton (Kovač s sod., 2003b, 2004d). H kakovostnejšemu ocenjevanju pa veliko 

pripomorejo tudi izkušnje učitelja (Marentič Požarnik, 2014). Standardi znanja so v 

učnem načrtu za šport napisani zelo na široko, zato ima učitelj veliko avtonomije pri tem, 

kaj, kako, kdaj in na kakšen način bo vsebino obravnaval, preverjal in ocenjeval. Tak 

zapis standardov pa lahko učitelju začetniku, ki je brez izkušenj, predstavlja veliko težav 

pri oblikovanju kakovostne letne učne priprave.  

 

2.1 OCENJEVANJE 
V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(3. člen, 2013) je ocenjevanje opredeljeno kot »ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni 

meri učenec dosega v učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja. Učitelj 

ocenjevanje znanja opravi po obravnavi učnih vsebin in po opravljenem preverjanju 

znanja iz teh vsebin«. Ocenjevanje ima več namenov. Primarni namen je dobiti oceno o 

učenčevem znanju. B. Marentič Požarnik (2000) kot formalni namen navaja še motivacijo 

učencev za učenje ter usmerjevalno in selekcijsko funkcijo. Neformalno pa naj bi se z 

ocenjevanjem izkazovala tudi učiteljeva oz. ocenjevalčeva moč in discipliniralo učence. 

Kljub številnim nalogam preverjanja in ocenjevanja Vogrinc (2011) navaja, da je njun 

glavni cilj povratna informacija. Če je ta kakovostna, učencu omogoča napredovanje, 

nadgrajevanje in izboljševanje njegovega znanja. Po Strmčniku (2001) so glavni nameni 

ocenjevanja povratna informacija za učenca, učitelja, starše in šolo, razvrščanje učencev v 

skupine po učni uspešnosti, povečevanje avtoritete učitelja in motiviranje učencev za 

nadaljnje delo. 

 

Del ocenjevanja je tudi preverjanje. M. Kovač, Jurak in Strel (2003b) poudarjajo, da sta 

preverjanje in ocenjevanje povezujoča procesa. Pravijo, da »preverjanja in ocenjevanja ne 

smemo razumeti kot ločena procesa, temveč kot dopolnjujoča elementa v celotnem 

procesu načrtovanja in poučevanja. Preverjanje mora dati dopolnilno informacijo učitelju 

in učencu. /…/ Ocena pa je končno izraženo mnenje o učenčevih dosežkih« (2003b, str. 

26). Preverjanje in ocenjevanje znanja sta pomemben del učnega procesa, ker »učencem, 

učiteljem in staršem dajeta povratne informacije o učenčevem usvojenem znanju in 

individualnem napredovanju, učiteljem omogočata nadaljnje načrtovanje vzgojno-

izobraževalnega procesa, širši družbi pa dajeta informacije o učinkovitosti vzgojno-

izobraževalnega sistema /…/. S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako 

učenec dosega cilje oz. standarde znanja iz učnih načrtov, preverjanje ni namenjeno 
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ocenjevanju znanja« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, 

str. 155). Njun namen je izboljšati kakovost poučevanja in učenja (Kovač idr., 2003a). 

Preverjanje je integrirano v pouk, saj učitelj med poukom učencem zastavlja vprašanja in 

tako preverja njihovo razumevanje. Znanje lahko preverjamo pred obravnavo snovi 

(diagnostično preverjanje) in tako ugotovimo, kakšno je predznanje učencev. Med 

poukom s sprotnim ali formativnim preverjanjem ugotovimo, ali učenci razumejo snov. 

Če je ne razumejo, je cilj vmesnega preverjanja ugotoviti, kje so težave in jih odpraviti. 

Po končani obravnavi učne snovi pa izvedemo še končno preverjanje, s katerim 

ugotovimo, kakšno je znanje učencev po končani obravnavi učne snovi (Razdevšek 

Pučko, 2008 in 2010). V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v osnovni šoli je zapisano, da cilj preverjanja ni ocenjevanje, ampak je zbiranje 

informacij o tem, »kako učenec dosega cilje oziroma standarde znanja iz učnih načrtov« 

(3. člen, 2013). A kljub temu med preverjanjem poteka neke vrste ocenjevanje. Krek 

(2000) izpostavlja, da po preverjanju znanja ni formalnih posledic (ocene), so pa 

neformalne. Če gre za ustno preverjanje, se lahko učenci med preverjanjem primerjajo s 

tistimi, ki jih učitelj preverja. Tudi učitelj si med preverjanjem izoblikuje mnenje o znanju 

učencev, kljub temu da ne poda končne ocene. Krek pravi, da lahko učenci s 

preverjanjem, ker ni ocenjeno, izkažejo največ ali pa najmanj znanja. Kot navaja Bečaj 

(2000) s preverjanjem izboljšujemo poučevanje. Kako uspešno je bilo, pa pokaže 

ocenjevanje. Strmčnik (2001) poudarja, da je pred ocenjevanjem nujno potrebno izvesti 

preverjanje in utrjevanje. S preverjanjem ugotovimo, kako dobro smo naučili učence. Če 

je potrebno, po preverjanju njihovo znanje dopolnimo, utrdimo, izboljšamo … Pred 

ocenjevanjem pa moramo dati učencem čas tudi za utrjevanje znanja. Snov učenci 

utrjujejo pri pouku in pa tudi individualno z učenjem. »Ocenjevanje /…/ meri ali presoja 

predvsem lastno učno storilnost učencev in v kolikšni meri so dosegli učne cilje« 

(Strmčnik, 2001, str. 176). Ena izmed razlik med preverjanjem in ocenjevanjem je tudi ta, 

da ocenjevanje po navadi vsebuje bolj kompleksne naloge, medtem ko preverjanje, 

predvsem sprotno, vsebuje manj kompleksne naloge. Še ena pomembna razlika med 

preverjanjem in ocenjevanjem pa je ta, da ocenjevanje lahko razvrednotimo v preverjanje. 

To je smiselno, če so dobljene ocene slabe. V nasprotnem primeru pa se preverjanje ne 

sme končati z oceno (Krek, 2000).  

 

Glede na definicije različnih avtorjev o preverjanju in ocenjevanju lahko zaključimo, da 

ocenjevanja brez preverjanja ne moremo izvesti. Preverjanje in ocenjevanje imata enak 

namen – ugotoviti, kakšno je znanje učencev, podati povratno informacijo in izboljšati 

učni proces. Preverjanje poteka čez celoten učni proces, medtem ko ocenjujemo šele na 

koncu učnega procesa, ko je snov utrjena in preverjena. Kadar dobljene rezultate 

preverjanja ovrednotimo – damo oceno, to ni več preverjanje, ampak je ocenjevanje. 

 

2.1.1 ZNAČILNOSTI DOBREGA OCENJEVANJA 
Učenci vedno poudarijo, da je dobro ocenjevanje tisto, ki je objektivno in pravično. 

Učitelji pa poleg objektivnosti in pravičnosti dodajo še ekonomičnost (Marentič Požarnik, 

2000). 

  

Eden izmed pogledov na dobro ocenjevanje so merske karakteristike. Da je ocenjevanje 

kakovostno, morajo biti zagotovljeni naslednji kriteriji: objektivnost, zanesljivost, 

veljavnost, ekonomičnost in občutljivost (Marentič Požarnik, 2000). Zavedati pa se 

moramo tudi tega, kar poudarja Vogrinc s sod. (2011, str. 119), in sicer da »različne 
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raziskave kažejo, da je te merske karakteristike težko doseči že pri zunanjem ocenjevanju 

znanja, toliko bolj pa to velja za učiteljevo ocenjevanje.«  

1. Ocenjevanje in posledično ocena sta objektivna, če ocenjujemo izključno znanje. 

Na oceno ne smejo vplivati druge karakteristike učenca ali ocenjevalca. Da je 

ocenjevanje čim bolj pravično, ga je treba načrtovati. Učitelj mora učence 

seznaniti z načinom in s pravili ocenjevanja (Krek, 2000). Kodelja (2000) 

poudarja, da učence pri ocenjevanju največkrat zmoti subjektivno ocenjevanje 

učitelja. Učenci namreč želijo, da učitelj izkazano znanje vseh učencev ocenjuje 

po enakih kriterijih. Vogrinc s sod. (2011) tako poudarja, da učenci zahtevajo 

univerzalnost (vsi so ocenjeni po enakih kriterijih) in egalitarnost (pri ocenjevanju 

imajo vsi učenci enake pogoje) ocenjevanja. Večjo objektivnost lažje zagotovimo, 

če pri ocenjevanju sodeluje več ocenjevalcev. Na ta način se izognemo 

subjektivnim napakam, kot so halo učinek (na oceno vpliva učiteljevo mnenje o 

učencu, prejšnje ocene in ocene pri drugih predmetih), vpliv trenutnega 

razpoloženja ocenjevalca, prilagajanje ocen prejšnjim ocenam, vpliv prvega vtisa 

in učiteljevega odnosa z učencem, učinek kontrasta (prilagajanje ocene glede na 

znanje, ki ga je izkazal predhodni učenec), osebna enačba (vsi ocenjevalci imajo 

vizijo, koliko znanja je treba pokazati za posamezno oceno) ipd. (Marentič 

Požarnik, 2000 in 2014, Vogrinc s sod., 2011) K večji objektivnosti prispeva 

zavedanje učitelja, da pri ocenjevanju dela napake in da jih želi popraviti ter 

izkušnje. Marentič Požarnik (2014) poudarja, da naj učitelji svoje kriterije 

primerjajo z drugimi učitelji in tako prispevajo k večji objektivnosti ocenjevanja. 

2. Drugo mersko karakteristiko – zanesljivost – zagotovimo, če bi s ponovitvijo 

ocenjevanja dobili enake rezultate oz. ocene. To pomeni, da so rezultati oz. ocene 

natančne.  

3. Marentič Požarnik (2000) pravi, da je veljavnost najpomembnejša karakteristika. 

Če smo ocenjevali to, kar smo želeli izmeriti, če je v skladu z vsebinami in s cilji 

predmeta, potem je ocena veljavna. Vogrinc s sod. (2011) poudarja, da je glede na 

definicijo ocenjevanja, zapisano v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja, 

ocena veljavna, če je bilo ocenjeno le znanje. 

4. Manj pomembni karakteristiki sta ekonomičnost in občutljivost. S strani učiteljev 

je pomembna predvsem časovna ekonomičnost. Se pravi, da za ocenjevanje ne 

porabijo veliko časa (Marentič Požarnik, 2000). Občutljivost pa zagotovimo, če 

pri ocenjevanju zaznamo čim manjše razlike v znanju učencev. Čim več je 

različnih ocen, tem bolj je bilo ocenjevanje občutljivo. Vogrinc s sod. (2011) 

poudarja, da če vsi učenci dobijo dobro oceno, še ne pomeni, da ocenjevanje ni 

bilo občutljivo ali da so bile naloge prelahke. »Pomeni le, da je v razredu velika 

večina učencev zelo sposobna in ima odlično znanje« (Vogrinc s sod., 2011, str. 

124). 

 

Poleg merskih karakteristik pa Vogrinc s sodelavci (2011) izpostavlja, da je pri 

ocenjevanju treba zagotoviti javnost ocenjevanja, in sicer: 

 »s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja, 

 z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine, 

 s sprotnim obveščanjem učencev in staršev o doseženih rezultatih pri ocenjevanju, 

 tako, da se učencem in staršem omogoči vpogled v ocenjene pisne in druge 

izdelke, 

 z določitvijo načina in datumov oziroma rokov ocenjevanja, 

 s predstavitvijo obsega učne snovi, ki se ocenjuje v posameznem ocenjevalnem 

obdobju« (Vogrinc s sod., 2011, str. 14, 15). 
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Ocenjevanje je kakovostnejše, če je pristop celostni. B. Marentič Požarnik (2000) navaja 

nekaj značilnosti za preverjanja in ocenjevanja s takšnim pristopom: 

 Večji poudarek je na sprotnem preverjanju in ne na končnem ocenjevanju. 

 Učitelji naj bi spremljali pouk in dajali povratno informacijo tudi v obliki opisne 

ocene v vseh razredih. 

 Učitelji naj usmerijo pozornost učencev na njih same, na njihov napredek, na 

opravljanje dejavnosti, nalog in ne na primerjanje z drugimi in na končne dosežke. 

 Učitelji naj uporabljajo različne pristope preverjanja in ocenjevanja. 

 Učitelji naj spodbujajo učence k samoocenjevanju. 

 Učitelji se izobražujejo za nove oblike preverjanja in ocenjevanja ter so tako 

deležni več zaupanja. 

 Zunanje preverjanje naj vsebuje samokontrolo kakovosti.  

 

Bistvo ocenjevanja (in preverjanja) je dobra povratna informacija. To pa lahko učitelj 

poda le, če ocenjuje (in preverja) po vnaprej jasno določenih kriterijih ali merilih. Na 

podlagi standardov, opredeljenih v učnem načrtu, ki jih želimo ocenjevati, oblikujemo 

kriterije. Te po navadi razdelimo na tri- ali petstopenjsko ocenjevalno lestvico (profil). 

Vsako stopnjo opredelimo z opisom. Vsem opisom skupaj rečemo opisnik (Kovač idr., 

2003d in Štemberger, 2014). Pomembno je, da kriterije oblikujemo tako, da so merljivi, 

da se ne prikrivajo in da so učencem razumljivi (Krapež, 2004). Učitelj mora učence 

seznaniti s kriteriji ocenjevanja, ker njegov način ocenjevanja zelo vpliva na to, kako se 

učenci naučijo in pripravijo na ocenjevanje. Z jasnimi kriteriji bo učitelj lažje ocenjeval, 

učenec pa bo razumel povratno informacijo, izraženo z oceno (Sentočnik, 2004).  

 
Preglednica 1: Primer kriterija za ocenjevanje nizkega skipinga (Tomažin s sod., 2002, str. 135) 
 

OCENA OPIS 

1 (nezadostno) Učenec ne zna izvesti naloge. 

2 (zadostno) Učenec pri skipingu postavlja stopala pravilno na tla (preko prstov na peto). 

Vendar učenec sedi, roke niso pokrčene in ne zamahujejo v smeri teka, 

pogled je usmerjen v tla, prav tako ni ustreznega ritma korakov. 

3 (dobro) Učenec pri skipingu postavlja stopala pravilno na tla (preko prstov na peto); 

učenec ima zravnan položaj bokov (ne sedi). Vendar ima učenec prevelik 

predklon trupa, roke niso pokrčene in ne zamahujejo v smeri teka. Pogled je 

usmerjen v tla, prav tako ni ustreznega ritma korakov. 

4 (prav dobro) Učenec pri skipingu postavlja stopala pravilno na tla (preko prstov na peto); 

učenec ima zravnan položaj bokov (ne sedi); zgornji del telesa je zravnan. 

Učenec skiping izvaja s hitrim in živahnim ritmom ter kratkimi koraki. 

Vendar učenec nima pokrčenih rok, roke ne zamahujejo v smeri teka. Pogled 

je usmerjen v tla. 

5 (odlično) Učenec pri skipingu postavlja stopala pravilno na tla (preko prstov na peto); 

učenec ima zravnan položaj bokov (ne sedi); zgornji del telesa je zravnan. 

Roke ima v komolcu pokrčene in zamahujejo v smer teka. Pogled je usmerjen 

naprej, glava je v podaljšku trupa. Učenec skiping izvaja s hitrim in živahnim 

ritmom ter kratkimi koraki. 
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2.1.2 NAČINI OCENJEVANJA 
»Običajno so učitelji /…/ avtonomni pri odločanju o načinu preverjanja znanja, izbiri 

instrumentov, ki jih pri tem uporabljajo, pogostosti sprotnega preverjanja ipd. Pomembno 

je, da učitelj uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje in 

standarde znanja, ki jih želi preverjati, in glede na razred« (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, str. 155). 

 

 
Slika 1: Načini ocenjevanja 

 

a) Opisno in številčno ocenjevanje 

V slovenskih osnovnih šolah imamo opisno in številčno ocenjevanje. Znanje opisno 

ocenjujemo v 1. in 2. razredu, medtem ko od 3. do 9. razreda ocenjujemo s številčnimi 

ocenami. V šolah, ki imajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobraževalnim 

standardom, opisno ocenjujejo v prvih treh razredih, številčno pa od 4. do 9. razreda 

(Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 

2013).  

 

Začetki opisnega ali analitičnega ocenjevanja v naših šolah segajo v šolsko leto 

1959/1960, ko so na dveh eksperimentalnih šolah uvedli opisno ocenjevanje, a je bil 

eksperiment ukinjen, ker naj bi bili učitelji domnevno premalo izobraženi za opisno 

ocenjevanje. Z uvajanjem devetletne osnovne šole se je postopno v šolskih letih 

1999/2000 do 2003/2004 začelo uvajati tudi opisno ocenjevanje. Strokovnjaki so ga 

definirali kot besedni opis mnenja o otrokovem znanju (Razdevšek Pučko, 1999, v 

Vogrinc, 2011). Opisne ocene so uvedli, ker naj bi predstavljale boljšo povratno 

informacijo kot številčne ocene (Marentič Požarnik, 2014). Opisna ocena je zapis, v 

katerem zapišemo, katere standarde učenec že dosega in katerih še ne ter kako naj to 

izboljša. Strmčnik (2001) opisno oceno povezuje z evalvacijo. Njen glavni cilj je sprotna, 

dobra povratna informacija, ki je usmerjena na nalogo in ne na učenca. Ta mora učenca 

usmeriti za nadaljnje učenje, da bo svoje znanje še izboljšal (Marentič Požarnik, 2014). 

Opisno ocenjevanje naj bi imelo tudi vzgojno vlogo, ker naj bi se učenci naučili opazovati 

svoje znanje, ga evalvirati, si postavljati dosegljive cilje in si z dosego teh ciljev graditi 

svoje samozaupanje (Razdevšek Pučko, 1999, v Vogrinc, 2011). Pozitivna stran opisne 

ocene je tudi ta, da ne omogoča primerjave med učenci, kdo je dobil boljšo oceno 

(Kristan, 1992). C. Razdevšek Pučko (2010) pa je navedla tudi nekaj potencialnih 

nevarnosti opisnega ocenjevanja. Te nevarnosti so na primer, da nekateri učitelji ne znajo 

napisati ustrezne opisne ocene, da nekateri starši opisnih ocen ne razumejo in da imajo 
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učitelji z opisnim ocenjevanjem več dela, zato bi se lahko zatekli k šablonskemu pisanju 

opisnih ocen. 

 

Drug način ocenjevanja je številčno ocenjevanje. Tega nekateri enačijo tudi z merjenjem, 

saj je pridobljeno s testi, znanje pa izrazimo s številko, odstotki, točkami (Razdevšek 

Pučko, 2010). B. Marentič Požarnik (2014, str. 275) pravi, da so številčne ocene 

»premalo informativne in preveč usmerjajo pozornost tako učencev in staršev kot 

učiteljev na rezultate, na medsebojno primerjanje, večajo zunanjo namesto pristne, 

notranje motivacije«.  V osnovni in srednji šoli se za številčno ocenjevanje uporablja 

petstopenjska lestvica, pri čemer je 1 nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro, 4 prav dobro in 5 

odlično. Edina negativna ocena je 1 (nezadostno). Številčna ocena zahteva strokovno in 

kakovostno načrtovanje pouka, »zato je zelo pomembna določitev (Lorenci, 2000, str. 

118): 

 končnih ciljev, h katerim je usmerjeno in načrtovano celotno delo, 

 ciljev in temeljnih vsebin predmeta, tistih, ki v procesu vodijo do končnih ciljev, 

 meril ocenjevanja, ki iz teh ciljev izhajajo, 

 načela vzgojnega režima pri predmetu, 

 posebnosti pri ocenjevanju, 

 obseg in vsebino znanja za posamezno oceno (standarde znanja)«.  

 

B. Lorenci je zapisala, da naj bo ocena pri športu številčna, »če je cilj usvojiti spretnosti 

določenih športnih panog in z njimi določeno kakovost« in »če naj se učenci/dijaki učijo 

tudi športnega znanja in znanja o športu« (2000, str. 115). 

 

b) Pisno, ustno in praktično ocenjevanje ter alternativni načini ocenjevanja 

Glede na način ocenjevanja, lahko ocenjujemo pisno, ustno ali praktično. B. Marentič 

Požarnik (2014) pisno obliko preverjanja in ocenjevanja priporoča za preverjanje in 

ocenjevanje nižjih ciljev. Pisni način je bolj ekonomičen od ustnega, prav tako pa velja 

tudi za objektivnejšega. Vsi učenci namreč dobijo enaka vprašanja in jih rešujejo pod 

enakimi pogoji. Pisno preverjanje in ocenjevanje je v primeru, da so vprašanja dobro 

zastavljena, tudi dokaj veljavno.  

 

Ustno preverjanje in ocenjevanje je časovno bolj zamudno kot pisno, zato je 

priporočljivejši za preverjanje in ocenjevanje višjih ciljev. Dobra stran ustnega 

ocenjevanja je, da lahko učencu postavljamo podvprašanja in s tem ugotavljamo, kako 

učenec razmišlja, ga usmerjamo in mu damo povratno informacijo. B. Marentič Požarnik 

(2014) predlaga, da si glavna vprašanja in kriterije vnaprej pripravimo. Poudarja, da mora 

učitelj pripraviti sproščeno vzdušje. Tako bo vprašani učenec pod manjšim stresom in bo 

lahko sproščeno odgovarjal na vprašanja ter pokazal svoje znanje. 

 

Poleg pisnega in ustnega načina ocenjevanja poznamo tudi praktično ocenjevanje. Pri 

predmetu šport je značilen predvsem tak način ocenjevanja znanja. Učitelji torej ne 

ocenjujejo pisnega ali ustnega izdelka, ampak izvedbo neke gibalne prvine (Kovač s sod., 

2003č). 

 

Dandanes se poleg tradicionalnega pisnega in ustnega preverjanja in ocenjevanja 

pojavljajo tudi alternativne oblike, ki naj bi bile pristnejše, bolj realistične, avtentične 

in/ali celostne. B. Marentič Požarnik (2014) navaja nekaj primerov: 

 Ocenjevanje pojmovnih mrež, ki jih učenci samostojno sestavijo iz strokovnega 

besedila, pojmov. 
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 Samoocenjevanje po določenih kriterijih. »Učenec sam oceni raven obvladanja 

izbrane gibalne spretnosti ali veščine« (Dežman, 2001, str. 17). Cilj 

samoocenjevanja je »aktivno spremljanje in vrednotenje svojega gibanja (znanja)« 

(prav tam). Učitelj lahko svoje ocene primerja z učenčevimi in ugotovi, ali se 

glede na njegove ocene učenci precenjujejo ali podcenjujejo.  

 Kolegialno ali vzajemno ocenjevanje (izvajanja, izdelkov). 

 Skupinsko ocenjevanje – učitelj skupini poda oceno, učenci pa si jo med seboj 

razdelijo glede na aktivnost članov. 

 Reševanje praktičnih problemov – učenec izvede eksperiment, rešuje problem in 

si pri tem pomaga z literaturo. 

 Ocenjevanje izvajanja v praksi, 

 ocenjevanje dnevnikov in zapiskov, 

 ocenjevanje izdelkov in  

 ocenjevanje portfelja. 

 

c) Sprotno in končno ocenjevanje 

Glede na čas ocenjevanja ga delimo na sprotno (formativno) ali končno (sumativno) 

ocenjevanje.  

 

»Najsplošnejši tip preverjanja znanja je t. i. sprotno preverjanje, ki poteka ob 

vsakodnevnem sodelovanju učencev v razredu, njihovih učnih nalogah, z ustnimi in 

pisnimi preizkusi, ob praktičnih nalogah in pri drugih oblikah dela« (Bela knjiga, 2011, 

str. 155). Sprotno ali formativno preverjanje je »naloga učiteljev, poteka stalno in je vse 

šolsko leto sestavni del njihovega dela« (prav tam). Namen sprotnega preverjanja je 

dobiti povratno informacijo o tem, ali učenci snov razumejo, kje imajo še težave in koliko 

učencev ima težave. S tem je učni proces učinkovitejši. Pomembni so dosežki 

posameznika, zato rezultatov učencev ne primerjamo med seboj. Sprotno preverjanje 

lahko tudi ocenimo s sprotno oceno. Ta naj bi bila zgolj opisna, ker to niso končni 

rezultati. Učitelj lahko pri končni oceni upošteva tudi sprotne ocene, a B. Marentič 

Požarnik (2014) predlaga, da upošteva zgolj pozitivne rezultate. Negativnih rezultatov naj 

ne bi upošteval, ker »je namen, da jih učenec popravi in dokaže, da je cilje dosegel« 

(Marentič Požarnik, 2014, str. 263). »Načini sprotnega preverjanja so različni; lahko gre 

le za nekaj ustnih ali pisnih vprašanj odprtega ali testnega tipa« (prav tam).  

 

Ob koncu ocenjevalnega obdobja, šolskega leta (še posebej ob koncu osnovne in srednje 

šole) pa se izvaja končno ali sumativno preverjanje. Cilj je ugotoviti, kaj učenci znajo na 

koncu šolskega leta (obseg in kakovost znanja). Učenčevi dosežki se izrazijo z eno ali več 

ocen, ki jih po navadi zapišemo v spričevalo, diplomo, potrdilo. »Glavni namen je 

sporočanje dosežkov vsem zainteresiranim: učiteljem, šoli, šolskim oblastem ter 

delodajalcem, manj pa koristijo samemu učencu, saj rezultata največkrat ne more 

popraviti.« Končno preverjanje in ocenjevanje je lahko notranje ali zunanje (Marentič 

Požarnik, 2014, str. 263). 

 

d) Notranje in zunanje ocenjevanje  

»Notranje ocenjevanje je pri vseh predmetih avtonomija posameznega učitelja, zato učni 

načrti dajejo le usmeritve za ocenjevanje, ne pa zelo natančnih navodil« (Kovač idr., 

2003č, str. 89). Notranje preverjanje in ocenjevanje znanja pri določenem predmetu 

načrtujejo in izvajajo učitelji, ki ta predmet poučujejo (Pravilniku o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanje učencev v devetletni osnovni šoli, 2013, 6. člen). 

Izvajajo ga med poukom, večkrat letno. Cilj notranjega preverjanja in ocenjevanja je, da 
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učitelj in učenci dobijo povratno informacijo o znanju učencev (Kovač idr., 2003b). 

Pozitivna stran takšnega ocenjevanja je, da učitelj učence pozna in jih spremlja skozi celo 

leto. Tako lahko opazi njihov individualni napredek. Pri notranjem ocenjevanju je 

problem subjektivno ocenjevanje, ker po navadi ocenjuje le en učitelj. Prisotna je osebna 

presoja učitelja. Učitelj sam sestavi kriterije in sam preceni, kaj je zanj ustrezno znanje in 

kaj ne. Zato »so ocene primerljive znotraj razreda, ne pa med razredi« (Kovač idr., 2003b, 

str. 25). Učitelji lahko namreč na isti šoli uporabljajo različne kriterije, ki so med seboj 

milejši oz. strožji. Če imajo za vse svoje učence enake kriterije, je na ravni razreda to 

pravično ocenjevanje. Kljub temu pa ni pravično na šolski in državni ravni. Kriteriji so 

lahko višji ali nižji in imajo zato učenci nižje ali višje ocene od ostale populacije. Da bi 

bilo ocenjevanje po vseh šolah pravično, bi morali vsi učitelji ocenjevati po enakih 

kriterijih, kar pa je seveda nerealno. Pa tudi, če bi ocenjevali po enakih kriterijih, ni 

rečeno, da bi bile ocene za enako znanje enake. Različne raziskave so namreč pokazale, 

da so učitelji kljub istim kriterijem enako nalogo po nekaj mesecih ocenili drugače. Na to, 

kako učitelj ocenjuje, vpliva, kako strog je pri ocenjevanju, kakšen tip nalog je, trenutno 

počutje učenca in učitelja, učiteljeva simpatija idr. (Kodelja, 2000). Na ocenjevanje 

vpliva tudi odnos med učiteljem in razredom. Učitelji lahko pridne učence oz. razred 

ocenjujejo bolj blago kot težavne učence oz. razred. Pri notranjem ocenjevanju se lahko 

pojavi tudi napaka kontrasta. Drugega učenca po navadi ocenimo strožje, če zna veliko 

manj kot prvi učenec. Ta napaka se pojavlja predvsem pri ustnem spraševanju (Kovač 

idr., 2003b). 

 

Zunanje ocenjevanje poteka z nacionalnimi preizkusi znanja. Načrtujejo in ocenjujejo ga 

strokovnjaki, ki učencev ne poznajo. Ocenjevanje je tako pravičnejše. Žal pa pri 

zunanjem ocenjevanju včasih ni mogoče organizirati kompleksnejšega preverjanja, zato je 

nekatere standarde nemogoče preveriti (Kovač idr., 2003b). Cilji zunanjega ocenjevanja 

so razvijati objektivno samoocenjevanje znanja, omogočiti učencem enake izobraževalne 

možnosti, razvijati objektivnejše ocenjevanje, izboljšati kakovost pouka in učenja ter 

ugotavljati ustreznost učnih načrtov (Kovač idr., 2001). Zunanje ocenjevanje daje 

objektivnejše informacije o znanju učencev, izenačuje standarde v državi in ponudi 

učiteljem merilo, na podlagi katerega si lahko sestavijo svoj kriterij ocenjevanja. Učence 

spodbudi, da se naučijo celotno snov in jim da zunanjo motivacijo za učenje. Slaba stran 

zunanjega preverjanja in ocenjevanja pa je, da pozornost učencev usmeri le v učenje za 

test, da je to za učence lahko zelo stresno in da se povečuje tekmovalnost med učenci in 

med šolami. Pri zunanjem ocenjevanju je zagotovljeno načelo pravičnosti, ker vsi učenci 

rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji, zato so njihovi rezultati primerljivejši od 

rezultatov notranjega ocenjevanja (Kovač idr., 2003b). 

 

2.1.3 OCENJEVANJE PRI ŠPORTU 
O tem, ali naj se šport ocenjuje ali ne, so bile napisane številne razprave. Eden izmed 

zagovornikov proti ocenjevanju predmeta šport je Silvo Kristan. Pravi, da »številčno 

ocenjevanje šolske športne vzgoje ni v skladu z nameni tega vzgojno-izobraževalnega 

področja. /…/ Posebnost športne vzgoje zahteva posebno vzgojno-izobraževalno 

strategijo, katere del je tudi ocenjevanje oziroma neocenjevanje« (Kristan, 2000, 119). 

Pravi, da predmet šport ni klasičen predmet. Njegov namen je razbremeniti učence, ki ves 

pouk presedijo v klopeh. Na predmet naj bi gledali kot »higiensko-zdravstveno-razvojni 

minimum, s katerim mora šola zagotoviti, kolikor toliko normalne pogoje za skladen 

razvoj odraščajočega organizma« (Kristan, 2000, str. 119). Poudarja, da je namen 

predmeta ta, da bi učenci imeli šport radi in da bi se z njim redno ukvarjali vse življenje. 
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To naj bi učitelj dosegel z zanimivim poukom, s strategijo poučevanja in ne z 

ocenjevanjem. V primeru, da je učenec pri športu manj uspešen, dobi slabšo oceno. Slaba 

ocena pa verjetno ne bo pripomogla k temu, da bi imel ta učenec šport rad. Predmet šport 

se od ostalih predmetov razlikuje tudi po tem, da se ga doma skoraj ni mogoče učiti in 

tako učenec doma ne more poskrbeti za svoj napredek. Vadi in napreduje lahko večinoma 

le v šoli, pod strokovnim vodstvom učitelja, z ustreznim strokovnim varovanjem in z oz. 

na ustreznih pripomočkih. Ker se je znanja pri predmetu šport skoraj nemogoče naučiti 

doma oz. sam, Kristan poudarja, da »je ocena učenčevega napredka tudi ocena učitelja« 

(2000, str. 121). Planinšec (2003) pa poudarja, da se lahko učenci veliko športnega znanja 

naučijo tudi izven šole na interesnih dejavnostih ali če trenirajo kakšen šport. Seveda pa v 

to niso vključeni vsi učenci. Kristan pravi tudi to, da je ocena pri predmetu šport »v prvi 

vrsti ocena učenčevih podedovanih lastnosti in njemu lastnih različnosti« (2000, str. 121). 

Poleg krivičnosti ocenjevanja pa strokovnjaki izpostavljajo še en pomislek – 

ekonomičnost. Z ocenjevanjem naj bi »izgubili« veliko časa, kar pa V. Štemberger 

(2004a) zavrača. Učitelj bi moral namreč že na začetku šolskega leta predvideti, koliko ur 

bo namenil ocenjevanju.  

 

Kljub nestrinjanju nekaterih strokovnjakov, se danes predmet šport ocenjuje v vseh 9. 

razredih osnovne šole. V. Štemberger (2004a) je navedla naslednje razloge za 

ocenjevanje pri predmetu šport: 

 Predmet šport je del rednega predmetnika, zato si zasluži enako obravnavo kot 

ostali predmeti. 

 Z oceno preverimo, ali učenci dosegajo standarde znanja in kako uspešen je bil 

učitelj pri poučevanju. 

 Ocene so povratna informacija učitelju, ki jo uporabi za nadaljnje načrtovanje 

pouka. 

 

Pri ocenjevanju športa moramo še posebej ozavestiti, da ocenjujemo znanje učencev in ne 

njihovih sposobnosti, stališč, vedenja ipd. Znanje učencev predstavlja doseganje 

standardov znanja, ki so v učnem načrtu za šport opredeljeni za posamezno triletje 

(Kovač idr., 2003b). »Vrednotimo predvsem napredek v učenčevem gibalnem znanju ob 

upoštevanju individualnih sprememb v telesnem in gibalnem razvoju. Upoštevati je treba, 

da so otroci različni, saj so njihove značilnosti in sposobnosti odvisne od njihovih 

dispozicij, predhodnih izkušenj in družbenega okolja, v katerem živijo« (Kovač idr., 

2003a, str. 55). Zato je pomembno, da pouk diferenciramo in da učencem zastavimo 

individualne cilje (Kovač idr., 2003a). 

 

Pri športu so operativni cilji razdeljeni na štiri sklope (Kovač s sod, 2011, str. 9): 

 »telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 

 usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in 

odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih, 

 razumevanje pomena gibanja in športa, 

 oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa.«  

 

Dežman (2001) in Kovač s sodelavci (2001) poudarjajo, da znanje pokrivata le drugi in 

tretji sklop. Iz tega razloga pravijo, da ocenjujemo le ta dva sklopa, ostalo pa sodi v 

spremljavo. Znanja in sposobnosti pa ni tako lahko ločiti. »Vsako znanje, ki ga otrok 

usvoji, /…/ je vedno odraz njegovih sposobnosti (ne le gibalnih), truda, ki ga vloži za 

njegovo dosego, stališč, ki jih ima do obravnavane vsebine, in odnosa do dela« (Kovač 

idr., 2003b, str. 23). »Pri športni vzgoji torej ocenjujemo znanje (gibalno in teoretično), v 
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znanju pa se posredno zrcalijo tako otrokove sposobnosti, interes, domače delo, trud, 

odnos do dela, motivacija za delo … Le s takim načinom ocenjevanja se lahko ognemo 

očitkom o nepoštenem ocenjevanju športne vzgoje zaradi različnih izhodišč in možnosti 

posameznika« (Štemberger, 2004a, str. 61). 

 

Kovač s sodelavci (2003č) poudarjajo, da znanje pri športu niso le spretnosti, ampak »v 

ocenjevanje vključujemo tudi npr. učinkovitost izvedbe prvin v določenih situacijah, 

učenčeve strategije izbora prvin med tistimi, ki jih obvlada, znanje načrtovanja in 

izpeljave individualne vadbe, razumevanje določenih učinkov športa ipd.« (Kovač idr., 

2003č, str. 89, 90). Poleg gibalnega znanja tako preverjamo tudi teoretično znanje. 

Ocenjevanje teorije je pomembno, ker z njim osmislimo, zakaj nekaj delamo. Tako bodo 

učenci razumeli, kakšen je smisel športa (Štemberger, 2004a). 

 

Da bi bila ocena pri športu čim objektivnejša, moramo k preverjanju in ocenjevanju 

pristopiti celostno oz. holistično (Kovač, Jurak, Strel, 2003a). Učence moramo spremljati 

skozi celoten učni proces. Tako postopno zbiramo informacije o njihovem znanju, o 

gibalnih sposobnostih, o telesnih značilnostih, o napredovanju ipd. Te informacije 

dobimo z opazovanjem, kar je bolj subjektivno, in pa z merjenjem, ki je objektivnejši 

prikaz stanja. S temi informacijami učitelj ugotovi, kako učenci napredujejo, kako 

kakovosten je bil pouk in kaj morajo še utrditi (Kovač idr., 2003b).  

 

V. Štemberger (2000) spremljanje učencev deli na merjenje ter na opazovanje in 

opisovanje. Pri merjenju vsebin lahko v eni uri (npr. met žogice, skok v daljino) izmerimo 

vse učence. Dobljeni rezultat nam pokaže trenutno stanje. Po merjenju sledi nekaj šolskih 

ur pouka, zatem pa izvedemo ponovno merjenje, ki nam pokaže, kako so učenci 

napredovali.  

 
Preglednica 2: Deljenje spremljanja učencev (Štemberger, 2000, str. 278) 

 
 

V. Štemberger (2000) predlaga, da si v letno učno pripravo zapišemo ure za preverjanje in 

poleg njih napišemo tudi, na kakšen način bomo spremljali učence (merili, opisovali ali 

kombinirali merjenje in opisovanje). Za spremljanje pouka predlaga, da si vnaprej 

pripravimo »ček listo«, ki jo med spremljanjem dopolnjujemo. Včasih je treba za 

kakšnega učenca spremljavo napisati tudi po uri. Najbolje je, da to naredimo čim prej, ko 

so informacije še sveže. Učitelj ima lahko za spremljavo zvezek, v katerega vpisuje svoja 

opažanja in meritve ali pa ima za vsakega učenca posebej mapo, v katero vlaga meritve in 

opažanja. Učitelj da povratno informacijo ustno, med uro. 

 

Učitelj ima pri ocenjevanju predmeta šport težavo, ker nima izdelka, ki bi ga lahko ocenil, 

ker mora biti ocenjevanje ekonomično in ker mora skrbeti za varnost (Štemberger, 2014). 

Dežman (2001) poudarja, da je ocenjevanje pri predmetu šport nekoliko specifično, ker 

spremljava 

merjenje opazovanje, 
opisovanje 
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mora učitelj ocenjevati med poukom. To pomeni, da mora ocenjevati in nadzorovati, kako 

poteka pouk. Da se ne bi ohladili, morajo biti med poukom dejavni vsi učenci. Zato 

Dežman (2001) za ocenjevanje predlaga obhodno vadbo. Učitelj pripravi dejavnosti oz. 

gibalne naloge, ki so že utrjene in napiše naloge na vadbene kartončke. Ker so naloge že 

utrjene, navodila pa so zapisana, učenci dejavnosti izvajajo samostojno, učitelj pa se 

lahko osredotoči na ocenjevanje. V. Štemberger (2014) pa za ocenjevanje predlaga delo 

po postajah. Učitelj pripravi več postaj – na eni ocenjuje, na drugih pa učenci, ki čakajo 

na ocenjevanje, izvajajo športne dejavnosti. Učitelj mora imeti kljub ocenjevanju pogled 

na ostale postaje oz. na ostale učence. Koliko časa se skupina zadrži na postaji, kjer 

poteka ocenjevanje, ni določeno. Pomembno pa je, da se skupina premakne šele, ko so vsi 

ocenjeni.  

 

 
Slika 2: Ocenjevanje in vadba po postajah (Štemberger, 2014, str. 6) 

 

Ocenjevanje teoretičnega znanja Dežman (2001) predlaga v obliki kviza. Učitelj razdeli 

učence na 3–4 skupine. Vsakemu posamezniku razdeli liste z enakimi vprašanji. Učenci 

samostojno rešujejo vprašalnike. Vsak pravilni odgovor skupini prinese dodatno točko. 

Zmaga skupina, ki zbere največ točk (Dežman, 2001). 

 

Učitelji so pri notranjem ocenjevanju avtonomni. Vsak učitelj si pod pojmom znanje 

predstavlja nekaj svojega, ima svoje kriterije, svoje zahteve. Po ugotovitvah Državnega 

izpitnega centra (Kovač idr., 2003č) so bile v šolskem letu 2001/2002 statistične 

povezave med oceno notranjega in zunanjega ocenjevanja pri športu zelo šibke. 

Strokovnjaki so navedli nekaj razlogov, zakaj je prišlo do tega. Prvi razlog je, da se 

učitelji usmerijo predvsem na znanje tehnike, ne pa na uporabo znanja, strategij, 

načrtovanja v različnih situacijah, na teoretično znanje, ki ga opredeljuje učni načrt. 

Poudarjajo tudi, da naj bi učitelji ocene dobili le z merjenjem – s štoparico in pa z 

metrom. Rezultate učencev primerjajo z normami in določijo ocene. Eden izmed razlogov 

naj bi bil tudi ta, da učitelji v oceno vključijo tudi sodelovanje na neobveznih športnih 

tekmovanjih in dosežke športno-vzgojnega kartona, katerega namen je le povratna 

informacija učencu, staršem, učitelju in ostalim strokovnjakom. Nekateri učitelji pa dajejo 

pri športu boljše ocene in tako učencu višajo končno povprečje ter boljši učni uspeh 

(Kovač idr., 2003č). 

 

V 9. razredu osnovne šole je šport možno izbrati kot tretji izbirni predmet in tako se 

izvajata tudi zunanje preverjanje in ocenjevanje. Dobra stran zunanjega preverjanja in 

ocenjevanja je bolj poenoteno znanje učencev, slabost pa je, da se preverjajo le določene 
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vrste znanja. Zaradi same oblike zunanjega preverjanja in ocenjevanja se kompleksnejše 

znanje ne preverja. Prav tako se ne preverjajo vse vsebine iz učnega načrta (npr. plavanje, 

pohodništvo) in enega izmed glavnih ciljev športa – sodelovanje s sošolci. Da je ocena 

čim objektivnejša, se izvajajo le naloge, ki jih učenec lahko izvede sam (Kovač idr., 

2003b). 

 

Da bi bilo notranje ocenjevanje čim objektivnejše, so Kovač, Strel in Jurak (2003c, 

2003č) predstavili model notranjega ocenjevanja pri športni vzgoji. Sestavlja ga 5 

komponent, ki predstavljajo, na kaj moramo biti pri ocenjevanju športne vzgoje pozorni. 

1. Strukturni del ocene 

»Delo pri športni vzgoji poteka predvsem kot posredovanje, utrjevanje in 

preverjanje praktičnih gibalnih vsebin, zato je za razliko od drugih predmetov 

praktično preverjanje prevladujoče« (Kovač idr., 2003c, str. 29). V oceno 

vključimo tako gibalno znanje učenca kot tudi teoretično znanje učenca. V 

teoretično znanje vključimo tudi razlago sprememb v telesu in na gibalnem 

področju ter načrtovanje vadbe in njeno spremljanje. Na tak način v ocenjevanje 

vključimo tri sklope učnega načrta – »razumevanje sprememb v telesnem in 

gibalnem razvoju ter poznavanje vplivov športne vadbe nanje, usvajanje in 

izpopolnjevanje gibalnih znanj ter usvajanje teoretičnih vsebin« (Kovač idr., 

2003č, str. 91). Zaradi specifike predmeta je seveda najprimernejše praktično 

preverjanje in ocenjevanje. Pri tem ne smemo pozabiti na vsebine, ki so 

organizacijsko zahtevnejše – plavanje, smučanje, pohodništvo.  

2. Razmerje med posameznimi strukturnimi deli 

Za 1. in 2. triletje predlagajo, da gibalno znanje k oceni prispeva 80 %, teoretično 

znanje pa 20 %. V tretjem triletju pa naj bi gibalno znanje pripevalo 60–80 %, 

teoretično pa 20–40 % (10–20 % naj bi predstavljala teoretična znanja in znanja o 

športih, 10–20 % pa spremljanje svojega razvoja, načrtovanje in izvedba vadbe ter 

analiza sprememb). 

3. Načini preverjanja znanja 

Pri gibalnem znanju preverjamo in ocenjujemo »učenčevo tehnično in taktično 

znanje (spretnosti, veščine) ter predvsem uporabo znanja v različnih avtentičnih 

situacijah (športna igra, gimnastična sestava). Pri nekaterih športih (npr. atletika) 

je treba najti tudi ustrezno razmerje med prikazano tehniko in merljivim 

dosežkom« (Kovač idr., 2003č, str. 91). Izogibamo pa se nalogam, pri katerih 

merimo le čas oz. razdalje. 

Teoretično znanje preverjamo med vadbo. Če to ni mogoče, lahko znanje 

preverimo tudi z učnimi listi ali s testom, pri čemer vključimo različne tipe nalog, 

kot je povezovanje, dopolnjevanje, razvrščanje ipd.  

4. Kriteriji ocenjevanje znanja 

Kriteriji so razdeljeni na ocenjevalno lestvico (po navadi je petstopenjska), ki je 

dopolnjena z opisi. Opisi natančno opredelijo, kakšno znanje je treba pokazati za 

posamezno oceno. Kriteriji morajo biti jasni ter predstavljeni in razloženi 

učencem in staršem. 

5. Načini oblikovanja ocene 

Pri ocenjevanju iščemo učenčevo znanje. Učencu damo z oceno tudi povratno 

informacijo o njegovem znanju. Kovač s sod. (2003č, str. 97) predlagajo, da pri 

gibalnem znanju »preverimo in ocenimo znanje pri vseh športih; izmed npr. osmih 

športov upoštevamo pri končni oceni ocene iz petih športov, kjer je učenec 

najuspešnejši.« Za ocenjevanje teorije pa predlagajo, da »ocenimo splošno 

teoretično znanje, znanje posameznega športa in znanje s področja spremljanja, 
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načrtovanja in analiziranja svojega razvoja, /…/ pri čemer učencu ponudimo 

možnost izbire, iz česa bo pri posameznem delu ocenjen« ali da to »znanje le 

preverjamo, ocenimo pa učenčev samostojni izdelek (npr. plakat, seminarsko 

nalogo, sojenje na medrazrednem tekmovanju, pisanje zapisnika; organizacijo 

tekmovanj ipd.); izbor, iz česa ocenimo učenca, lahko prepustimo učencu« (Kovač 

s sod., 2003č, str. 98). 

 

Poleg modela ocenjevanja pa so Kovač, Strel in Jurak (2003c, 2003č) predstavili tudi 

temeljne pogoje, ki jih mora učitelj pri ocenjevanju izvesti, saj bo le tako to korektno in 

pravično. Učitelj mora: 

1. poznati in razumeti učni načrt – učne cilje in standarde; 

2. ugotoviti začetno stanje učencev (predznanje in sposobnosti); 

3. v letni učni pripravi natančno določiti cilje in standarde, ki jih bo obravnaval v 

tekočem šolskem letu; 

4. predstaviti kriterije znanja učencem; 

5. zastaviti realna pričakovanja glede ciljev in standardov; 

6. ustrezno načrtovati pouk – najprej predstavi snov, sledi utrjevanje, preverjanje 

in na koncu ocenjevanje; 

7. preverjati in ocenjevati le vsebine, ki so bile obravnavane pri pouku; 

8. preverjati različne vrste znanj; 

9. poznati različne tehnike preverjanja in ocenjevanja znanja; 

10. ocenjevati čim bolj ekonomično; 

11. ocenjevati čim objektivnejše; 

12. oblikovati oceno, ki bo spodbudna povratna informacija za učenca, starše in 

učitelja. 

 

2.2 NAČRTOVANJE  

Načrtovanje je ena izmed ključnih faz za kakovosten učni proces. »Vsak vzgojno-

izobraževalni proces temelji na ustreznem odnosu med (Kovač idr., 2003b, str. 24): 

 načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem; 

 načrtom poučevanja, strategijami učenja, preverjanjem znanja, povratnimi 

informacijami in naključnimi dejavniki; 

 uradnim načrtovanjem in prikritimi pričakovanji učitelja na eni in učenca na drugi 

strani; 

 vzgojno-izobraževalnim programom, sprejetim na nacionalni ravni, letnim 

načrtom dela, sprejetim na ravni institucije, učiteljevim učnim načrtom in 

dejansko izvedbo.«  

 

Načrtovanje je ključno za kakovostno ocenjevanje. Bergoč (2012, str. 224) poudarja, da 

moramo pri pripravi na ocenjevanje upoštevati naslednje:  

 »Učni načrt za športno vzgojo (2011) (cilji, učne vsebine, standardi znanja), ki 

daje usmeritve za ocenjevanje, ne pa zelo natančnih navodil. [...] 

 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanje učencev v 

devetletni osnovni šoli (Ur. list RS, št. 23/05), ki razmejuje preverjanje od 

ocenjevanja, določa vsebino in namen ter postopke, povezane z izpeljavo 

preverjanja in ocenjevanja. 

 Letna priprava učitelja, ki vsebuje učne vsebine, ki jih bo učitelj predelal, ter cilje 

in standarde znanja glede na vsebine. [...] 
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 Priprava na pouk učitelja, iz katere je razvidna faza učnega procesa, taksonomska 

opredelitev ciljev ter prevladujoče učne metode in oblike.«  

 

Načrtovanje ocenjevanja je predvideno tudi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju 

znanja ter napredovanje učencev v devetletni osnovni šoli (2013). V pravilniku je namreč 

zapisano, da mora učitelj zagotoviti javnost ocenjevanja. To pa poleg seznanitve staršev s 

predpisi o preverjanju in ocenjevanju, z ocenjevanjem pred celim razredom, s povratno 

informacijo o oceni in dosežkih zagotovi tudi tako, da učitelj učencem in staršem 

predstavi kriterije ocenjevanja in da določi, na kakšen način bo ocenjeval in kdaj bo 

ocenjeval (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanje učencev v 

devetletni osnovni šoli, 2013, 4. člen). Zadnji dve točki mora torej narediti že pred 

ocenjevanjem, kar pomeni, da mora ocenjevanje načrtovati. 

 

2.2.1 LETNA (UČNA) PRIPRAVA UČITELJA 
V prilogi Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli (2012) je določeno, da morajo učitelji 

voditi letno pripravo in sprotno pripravo na pouk. Letna učna priprava (kasneje LUP)
1
 

mora vsebovati razporeditev ciljev, standardov znanja ter vsebine učnega procesa in 

drugega strokovnega dela. Sprotna učna priprava pa mora vsebovati metode dela in 

vsebinsko pripravo na posamezno učno uro. Ministrstvo oblike priprav ne določa, učitelj 

pa jih mora hraniti še eno leto po zaključku šolskega leta. Za vsak predmet, ki ga poučuje, 

učitelj napiše eno LUP in toliko sprotnih priprav, kot je za ta predmet namenjenih šolskih 

ur. 

 

V LUP vključimo obseg dela. Opredelimo število šolskih ur, namenjenih za pouk tega 

predmeta in pa znanje in raven sposobnosti, ki naj bi jih učenci v šolskem letu dosegli. 

Zapišemo tudi, kako podrobno bomo obravnavali snov. Globina LUP je odvisna od 

»sposobnosti, znanja, interesa učencev, interesa učitelja, možnosti okolja, tradicije šole.« 

(Kovač idr., 2003d, str. 57) V LUP opredelimo tudi strukturo pouka – katere vsebine 

bomo obdelali, v kakšnem zaporedju si bodo sledile, kdaj bomo obravnavali novo snov, 

kdaj utrjevali, preverjali in ocenjevali …  

 

LUP učitelj napiše na podlagi veljavnega učnega načrta. Napiše jo za razred, ki ga 

poučuje. Če poučuje več oddelkov istega razreda, za vsak razred napiše svojo različico – 

ta je odvisna »od analize stanja gibalnih sposobnosti in stopnje usvojenosti športnih znanj 

posameznega oddelka pa tudi od posebnosti učencev« (Kovač idr., 2003d, str. 58). Pri 

pripravi LUP upošteva tudi »posebnosti šole in učencev, ki jih poučuje (materialni, 

kadrovski, geografski, podnebni pogoji, tradicija in interesi)« (prav tam). V učnem načrtu 

je zapisano, koliko ur je namenjenih za poučevanje posameznega predmeta. Koliko ur bo 

porabil za posamezno vsebino, je učiteljeva avtonomna odločitev.  

 

V. Štemberger (2014, str. 7) pravi, da učitelj pri pripravi letne učne priprave za šport 

»upošteva posebnosti učencev, njihov zdravstveni status, predhodno znanje, rezultate 

športno-vzgojnega kartona …«  

 

Kovač idr. (2003d) navajajo, da mora LUP za šport vsebovati: 

1. Število učencev v razredu  

Zapišemo, koliko je vseh učencev in koliko jih je po spolu. 

                                                           
1
 Namesto zapisa letna učna priprava bomo v nadaljevanju uporabljali kratico LUP. 
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2. Število ur 

Zapišemo število ur, namenjenih za redni pouk in za športne dneve. 

3. Analiza stanja razreda 

Ta vsebuje »športna znanja, telesne značilnosti, gibalni status, vedenjske 

posebnosti učencev, socialno klimo v razredu kot celoti, zdravstvene posebnosti 

učencev, dodatno vključevanje učencev v športne dejavnosti« (Kovač idr., 2003d, 

str. 59). Podatke o učencih učitelj dobi od učitelja, ki je učence poučeval 

predhodno leto. Lahko si pomaga tudi s športno-vzgojnim kartonom. Ta nam je 

lahko v pomoč tudi pri oceni telesnih značilnosti in pri analizi ravni gibalnih 

sposobnosti. Raven znanja »ocenimo glede na dosežene standarde znanja. 

Ugotovimo, ali kdo izrazito odstopa. Analiziramo tudi ocene posameznikov, 

zapisane v spričevalu« (Kovač idr., 2003d, str. 60). Kovač idr. (2003d) 

priporočajo, da, predvsem za gibalne sposobnosti, na začetku šolskega leta 

izvedemo preverjanje začetnega stanja.  

4. Cilji 

Cilji so zapisani v učnem načrtu, mi pa jih operacionaliziramo za svoj razred. 

Razdelimo jih v 4 skupine, ki določajo: »katere gibalne sposobnosti učencev naj 

predvsem razvijamo, katera praktična in teoretična znanja naj pridobijo ter kakšna 

stališča, navade in načine ravnanja naj si oblikujejo« (Kovač idr., 2003d, str. 59). 

Zapisani morajo biti konkretno, tako da jih lahko med letom preverimo, in v 

nedoločniku. 

5. Vsebine 

V LUP določimo gibalne in teoretične vsebine, zapisane v veljavnem učnem 

načrtu. Opredelimo približno število ur, ki jih bomo namenili za posamezen sklop 

in metodične enote. Posameznemu tematskemu sklopu namenimo 7–14 šolskih ur. 

Vsebine se lahko med seboj izmenjujejo – tematskega sklopa ne obravnavamo 

strnjeno 7–14 šolskih ur. Kdaj bomo obravnavali določeno vsebino, je odvisno od 

zasedenosti telovadnice, značilnosti tematskega sklopa (atletiko po navadi 

obravnavamo jeseni in spomladi) ter od datumov šolskih športnih tekmovanj. Pri 

vsebinah zapišemo mesec obravnave in kaj bomo obravnavali – praktična in 

teoretična znanja. Z njimi moramo doseči cilje, ki smo si jih zastavili v LUP. 

Zapišemo si lahko opombe, kaj si moramo za to obdobje pripraviti – plakate, učne 

liste, merilce, posebne naloge za učence …  

6. Standardi znanja  

Na koncu vsebin določimo še, katere standarde znanja bomo z obravnavo teh 

vsebin dosegli. Standarde določimo glede na znanje in sposobnosti učencev. 

Izbiramo jih iz standardov, ki so zapisani v učnem načrtu. 

7. Vrsta in način preverjanja in ocenjevanja 

Pri preverjanju in ocenjevanju določimo standarde in vsebine, ki jih bomo 

preverjali ter točne naloge in merila za ocenjevanje. »Naloge prilagodimo spolu, 

razvojnim značilnostim, predznanju in zmožnostim svojih učencev« (Kovač idr., 

2003d, str. 59). 
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2.2.2 NAČRTOVANJE PREDMETA ŠPORT 
Učiteljem učni načrt omogoča veliko svobode in avtonomije pri tem, katere vsebine, kdaj, 

kako poglobljeno, na kakšen način in koliko časa jih bodo obravnavali. »Učni načrt je 

temelj za pripravo učiteljevega letnega delovnega načrta in njegove letne priprave. Pri 

načrtovanju letne priprave upošteva posebnosti šole (materialne, kadrovske, geografske in 

podnebne razmere ter tradicija) in učencev, ki jih poučuje (biološki razvoj, interesi). 

Skladno z navodili učnega načrta se učitelj odloči, kolikšen del celotnega časa bo posvetil 

predstavljenim dejavnostim in vsebinam (časovna razporeditev skupnega števila ur)« 

(Kovač idr., 2011, str. 38). Kristan (2009) poudarja, da bi učni načrt »moral zagotoviti 

[...] vsebinsko vertikalno smotrno povezanost od 1. razreda osnovne šole do konca 

srednje šole. Zato mora učitelje obvezovati, hkrati pa je potreben strokovni dogovor, kje, 

kdaj in kako lahko učitelji glede na krajevne in druge posebnosti ponujajo vzgojno-

izobraževalne vsebine po lastnem izboru ter kje, kdaj in koliko lahko dajejo nekaterim 

vsebinam večji poudarek« (str. 102). Učni načrt s svojo odprtostjo učitelju omogoča večjo 

svobodo pri operacionalizaciji, izvedbi in razlagi učnih ciljev in vsebin. V. Štemberger 

(2005) poudarja, da bi bilo za bolj kakovostno načrtovanje morda smiselno »izboljšati 

sodelovanje s športnimi pedagogi ali poiskati kakšno drugo rešitev (morda v okviru 

permanentnega izobraževanja ali drugih oblik izobraževanja)« (str. 35). Poudarja, da je 

ravno faza načrtovanja ključna za kakovosten pouk športne vzgoje (prav tam). 

Kakovostno načrtovanje pouka je odvisno tudi od vključevanja otrok, njihove osebnosti v 

to. »Pri izdelavi letne učne priprave za športno vzgojo bi moral tako učitelj nujno 

upoštevati tudi posebnosti učencev, njihove gibalne in funkcionalne sposobnosti ter 

znanje, ki ga že imajo« (Štemberger, 2004b, str. 105). V. Štemberger (2004b) poudarja, 

da je njena raziskava pokazala, da učitelji pri načrtovanju ur športne vzgoje ne upoštevajo 

dosežkov učencev pri športno-vzgojnem kartonu in opisnih ocen. Ugotovila je (prav tam), 

da učitelji načrtovanja ur ne prilagajajo učencem (posebnosti, predznanje) in da priprave 

le prenašajo iz generacije na generacijo. Glede na raziskave V. Štemberger skrbi, da 

učitelji napišejo eno pripravo za vse oddelke posameznega razreda (npr. za vse 3. 

razrede). V primeru, da je to res, se individualne potrebe posameznikov ne upoštevajo, 

kar pomeni, da športna vzgoja ni kakovostno načrtovana. V učnem načrtu je poudarjeno, 

da morajo učitelji zaradi velikih telesnih in gibalnih razlik med učenci »sproti strokovno 

utemeljeno diferencirati in individualizirati učni proces – prilagajati zahtevnost 

praktičnim vsebinam ter razmerje med obsegom in intenzivnostjo obremenitve« (Kovač 

idr., 2011, str. 30). Zaradi velikih razlik med učenci tudi samo ocenjevanje ne more biti 

enako za vse, ampak mora biti individualizirano in diferencirano. Učitelj mora ves čas 

spremljati razvoj in napredek učencev. Le tako bo lahko ocenil »učenčevo gibalno znanje 

ob upoštevanju individualnih sprememb v telesnem in gibalnem razvoju« (Kovač idr., 

2011, str. 52). 

 

Eno pomembnejših izhodišč predmeta šport je zagotoviti uspešnost in motiviranost vseh 

učencev. Da bi to zagotovili, moramo učencem postaviti individualne cilje in standarde 

znanja, ki naj bi jih dosegli. Poleg razvijanja gibalnih in teoretičnih znanj ima predmet 

šport tudi druge pomembne naloge: razbremeniti učence od pouka, razvijati pozitivno 

samopodobo in pozitivne odnose med učenci ter razvijati pozitiven odnos do športa. Zato 

mora učitelj pouk načrtovati tako, da je učencem prijetno in zanimivo. Če so dejavnosti 

prelahke, jim bo dolgčas, če bodo prezahtevne, pa bodo izgubili voljo in gradili slabo 

samopodobo, ker bodo večkrat neuspešni. »Učitelj motivira otroke z ustrezno izbiro 

vsebin in postopkov, še posebno pa s spodbujanjem in vrednotenjem napredka 

posameznika. Osebni cilji učencev so različni in temeljijo na specifični storilnosti. Biti 

morajo taki, da so jih učenci zmožni doseči. Pri določanju osebnih ciljev se učitelj opira 
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na preverjanje športnih znanj in spremljanje sprememb v telesnih značilnostih in gibalnih 

sposobnostih učenca« (Kovač idr., 2003a, str. 48). Posebno pozornost je treba nameniti 

slabše gibalno sposobni učencem. Ti imajo večkrat povečano telesno težo, zato sta zanje 

gibanje in pozitiven odnos do športa še posebej pomembna. Izstopajo tudi učenci, ki jih je 

strah. To je po navadi povezano s preteklo negativno izkušnjo. Pouk je treba organizirati 

na igriv, prijeten način, tako da bo prilagojena za takega otroka, druge otroke pa 

spodbujati, da mu pri premagovanju strahu pomagajo (Kovač idr., 2003a). 

 

V učnem načrtu za športno vzgojo (2011) lahko zasledimo splošne cilje, ki učitelju 

predstavljajo usmeritve za poučevanje ter operativne cilje, ki »poudarjajo sozvočje med 

razvojem gibalnih sposobnosti, pridobivanjem raznovrstnih športnih znanj, spoznavnimi 

in psihosocialnimi razsežnostmi otroka« (Kovač, Jurak, Strel, 2003a, str. 50). Učni načrt 

za športno vzgojo (2011) je zaokrožen na triletja. Standardi znanja niso opredeljeni za 

posamezen razred, ker se učenci različno hitro razvijajo, ker v šolo pridejo z različnim 

predznanjem in ker so materialni pogoji za delo različni. »Izkušnje kažejo, da so med 

učenci velike razlike v telesni zgradbi in gibalni učinkovitosti. Neizogibno je, da se bodo 

nekateri naučili več in hitreje kot drugi in da bodo v nekaterih gibalnih nalogah 

učinkovitejši« (Kovač idr., 2011, str. 30).  

 

Učni načrt za športno vzgojo učitelju prepušča veliko avtonomije pri načrtovanju učnih 

vsebin, ki jih bo obravnaval in ocenjeval. Takšna odprtost učnega načrta lahko za 

izkušenega učitelja pomeni svobodo, za učitelja začetnika pa stisko. Zaradi pomanjkanja 

izkušenj ima učitelj začetnik lahko težave pri načrtovanju, katere standarde iz učnega 

načrta bo preverjal v posameznem razredu in na kakšnem nivoju. Standardi so v učnem 

načrtu za športno vzgojo zapisani zelo na široko, zato sem se odločila, da naredim 

raziskavo, kaj večina učiteljev obravnava in ocenjuje v prvih petih razredih pri športni 

vzgoji. Cilj raziskave je bil narediti pregled, ki bo v pomoč tako učiteljem začetnikom kot 

tudi ostalim učiteljem.  

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                         Urška Kovač, magistrsko delo 

 19 

 

3.0 CILJI RAZISKAVE 
 

 

V raziskavi smo preučevali ocenjevanje pri predmetu šport v 1. in 2. triletju. Namen 

raziskave je bil narediti pregled, kaj večina učiteljev ocenjuje v prvih petih razredih 

osnovne šole pri športu.  

 

Cilji magistrskega dela so: 

 ugotoviti, ali učitelji vedo, kako zapisanemu učnemu načrtu prirediti ocenjevanje; 

 ugotoviti, katere standarde znanj učitelji preverjajo in ocenjujejo v posameznih 

razredih znotraj 1. triletja; 

 ugotoviti, katere standarde znanj učitelji preverjajo in ocenjujejo v posameznih 

razredih znotraj 2. triletja. 

4.0 HIPOTEZE 
 

 

H 1: Predvidevamo, da večina učiteljev ne individualizira in diferencira ocenjevanja 

športne vzgoje. 

H 2: Predvidevamo, da več kot polovica učiteljev iste standarde znanja ocenjuje v enakih 

razredih. 

H 3: Predvidevamo, da na manj kot polovici osnovnih šol znotraj triletja ne ocenijo vseh 

standardov. 

5.0 METODE DELA 
 

 

V raziskavi smo uporabili teoretični raziskovalni pristop in deskriptivno metodo. Zaradi 

premajhnega vzorca osnovnih hipotez ne moremo posploševati na osnovno množico. 

 

5.1 Vzorec merjencev 

Za potrebe raziskave je bil izbran neslučajnostni, priložnostni vzorec. Vanj smo vključili 

102 letni učni pripravi za šport učiteljev razrednega pouka oz. standarde, ki jih učitelji 

preverjajo v prvih petih razredih. Od tega je bilo 22 letnih učnih priprav za 1. razred, 21 

priprav za 2. razred, 22 priprav za 3. razred, 19 priprav za 4. razred in 18 priprav za 5. 

razred. Naš cilj je bil od dvajsetih šol zbrati LUP vseh petih razredov, a nam je to uspelo 

le za devet šol. Zato smo LUP, zbrane od istih šol, razdelili na triletja (prvo in drugo). Od 

vseh zbranih LUP smo za vse tri razrede prvega triletja LUP zbrali od štirinajstih šol. 

Enako smo tudi za drugo triletje (za 4. in 5. razred) zbrali LUP od štirinajstih šol. 

 

5.2 Vzorec spremenljivk 

V raziskavi smo LUP razdelili na spremenljivke, ki zajemajo naslednja področja: 

1. naravne oblike gibanja, 

2. atletska abeceda oz. atletika, 

3. gimnastična abeceda oz. gimnastika z ritmično izraznostjo, 

4. plesne igre oz. ples, 

5. igre z žogo oz. male športne igre, 

6. plavalna abeceda oz. plavanje in nekatere vodne dejavnosti, 

7. pohodništvo, 

8. zimske dejavnosti oz. smučanje in nekatere zimske dejavnosti. 
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5.3 Organizacija meritev 

LUP za šport smo zbirali aprila in maja 2016. Pridobili smo jih na osnovnih šolah, ki so 

bile pripravljene sodelovati v raziskavi, nekaj letnih učnih priprav pa smo pridobili tudi s 

spletnih strani osnovnih šol. 

 

5.3 Metode obdelave podatkov 

Podatke smo razdelili po sklopih, tako kot so pri športu razdeljeni standardi. Obdelali smo 

jih po metodah osnovne statistike – izračunali smo frekvenco pojavljanja ocenjevanja 

posameznega standarda in to prikazali tudi z odstotki. Za boljši pregled smo rezultate 

prikazali tudi v preglednicah.  

6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA  
 

V nadaljevanju predstavljamo podatke, ki smo jih dobili z analizo LUP za šport. 

Predstavili smo jih ločeno po triletjih. Znotraj triletja smo rezultate najprej predstavili za 

vsak razred posebej, za lažjo preglednost pa smo na koncu triletja naredili še povzetek in 

komentar ugotovitev. Znotraj vseh LUP, ki smo jih zbrali, smo od 14 šol zbrali LUP za 

celotno prvo triletje ter od 14 šol LUP za drugo triletje (4. in 5. razred).  

 

6.1 PRVO TRILETJE 

6.1.1 PRVI RAZRED 

V prvem razredu pri naravnih oblikah gibanja v vseh 22 LUP zasledimo ocenjevanje 

standarda, učenec sproščeno in skladno izvaja naravne oblike gibanja. Standard se 

prvemu razredu prilagaja tako, da se ocenjuje osnovna oblika gibanja, kot so hoja, tek, 

poskoki, plazenje, lazenje in plezanje. Mislimo, da tudi nošenje, kotaljenje, valjanje in 

potiskanje za prvošolce ne bi bilo pretežko, a bi bilo količinsko tega preveč. Ta gibanja se 

ocenjujejo v drugem in tretjem razredu. V kar 90,91 % LUP je načrtovano ocenjevanje 

standarda, učenec upošteva pravila izbranih elementarnih in moštvenih iger ter športnega 

obnašanja, vendar različno zahtevno. V 85,00 % se ta standard ocenjuje na nivoju, ali 

učenec razume in upošteva pravila preprostih elementarnih iger ter športnega obnašanja, v 

15,00 % pa se poleg razumevanja in upoštevanja elementarnih iger ocenjujeta tudi 

razumevanje in upoštevanje pravil moštvenih iger. Ocenjevanje moštvenih iger v prvem 

razredu je nesmisel, ker se učenci v prvem razredu šele spoznavajo z elementarnimi 

igrami. Moštvene igre so že zahtevnejše. Zahtevajo več timskega dela, koordinacije, 

razmišljanja, strategij. Vse to so veščine, ki jih je treba uriti dlje časa. V prvem razredu se 

v nobeni LUP ne ocenjuje standard, učenec varno izvaja zahtevnejše gibalne naloge, 

skladno z navodili, se pa v 18,18 % LUP ocenjuje minimalni standard, učenec varno 

izvaja enostavnejše gibalne naloge, skladno z navodili. Mislimo, da je za prvi razred to 

primerno, v drugem oz. tretjem pa se lahko ocenjujejo zahtevnejše gibalne naloge. 

Zanimivo je to, da smo v nekaterih LUP zasledili standarde, ki v učnem načrtu niso 

opredeljeni kot standardi, ki jih morajo učenci dosegati na koncu prvega triletja. Tako se 

v 36,36 % LUP ocenjuje standard, učenec pozna in uporablja (primerna) športna oblačila 

in obutev. Poznavanje športnih oblačil in obutev sodi v oceno, medtem ko uporaba 

športne opreme in obutve sodi v spremljavo. V LUP lahko zasledimo tudi ocenjevanje 

standardov, učenec pozna in upošteva osnovna pravila varnosti na igrišču/v telovadnici 

(27,27 %) ter učenec pozna osnovne položaje telesa, rok in nog (36,36 %). Z 

ocenjevanjem zadnjega standarda učenci že v prvem razredu ozavestijo izraze o osnovnih 
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položajih telesa, rok in nog. Ker se učenci z njimi srečajo prvič, bi bilo ocenjevanje teh 

izrazov smiselno v drugi polovici šolskega leta.  
 

Preglednica 3: Ocenjevanje standardov sklopa naravne oblike gibanje v 1. razredu. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

NARAVNE 

OBLIKE 

GIBANJA 

Učenec
2
 sproščeno in skladno izvaja naravne oblike.

3
 22 100 

Učenec upošteva pravila izbranih elementarnih in moštvenih 

iger ter športnega obnašanja. 

20 90,91 

 Učenec varno izvaja enostavne gibalne naloge.
4
 4 18,18 

 Učenec varno izvaja zahtevnejše gibalne naloge, skladno z 

navodili. 

0 0 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Ena izmed pogosteje ocenjenih standardov pri atletski abecedi je, učenec pravilno vrže 

žogico ali žvižgača z eno roko z mesta in z zaletom (86,36 %). V večini se pri tem 

standardu ocenjuje met žogice z mesta v daljino in mirujoče cilje (81,82 %). Z različno 

stopnjo zahtevnosti je ocenjevanje standarda, učenec glede na svoje sposobnosti preskoči 

določeno višino in razdaljo s sonožnim odrivom z mesta in z enonožnim odrivom s 

kratkim zaletom, načrtovano v več kot polovici LUP (77,27). V prvem razredu lahko 

zasledimo tako ocenjevanje skoka v daljino kot tudi v višino. V več kot polovici LUP se 

ocenjuje skok v daljino z mesta s sonožnim odrivom (72,73 %), od tega pa je v le dveh 

LUP načrtovano tudi ocenjevanje sonožnega doskoka. Ocenjevanje skoka v višino z 

mesta s sonožnim odrivom je načrtovano le v tretjini LUP (36,36 %). Ocenjevanje skoka 

v višino oz. daljino z zaletom in enonožnim odrivom je načrtovano le v petih LUP. Skok 

v daljino oz. višino z enonožnim odrivom je sestavljen iz več komponent. Pomembno je, 

da učenci utrdijo najosnovnejšo fazo (odriv z mesta), ki jo bodo naslednje leto nadgradili. 

Zato mislimo, da je skok v daljino in višino z mesta dovolj za prvi razred. V LUP se 

standardi, učenec skladno in sproščeno teče (81,82 %); učenec neprekinjeno teče 5 minut 

v pogovornem tempu (47,62 %) ter učenec na znak hitro steče z visokega starta (42,86 

%), pri ocenjevanju zelo prepletajo. Ti trije standardi se ocenjujejo v večini LUP, a na 

različnih nivojih. Ocenjujeta se predvsem skladnost in sproščenost teka brez prekinitev na 

daljšo razdaljo (36,36 %) ter sproščenost in koordiniranost teka na krajšo razdaljo z 

visokega starta (31,81 %). V nekaterih LUP je trajanje teka omejeno s časom (5 min) ali 

dolžino teka (600 m). V prvem razredu se nam zdi najbolj smiselno ocenjevati minimalni 

standard, učenec neprekinjeno teče in hodi 5 minut, ki se ocenjuje le v eni LUP. Za 

ocenjevanje teka v prvem razredu bi se nam zdelo najbolj smiselno, da učenec v 

pogovornem tempu neprekinjeno teče 3 minute. Če učencu omogočimo kombinacijo s 

hojo (in te ne omejimo), lahko večino časa prehodi.  

Standard, učenec soročno vrže žogo izpred prsi v daljino in cilj, je ocenjen v le štirih LUP 

(18,18 %). Ta standard bi v prvem razredu pogosteje ocenjevali, ker je zelo osnoven.  

Tudi standard, učenec pozna osnovne atletske pojme, je ocenjen v le štirih LUP. Ta 

standard bi lahko ocenjevali pogosteje. V prvem razredu se učenci spoznajo z osnovnimi 

izrazi, ki jih v naslednjih razredih samo nadgrajujejo in dopolnjujejo. 

 

 

                                                           
2
 Uporabljali bomo moško obliko, ki pa velja tako za deklice kot za dečke. 

3
 Z vijolično barvo so zapisani standardi, ki so neposredno opredeljeni v učnem načrtu za posamezno 

triletje. Ostali standardi so zapisani tako, kot so jih zapisali učitelji. 
4
 Krepko so zapisani standardi, ki so v učnem načrtu opredeljeni kot minimalni standardi. 
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Preglednica 4: Ocenjevanje standardov sklopa atletska abeceda v 1. razredu. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

ATLETSKA 

ABECEDA 

Učenec pravilno vrže žogico ali žvižgača z eno roko z mesta in 

z zaletom.
5
 

19 86,36 

Učenec meče žogico z mesta v daljino in mirujoče cilje. 18 81,82 

Učenec skladno in sproščeno teče. 18 81,82 

Učenec neprekinjeno teče 5 minut v pogovornem tempu 10 47,62 

Učenec na znak hitro steče z visokega starta. 9 42,86 

Učenec skladno in sproščeno teče brez prekinitev na daljšo 

razdaljo. 

8 36,36 

Učenec sproščeno in koordinirano teče na krajše razdalje iz 

visokega starta. 

7 31,81 

Učenec glede na svoje sposobnosti preskoči določeno višino 

in razdaljo s sonožnim odrivom z mesta in z enonožnim 

odrivom s kratkim zaletom. 

17 77,27 

Učenec izvede skok v daljino z mesta s sonožnim odrivom. 14 63,64 

Učenec izvede skok v višino z mesta s sonožnim odrivom. 7 31,81 

Učenec s kratkim zaletom izvede skok v daljino z enonožnim 

odrivom. 

5 22,73 

Učenec s kratkim zaletom izvede skok v višino z enonožnim 

odrivom. 

5 22,73 

 Učenec soročno vrže žogo izpred prsi v daljino in cilj. 4 18,18 

Učenec pozna osnovne atletske pojme. 4 18,18 

Učenec neprekinjeno teče in hodi 5 minut.
6
 1 4,55 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Pri gimnastični abecedi je v več kot polovici LUP načrtovano ocenjevanje standardov, 

učenec samostojno naredi preval naprej (63,64 %); izvede stojo na lopaticah (59,09 %) in 

pleza po različnih plezalih (59,09 %). To so manj zahtevne gimnastične prvine, ki so jih 

učenci v prvem razredu zmožni izvesti samostojno. 

V več kot polovici LUP (81,82 %) je načrtovano tudi ocenjevanje standarda, učenec plazi, 

lazi, hodi in skače po ožji površini (nizki gredi). Najpogostejši nivo zahtevnosti 

ocenjevanja tega standarda je, učenec hodi in skače po ožji površini – klopi (45,45 %). 

Smiselno je, da ta standard najprej ocenjujejo na klopi. Glede na to, da je klop širša od 

grede, bi lahko v prvem razredu na klopi ocenjevali tako hojo in skakanje kot tudi 

plazenje in lazenje.  

V manj kot polovici LUP je v 1. razredu načrtovano ocenjevanje standardov, učenec 

pravilno izvaja osnovne gimnastične vaje (36,36 %); tekoče in varno izvede preval nazaj 

po strmini (13,64 %); naskoči v oporo čepno na skrinjo vzdolž (27,27 %) in sonožno 

preskakuje kolebnico (31,82 %). Ti standardi so koordinacijo zahtevnejši, zato bi jih bilo 

smiselno ocenjevati v drugem razredu oz. znižati standarde. Standard, učenec upošteva 

izraze, povezane s položaji telesa in smerjo gibanja v prostoru, se ocenjuje v 22,73 % 

LUP. Tudi pri gimnastični abecedi se v zelo malo LUP načrtuje ocenjevanje teorije. Se pa 

v skoraj polovici LUP ocenjuje standard, učenec pravilno ravna z različnimi športnimi 

orodji in pripomočki, jih prepozna in imenuje. Ta standard v učnem načrtu ni neposredno 

                                                           
5
 Z vijolično barvo so zapisani standardi, ki so neposredno opredeljeni v učnem načrtu za posamezno 

triletje. Ostali standardi so zapisani tako, kot so jih zapisali učitelji. 
6
 Krepko so zapisani standardi, ki so v učnem načrtu opredeljeni kot minimalni standardi. 
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opredeljen za prvo triletje. Zanimivo je, da nekaj učiteljev ocenjuje ta standard glede na 

to, da se, glede na rezultate raziskave, v prvem razredu ocenjuje zelo malo teorije. 
Preglednica 5: Ocenjevanje standardov sklopa gimnastična abeceda v 1. razredu. 

  STANDARDI  SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

GIMNASTIČNA 

ABECEDA 

 

 

Učenec se plazi in lazi, hodi in skače po ožji površini 

(nizka gred).
7
 

18 81,82 

Učenec hodi in skače po ožji površini – klopi. 10 45,45 

Učenec samostojno preskakuje klop/gred z oporo rok. 7 31,81 

Učenec tekoče in varno izvede preval naprej. 14 63,64 

Učenec tekoče in varno izvede stojo na lopaticah.  13 59,09 

Učenec pleza po različnih plezalih (zviralnik, žrd idr.). 13 59,09 

 Učenec pravilno izvaja osnovne gimnastične vaje. 8 36,36 

 Učenec sonožno preskakuje kolebnico. 7 31,82 

 Učenec večkrat preskoči kolebnico. 7 31,82 

 Učenec naskoči v oporo čepno na skrinjo vzdolž. 6 27,27 

 Učenec upošteva izraze, povezane s položaji telesa in 

smerjo gibanja v prostoru. 

5 22,73 

Učenec tekoče in varno izvede preval nazaj po strmini. 3 13,64 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 
 

Pri plesnih igrah je ocenjevanje najmanj enotno. V večini LUP (90,90 %), vključenih v 

raziskavo, se ocenjuje standard, učenec pozna rajalne igre, zapleše 3 otroške plese in 5 

preprostih ljudskih plesov, a so standardi različno zahtevni. Najpogostejši nivo 

ocenjevanja je, kako učenec zapleše preproste otroške plese in kako se pri tem ritmično 

giba (13,63 %); ocenjevanje 3 preprostih plesov (13,63 %); kako skladno in sproščeno 

učenec zapleše 2 otroška plesa (13,63 %) in kako dobro učenec pozna rajalne igre ter 

kako zapleše preproste otroške plese (13,63 %). Pri plesu lahko opazimo širok razpon 

meril, namenjenih za ocenjevanje. Nekateri učenci morajo le poznati rajalne igre in se 

vanje vključiti, drugi pa morajo zaplesati 1–3 plese (preproste, otroške, ljudske).  

V več kot polovici LUP (54,55 %) se ocenjuje standard, učenec samostojno gibalno 

ustvarja na različne teme. V prvem razredu se od učencev še ne pričakuje, da bi 

samostojno ustvarjali. Učenci predvsem posnemajo predmete, pojave in pojme v naravi 

(31,81 %). 

V manj kot polovici LUP je načrtovano ocenjevanje standardov, učenec se giblje na 

mestu in v prostoru v različnih smereh v enostavnem in sestavljenem ritmu (22,73 %) in 

izvaja gibe ob raznovrstni glasbeni spremljavi in učenec samostojno gibalno ustvarja na 

različne teme (22,73 %). Za ocenjevanje zadnjega se uporablja nižji nivo standarda, 

učenec izvaja preprostejša gibanja ob glasbeni spremljavi.  

 
Preglednica 6: Ocenjevanje standardov sklopa plesne igre v 1. razredu. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

PLESNE IGRE Učenec pozna rajalne igre, zapleše tri otroške plese in pet 

preprostih ljudskih plesov.
8
 

20 90,90 

Učenec samostojno gibalno ustvarja na različne teme.  12 54,55 

Učenec posnema predmete, pojave in pojme v naravi. 7 31,81 

                                                           
 

7,
 
8
 Z vijolično barvo so zapisani standardi, ki so neposredno opredeljeni v učnem načrtu za posamezno 

triletje. Ostali standardi so zapisani tako, kot so jih zapisali učitelji. 
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Učenec se giblje na mestu in v prostoru v različnih smereh 

v enostavnem in sestavljenem ritmu. 

5 22,73 

 Učenec izvaja gibe ob raznovrstni glasbeni spremljavi. 5 22,73 

 Učenec izvaja preprostejša gibanja ob glasbeni spremljavi. 5 22,73 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 
 

Pri igrah z žogo je v večini LUP po različnih nivojih načrtovano ocenjevanje standardov, 

učenec z roko, nogo ali palico vodi in podaja žogo na različne načine (95,24 %) ter z 

rokama lovi in z nogo ustavlja žogo (71,43 %). Najpogosteje (45,45 %) se ocenjujeta 

vodenje in podajanje žoge z eno roko. V 68,18 % LUP se ocenjujeta podajanje in 

lovljenje žoge na različne načine (na mestu, v paru, v gibanju, z eno roko in soročno). 

Podajanje, lovljenje in vodenje žoge so najosnovnejša gibanja z žogo. Ocenjevanje ostalih 

standardov sklopa igre z žogo je načrtovano v manj kot polovici LUP: učenec z 

roko/rokama, nogo, palico ali loparjem zadeva različne cilje (22,73 %); nadzorovano 

odbija lahko žogo (9,09 %) in se vključuje v izbrane elementarne igre in male moštvene 

igre z žogo in upošteva njihova pravila (45,45 %). Zadnji standard se v večini ocenjuje na 

nivoju, učenec se vključuje v izbrane elementarne igre z žogo in upošteva njihova pravila. 

Vključevanje v moštvene igre za prvi razred ni primerno zaradi prevelike miselne 

zahtevnosti in poznavanja pravil moštvenih iger. 

 
Preglednica 7: Ocenjevanje standardov sklopa igre z žogo v 1. razredu. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

IGRE Z 

ŽOGO 

 

Učenec z roko, nogo ali palico vodi in podaja žogo na različne 

načine.
9
 

20 95,24 

Učenec z rokami lovi in z nogo ustavlja žogo. 15 71,43 

Učenec z eno roko vodi in podaja žogo. 10 45,45 

Učenec podaja in lovi žogo. 15 68,18 

Učenec se vključuje v izbrane elementarne in male moštvene igre z 

žogo in upošteva njihova pravila. 

10 45,45 

 Učenec se vključuje v izbrane elementarne igre z žogo in upošteva 

njihova pravila. 

7 31,81 

 Učenec z roko/rokama, nogo, palico ali loparjem zadeva različne 

cilje. 

5 22,73 

Učenec odbija balon.
10

 3 13,64 

Učenec nadzorovano odbija lahko žogo. 2 9,09 

Z roko/rokama, nogo, palico ali loparjem zadeva mirujoče cilje. 1 4,55 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Plavalna abeceda v prvem razredu ni obvezna vsebina. Te standarde lahko v prvem 

razredu dosegajo tiste »šole, ki imajo pogoje, in šole, ki izpeljejo tečaj privajanja na 

vodo« (Učni načrt za športno vzgojo, 2011, str. 13). Zato je zanimivo, da je v več kot 

polovici LUP (54,55 %) ocenjen standard, učenec je prilagojen na vodo in v izbrani 

tehniki preplava 25 m. V 27,27 % LUP se pri tem standardu ocenjuje prilagojenost na 

vodo in ali učenec preplava 15 m, v 13,36 % LUP pa se ocenjuje, ali učenec preplava 25 

m v izbrani tehniki. Ocenjevanje standarda, učenec pozna nevarnosti v vodi, na kopališču 

upošteva varnostna in higienska pravila pa je načrtovano v 36,36 % LUP.  
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Preglednica 8: Ocenjevanje standardov sklopa plavalna abeceda v 1. razredu. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

PLAVALNA 

ABECEDA 

Učenec je prilagojen na vodo in v izbrani tehniki preplava 

25 m.
11

 

12 54,55 

Učenec je prilagojen na vodo in preplava 15 m. 6 27,27 

Učenec pozna nevarnosti v vodi. Na kopališču upošteva 

varnostna in higienska pravila. 

8 36,36 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

V zelo malo LUP je predvideno ocenjevanje pohodništva. V 31,82 % LUP se ocenjuje 

standard, učenec je sposoben hoditi 3 ure s krajšimi postanki, od tega v 5 LUP (22,73 %) 

ocenjujejo po merilu, učenec je sposoben hoditi 2 uri s krajšimi postanki. V manj kot 

polovici LUP (36,36 %) se ocenjuje standard, učenec pozna osnovno pohodniško opremo 

in upošteva pravila varne hoje ter gibanje po označeni poti.  

 
Preglednica 9: Ocenjevanje standardov sklopa pohodništvo v 1. razredu.  

  STANDARD SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

POHODNIŠTVO Učenec pozna osnovno pohodniško opremo in upošteva 

pravila varne hoje ter gibanje po označeni poti.
12

 

8 36,36 

Učenec je sposoben hoditi tri ure s krajšimi postanki. 7 31,82 

Učenec je sposoben hoditi dve uri s krajšimi postanki. 5 22,73 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Zimske dejavnosti se v prvem razredu skoraj ne ocenjujejo. Le v eni LUP je načrtovano 

ocenjevanje drsanja (odriv in drsanje na obeh ter na eni nogi ter ustavljanje).  
 

6.1.2 DRUGI RAZRED 

Tako kot v prvem je tudi v drugem razredu v več kot polovici LUP za šport načrtovano 

ocenjevanje standarda, učenec sproščeno in skladno izvaja naravne oblike gibanja (95,24 

%). V prvem razredu se pri tem standardu ocenjujejo hoja, tek, poskoki, plazenje, lazenje 

in plezanje, v drugem razredu pa se poleg teh gibanj ocenjujejo še valjanje, nošenje, 

kotaljenje in potiskanje. Tudi ocenjevanje standarda, učenec upošteva pravila izbranih 

elementarnih in moštvenih iger ter športnega obnašanja je načrtovano v več kot polovici 

LUP (85,71 %). Ocenjuje se na nivoju, učenec pozna in upošteva pravila elementarnih in 

drugih iger ter športnega obnašanja. V manj kot polovici LUP pa je načrtovano 

ocenjevanje standarda, učenec varno izvaja zahtevnejše gibalne naloge, skladno z 

navodili (33,33 %). V primerjavi s prvim razredom se v drugem ne ocenjujejo več 

enostavnejše gibalne naloge (minimalni standard), ampak zahtevnejše.  

Tudi v drugem razredu se v več kot polovici LUP načrtuje ocenjevanje uporabe in 

poznavanja športnih oblačil in obutev (71,43 %). To je še enkrat več kot v prvem razredu. 

Kot je bilo že povedano, uporaba športnih oblačil in obutve ne sodi v oceno, ampak v 

spremljavo. 
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Preglednica 10: Ocenjevanje standardov sklopa naravne oblike gibanje v 2. razredu. 

 STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

NARAVNE 

OBLIKE 

GIBANJA 

Učenec sproščeno in skladno izvaja naravne oblike gibanja.
13

 20 95,24 

Učenec upošteva pravila izbranih elementarnih in moštvenih 

iger ter športnega obnašanja. 

18 85,71 

Učenec varno izvaja zahtevnejše gibalne naloge, skladno z 

navodili. 

7 33,33 

Učenec varno izvaja enostavnejše gibalne naloge, skladno z 

navodili.
14

 

1 4,76 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Pri atletski abecedi se v drugem razredu najpogosteje ocenjuje standard, učenec glede na 

svoje sposobnosti preskoči določeno višino in razdaljo s sonožnim odrivom z mesta in z 

enonožnim odrivom s kratkim zaletom (90,48 %). Najpogosteje se ta standard ocenjuje 

tako, da učenec izvede skok v daljino z mesta s sonožnim odrivom (71,43 %). Skoraj 

enako pogosto pa se ta standard ocenjuje tudi tako, da učenec izvede skok v višino z 

mesta s sonožnim odrivom (42,86 %); da s kratkim zaletom izvede skok v višino z 

enonožnim odrivom (42,86 %) in da s kratkim zaletom izvede skok v daljino z 

enonožnim odrivom (38,10 %). Skok z mesa v daljino in višino se ocenjuje približno 

enako pogosto kot v prvem razredu, pogosteje pa se ocenjujeta oba skoka s kratkim 

zaletom.  

Naslednji, najpogosteje ocenjen, standard je, učenec pravilno vrže žogico ali žvižgača z 

eno roko z mesta in z zaletom (80,95 %). Najpogosteje ocenjen nivo tega standarda je v 

drugem razredu met žogice z mesta v daljino in mirujoče cilje (47,62 %). V 14,29 % LUP 

lahko še vedno zasledimo ocenjevanje meta žvižgača, prav tako v 14,29 % LUP pa lahko 

zasledimo tudi ocenjevanje pravilnega meta žogice z mesta in z zaletom. Zadnji nivo bi 

lahko ocenjevali v tretjem razredu, ko bo snov še bolj utrjena.  

Standarda, učenec skladno in sproščeno teče ter učenec neprekinjeno teče 5 minut v 

pogovornem tempu, se v vseh LUP pri ocenjevanju prepletata. Oba se v povprečju 

ocenjujeta v 80,95 % LUP. Najpogostejša nivoja ocenjevanje za ta dva standarda sta 

sproščen in koordiniran tek 5 min (42,86 %) ter skladen in sproščen tek brez prekinitev na 

daljšo razdaljo (28,57 %). Da bi stopnjevali nivo ocenjevanja iz prvega razreda, bi v 

drugem predlagali ocenjevanje minimalnega standarda, učenec neprekinjeno teče in hodi 

5 minut.  

V drugem razredu v manj kot polovici LUP zasledimo ocenjevanje standarda, učenec 

pozna osnovne atletske pojme (38,10 %). V primerjavi s prvim razredom se ta standard 

ocenjuje dvakrat bolj pogosto. Najpogosteje se ocenjujeta poznavanje in pravilna izvedba 

osnovnih položajev telesa, rok in nog (38,10 %); poznavanje pojmov ročenja, noženja in 

klonov (33,33 %) ter poimenovanje osnovnih položajev: stoja, sed, čep, klek, vesa, opora 

(28,57 %). 

Najmanj sta v drugem razredu ocenjena standarda, učenec na znak hitro steče z visokega 

starta (28,57 %) in učenec soročno vrže žogo izpred prsi v daljino in cilj (19,05 %).  
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Preglednica 11: Ocenjevanje standardov sklopa atletska abeceda v 2. razredu. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

ATLETSKA  

ABECEDA 

Učenec glede na svoje sposobnosti preskoči določeno višino in 

razdaljo s sonožnim odrivom z mesta in z enonožnim odrivom s 

kratkim zaletom.
15

 

19 90,48 

Učenec izvede skok v daljino z mesta s sonožnim odrivom. 15 71,43 

Učenec izvede skok v višino z mesta s sonožnim odrivom. 9 42,86 

Učenec s kratkim zaletom izvede skok v višino z enonožnim 

odrivom. 

9 42,86 

Učenec s kratkim zaletom izvede skok v daljino z enonožnim 

odrivom. 

8 38,10 

Učenec pravilno vrže žogico ali žvižgača z eno roko z mesta in z 

zaletom. 

17 80,95 

Učenec meče žogico z mesta v daljino in mirujoče cilje. 10 47,62 

Učenec skladno in sproščeno teče. 17 80,95 

Učenec neprekinjeno teče 5 minut v pogovornem tempu. 17 80,95 

Učenec sproščeno in koordinirano teče. (5 min) 9 42,86 

Učenec skladno in sproščeno teče brez prekinitev na daljšo 

razdaljo. 

6 28,57 

Učenec pozna osnovne atletske pojme. 8 38,10 

Učenec pozna in pravilno izvede osnovne položaje telesa, rok in 

nog (stoja, leža, sed, čep, klek, opora, predklon, zaklon, odklon, 

predročenje, zaročenje, odročenje, vzročenje, priročenje, 

izpadni korak naprej in v stran, razkorak, leža trebušno, hrbtno 

in bočno). 

8 38,10 

Učenec pozna pojme ročiti (predročiti, odročiti, zaročiti, 

vzročiti, priročiti), nožiti (prednožiti, odnožiti, zanožiti, 

raznožiti), kloniti (predkloniti, odkloniti, zakloniti). 

7 33,33 

Učenec poimenuje osnovne položaje: stoja, sed, čep, klek, vesa, 

opora. 

6 28,57 

Učenec na znak hitro steče z visokega starta.  6 28,57 

Učenec soročno vrže žogo izpred prsi v daljino in cilj. 4 19,05 

 Neprekinjeno teče in hodi 5 minut.
16

 1 4,76 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Največ razlik pri ocenjevanju je med prvim in drugim razredom pri gimnastični abecedi. 

V večini LUP lahko zasledimo ocenjevanje standardov, učenec tekoče in varno izvede 

preval naprej (95,24 %) ter učenec se plazi in lazi, hodi in skače po ožji površini (85,71 

%). Pri zadnjem se najpogosteje ocenjuje, hojo po nizki gredi (33,33 %), hojo po nizki 

gredi ali klopi s sonožnim obratom in poljubnim seskokom (28,57 %) in samostojno 

preskakovanje klopi/grede z oporo rok (23,81 %). Standardi so v primerjavi s prvim 

razredom ustrezno zahtevnejši.  

Največji naskok pa je pri ocenjevanju dveh standardov. Prvi je, učenec naskoči v oporo 

čepno na skrinjo vzdolž (85,71 %). Stopnja zahtevnosti ocenjevanja tega standarda je 

naskok na skrinjo v oporo klečno ali čepno, visoko 100 cm. Naskok klečno na skrinjo je 

za izvedbo lažji, a je kljub temu bolje učence takoj navajati na naskok čepno. Drugi 

standard pa je, učenec sonožno preskakuje kolebnico. Ta se ocenjuje v 80,95 %. Tako kot 
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v prvem razredu se tudi v drugem najpogosteje ocenjuje, da učenec večkrat preskoči 

kolebnico (66,66 %). Narastlo je tudi ocenjevanje standarda, učenec upošteva izraze, 

povezane s položaji telesa in smerjo gibanja (38,09 %). Tako kot pri atletski abecedi se 

tudi pri gimnastični abecedi najpogosteje ocenjujejo pojmi ročenja, noženja in klona 

(33,33 %) ter poimenovanje osnovnih položajev (28,57 %). Skoraj enako pogosto, kot v 

prvem razredu, se v drugem razredu načrtuje ocenjevanje standardov, učenec tekoče in 

varno izvede stojo na lopaticah (76,19 %); učenec pleza po različnih plezalih (66,66 %) in 

učenec pravilno izvaja osnovne gimnastične vaje (28,57 %). V manj kot polovici LUP pa 

se načrtuje tudi ocenjevanje standarda, učenec tekoče in varno izvede preval nazaj po 

strmini (38,09 %).  

V 47,62 % LUP se ocenjuje tudi standard, učenec pravilno ravna z različnimi športnimi 

orodji in pripomočki, jih prepozna in imenuje, ki v učnem načrtu ni neposredno 

opredeljen kot standard, ki ga morajo učenci dosegati na koncu prvega triletja. V 28,57 % 

LUP lahko zasledimo tudi ocenjevanje standarda, učenec izvede razovko. Držati položaj 

telesa razovno je standard, ki ga morajo učenci dosegati na koncu drugega triletja.   

 
Preglednica 12: Ocenjevanje standardov sklopa gimnastična abeceda v 2. razredu. 

  STANDARDI  SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

GIMNASTIČNA  

ABECEDA 

Učenec tekoče in varno izvede preval naprej.
17

 20 95,24 

Učenec se plazi in lazi, hodi in skače po ožji površini 

(nizka gred). 

18 85,71 

Učenec hodi po nizki gredi. 7 33,33 

Učenec hodi po nizki gredi ali klopi s sonožnim obratom in 

poljubnim seskokom. 

6 28,57 

Učenec samostojno preskakuje klop/gred z oporo rok. 5 23,81 

Učenec naskoči v oporo čepno na skrinjo vzdolž. 18 85,71 

Učenec izvede naskok na skrinjo v oporo klečno ali čepno 

(visoko 100 cm). 

13 61,94 

Učenec sonožno preskakuje kolebnico. 17 80,95 

Učenec večkrat preskoči kolebnico. 14 66,66 

Učenec tekoče in varno izvede stojo na lopaticah.  16 76,19 

Učenec pleza po različnih plezalih (zviralnik, žrd idr.) 14 66,66 

Učenec upošteva izraze, povezane s položaji telesa in 

smerjo gibanja. 

8 38,09 

Pojmi: ročiti (predročiti, odročiti, zaročiti, vzročiti, 

priročiti), nožiti (prednožiti, odnožiti, zanožiti, raznožiti), 

kloniti (predkloniti, odkloniti, zakloniti). 

7 33,33 

Učenec poimenuje osnovne položaje: stoja, sed, čep, klek, 

vesa, opora. 

6 28,57 

Učenec tekoče in varno izvede preval nazaj po strmini. 8 38,09 

Učenec pravilno izvaja osnovne gimnastične vaje. 6 28,57 

Učenec izvede razovko. 6 28,57 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Pri plesnih igrah je ocenjevanje ponovno zelo neenotno. V več kot polovici LUP je 

načrtovano ocenjevanje standarda, učenec pozna rajalne igre, zapleše tri otroške plese in 

pet preprostih ljudskih plesov, a je zahtevnost nivoja zelo različna. Najpogosteje (19,05 
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%) se ocenjuje, ali učenec prepozna in zapleše družabne plese. V ostalih LUP se 

ocenjujejo 1–3 rajalne igre in/ali 1–3 otroški plesi in/ali 1–4 preprosti ljudski plesi. V 

manj kot polovici LUP je načrtovano ocenjevanje standarda, učenec se giblje na mestu in 

v prostoru v različnih smereh v enostavnem in sestavljenem ritmu (42,86 %) in izvaja 

gibe ob raznovrstni glasbeni spremljavi (33,33 %), pri čemer se ocenjujejo preprostejša 

gibanja. Ocenjevanje standarda, učenec samostojno gibalno ustvarja na različne teme, je 

načrtovano v le štirih LUP (19,05 %). 
 

Preglednica 13: Ocenjevanje standardov sklopa plesne igre v 2. razredu. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

PLESNE IGRE Učenec pozna rajalne igre, zapleše tri otroške plese in pet 

preprostih ljudskih plesov.
18

 

17 80,95 

Skladno in sproščeno zapleše 2 otroška plesa. 4 19,05 

Učenec se giblje na mestu in v prostoru v različnih smereh v 

enostavnem in sestavljenem ritmu. 

9 42,86 

Učenec izvaja gibe ob raznovrstni glasbeni spremljavi. 7 33,33 

Učenec izvaja preprostejša gibanja ob glasbeni spremljavi. 7 33,33 

Učenec samostojno gibalno ustvarja na različne teme. 4 19,05 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Pri igrah z žogo se v več kot polovici LUP načrtuje ocenjevanje standardov, učenec z 

roko, nogo ali palico vodi in podaja žogo na različne načine (85,71 %); učenec z rokami 

lovi in z nogo ustavlja žogo (80,95 %) in učenec z roko/rokama, nogo, palico ali loparjem 

zadeva različne cilje (76,19 %). V LUP lahko zasledimo, da se ti trije standardi 

najpogosteje ocenjujejo na nivoju, učenec meče, podaja, lovi in vodi žogo ter z njo 

zadeva različne cilje (47,62 %). V primerjavi s prvim razredom se v drugem razredu 

veliko pogosteje ocenjuje standard z zadevanjem ciljev. Približno enako pogosto pa se 

ocenjuje standard, učenec se vključuje v izbrane elementarne igre in male moštvene igre z 

žogo in upošteva njihova pravila (57,14 %). V 23,81 % LUP se še vedno ne ocenjujejo 

vključevanja v moštvene igre. Standard, učenec nadzorovano odbija lahko žogo, se 

ocenjuje v le 23,81 % LUP. 

 
Preglednica 14: Ocenjevanje standardov sklopa igre z žogo v 2. razredu. 

  STANDARDI  SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

IGRE Z  

ŽOGO 

Učenec z roko, nogo ali palico vodi in podaja žogo na različne 

načine.
19

 

18 85,71 

Učenec z rokami lovi in z nogo ustavlja žogo. 17 80,95 

Učenec z roko/rokama, nogo, palico ali loparjem zadeva različne 

cilje. 

16 76,19 

Učenec meče, podaja, lovi in vodi žogo ter z njo zadeva različne 

cilje. 

10 47,62 

Učenec se vključuje v izbrane elementarne igre in male moštvene 

igre z žogo in upošteva njihova pravila. 

12 57,14 

Učenec se vključuje v izbrane elementarne igre z žogo in upošteva 

njihova pravila. 

5 23,81 
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Učenec nadzorovano odbija lahko žogo. 5 23,81 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Plavalna abeceda je v drugem ali tretjem razredu obvezna vsebina. Ocenjevanje plavanja 

je v drugem razredu načrtovano le v dveh LUP.  
 

Preglednica 15: Ocenjevanje standardov sklopa plavalna abeceda v 2. razredu. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

PLAVALNA 

ABECEDA 

Učenec je prilagojen na vodo in v izbrani tehniki preplava 

25 m.
20

 

2 9,52 

Učenec pozna nevarnosti v vodi. Na kopališču upošteva 

varnostna in higienska pravila. 

1 4,76 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Pohodništvo se v drugem razredu ocenjuje zelo redko. Najpogosteje se ocenjuje standard, 

učenec pozna osnovno pohodniško opremo in upošteva pravila varne hoje ter gibanje po 

označeni poti (38,10 %), medtem ko se standard, učenec je sposoben hoditi tri ure s 

krajšimi postanki, ocenjuje v le 14,29 % LUP.  

 
Preglednica 16: Ocenjevanje standardov sklopa pohodništvo v 2. razredu. 

  STANDARD SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

POHODNIŠTVO Učenec pozna osnovno pohodniško opremo in upošteva 

pravila varne hoje ter gibanje po označeni poti.
21

 

8 38,10 

Učenec je sposoben hoditi tri ure s krajšimi postanki. 3 14,29 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 
 

Ocenjevanje zimskih dejavnosti se načrtuje v le eni LUP. 

 

6.1.3 TRETJI RAZRED 
V sklopu naravne oblike gibanja je v primerjavi z drugim razredom zelo malo razlik. Tudi 

v tretjem razredu je v večini LUP (90,91 %) načrtovano ocenjevanje standarda, učenec 

sproščeno in skladno izvaja naravne oblike gibanja. Poleg hoje, teka, poskokov, plazenja, 

lazenja, plezanja, valjanja, nošenja, kotaljenja in potiskanja, se v tretjem razredu ocenjuje 

še vlečenje, visenje in skoki. Vsako leto se tako število gibanj, ki se ocenjujejo, povečuje. 

Tudi ocenjevanje standarda, učenec upošteva pravila izbranih elementarnih in moštvenih 

iger ter športnega obnašanja, se načrtuje skoraj enako pogosto kot v drugem razredu 

(81,82 %). Ocenjuje se na nivoju, učenec pozna in upošteva pravila elementarnih in 

drugih iger ter športnega obnašanja. V nobeni LUP za tretji razred se ne načrtuje 

ocenjevanje standarda, učenec varno izvaja zahtevnejše gibalne naloge, skladno z 

navodili, se pa zato v treh (13,64 %) načrtuje ocenjevanje minimalnega standarda, učenec 

varno izvaja enostavnejše gibalne naloge, skladno z navodili.  

                                                           
 

20, 21 
Z vijolično barvo so zapisani standardi, ki so neposredno opredeljeni v učnem načrtu za posamezno 

triletje. Ostali standardi so zapisani tako, kot so jih zapisali učitelji. 
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Tudi v 3. razredu se v 81,82 % LUP načrtuje ocenjevanje poznavanja in uporabe športnih 

oblačil in obutve. V 3. razredu v več LUP lahko zasledimo tudi ocenjevanje pomena 

ogrevanja (40,91 %). S poznavanjem teorije učenci osmislijo pomen ogrevanja. 

Preglednica 17: Ocenjevanje standardov sklopa naravne oblike gibanja v 3. razredu. 

 STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

NARAVNE 

OBLIKE 

GIBANJA 

Učenec sproščeno in skladno izvaja naravne oblike gibanja.
22

 20 90,91 

Učenec upošteva pravila izbranih elementarnih in moštvenih 

iger ter športnega obnašanja. 

18 81,82 

Učenec varno izvaja enostavnejše gibalne naloge, skladno z 

navodili.
23

 

3 13,64 

Učenec varno izvaja zahtevnejše gibalne naloge, skladno z 

navodili. 

0 0 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Pri atletski abecedi v večini LUP (95,45 %) zasledimo načrtovanje ocenjevanja standarda, 

učenec glede na svoje sposobnosti preskoči določeno višino in razdaljo s sonožnim 

odrivom z mesta in enonožnim odrivom s kratkim zaletom. Ta standard se v več kot 

polovici LUP ocenjuje na štirih nivojih: učenec s kratkim zaletom izvede skok v daljino z 

enonožnim odrivom (86,36 %); s kratkim zaletom izvede skok v višino z enonožnim 

odrivom (86,36 %); izvede skok v daljino z mesta s sonožnim odrivom (81,82 %) in 

izvede skok v višino z mesta s sonožnim odrivom (68,18 %). V primerjavi z drugim 

razredom se tako v tretjem v več kot polovici LUP ocenjuje tudi skok s kratkim zaletom. 

Ocenjevanje teh dveh skokov je pogostejši v tretjem razredu, ker zahtevata več 

koordinacije in moči kot skok s sonožnim odrivom. Tako kot v prvem in drugem razredu 

se tudi v tretjem razredu v več kot polovici LUP ocenjujeta standarda, učenec skladno in 

sproščeno teče (95,45 %) ter učenec neprekinjeno teče pet minut v pogovornem tempu 

(95,45 %). Ocenjevanje teh dveh standardov se prepleta, zato ju najpogosteje ocenjujejo 

kot, učenec skladno in sproščeno teče brez prekinitev na daljšo razdaljo (59,09 %) ter 

učenec sproščeno in koordinirano teče pet minut (36,36 %). V skoraj vseh LUP se 

ocenjuje tudi standard, učenec pravilno vrže žogico ali žvižgača z eno roko z mesta in z 

zaletom (90,91 %). Najpogostejši nivo ocenjevanja tega standarda je, učenec pravilno 

vrže žogico z eno roko z mesta in z zaletom (50,00 %). Poleg meta z mesta (drugi razred) 

se tako v tretjem razredu ocenjuje tudi met z mesta, ki je koordinacijsko zahtevnejši. V 

več kot polovici LUP se načrtuje tudi ocenjevanje standarda, učenec na znak hitro steče z 

visokega starta (77,27 %). Standard, učenec pozna osnovne atletske pojme, se ocenjuje v 

50,00 % LUP, medtem ko se standard, učenec soročno vrže žogo izpred prsi v daljino in 

cilj, ocenjuje v le 18,18 % LUP. 

Preglednica 18: Ocenjevanje standardov sklopa atletska abeceda v 3. razredu. 

 STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

ATLETSKA 

ABECEDA 

Učenec glede na svoje sposobnosti preskoči določeno višino in 

razdaljo s sonožnim odrivom z mesta in enonožnim odrivom s 

kratkim zaletom.
24

 

21 95,45 

Učenec s kratkim zaletom izvede skok v daljino z enonožnim 19 86,36 

                                                           
22, 24 Z vijolično barvo so zapisani standardi, ki so neposredno opredeljeni v učnem načrtu za posamezno 

triletje. Ostali standardi so zapisani tako, kot so jih zapisali učitelji. 
23

 Krepko so zapisani standardi, ki so v učnem načrtu opredeljeni kot minimalni standardi. 
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odrivom. 

Učenec s kratkim zaletom izvede skok v višino z enonožnim 

odrivom. 

18 81,82 

Učenec izvede skok v daljino z mesta s sonožnim odrivom. 18 81,82 

Učenec izvede skok v višino z mesta s sonožnim odrivom. 15 68,18 

Učenec skladno in sproščeno teče. 21 95,45 

Učenec neprekinjeno teče pet minut v pogovornem tempu. 21 95,45 

Učenec skladno in sproščeno teče brez prekinitev na daljšo 

razdaljo. 

13 59,09 

Učenec sproščeno in koordinirano teče. (5 min) 8 36,36 

Učenec pravilno vrže žogico ali žvižgača z eno roko z mesta in 

z zaletom. 

20 90,91 

Učenec pravilno vrže žogico z eno roko z mesta in z zaletom. 11 50,00 

Učenec na znak hitro steče z visokega starta. 17 77,27 

Učenec pozna osnovne atletske pojme. 11 50,00 

Učenec soročno vrže žogo izpred prsi v daljino in cilj. 4 18,18 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 
 

Pri gimnastični abecedi je v 3. razredu narastlo ocenjevanje standarda, učenec tekoče in 

varno izvede preval nazaj po strmini (95,45 %). Zanimivo je to, da se najpogosteje 

ocenjuje brez strmine, torej učenec izvede preval nazaj (77,27 %). Tako kot v drugem 

razredu se tudi v tretjem v večini LUP ocenjuje standard, učenec tekoče in varno izvede 

preval naprej (90,91 %). V več LUP pa se ocenjuje standard, učenec pleza po različnih 

plezalih (90,91 %) in učenec naskoči v oporo čepno na skrinjo vzdolž (86,36 %). Zadnji 

se najpogosteje ocenjuje na nivoju, učenec izvede naskok na skrinjo (100 cm) v oporo 

čepno (72,73 %). V več kot polovici LUP (86,36 %) se ocenjuje tudi standard, učenec 

sonožno preskakuje kolebnico. Najpogosteje je nivo ocenjevanja tega standarda, učenec 

osemkrat sonožno preskoči kolebnico (36,36 %); učenec večkrat sonožno preskoči 

kolebnico na mestu (27,27 %) in učenec večkrat preskoči kolebnico (22,73 %). Pogosto 

se ocenjuje tudi standard, učenec tekoče in varno izvede stojo na lopaticah (81,82 %) in 

učenec se plazi in lazi, hodi in skače po ožji površini (77,27 %). Zadnji standard se 

najpogosteje ocenjuje na nivoju, učenec hodi po nizki gredi ali klopi s sonožnim obratom 

in poljubnim seskokom (31,82 %), hodi po nizki gredi (27,27 %) in učenec samostojno 

preskakuje klop/gred z oporo rok (22,73 %). V še enkrat več LUP kot v drugem razredu 

(59,09 %) se ocenjuje standard, pravilno izvaja osnovne gimnastične vaje. Standard, 

učenec upošteva izraze, povezane s položaji telesa in smerjo gibanja v prostoru, pa se 

ocenjuje v 27,27 % LUP. V prvem triletju naj bi učitelji postopno vpeljevali strokovne 

izraze, kot so vzročenje, odročenje ipd. Strokovno izrazoslovje je pomembno predvsem 

za lažji potek ure, za lažje in hitrejše razumevanje.(D. Novak idr., 2008). Iz tega razloga 

bi v tretjem razredu pričakovali pogostejše ocenjevanje tega standarda. 

V tretjem razredu se od vseh treh razredov ocenjuje največ teorije. V več kot polovici 

LUP (54,55 %) se ocenjuje standard, učenec pravilno ravna z različnimi športnimi orodji 

in pripomočki, jih prepozna in imenuje. V 45,45 % LUP pa se ocenjujejo tudi pojmi 

ročenja, noženja in klona. Ta dva standarda v učnem načrtu nista opredeljena kot 

standarda, ki ju morajo učenci dosegati na koncu prvega triletja. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                         Urška Kovač, magistrsko delo 

 33 

 

Preglednica 19: Ocenjevanje standardov sklopa gimnastična abeceda v 3. razredu. 

 STANDARDI  SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

GIMNASTIČNA 

ABECEDA 

Učenec tekoče in varno izvede preval nazaj po strmini.
25

 21 95,45 

Učenec izvede preval nazaj. 17 77,27 

Učenec tekoče in varno izvede preval naprej. 20 90,91 

Učenec pleza po različnih plezalih (zviralnik, žrd idr.) 20 90,91 

Učenec naskoči v oporo čepno na skrinjo vzdolž. 19 86,36 

Učenec izvede naskok na skrinjo v oporo čepno (100 cm). 16 72,73 

Učenec sonožno preskakuje kolebnico. 19 86,36 

Učenec osemkrat sonožno preskoči kolebnico. 8 36,36 

Učenec večkrat sonožno preskoči kolebnico na mestu. 6 27,27 

Učenec večkrat preskoči kolebnico. 5 22,73 

Učenec tekoče in varno izvede stojo na lopaticah.  18 81,82 

Učenec se plazi in lazi, hodi in skače po ožji površini 

(nizka gred). 

17 77,27 

Učenec hodi po nizki gredi ali klopi s sonožnim obratom in 

poljubnim seskokom. 

7 31,82 

Učenec hodi po nizki gredi. 6 27,27 

Učenec samostojno preskakuje klop/gred z oporo rok. 5 22,73 

Učenec pravilno izvaja osnovne gimnastične vaje. 13 59,09 

Učenec upošteva izraze, povezane s položaji telesa in 

smerjo gibanja v prostoru. 

6 27,27 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Najpogosteje se v tretjem razredu pri plesnih igrah ocenjuje standard, učenec pozna 

rajalne igre, zapleše 3 otroške plese in 5 preprostih ljudskih plesov (95,45 %). 

Ocenjevanje tega standarda se zelo razlikuje, najpogosteje pa se ocenjuje poznavanje 

plesnih korakov preprostih ljudskih in družabnih plesov (31,82 %). Pogosteje kot v 

drugem razredu se ocenjuje standard, učenec izvaja gibe ob raznovrstni glasbeni 

spremljavi (77,27 %). Pri tem standardu se ocenjuje izvajanje skladnejših gibanj ob 

glasbeni spremljavi. V polovici LUP se ocenjuje standard, učenec se giblje na mestu in v 

prostoru v različnih smereh v enostavnem in sestavljenem ritmu, medtem ko se standard, 

učenec samostojno gibalno ustvarja na različne teme, ocenjuje v manj kot polovici LUP 

(40,91 %). 

Preglednica 20: Ocenjevanje standardov sklopa plesne igre v 3. razredu. 

 STANDARDI  SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

PLESNE 

IGRE 

Učenec pozna rajalne igre, zapleše 3 otroške plese in 5 preprostih 

ljudskih plesov.
26

 

21 95,45 

Učenec pozna plesne korake preprostih ljudskih in družabnih 

plesov. 

7 31,82 

Učenec izvaja gibe ob raznovrstni glasbeni spremljavi. 17 77,27 

Izvaja skladnejša gibanja ob glasbeni spremljavi. 17 77,27 

Učenec se giblje na mestu in v prostoru v različnih smereh v 

enostavnem in sestavljenem ritmu. 

11 50,00 

Učenec samostojno gibalno ustvarja na različne teme.  9 40,91 

                                                           
25, 26

 Z vijolično barvo so zapisani standardi, ki so neposredno opredeljeni v učnem načrtu za posamezno 

triletje. Ostali standardi so zapisani tako, kot so jih zapisali učitelji. 
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Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Pri igrah z žogo se v več kot polovici LUP načrtuje ocenjevanje standarda, učenec z roko, 

nogo ali palico vodi in podaja žogo na različne načine. Najpogostejši nivoji ocenjevanja 

tega standarda so, učenec meče, podaja, lovi in vodi žogo ter z njo zadeva različne cilje 

(45,45 %); učenec z eno roko, obema rokama, nogo na mestu podaja in lovi žogo (36,36 

%) in učenec z roko ali nogo vodi žogo naravnost in s spremembo smeri (27,27 %). 

Približno enako pogosto kot v drugem razredu se ocenjujejo standardi, učenec z 

roko/rokama, nogo, palico ali loparjem zadeva različne cilje (81,82 %), učenec z rokami 

lovi in z nogo ustavlja žogo (81,82 %) in učenec se vključuje v izbrane elementarne igre 

in male moštvene igre z žogo in upošteva njihova pravila (72,73 %). Nekoliko pogosteje 

pa se ocenjuje standard, učenec nadzorovano odbija lahko žogo (68,18 %). V 36,36 % 

LUP se ocenjujejo tudi izrazi in pojmi, ki se pojavljajo v igrah z žogo.  

 
Preglednica 21: Ocenjevanje standardov sklopa igre z žogo v 3. razredu. 

 STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

IGRE 

Z 

ŽOGO 

Učenec z roko, nogo ali palico vodi in podaja žogo na različne 

načine.
27

 

21 95,45 

Učenec meče, podaja, lovi in vodi žogo ter z njo zadeva različne 

cilje. 

10 45,45 

Učenec z eno roko, obema rokama, nogo na mestu podaja in lovi 

žogo. 

8 36,36 

Učenec z roko ali nogo vodi žogo naravnost in s spremembo smeri. 6 27,27 

Učenec z roko/rokama, nogo, palico ali loparjem zadeva različne 

cilje. 

18 81,82 

Učenec z rokami lovi in z nogo ustavlja žogo. 18 81,82 

Učenec se vključuje v izbrane elementarne igre in male moštvene 

igre z žogo in upošteva njihova pravila. 

16 72,73 

Učenec nadzorovano odbija lahko žogo. 15 68,18 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

V tretjem razredu se v več kot polovici LUP (86,36 %) načrtuje ocenjevanje standarda, 

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

pozna nevarnosti v vodi, na kopališču upošteva varnostna in higienska pravila pa se 

ocenjuje le v 40,91 % LUP. 

 
Preglednica 22: Ocenjevanje standardov sklopa plavalna abeceda v 3. razredu. 

 STANDARDI  SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

PLAVALNA 

ABECEDA 

Učenec je prilagojen na vodo in v izbrani tehniki preplava 25 

metrov.
28

 

19 86,36 

Učenec pozna nevarnosti v vodi. Na kopališču upošteva 

varnostna in higienska pravila. 

9 40,91 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 
 

                                                           
2 

27, 28 
Z vijolično barvo so zapisani standardi, ki so neposredno opredeljeni v učnem načrtu za posamezno 

triletje. Ostali standardi so zapisani tako, kot so jih zapisali učitelji. 
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Pri pohodništvu se v manj kot polovici LUP načrtuje ocenjevanje standardov, učenec je 

sposoben hoditi 3 ure s krajšimi postanki (31,82 %); pozna osnovno pohodniško opremo 

in upošteva pravila varne hoje ter se giblje po označeni poti (40,91 %). 

 
Preglednica 23: Ocenjevanje standardov sklopa pohodništvo v 3. razredu. 

 STANDARDI  SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

POHODNIŠTVO Učenec pozna osnovno pohodniško opremo in upošteva 

pravila varne hoje.
29

 

9 40,91 

Učenec je sposoben hoditi 3 ure s krajšimi postanki. 7 31,82 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 
 

Ocenjevanje zimskih dejavnosti se načrtuje v le eni LUP. 
 

6.1.4 POVZETEK  
Po pregledu in analizi 65 LUP za šport za prvo triletje lahko ugotovimo, da se največ 

ocenjevanja načrtuje za atletsko in gimnastično abecedo ter za igre z žogo. Če ne štejemo 

standardov sklopa zimske dejavnosti (za šole, ki imajo pogoje in na zimskem športnem 

dnevu), je vseh standardov 33. Manj kot polovica standardov (39,39 %) se ocenjuje v 

vseh razredih. Opazimo lahko, da se stopnja zahtevnosti z razredi povečuje. Stopnjevanje 

zahtevnosti ocenjevanja standardov, predvsem tistih, ki so sestavljeni (npr. met žogice z 

zaletom, skok v daljino z enonožnim odrivom z zaletom ipd.), je zaradi svoje 

koordinacijske zahtevnosti in velikega števila korakov še posebej pomembna. Le 

postopno učenje posameznih korakov, njihovo utrjevanje in povezovanje v celoto privede 

do pravilnega, sestavljenega gibanja. 

 

Nekaj standardov je takih, ki so le redko ocenjeni. To so predvsem standardi pohodništva 

in zimskih športov. To so vsebine, ki se izvajajo na športnih dnevih. Verjetno je to razlog, 

da se ne ocenjujejo, čeprav bi pohodništvo kljub temu morali ocenjevati. V načrtovanje 

ocenjevanja skoraj nikoli niso vključeni minimalni standardi, ki pa bi morali biti sestavni 

del vseh LUP. Učenci se različno razvijajo, zato imajo individualne potrebe tako pri 

obravnavi snovi kot tudi pri ocenjevanju. Načrtovanje ocenjevanja vsaj enega 

minimalnega standarda lahko zasledimo v petih LUP za prvi razred (22,73 %), v dveh 

LUP za drugi razred (9,52 %) in v treh LUP za tretji razred (13,64 %). Ti standardi so 

predstavljeni v spodnji preglednici. 

Preglednica 24: Ocenjevanje minimalnih standardov v prvem triletju 

                                           RAZRED 

STANDARD 

1. 2. 3. 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Učenec varno izvaja enostavnejše gibalne naloge, 

skladno z navodili. 

4 18,18 
30

 1 4,76 3 13,64 

Učenec neprekinjeno teče in hodi 5 minut. 1 4,55 1 4,76 0 0 

Učenec z roko/rokama, nogo, palico ali loparjem zadeva 

mirujoče cilje. 

1 4,55 0 0 0 0 

Učenec odbija balon. 3 13,64 0 0 0 0 

                                                           
29 Z vijolično barvo so zapisani standardi, ki so neposredno opredeljeni v učnem načrtu za posamezno 

triletje. Ostali standardi so zapisani tako, kot so jih zapisali učitelji. 
30

 Odstotki so računani glede na število LUP za posamezen razred. Za prvi razred smo zbrali 22 LUP, za 

drugega 21 LUP in za tretjega 22 LUP. 
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Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Z analizo LUP za prvo triletje smo ugotovili, da se za ocenjevanje uporabljajo različni 

nivoji zahtevnosti, po katerih pa se ocenjuje predvsem znanje učencev (npr. tehniko meta, 

skoka, način izvedbe elementa, poznavanje teorije ipd.). V polovici LUP smo zasledili 

ocenjevanje uporabe športne opreme in copat, kar pa sodi v spremljavo in ne v oceno.  

V nadaljevanju po sklopih predstavljamo standarde, ki se najpogosteje ocenjujejo v 

prvem triletju. Ti standardi so tudi podčrtani. 

 

 Naravne oblike gibanja 

Pri naravnih oblikah gibanja se v vseh treh razredih v večini LUP (90,91–100,00 %) 

načrtuje ocenjevanje standarda, učenec sproščeno in skladno izvaja naravne oblike 

gibanja. Vsako leto je stopnja zahtevnosti višja. V prvem razredu se ocenjuje skladnost 

izvajanja hoje, teka, poskokov, plazenja, lazenja in potiskanja, v drugem se poleg teh 

gibanj ocenjuje še izvajanje valjanja, nošenja, kotaljenja in potiskanja, v tretjem razredu 

pa še vlečenje in visenje. Pomembno je, da se ne ocenjuje način izvajanja naravnih oblik 

gibanja, ampak napredek, izboljšavo gibanja. Ocenjujemo to, kar smo učence naučili, zato 

pa je potreben individualen pristop in pa spremljanje otrokovega razvoja (Štemberger, 

2014). Naravne oblike gibanja so osnova za atletsko abecedo in gimnastično abecedo. 

Pravilno izvajanje naravnih oblik gibanja so tako predpogoj za pravilno izvajanje vsebin 

gimnastične in atletske abecede.  

V več kot polovici LUP se ocenjuje tudi standard, učenec upošteva pravila izbranih 

elementarnih in moštvenih iger ter športnega obnašanja. V prvem razredu mora razumeti 

in upoštevati predvsem pravila elementarnih iger, v drugem in tretjem razredu pa mora 

poznati in razumeti elementarne in druge igre. Poznavanje iger, vključevanje vanje in 

športno obnašanje so pomembni za nemoten potek igre. Krepitev teh sposobnosti in znanj 

so učencem v pomoč v drugem in tretjem triletju pri malih moštvenih igrah.  

Najmanj se načrtuje ocenjevanje standarda, učenec varno izvaja zahtevnejše gibalne 

naloge, skladno z navodili. V prvem in tretjem razredu se ne ocenjuje v nobeni LUP, v 

drugem razredu pa se ocenjuje v manj kot polovici LUP. 

 
Preglednica 25: Ocenjevanje standardov sklopa naravne oblike gibanja v prvem triletju 

                                           RAZRED 

STANDARD 

1. 2. 3. 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Učenec sproščeno in skladno izvaja naravne 

oblike gibanja. 

22 100 20 95,24 20 90,91 

Učenec upošteva pravila izbranih elementarnih 

in moštvenih iger ter športnega obnašanja. 

20 90,91 18 85,71 18 81,82 

Učenec varno izvaja zahtevnejše gibalne naloge, 

skladno z navodili. 

0 0 7 33,33 0 0 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

  

 Atletska abeceda 

Pri atletski abecedi se v vseh treh razredih načrtuje ocenjevanje teka. V prvih dveh 

razredih se ocenjujeta predvsem standarda, učenec skladno in sproščeno teče ter 

neprekinjeno teče 5 minut v pogovornem tempu, v tretjem razredu pa se poleg teh dveh 

standardov ocenjuje tudi standard, učenec na znak hitro steče z visokega starta. 

Zahtevnost ocenjevanja omejujejo s trajanjem teka (do 5 minut) ali z dolžino teka (krajša 

ali daljša razdalja, razdalja 200 m). Tek z visokega starta zahteva že nekoliko več 
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koordinacije, zato se v prvih dveh razredih ocenjuje v manj kot polovici LUP, medtem ko 

se v tretjem razredu ocenjuje v več kot polovici LUP. 

Standard, učenec glede na svoje sposobnosti preskoči določeno višino in razdaljo s 

sonožnim odrivom z mesta in z zaletom, zahteva veliko koordinacije pa tudi pravilno 

merjenje zaleta. V prvem razredu se tako ocenjuje predvsem skok v daljino z mesta s 

sonožnim odrivom in nekoliko manj pogosto tudi skok v višino z mesta s sonožnim 

odrivom. V drugem razredu se še vedno najpogosteje ocenjuje skok v daljino z mesta s 

sonožnim odrivom, v slabi polovici LUP pa lahko zasledimo tudi ocenjevanje skoka v 

višino z mesta s sonožnim odrivom ter skok v daljino in v višino z enonožnim odrivom in 

sonožnim doskokom. V tretjem razredu pa se v večini LUP načrtuje ocenjevanje vseh 

štirih meril. V prvem razredu tako ocenjujejo odriv z mesta, v drugem se že pojavlja 

kombinacija odriva z mesta in z zaletom, v tretjem mestu pa se ocenjujeta obe obliki 

skoka. 

V vseh treh razredih se ocenjuje tudi standard, učenec pravilno vrže žogico ali žvižgača z 

eno roko z mesta in z zaletom. V prvem in drugem razredu se met žogice ocenjuje 

predvsem z mesta, v tretjem pa se ocenjuje met žogice z mesta in z zaletom ter tudi 

tehnika meta.  

Najmanj se pri atletski abecedi ocenjuje standard, učenec soročno vrže žogo v daljino in 

cilj. Ocenjevanje tega standarda se v celotnem triletju načrtuje v dvanajstih LUP (18,46 

%).  

Tudi ocenjevanje standarda, učenec pozna osnovne atletske pojme, ni prav pogosto. 

Poznavanje atletskih pojmov se najpogosteje ocenjuje v tretjem razredu. Morda je eden 

izmed razlogov ta, da se učenci v prvem razredu prvič srečajo z izrazoslovjem atletske 

abecede. Predvidevamo pa, da je razlog za neocenjevanje izrazoslovja tudi ta, da 

marsikdo misli, da pri športu ni treba ocenjevati teorije ali pa učitelji ustrezne 

terminologije sploh ne poznajo in posledično tudi ne uporabljajo.  

 
Preglednica 26: Ocenjevanje standardov sklopa atletska abeceda v prvem triletju 

                                           RAZRED 

STANDARD 

1. 2. 3. 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Učenec pravilno vrže žogico ali žvižgača z eno roko z 

mesta in z zaletom. 

19 86,36 17 80,95 20 90,91 

Učenec glede na svoje sposobnosti preskoči določeno 

višino in razdaljo s sonožnim odrivom z mesta in z 

enonožnim odrivom s kratkim zaletom. 

17 77,27 19 90,48 21 95,45 

Učenec skladno in sproščeno teče. 18 81,82 17 80,95 21 95,45 

Učenec neprekinjeno teče 5 minut v pogovornem 

tempu. 

10 47,62 17 80,95 21 95,45 

Učenec na znak hitro steče z visokega starta. 9 42,86 6 28,57 17 77,27 

Učenec pozna osnovne atletske pojme. 4 18,18 8 38,10 11 50,00 

Učenec soročno vrže žogo izpred prsi v daljino in cilj. 4 18,18 4 19,05 4 18,18 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Gimnastična abeceda 

V vseh treh razredih se z različno stopnjo zahtevnosti v več kot polovici LUP ocenjujeta 

standarda, učenec se plazi in lazi, hodi in skače po ožji površini ter učenec pleza po 

različnih plezalih.  

V prvem in drugem razredu se ocenjujeta predvsem standarda, učenec tekoče izvede 

prevala naprej in stojo na lopaticah, v tretjem razredu pa se poleg teh dveh standardov v 

večini LUP načrtuje tudi ocenjevanje standarda, učenec tekoče izvede preval nazaj. 
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Standard, učenec naskoči v oporo čepno na skrinjo vzdolž, se v prvem razredu skoraj ne 

ocenjuje, v drugem in tretjem razredu pa se ocenjuje v večini LUP. V drugem razredu se 

najpogosteje ocenjuje naskok v oporo klečno ali čepno, v tretjem razredu pa le še naskok 

v oporo čepno.  

V prvih dveh razredih je v manj kot polovici LUP, v tretjem razredu pa v le dobri polovici 

LUP načrtovano ocenjevanje standarda, učenec pravilno izvaja osnovne gimnastične vaje. 

Predvidevamo, da se ta standard ne ocenjuje tako pogosto, ker učitelji ogrevanju in 

kakovostnemu izvajanju gimnastičnih vaj ne pripisujejo velikega pomena.  

Standard, učenec sonožno preskakuje kolebnico, se najmanj ocenjuje v prvem razredu, v 

drugem in tretjem razredu pa ga ocenjujejo v skoraj vseh LUP. V drugem razredu je 

pomembno predvsem, da učenec večkrat preskoči kolebnico, v tretjem pa je pomembno 

tudi, kako jo preskoči (sonožno, na mestu) in kolikokrat (večkrat ali osemkrat). 

Pri gimnastični abecedi se v vseh treh razredih najmanj ocenjuje standard, učenec 

upošteva izraze, povezane s položaji telesa in smerjo gibanja v prostoru. Uporaba 

pravilnega izrazoslovja pomaga pri lažjem sporazumevanju. Predvidevamo, da veliko 

učiteljev ne pozna izrazoslovja, zato ga posledično tudi ne ocenjujejo.    

 
Preglednica 27: Ocenjevanje standardov sklopa atletska abeceda v prvem triletju 

                                           RAZRED 

STANDARD 

1. 2. 3. 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Učenec tekoče in varno izvede preval naprej. 14 63,64 20 95,24 20 90,91 

Učenec tekoče in varno izvede stojo na lopaticah.  13 59,09 16 76,19 18 81,82 

Učenec pleza po različnih plezalih (zviralnik, žrd 

idr.). 

13 59,09 14 66,66 20 90,91 

Učenec se plazi in lazi, hodi in skače po ožji površini 

(nizka gred). 

18 81,82 18 85,71 17 77,27 

Učenec pravilno izvaja osnovne gimnastične vaje. 8 36,36 6 28,57 13 59,09 

Učenec sonožno preskakuje kolebnico. 7 31,82 17 80,95 19 86,36 

Učenec naskoči v oporo čepno na skrinjo vzdolž. 6 27,27 18 85,71 19 86,36 

Učenec upošteva izraze, povezane s položaji telesa in 

smerjo gibanja v prostoru. 

5 22,73 8 38,09 6 27,27 

Učenec tekoče in varno izvede preval nazaj po 

strmini. 

3 13,64 8 38,09 21 95,45 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Plesne igre 

V vseh treh razredih lahko v LUP zasledimo načrtovanje ocenjevanja standarda, učenec 

pozna rajalne igre, zapleše 3 otroške plese in 5 preprostih ljudskih plesov. Kateri plesi in 

koliko teh ocenjujejo, pa se zelo razlikuje med posameznimi LUP. Lahko pa rečemo, da 

se v povprečju z vsakim višjim razredom ocenjuje večje število plesov. V vseh treh 

razredih se v manj kot polovici LUP (v 3. razredu točno v polovici LUP) načrtuje 

ocenjevanje standarda, učenec se giblje na mestu in v prostoru v različnih smereh v 

enostavnem in sestavljenem ritmu. Najmanj se v vseh treh razredih ocenjuje standard, 

učenec samostojno gibalno ustvarja na različne teme. Predvidevamo, da se ta standard 

manj ocenjuje, ker mu učitelji ne pripisujejo velike pomembnosti. Obstaja pa tudi 

možnost, da ne znajo oz. ne vedo, kaj in kako ocenjevati.  
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Preglednica 28: Ocenjevanje standardov sklopa plesne igre v prvem triletju 

                                           RAZRED 

STANDARD 

1. 2. 3. 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Učenec pozna rajalne igre, zapleše tri otroške plese 

in pet preprostih ljudskih plesov. 

20 90,90 17 80,95 21 95,45 

Učenec samostojno gibalno ustvarja na različne 

teme.  

12 54,55 4 19,05 9 40,91 

Učenec se giblje na mestu in v prostoru v različnih 

smereh v enostavnem in sestavljenem ritmu. 

5 22,73 9 42,86 11 50,00 

Učenec izvaja gibe ob raznovrstni glasbeni 

spremljavi. 

5 22,73 7 33,33 17 77,27 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Igre z žogo 

V vseh treh razredih se v več kot polovici LUP ocenjujeta standarda, učenec z roko, nogo 

ali palico vodi in podaja žogo na različne načine ter z rokama lovi in z nogo ustavlja 

žogo. 

Standard, učenec se vključuje v izbrane elementarne in male moštvene igre z žogo in 

upošteva njihova pravila, se v prvem razredu ocenjuje v manj kot polovici LUP, v drugem 

in tretjem razredu pa v več kot polovici LUP. Enako je tudi s standardom, učenec z 

roko/rokama, nogo, palico ali loparjem zadeva različne cilje.  

Standarda, učenec nadzorovano odbija lahko žogo, se v prvem in drugem razredu skoraj 

ne ocenjujeta, medtem ko se v tretjem razredu ocenjujeta v dobri polovici LUP. 

V povprečju se standardi tega sklopa najmanj ocenjujejo v 1. razredu. Predvidevamo, da 

je razlog pomanjkanje natančnosti, pozornosti in kontrole nad žogo pri prvošolcih. Z 

vsakim letom se zahtevnost ocenjevanja standardov stopnjuje. Spretnosti z žogo so 

podlaga za male športne igre, ki sledijo v drugem triletju. 

 
Preglednica 29: Ocenjevanje standardov sklopa igre z žogo v prvem triletju 

                                           RAZRED 

STANDARD 

1. 2. 3. 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Učenec z roko, nogo, ali palico vodi in podaja žogo 

na različne načine. 

20 95,24 18 85,71 21 95,45 

Učenec z rokami lovi in z nogo ustavlja žogo. 15 71,43 17 80,95 18 81,82 

Učenec se vključuje v izbrane elementarne in male 

moštvene igre z žogo in upošteva njihova pravila. 

10 45,45 12 57,14 16 72,73 

Učenec z roko/rokama, nogo, palico ali loparjem 

zadeva različne cilje. 

5 22,73 16 76,19 18 81,82 

Učenec nadzorovano odbija lahko žogo. 2 9,09 5 23,81 15 68,18 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Plavalna abeceda 

Raziskava je pokazala, da se plavanje ocenjuje predvsem v 1. in 3. razredu. Standard, 

učenec je prilagojen na vodo in v izbrani tehniki preplava 25 m, se v prvem in tretjem 

razredu ocenjuje v več kot polovici LUP. Zanimivo je to, da se tudi pri plavanju ne 

načrtuje ocenjevanje teorije: poznavanje nevarnosti v vodi in upoštevanje varnostnih in 

higienskih pravil. Standard, učenec pozna nevarnosti v vodi, na kopališču upošteva 

pravila varnosti in higienska pravila, se v vseh treh razredih ocenjuje v manj kot polovici 

LUP. Ker je Slovenija zelo vodnata država, menimo, da bi morali poznavanju nevarnosti 

v vodi dajati večji pomen.   
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Preglednica 30: Ocenjevanje standardov sklopa plavalna abeceda v prvem triletju 

                                           RAZRED 

STANDARD 

1. 2. 3. 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Učenec je prilagojen na vodo in v izbrani tehniki 

preplava 25 m. 

12 54,55 2 9,52 19 86,36 

Učenec pozna nevarnosti v vodi. Na kopališču 

upošteva varnostna in higienska pravila. 

8 36,36 1 4,76 9 40,91 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Pohodništvo in zimske dejavnosti 

Ocenjevanje standardov sklopa pohodništvo (učenec je sposoben hoditi tri ure s krajšimi 

postanki ter učenec pozna osnovno pohodniško opremo in upošteva pravila varne hoje ter 

se giblje po označeni poti) in sklopa zimske dejavnosti (Smučanje: Učenec spreminja 

smer drsenja na manj zahtevnih terenih, pri majhni in nadzorovani hitrosti. Uporablja 

smučarske naprave. Drsanje: Učenec izvede odriv in drsenje na obeh ter na eni nogi in se 

ustavi. Pozna osnovna pravila varnosti na smučišču, sankališču in drsališču.) je 

načrtovano v manj kot polovici LUP. Zimske dejavnosti so predvidene za šole, ki imajo 

pogoje in za zimske športne dneve. V šolskem letu se izvede 5 športnih dni, od tega naj bi 

šli dvakrat na pohod in enkrat na zimski športni dan. Ti športni dnevi predstavljajo 

predvsem sprostitev. Eden izmed pogojev za ocenjevanje je utrjevanje. Znanje je lahko 

utrjeno z večkratnimi ponovitvami in vajo, za kar pa potrebujemo čas. Kljub temu pa bi 

se pohodništvo moralo ocenjevati pogosteje.  

 
Preglednica 31: Ocenjevanje standardov sklopa pohodništvo v prvem triletju 

                                           RAZRED 

STANDARD  

1. 2. 3. 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Učenec je sposoben hoditi tri ure s krajšimi postanki. 7 31,82 8 38,10 7 31,82 

Učenec pozna osnovno pohodniško opremo in upošteva 

pravila varne hoje ter gibanje po označeni poti. 

8 36,36 3 14,29 9 40,91 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

6.2 DRUGO TRILETJE
31

 

6.2.1 ČETRTI RAZRED 
V 4. razredu se najpogosteje ocenjujejo standardi atletike, gimnastike z ritmično 

izraznostjo in male športne igre. Naravne oblike gibanja se skoraj ocenjujejo. Standard, 

učenec pozna različne naloge za izboljšanje gibalne učinkovitosti in pomen kondicijske 

pripravljenosti kot enega od dejavnikov zdravega življenjskega sloga, se ocenjuje le v 

štirih LUP (21,05 %). Z nepoznavanjem teorije učenci ne osmislijo pomena športa 

(Štemberger, 2004a), kar pa je pomembno za kakovostno izvajanje tega. Glede na to, da 

ima vedno več otrok prekomerno telesno težo, razumevanje teh dveh standardov ni 

nezanemarljivo.  

 

 

 
Preglednica 32: Ocenjevanje standardov sklopa naravne oblike gibanja v 4. razredu. 
                                                           
31

 Izraz drugo triletje uporabljamo za četrti in peti razred. 
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STANDARDI  

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

NARAVNE OBLIKE 

GIBANJA, IGRE IN 

SPLOŠNA KONDICIJSKA 

PRIPRAVLJENOST 

Učenec pozna različne naloge za izboljšanje 

gibalne učinkovitosti in pomen kondicijske 

pripravljenosti kot enega od dejavnikov 

zdravega življenjskega sloga.
32

 

4 21,05 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Pri atletiki se najpogosteje (v vseh LUP) načrtuje ocenjevanje standarda, učenec zna 

skočiti v daljino in višino z zaletom. Najpogostejši nivo zahtevnosti ocenjevanja tega 

standarda je, učenec zna skočiti v daljino z zaletom (78,95 %). Skok v daljino je lažji, ker 

je sestavljen iz vsakdanjih elementov (tek, odriv z eno nogo in doskok) (Škof idr., 2006). 

V manj kot polovici LUP se ocenjuje tudi skok v višino z zaletom s prekoračno tehniko 

(42,11 %), pravilni odriv z eno nogo ter doskok na obe nogi iz 80 cm odrivne cone (26,32 

%). To so znanja, ki jih morajo učenci usvojiti preden se naučijo skoka s prekoračno 

tehniko (Škof idr., 2006). 

V več kot polovici LUP (73,68 %) se ocenjuje tudi standard, učenec zna metati žogico ali 

žvižgača z zaletom. Najpogosteje se ocenjuje met žogice z mesta in s kratkim zaletom 

(42,11 %). Met žogice z zaletom je koordinacijsko zahteven, zato je za začetek ustrezno 

učenje meta žogice s krajšim zaletom (Škof idr., 2006). 

Tudi standard, učenec je sposoben teči deset minut v lahkotnem pogovornem tempu, se 

ocenjuje v več kot polovici LUP (68,42 %), pri čemer se najpogosteje ocenjuje 

dolgotrajnejši tek (5–10 minut) v pogovornem tempu (52,63 %).  

Standard, učenec zna teči z visokega in nizkega starta, se prav tako ocenjuje v več kot 

polovici LUP (68,42 %). Ali zna učenec teči z visokega starta, se ocenjuje v 68,42 % 

LUP, ali zna steči iz nizkega starta pa v 47,37 LUP. Preseneča podatek, da se le v dobri 

polovici LUP ocenjuje visoki start. Na koncu prvega triletja naj bi učenci dosegali 

standard, učenec na znak hitro steče z visokega starta, zato bi pričakovali, da se bo v 4. 

razredu visoki start ocenjeval v več LUP. 

Standard, učenec pozna osnovne atletske pojme in razume štartna povelja, se ocenjuje v 

manj kot polovici LUP (31,58 %). Ocenjuje se predvsem poznavanje pojmov start, cilj, 

povelje za visoki in nizki start ter odrivna noga in odrivno mesto. Pri tem standardu bi, iz 

enakih razlogov kot ocenjevanje visokega starta, pričakovali, da se bo pogosteje 

ocenjevalo razumevanje štartnih povelj, ki se ocenjujejo le v petih LUP (26,32 %).  

Najmanj pogosto se ocenjujeta standarda, učenec v skokih in metih dosega dosežke, 

primerne svojim individualnim sposobnostim ter učenec zna izmeriti dolžino in višino 

skoka. Ta dva standarda se ocenjujeta v dveh LUP (10,53 %).  

 

Preglednica 33: Ocenjevanje standardov sklopa atletika v 4. razredu.  

 
STANDARDI  

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

ATLETIKA Učenec zna skočiti v daljino in višino z zaletom.
33

 19 100,00 

Učenec zna skočiti v daljino z zaletom. 15 78,95 

Učenec zna skočiti v višino z zaletom s prekoračno tehniko. 8 42,11 

Učenec se pravilno odrine z eno nogo in doskoči na obe nogi iz 

80 cm odrivne cone. 

5 26,32 

Učenec zna metati žogico ali žvižgača z zaletom. 14 73,68 
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Met žogice z mesta in s kratkim zaletom. 8 42,11 

Učenec je sposoben teči deset minut v lahkotnem pogovornem 

tempu. 

13 68,42 

Dolgotrajnejši tek v pogovornem tempu. (5–10 min) 10 52,63 

Učenec zna teči z visokega in nizkega starta. 13 68,42 

Učenec zna teči z visokega starta. 13 68,42 

Učenec zna teči z nizkega starta. 9 47,37 

Učenec pozna osnovne atletske pojme in razume štartna 

povelja. 

6 31,58 

Učenec razume štartna povelja. 5 26,32 

Učenec v skokih in metih dosega dosežke, primerne svojim 

individualnim sposobnostim. 

2 10,53 

Učenec zna izmeriti dolžino in višino skoka. 2 10,53 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Pri gimnastiki z ritmično izraznostjo se v večini LUP ocenjuje standard, učenec se 

nadzorovano giblje v različnih smereh (94,74 %). Najpogosteje se ocenjujejo pravilna 

izvedba prevala naprej (89,47 %) in izvedba prevala nazaj (84,21 %), izvedba premeta 

vstran (57,89 %) in izvedba odriva v stojo na rokah (52,63 %), v nekaj LUP (31,58 %) pa 

se ocenjuje tudi izvedba prevala naprej z zaletom. Glede na to, da se je preval naprej 

ocenjeval že v prvem triletju, bi v četrtem razredu pričakovali pogosteje ocenjevanje 

nadgradnje prevala naprej (npr. preval z zaletom ali dva prevala zaporedno). V več kot 

polovici LUP (73,68 %) se ocenjuje tudi standard, učenec poveže različne gimnastične 

prvine na ožji površini. V 57,89 % LUP se ocenjuje hoja po nizki gredi in seskok, v manj 

kot polovici LUP (42,11 %) pa se ocenjuje obrat sonožno in skok s sonožnim odrivom na 

nizki gredi. V več kot polovici LUP lahko zasledimo tudi ocenjevanje standardov, učenec 

preskoči orodje raznožno (63,16 %); učenec skače s kolebnico (63,16 %); učenec pleza 

po žrdi (52,63 %) in učenec samostojno izvaja sklop gimnastičnih vaj (52,63 %). Plezanje 

po žrdi se omejuje do višine 3 m. Razlog je verjetno varnost.  

V malo manj kot polovici LUP (42,11 %) lahko zasledimo tudi ocenjevanje standardov, 

učenec koleba v vesi in opori ter učenec prehaja iz vese v oporo (vzmik s pomočjo) in iz 

opore v veso. Pri zadnjem se ocenjuje izvedba vzmika na drogu ali izvedba vzmika na 

drogu s pomočjo stene ali blazine. Vzmik je zahtevna gimnastična prvina, zato je pomoč 

pri izvedbi v osnovni šoli ustrezna. Ta je opredeljena tudi v standardu. Standard, učenec 

je sposoben zadržati položaj telesa razovno, se ocenjuje v 31,58 % LUP. Najpogosteje, v 

26,32 % LUP, se ocenjuje pravilna izvedba razovke. Predvidevamo, da je razlog v tem, 

da je razovka zahtevna, ker zahteva veliko ravnotežja, gibljivost v kolčnem sklepu in 

moči (Nova idr., 2008). Tudi v četrtem razredu se najredkeje ocenjuje teorija. V manj kot 

polovici LUP se ocenjujeta standarda, učenec poimenuje različne položaje in gibanja 

telesa (26,32 %) in učenec pozna pomen ogrevanja in zna samostojno izbrati nekatere 

raztezne in krepilne vaje (21,05 %).  
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Preglednica 34: Ocenjevanje standardov sklopa gimnastika z ritmično izraznostjo v 4. razredu. 

 
STANDARDI  

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

GIMNASTIKA Z 

RITMIČNO 

IZRAZNOSTJO 

Učenec se nadzorovano giblje v različnih smereh.
34

 18 94,74 

Učenec pravilno izvede preval naprej. 17 89,47 

Učenec izvede preval nazaj. 16 84,21 

 Učenec izvede premet vstran. 11 57,89 

 

Učenec izvede odriv v stojo na rokah. 10 52,63 

Učenec izvede preval naprej z zaletom. 6 31,58 

Učenec poveže različne gimnastične prvine na ožji 

površini. 

14 73,68 

Hoja po nizki gredi in seskok. 11 57,89 

Obrat sonožno in skok s sonožnim odrivom na nizki gredi. 8 42,11 

Učenec preskoči orodje raznožno. 12 63,16 

Učenec skače s kolebnico. 12 63,16 

Učenec pleza po žrdi. 10 52,63 

Učenec samostojno izvaja sklop gimnastičnih vaj. 10 52,63 

Učenec prehaja iz vese v oporo (vzmik s pomočjo) in iz 

opore v veso. 

8 42,11 

Učenec izvede vzmik na drogu ali vzmik na drogu s 

pomočjo stene ali blazine. 

8 42,11 

Učenec koleba v vesi in opori. 8 42,11 

Učenec je sposoben zadržati položaj telesa razovno. 6 31,58 

Učenec pravilno izvede razovko. 5 26,32 

Učenec poimenuje različne položaje in gibanja telesa.  5 26,32 

Učenec pozna pomen ogrevanja in zna samostojno izbrati 

nekatere raztezne in krepilne vaje. 

4 21,05 

Učenke povežejo različne prvine s trakom ali obročem v 

krajšo sestavo. 

2 10,53 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Ples se ocenjuje v skoraj vseh LUP (89,47 %), a uporabljajo se različne stopnje 

zahtevnosti. V 31,58 % LUP se ocenjuje en ljudski ples ali poznavanje korakov enega 

ljudskega plesa. V četrtem razredu se pri ljudskih plesih ocenjuje zibenšrit, rašplo, ob 

bistrem potočku je mlin, polkis, veslanje. V 26,32 % LUP pa se ocenjujejo osnovni koraki 

dveh družabnih plesov (npr. let kiss ali počasni valček).  

Ostali standardi se ocenjujejo v manj kot polovici LUP oz. se skoraj ne ocenjujejo. 

Učenec pozna osnove plesnega bontona, se tako ocenjuje v 31,58 % LUP; učenec 

razlikuje kakovost gibanja (različni ritmi, tempo, estetika ipd.), se ocenjuje v 10,53 % 

LUP; učenec poveže ljudske plese v sklop pa se ocenjuje le v eni LUP. Za zadnjega 

predvidevamo, da si učitelji niti ne predstavljajo, kako bi ga ocenili. 
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Preglednica 35: Ocenjevanje standardov sklopa ples v 4. razredu. 

 
STANDARDI 

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

PLES Učenec zapleše osnovne korake treh družabnih plesov.
35

 17 89,47 

Učenec zapleše en ljudski ples. 6 31,58 

 

Učenec pozna korake enega ljudskega plesa. 6 31,58 

Učenec zapleše osnovne korake 2 družabnih plesov. 5 26,32 

Učenec pozna osnove plesnega bontona.  6 31,58 

Učenec razlikuje kakovost gibanja (različni ritmi, tempo, 

estetika ipd.). 

2 10,53 

Učenec poveže ljudske plese v sklop. 1 5,26 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Pri malih športnih igrah učitelji ocenjujejo vse štiri športne igre. Standard, učenec izvaja 

osnovne tehnične in taktične elemente vseh štirih malih športnih iger glede na posamezno 

igralno situacijo, se ocenjuje v vseh LUP. Pri mali odbojki se v vseh LUP ocenjuje 

zgornji odboj, v 78,95 % pa se ocenjuje tudi spodnji odboj. V manj kot polovici LUP se 

ocenjujeta preprosto odbijanje žoge z rokami (36,84 %) in spodnji servis (26,32 %). Pri 

mali košarki se v več kot polovici LUP ocenjujejo vodenje žoge (89,47 %), metanje na 

koš (89,47 %) in podajanje žoge (63,16 %). Pri malem nogometu se najpogosteje (68,42 

%) ocenjujeta vodenje in podajanje žoge z nogo. Pri malem rokometu se najpogosteje 

ocenjujejo podajanje žoge (89,47 %), lovljenje žoge (84,21 %), vodenje žoge (63,16 %) 

in poznavanje komolčne podaje (42,11 %). V četrtem razredu se učenci prvič srečajo z 

malimi športnimi igrami, zato je ustrezno, da se pri vseh malih športnih igrah ocenjujejo 

le osnovni elementi. 

V več kot polovici LUP (84,22 %) se ocenjuje tudi standard, učenec razume in upošteva 

osnovna pravila. Najpogosteje se ocenjuje igra male košarke (52,63 %), v manj kot 

polovici LUP pa se ocenjuje tudi igra male odbojke (36,84 %), igra malega nogometa 

(26,32) in igra malega rokometa (26,32 %). Osnovni pogoj, da igra nemoteno poteka, je 

poznavanje in razumevanje pravil. 

V manj kot polovici LUP se ocenjujeta standarda, učenec spoštuje pravila športnega 

obnašanja (26,32 %) in učenec pozna temeljne pojme malih športnih iger (10,53 %). 

Glede na to, da se učenci prvič srečajo z malimi športnimi igrami v četrtem razredu, ni 

presenetljivo, da se poznavanje temeljnih pojmov v tem razredu skoraj ne ocenjuje. 

Pogosteje pa se ocenjuje preprosta igra. Pri odbojki se igra čez vrv ocenjuje v sedmih 

LUP (36,84 %), igra 1:1 do 3:3 pri nogometu se ocenjuje v petih LUP (26,32 %), pri 

košarki se v desetih LUP ocenjuje igra na en koš 1:1 in 2:2 (52,63 %), enostavna igra pri 

mini rokometu pa se ocenjuje v petih LUP (26,32 %). 
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Preglednica 36: Ocenjevanje standardov sklopa male športne igre v 4. razredu. 

 
STANDARDI  

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

 MALE 

ŠPORTNE 

IGRE 

Učenec izvaja osnovne tehnične in taktične elemente vseh štirih 

malih športnih iger glede na posamezno igralno situacijo.
36

 

 19 100 

Mala odbojka Zgornji odboj. 19 100 

 Spodnji odboj. 15 78,95 

Učenec zna preprosto odbijati žogo z 

rokami. 

7 36,84 

Spodnji servis.  5 26,32 

Mala košarka Učenec vodi žogo. 17 89,47 

 Učenec meče na koš. 17 89,47 

Učenec podaja žogo. 12 63,16 

Mali nogomet Učenec vodi in podaja žogo z nogo. 13 68,42 

Mali rokomet Učenec podaja žogo. 17 89,47 

Učenec lovi žogo. 16 84,22 

Učenec vodi žogo. 12 63,16 

Učenec pozna komolčno podajo. 8 42,11 

Učenec razume in upošteva osnovna pravila. 16 84,22 

Mala košarka Igra igro na en koš 1:1 in 2:2. 10 52,63 

Mala odbojka Igra žoge čez vrv. 7 36,84 

Mali nogomet Igra 1:1, 2:2, 3:3. 5 26,32 

Mali rokomet Enostavna igra – mali rokomet. 5 26,32 

Učenec spoštuje pravila športnega obnašanja. 5 26,32 

Učenec pozna temeljne pojme malih športnih iger. 2 10,53 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Plavanje naj bi se ocenjevalo v poletni šoli v naravi. Šola v naravi v 4. razredu naj bi bila 

namenjena plavanju. Iz tega razloga je presenetljivo, da se plavanja, glede na raziskavo, v 

četrtem razredu skoraj ne ocenjuje. Standarda, učenec preplava 50 metrov in med 

plavanjem opravi nalogo za varnost ter učenec upošteva pravila varnosti, se ocenjujeta le 

v 15,79 % LUP. Standard, učenec pozna elemente samoreševanja, se ocenjuje v le 10,53 

% LUP, standard, učenec je sposoben neprekinjeno plavati 10 minut v globoki vodi, pa le 

v eni LUP. 

 

Preglednica 37: Ocenjevanje standardov sklopa plavanje in nekatere vodne dejavnosti v 4. 

razredu. 

 
STANDARDI 

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

PLAVANJE 

IN 

NEKATERE 

VODNE 

DEJAVNOSTI 

Učenec preplava 50 metrov in med plavanjem opravi nalogo 

za varnost.
37

 

3 15,79 

Učenec upošteva pravila varnosti. 3 15,79 

Učenec pozna elemente samoreševanja. 2 10,53 

Učenec je sposoben neprekinjeno plavati 10 minut v globoki 

vodi. 

1 5,26 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 
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V četrtem razredu se zelo slabo ocenjujejo tudi smučanje in nekatere zimske dejavnosti. 

Edini standard, ki se ocenjuje (v 10,53 % LUP), je za smučanje: učenec vijuga v širšem 

oziroma ožjem hodniku in pri tem nadzoruje hitrost vožnje ter uporablja smučarske 

naprave. Ostali standardi, navedeni v preglednici, se ne ocenjujejo v nobeni LUP. Ta 

sklop standardov je namenjen za šole, ki imajo pogoje oz. za šolo v naravi in za zimski 

športni dan. Zimski športni dan naj bi bil v četrtem razredu eden, šola v naravi s 

poudarkom na zimskih športih pa naj bi se izvedla v petem ali šestem razredu.   

 
Preglednica 38: Ocenjevanje standardov sklopa smučanje in nekatere zimske dejavnosti v 4. 

razredu. 

 
STANDARDI 

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

SMUČANJE 

IN 

NEKATERE 

ZIMSKE 

DEJAVNOSTI 

Smučanje: učenec vijuga v širšem oziroma ožjem hodniku in 

pri tem nadzoruje hitrost vožnje. Uporablja smučarske 

naprave. Učenec uporablja smučarske naprave.
38

 

2 10,53 

Smučanje: Učenec zna hoditi in teči na smučeh. 0 0,00 

Drsanje: učenec varno drsa. 0 0,00 

Učenec upošteva pravila varnosti na smučišču in drsališču. 0 0,00 

Učenec pozna nevarnosti na smučišču, drsališču in 

sankališču ter primerno opremo za zimske športe. 

0 0,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Tako kot v tretjem razredu se tudi v četrtem pohodništvo skoraj ne ocenjuje. Vsi standardi 

se ocenjujejo v manj kot tretjini LUP. Ti so navedeni v spodnji preglednici. 

Preglednica 39: Ocenjevanje standardov sklopa pohodništvo v 4. razredu. 

 
STANDARDI 

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

POHODNIŠTVO Učenec pozna prvo pomoč pri praskah, žuljih in pikih 

žuželk ter zaščito pred insekti.
39

 

5 26,32 

Učenec ravna v skladu z načeli varovanja narave. 4 21,05 

Učenec je sposoben hoditi štiri ure s krajšimi postanki in 

pri tem premagati višinsko razliko vsaj 500 metrov. 

3 15,79 

Učenec upošteva pravila varne hoje. 3 15,79 

Učenec pozna vpliv hoje na organizem. 3 15,79 

Učenec zna določiti strani neba. 1 5,26 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

6.2.2 PETI RAZRED 

V 5. razredu se naravne oblike gibanja skoraj ne ocenjujejo. V dveh LUP se ocenjuje 

standard, učenec pozna različne naloge za izboljšanje gibalne učinkovitosti in pomen 

kondicijske pripravljenosti kot enega od dejavnikov zdravega življenjskega sloga. V 

današnjih časih se zelo poudarja pomen zdravega življenjskega sloga in težave 

prekomerne teže, zato bi pričakovali, da bi se ta standard ocenjeval pogosteje. 
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Preglednica 40: Ocenjevanje standardov sklopa naravne oblike gibanja v 5. razredu. 

 
STANDARDI  

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

NARAVNE OBLIKE 

GIBANJA, IGRE IN 

SPLOŠNA 

KONDICIJSKA 

PRIPRAVA 

Učenec pozna različne naloge za izboljšanje gibalne 

učinkovitosti in pomen kondicijske pripravljenosti kot 

enega od dejavnikov zdravega življenjskega sloga.
40

 

2 11,11 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

Pri atletiki se v petem razredu najpogosteje ocenjuje standard, učenec zna teči z visokega 

in nizkega starta (88,89 %), kar je nekoliko več kot v četrtem razredu. V četrtem razredu 

se, glede na rezultate raziskave, pogosteje ocenjuje tek z visokega starta, v petem razredu 

pa je ravno obratno. Tek z nizkega starta se ocenjuje v 83,33 % LUP, tek z visokega starta 

pa v 72,22 % LUP. Tako kot v četrtem se tudi v petem razredu pogosto ocenjuje standard, 

učenec zna skočiti v daljino in višino z zaletom (88,89 %). Najpogostejši nivo znanja, ki 

se ocenjuje, je skok v višino z zaletom s prekoračno tehniko. To se ocenjuje v 55,56 % 

LUP. Prekoračna tehnika je tudi končni cilj osnovnošolskega skoka v višino (Škof idr., 

2006). V polovici LUP se ocenjujeta pravilen odriv z eno nogo in doskok na obe nogi iz 

80 cm odrivne cone. Odriv na točno določenem mestu je za mlajše otroke koordinacijsko 

zelo zahteven, zato je ocenjevanje tega nivoja znanja ustrezno šele v petem razredu. V 

manj kot polovici LUP se ocenjujeta tudi skok v daljino z zaletom (44,44 %) in merjenje 

zaleta za skok v dolžino (27,78 %). Standard, učenec je sposoben teči deset minut v 

lahkotnem pogovornem tempu, se ocenjuje v 77,78 % LUP, od tega se v polovici LUP 

ocenjuje dolgotrajnejši tek (5–10 minut) v pogovornem tempu. Tudi standard, učenec zna 

metati žogico ali žvižgača z zaletom, se ocenjuje v več kot polovici LUP (77,78 %). V 

22,22 % LUP se ocenjuje pravilen met žogice, sicer pa se ocenjuje kar met žogice z 

zaletom (50,00 %). V petem razredu se tako ocenjuje daljši zalet in ne krajši, tako kot v 

četrtem razredu. 

Tudi v petem razredu ni ocenjevanje teorije nič pogostejše. V 38,89 % LUP se ocenjuje 

standard, učenec pozna osnovne atletske pojme in razume štartna povelja. Od tega se v 

27,78 % LUP ocenjuje poznavanje atletskih pojmov, v 22,22 % LUP pa razumevanje 

štartnih povelj. Pričakovali bi, da se bo v petem razredu razumevanje štartnih povelj 

ocenjevalo pogosteje, glede na to, da se zelo pogosto ocenjuje tek z visokega in nizkega 

starta. V nobeni LUP pa nismo zasledili ocenjevanja standardov, učenec v skokih in 

metih dosega dosežke, primerne svojim individualnim sposobnostim in učenec zna 

izmeriti dolžino in višino skoka. Zadnjega bi, glede na to, da se zelo pogosto ocenjujeta 

skok v daljino in višino z zaletom, lahko ocenjevali.  

 
Preglednica 41: Ocenjevanje standardov sklopa atletika v 5. razredu. 

 
STANDARDI  

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

ATLETIKA Učenec zna teči z visokega in nizkega starta.
41

 16 88,89 

Učenec zna teči z nizkega starta. 15 83,33 

Učenec zna teči z visokega starta. 13 72,22 

Učenec zna skočiti v daljino in višino z zaletom. 16 88,89 

Učenec zna skočiti v višino z zaletom s prekoračno tehniko. 10 55,56 

Učenec se pravilno odrine z eno nogo in doskoči na obe nogi iz 9 50,00 
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80 cm odrivne cone. 

Učenec zna skočiti v daljino z zaletom. 8 44,44 

Učenec zna zmeriti zalet (8–12 korakov) za skok v dolžino. 5 27,78 

Učenec je sposoben teči deset minut v lahkotnem pogovornem 

tempu. 

14 77,78 

Dolgotrajnejši tek v pogovornem tempu. (5–10 min) 9 50,00 

Učenec zna metati žogico ali žvižgača z zaletom. 14 77,78 

Met žogice z zaletom. 9 50,00 

Met žogice je pravilen. 4 22,22 

Učenec pozna osnovne atletske pojme in razume štartna 

povelja. 

7 38,89 

Učenec pozna osnovne atletske pojme. 5 27,78 

Učenec razume štartna povelja. 4 22,22 

Učenec v skokih in metih dosega dosežke, primerne svojim 

individualnim sposobnostim. 

0 0,00 

Učenec zna izmeriti dolžino in višino skoka. 0 0,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Ocenjevanje gimnastike z ritmično izraznostjo je v petem razredu precej manj pogosto 

kot v četrtem razredu. V vseh LUP se ocenjuje standard, učenec se nadzorovano giblje v 

različnih smereh. Najpogosteje se ocenjuje izvedba odriva v stojo na rokah (72,22 %), 

pravilna izvedba prevala naprej (66,67 %), izvedba prevala nazaj (66,67 %) in izvedba 

premeta vstran (66,67 %). V več kot polovici LUP se ocenjujeta tudi standarda, učenec 

preskoči orodje raznožno (72,22 %) in učenec je sposoben zadržati položaj telesa razovno 

(55,56 %).  

Standard, učenec prehaja iz vese v oporo in iz opore v veso, se ocenjuje v manj kot 

polovici LUP (38,89 %). Najpogosteje se ocenjuje izvedba vzmika na drogu ali vzmik na 

drogu s pomočjo stene ali blazine (22,22 %). Zelo redko pa se v petem razredu ocenjujejo 

standardi, učenec koleba v vesi in opori (27,78 %), učenec poveže različne gimnastične 

prvine na ožji površini (27,78 %), učenec skače s kolebnico (22,22 %), učenec pleza po 

žrdi (16,67 %), učenec samostojno izvaja sklop gimnastičnih vaj (11,11 %), učenec 

poimenuje različne položaje in gibanja telesa (11,11 %) in učenec pozna pomen 

ogrevanja in zna samostojno izbrati nekatere raztezne in krepilne vaje (11,11 %). 

Standard, učenec poveže različne gimnastične prvine na ožji površini, se ne ocenjuje v 

nobeni LUP.  

 
Preglednica 42: Ocenjevanje standardov sklopa gimnastika z ritmično izraznostjo v 5. razredu. 

 
STANDARDI  

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

GIMNASTIKA Z 

RITMIČNO 

IZRAZNOSTJO 

Učenec se nadzorovano giblje v različnih smereh.
42

 18 100 

Učenec izvede odriv v stojo na rokah. 13 72,22 

Učenec pravilno izvede preval naprej. 12 66,67 

Učenec izvede preval nazaj. 12 66,67 

 Učenec izvede premet vstran. 12 66,67 

 

Učenec preskoči orodje raznožno. 13 72,22 

Učenec je sposoben zadržati položaj telesa razovno. 10 55,56 

Učenec prehaja iz vese v oporo(vzmik s pomočjo) in iz 

opore v veso. 

7 38,89 
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Učenec izvede vzmik na drogu ali vzmik na drogu s 

pomočjo stene ali blazine. 

4 22,22 

Učenec koleba v vesi in opori. 5 27,78 

Učenec poveže različne gimnastične prvine na ožji 

površini. 

5 27,78 

Učenec skače s kolebnico. 4 22,22 

Učenec pleza po žrdi. 3 16,67 

Učenec samostojno izvaja sklop gimnastičnih vaj. 2 11,11 

Učenec poimenuje različne položaje in gibanja telesa.  2 11,11 

Učenec pozna pomen ogrevanja in zna samostojno izbrati 

nekatere raztezne in krepilne vaje. 

2 11,11 

Učenke povežejo različne prvine s trakom ali obročem v 

krajšo sestavo. 

0 0,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Pri plesu se v več kot polovici LUP ocenjuje standard, učenec zapleše osnovne korake 

treh družabnih plesov (77,78 %). Najpogosteje se v LUP ocenjujeta en (27,78 %) ali dva 

družabna plesa (22,22 %). En oziroma dva ljudska plesa se ocenjujeta v 16,67 % LUP. 

Standard, učenec pozna osnove plesnega bontona, se ocenjuje v le eni LUP, medtem ko 

se standarda, učenec razlikuje kakovost gibanja in učenec poveže ljudske plese v sklop, v 

petem razredu ne ocenjujeta v nobeni LUP.  

 

Preglednica 43: Ocenjevanje standardov sklopa ples v 5. razredu. 

 
STANDARDI 

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

PLES Učenec zapleše osnovne korake treh družabnih plesov.
43

 14 77,78 

Učenec zapleše 1 družabni ples. 5 27,78 

Učenec zapleše 2 družabna plesa 4 22,22 

Učenec zapleše 1 ljudski ples. 3 16,67 

Učenec zapleše 2 ljudska plesa. 3 16,67 

Učenec pozna osnove plesnega bontona.  1 5,56 

Učenec razlikuje kakovost gibanja (različni ritmi, tempo, 

estetika ipd.). 

0 0,00 

Učenec poveže ljudske plese v sklop. 0 0,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Pri malih športnih igrah se v vseh LUP načrtuje ocenjevanje standarda, učenec izvaja 

osnovne tehnične in taktične elemente vseh štirih malih športnih iger glede na posamezno 

igralno situacijo. Pri tem standardu se v petem razredu ocenjujejo vse štiri male športne 

igre. Pri malem nogometu se najpogosteje ocenjuje vodenje žoge (83,33 %), podajanje 

žoge (77,78 %) in sprejemanje žoge (50,00 %). V manj kot polovici LUP pa se ocenjuje 

tudi natančno streljanje na vrata z boljšo nogo (33,33 %), zaustavljanje žoge s podplatom 

(27,78 %) in streljanje na vrata s sprednjim notranjim delom stopala v gibanju (22,22 %). 

Pri mali košarki se najpogosteje ocenjuje met na koš (83,33 %), vodenje žoge s 

spremembo smeri in menjavanjem rok spredaj (66,67 %) in vodenje žoge s spremembo 

ritma in smeri (50,00 %). V manj kot polovici LUP se ocenjuje tudi podaja žoge z obema 

rokama v gibanju (44,44 %), lovljenje žoge z obema rokama (38,89 %), pokrivanje 
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napadalca v smeri žoga–koš (38,89 %) in vodenje žoge, sonožno zaustavljanje in met na 

koš z mesta z eno roko (22,22 %). Pri mali odbojki se ocenjuje tako zgornji odboj (72,22 

%) kot tudi spodnji odboj (66,67 %) in spodnji servis (61,11 %). V manj kot polovici 

LUP se ocenjuje tudi preprosto odbijanje žoge z rokami (33,33 %), sprejem servisa (22,22 

%), preprosto odbijanje žoge z rokami v zid (22,22 %) in podajanje žoge v paru z 

odbojkarsko košarico (22,22 %). Pri malem rokometu se najpogosteje ocenjuje lovljenje 

žoge na mestu in v gibanju (77,78 %), komolčno podajo (77,78 %) in streljanje na gol 

(50,00 %). V manj kot polovici LUP pa se ocenjuje tudi vodenje žoge naravnost in s 

spreminjanjem smeri gibanja igralca (44,44 %). Opazimo lahko, da se v primerjavi s 

četrtim razredom, v petem razredu ocenjujejo že nadgradnje osnovnih elementov 

posameznih športnih iger. 

V manj kot polovici LUP se ocenjuje standard, učenec razume in upošteva osnovna 

pravila (66,67 %). V 27,78 % LUP se ocenjuje preprosta igra male košarke in male 

odbojke, v 22,22 % LUP se ocenjuje enostavna igra rokometa in v 16,67 % se ocenjuje 

preprosta igra malega nogometa.  

Standard, učenec pozna temeljne pojme malih športnih iger, se ocenjuje v 38,89 % LUP, 

standard, učenec spoštuje pravila športnega obnašanja, pa se ne ocenjuje v nobeni LUP. 

 
Preglednica 44: Ocenjevanje standardov sklopa male športne igre v 5. razredu. 

 
STANDARDI  

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

MALE 

ŠPORTNE 

IGRE 

Učenec izvaja osnovne tehnične in taktične elemente vseh štirih 

malih športnih iger glede na posamezno igralno situacijo.
44

 

18 100,00 

Mali nogomet Učenec vodi žogo. 15 83,33 

Učenec podaja žogo. 14 77,78 

Učenec sprejema žogo. 9 50,00 

Učenec zna natančno streljati na vrata z boljšo 

nogo. 

6 33,33 

Učenec zaustavlja žogo s podplatom. 5 27,78 

Učenec strelja na vrata s sprednjim notranjim 

delom stopala v gibanju. 

4 22,22 

Mala košarka Učenec meče na koš. 15 83,33 

Učenec vodi žogo s spremembami smeri in 

menjavanjem rok spredaj. 

12 66,67 

Učenec vodi žogo s spremembo ritma in smeri. 9 50,00 

Učenec podaja žoge z obema rokama v gibanju. 8 44,44 

Učenec lovi žogo z obema rokama. 7 38,89 

Učenec pokriva napadalca v smeri žoga-koš. 7 38,89 

Učenec vodi žogo, se sonožno zaustavi in met 

na koš z mesta z eno roko. 

4 22,22 

Mala odbojka Zgornji odboj. 13 72,22 

Spodnji odboj. 12 66,67 

Spodnji servis.  11 61,11 

Učenec zna preprosto odbijati žogo z rokami. 6 33,33 

Sprejem servisa. 4 22,22 

Preprosto odbijanje žoge z rokami v zid. 4 22,22 

Podajanje žoge v paru z odbojkarsko košarico. 4 22,22 

Mali rokomet Učenec lovi žogo (na mestu in v gibanju). 14 77,78 
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Učenec izvede komolčno podajo (na mestu in v 

teku). 

14 77,78 

Učenec strelja na gol. 9 50,00 

Učenec vodi žogo naravnost in s spreminjanjem 

smeri gibanja igralca. 

8 44,44 

Učenec razume in upošteva osnovna pravila. 12 66,67 

Mala košarka Igra igro na en koš 1:1 in 2:2. 5 27,78 

Mala odbojka Igra žoge čez vrv 1:1 in 2:2. 5 27,78 

Mali rokomet Enostavna igra – mini rokomet. 4 22,22 

Mali nogomet Igra 1:1, 2:2, 3:3. 3 16,67 

Učenec pozna temeljne pojme malih športnih iger. 7 38,89 

Učenec spoštuje pravila športnega obnašanja. 0 0,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

Plavanje (50 m v izbrani tehniki) se ocenjuje v treh LUP (16,67 %). Za peti razred ni 

mišljeno plavanje v šoli v naravi, zato v tem razredu ocenjevanja plavanja nismo 

pričakovali. 

 
Preglednica 45: Ocenjevanje standardov sklopa plavanje in nekatere vodne dejavnosti v 5. 

razredu. 

 
STANDARDI 

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

PLAVANJE 

IN 

NEKATERE 

VODNE 

DEJAVNOSTI 

Učenec preplava 50 metrov in med plavanjem opravi nalogo 

za varnost.
45

 

3 16,67 

Učenec upošteva pravila varnosti. 0 0,00 

Učenec pozna elemente samoreševanja. 0 0,00 

Učenec je sposoben neprekinjeno plavati 10 minut v globoki 

vodi. 

0 0,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Kljub temu da se v petem (ali šestem) razredu izvede šola v naravi s poudarkom na 

zimskih dejavnostih, se v nobeni LUP ne ocenjuje nobenega standarda tega sklopa.  

 
Preglednica 46: Ocenjevanje standardov sklopa smučanje in nekatere zimske dejavnosti v 5. 

razredu. 

 
STANDARDI 

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

SMUČANJE 

IN 

NEKATERE 

ZIMSKE 

DEJAVNOSTI 

Smučanje: učenec vijuga v širšem oziroma ožjem hodniku in 

pri tem nadzoruje hitrost vožnje. Uporablja smučarske 

naprave. Učenec uporablja smučarske naprave.
46

 

0 0,00 

Smučanje: Učenec zna hoditi in teči na smučeh. 0 0,00 

Drsanje: učenec varno drsa. 0 0,00 

Učenec upošteva pravila varnosti na smučišču in drsališču. 0 0,00 

Učenec pozna nevarnosti na smučišču, drsališču in 

sankališču ter primerno opremo za zimske športe. 

0 0,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 
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Pohodništvo se ocenjuje v le dveh LUP. Ocenjujejo se standardi, učenec je sposoben 

hoditi štiri ure s krajšimi postanki in pri tem premagati višinsko razliko vsaj 500 metrov, 

učenec upošteva pravila varne hoje in učenec pozna prvo pomoč pri praskah, žuljih in 

pikih žuželk ter zaščito pred insekti. Ostali trije standardi, učenec ravna v skladu z načeli 

varovanja narave, učenec pozna vpliv hoje na organizem in učenec zna določiti strani 

neba) se v petem razredu ne ocenjujejo v nobeni LUP. V petem razredu sta dva športna 

dneva namenjena pohodništvu, znotraj katerih bi morali ocenjevati standarde tega sklopa. 

 
Preglednica 47: Ocenjevanje standardov sklopa pohodništvo v 5. razredu. 

 
STANDARDI 

SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

POHODNIŠTVO Učenec je sposoben hoditi štiri ure s krajšimi postanki in 

pri tem premagati višinsko razliko vsaj 500 metrov.
47

 

2 11,11 

Učenec upošteva pravila varne hoje. 2 11,11 

Učenec pozna prvo pomoč pri praskah, žuljih in pikih 

žuželk ter zaščito pred insekti. 

2  11,11 

Učenec ravna v skladu z načeli varovanja narave. 0 0,00 

Učenec pozna vpliv hoje na organizem. 0 0,00 

Učenec zna določiti strani neba. 0 0,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

6.2.3 POVZETEK 
Po pregledu 37 LUP za drugo triletje ugotavljamo, da se v tem triletju najpogosteje 

načrtuje ocenjevanje standardov za sklope atletika, gimnastika z ritmično izraznostjo in 

male športne igre. Delno se ocenjuje tudi sklop ples, zanemarljivo pogosto pa se 

ocenjujejo standardi sklopa plavanje in nekatere vodne dejavnosti ter sklopa pohodništvo. 

V drugem triletju se niti v eni LUP ne načrtuje ocenjevanja minimalnih standardov. Iz 

tega lahko sklepamo, da se ne načrtuje diferenciacija. 

Tako kot v prvem triletju smo tudi v drugem triletju ugotovili, da se za ocenjevanje 

standardov uporabljajo različni nivoji zahtevnosti. Z njimi se ocenjuje predvsem znanje 

učencev.  

 

V nadaljevanju po sklopih predstavljamo standarde, ki se najpogosteje ocenjujejo v 

drugem triletju. Ti standardi so tudi podčrtani. 

 

 Naravne oblike gibanja, igre in splošna kondicijska priprava 

Tako v četrtem kot v petem razredu se standard, učenec pozna različne naloge za 

izboljšanje gibalne učinkovitosti in pomen kondicijske pripravljenosti kot enega od 

dejavnikov zdravega življenjskega sloga, ocenjuje le v nekaj LUP. 

 
Preglednica 48: Ocenjevanje standardov sklopa naravne oblike gibanja v drugem triletju. 

                                           RAZRED 

STANDARD 

4. 5. 

f f (%) f f (%) 

Učenec pozna različne naloge za izboljšanje gibalne 

učinkovitosti in pomen kondicijske pripravljenosti kot 

enega od dejavnikov zdravega življenjskega sloga. 

4 21,05 2 11,11 
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      Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Atletika 

Pri atletiki je eden izmed najpogosteje ocenjenih standardov, učenec zna skočiti v daljino 

in višino z zaletom. V četrtem razredu se ocenjuje predvsem skok v daljino, v nekaj LUP 

pa se ocenjuje tudi skok v višino. V petem razredu se pogosteje ocenjuje skok v višino, v 

polovici LUP pa se ocenjuje tudi pravilen odriv z eno nogo in doskok na obe nogi ter 

skok v daljino. V nekaj LUP se ocenjuje tudi merjenje zaleta s koraki.  

V drugem triletju pogosto ocenjujejo standard, učenec zna teči iz visokega in nizkega 

starta. V četrtem razredu ocenjujejo predvsem tek z visokega starta, v petem pa tek z 

nizkega in visokega starta. Poleg starta pa ocenjujejo tudi standard, učenec je sposoben 

teči deset minut v lahkotnem pogovornem tempu. Najpogosteje v obeh razredih 

ocenjujejo dolgotrajnejši tek v pogovornem tempu (8–10 minut).  

Tako kot v prvem triletju se tudi v drugem triletju zelo pogosto ocenjuje standard, učenec 

zna metati žogico ali žvižgača z zaletom. V četrtem razredu se ocenjuje met žogice z 

mesta in s kratkim zaletom, v petem pa se ocenjuje met žogice z zaletom in tehniko meta. 

Zanimivo je to, da se v drugem triletju v LUP ne ocenjuje meta žvižgača. Met žogice oz. 

meti nasploh so pomembni za učence s prekomerno težo, ker se tu lahko izkažejo (Škof 

idr., 2006). 

Zelo redko pa se v drugem triletju ocenjujejo standardi, učenec pozna osnovne atletske 

pojme in razume štartna povelja; učenec v skokih dosega dosežke, primerne svojim 

individualnim sposobnostim in učenec zna izmeriti dolžino skoka. Zadnjega 

predvidevamo, da pogosteje ocenjujejo v šestem razredu.  

 
Preglednica 49: Ocenjevanje standardov sklopa atletika v drugem triletju. 

                                           RAZRED 

STANDARD 

4. 5. 

f f (%) f f (%) 

Učenec zna skočiti v daljino in višino z zaletom. 19 100,00 16 88,89 

Učenec zna metati žogico ali žvižgača z zaletom. 14 73,68 14 77,78 

Učenec je sposoben teči deset minut v lahkotnem 

pogovornem tempu. 

13 68,42 14 77,78 

Učenec zna teči z visokega in nizkega starta. 13 68,42 16 88,89 

Učenec pozna osnovne atletske pojme in razume štartna 

povelja. 

6 31,58 7 38,89 

Učenec v skokih in metih dosega dosežke, primerne 

svojim individualnim sposobnostim. 

2 10,53 0 0,00 

Učenec zna izmeriti dolžino in višino skoka. 2 10,53 0 0,00 

       Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Gimnastika z ritmično izraznostjo 

Ta sklop se pogosteje ocenjuje v četrtem kot v petem razredu. V več kot polovici LUP se 

v petem razredu ocenjujejo le trije standardi.  

V tem sklopu je v obeh razredih najpogosteje ocenjen standard, učenec se nadzorovano 

giblje v različnih smereh. V četrtem razredu ocenjujejo izvedbo prevala naprej, stoje na 

rokah, prevala nazaj in premeta v stran, v petem razredu pa poleg teh elementov 

ocenjujejo še preval naprej z zaletom. Razen pri prevalu, v petem razredu pri teh 

elementih ne ocenjujejo višjega nivoja zahtevnosti. 

V obeh razredih pogosto ocenjujejo tudi standard, učenec preskoči orodje raznožno. Ta 

standard je nadgradnja standarda iz prvega triletja – naskok na orodje čepno.  
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Poleg teh dveh standardov pa v četrtem razredu pogosto ocenjujejo tudi standard, učenec 

poveže različne gimnastične prvine na ožji površini. Ocenjuje se predvsem hoja po nizki 

gredi in seskok ter obrat sonožno in skok s sonožnim odrivom na nizki gredi. Zanimivo 

je, da v petem razredu tega standarda skoraj ne ocenjujejo. V petem razredu bi lahko 

zahtevnost ocenjevanja znanja še povečali. V četrtem razredu v več kot polovici LUP 

ocenjujejo tudi standarde, učenec skače s kolebnico, učenec pleza po žrdi in učenec 

samostojno izvaja sklop gimnastičnih vaj.  

Standard, učenec je sposoben zadržati položaj telesa razovno, v petem razredu ocenjujejo 

v več kot polovici LUP. V četrtem razredu ta standard ni pogosto ocenjen. Predvidevamo, 

da je razlog v veliki zahtevnosti tega elementa.  

Najredkeje pa v drugem triletju ocenjujejo standarde, učenec prehaja iz vese v oporo 

(vzmik s pomočjo) in iz opore v veso; učenec koleba v vesi in opori, učenec poimenuje 

različne položaje in gibanja telesa; učenec pozna pomen ogrevanja in zna samostojno 

izbrati nekatere raztezne in krepilne vaje ter učenke povežejo različne prvine s trakom ali 

obročem v krajšo sestavo.  

 
Preglednica 50: Ocenjevanje standardov sklopa gimnastika z ritmično izraznostjo v drugem 

triletju. 

                                           RAZRED 

STANDARD 

4. 5. 

f f (%) f f (%) 

Učenec se nadzorovano giblje v različnih smereh. 18 94,74 18 100 

Učenec preskoči orodje raznožno. 12 63,16 13 72,22 

Učenec poveže različne gimnastične prvine na ožji površini. 14 73,68 5 27,78 

Učenec skače s kolebnico. 12 63,16 4 22,22 

Učenec samostojno izvaja sklop gimnastičnih vaj. 10 52,63 2 11,11 

Učenec pleza po žrdi. 10 52,63 3 16,67 

Učenec prehaja iz vese v oporo (vzmik s pomočjo) in iz opore v 

veso. 

8 42,11 7 38,89 

Učenec koleba v vesi in opori. 8 42,11 5 27,78 

Učenec je sposoben zadržati položaj telesa razovno. 6 31,58 10 55,56 

Učenec poimenuje različne položaje in gibanja telesa.  5 26,32 2 11,11 

Učenec pozna pomen ogrevanja in zna samostojno izbrati 

nekatere raztezne in krepilne vaje. 

4 21,05 2 11,11 

Učenke povežejo različne prvine s trakom ali obročem v krajšo 

sestavo. 

2 10,53 0 0,00 

      Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Ples 

Pri plesu skoraj v obeh razredih v večini LUP ocenjujejo le standard, učenec zapleše 

osnovne korake treh družabnih plesov. Ocenjuje se 1–2 ljudska plesa in 1–2 družabna 

plesa. To je veliko manj kot v prvem triletju, v tretjem razredu.  

Standardov, učenec pozna osnove plesnega bontona; učenec razlikuje kakovost gibanja in 

učenec poveže ljudske plese v sklop, skoraj ne ocenjujejo. 

 
Preglednica 51: Ocenjevanje standardov sklopa ples v drugem triletju. 

                                           RAZRED 

STANDARD 

4. 5. 

f f (%) f f (%) 

Učenec zapleše osnovne korake treh družabnih plesov. 17 89,47 14 77,78 

Učenec pozna osnove plesnega bontona. 6 31,58 1 5,56 

Učenec razlikuje kakovost gibanja (različni ritmi, 2 10,53 0 0,00 
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tempo, estetika ipd.). 

Učenec poveže ljudske plese v sklop. 1 5,26 0 0,00 
     Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Male moštvene igre 

Pri malih moštvenih igrah v obeh razredih ocenjujejo standard, učenec izvaja osnovne 

tehnične in taktične elemente vseh štirih malih športnih iger glede na posamezno igralno 

situacijo. V četrtem razredu ocenjujejo predvsem osnove malih moštvenih iger, v petem 

razredu pa ocenjujejo že zahtevnejše elemente malih športnih iger. Pri mali odbojki tako v 

četrtem razredu ocenjujejo predvsem zgornji in spodnji odboj, v petem razredu pa poleg 

tega tudi spodnji servis. Pri mali košarki v četrtem razredu ocenjujejo predvsem vodenje 

žoge, podajanje in met na koš. V petem razredu pa ocenjujejo nadgradnjo tega – vodenje 

s spremembo smeri in/ali ritma in menjavanjem rok, podajanje žoge v gibanju, lovljenje 

žoge, pokrivanje napadalca ipd. Pri malem nogometu v četrtem razredu ocenjujejo 

predvsem vodenje in podajanje žoge z nogo, v petem razredu pa ocenjujejo tudi 

sprejemanje žoge, streljanje na gol z boljšo nogo in zaustavljanje žoge. Pri malem 

rokometu v četrtem razredu ocenjujejo podajanje, lovljenje in vodenje žoge, v petem 

razredu pa te standarde ocenjujejo na mestu in v gibanju. V četrtem razredu tako 

ocenjujejo osnovne elemente malih športnih iger, v petem razredu pa te elemente 

ocenjujejo v gibanju, z dodatnimi, zahtevnejšimi gibi. 

Standard, učenec razume in upošteva osnovna pravila, ocenjujejo v obeh razredih. V 

četrtem razredu najpogosteje ocenjujejo igro male košarke. Pri vseh štirih malih športnih 

igrah ocenjujejo preprosto igro 1:1, 2:2, 3:3. 

Standardov, učenec pozna temeljne pojme malih športnih iger in učenec spoštuje pravila 

športnega obnašanja, skoraj ne ocenjujejo. 

 
Preglednica 52: Ocenjevanje standardov sklopa male moštvene igre v drugem triletju. 

                                           RAZRED 

STANDARD 

4. 5. 

f f (%) f f (%) 

Učenec izvaja osnovne tehnične in taktične elemente vseh 

štirih malih športnih iger glede na posamezno igralno 

situacijo. 

 19 100 18 100,00 

Učenec razume in upošteva osnovna pravila. 16 84,22 12 66,67 

Učenec spoštuje pravila športnega obnašanja. 5 26,32 7 38,89 

Učenec pozna temeljne pojme malih športnih iger. 2 10,53 0 0,00 

     Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Plavanje in nekatere vodne dejavnosti 

Kljub temu da naj bi plavanje ocenjevali v šoli v naravi v 4. razredu, se plavanje skoraj ne 

ocenjuje niti v četrtem niti v petem razredu. Standard, učenec preplava 50 metrov in med 

plavanjem opravi nalogo za varnost, v obeh razredih ocenjujejo v treh LUP. Standardov, 

učenec upošteva pravila varnosti, učenec pozna elemente samoreševanja in učenec je 

sposoben neprekinjeno plavati 10 minut v globoki vodi, skoraj ne ocenjujejo. 

 
Preglednica 53: Ocenjevanje standardov sklopa malo plavanje in nekatere vodne dejavnosti v 

drugem triletju. 

                                           RAZRED 

STANDARD 

4. 5. 

f f (%) f f (%) 

Učenec preplava 50 metrov in med plavanjem opravi nalogo 3 15,79 3 16,67 
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za varnost. 

Učenec upošteva pravila varnosti. 3 15,79 0 0,00 

Učenec pozna elemente samoreševanja. 2 10,53 0 0,00 

Učenec je sposoben neprekinjeno plavati 10 minut v globoki 

vodi. 

1 5,26 0 0,00 

     Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Smučanje in nekatere zimske dejavnosti 

V petem ali šestem razredu naj bi se izvedla zimska šola v naravi. Ali na šolah, od katerih 

smo zbrali LUP, tega sklopa ne ocenjujejo ali pa ga ocenjujejo v šestem razredu. 

 
Preglednica 54: Ocenjevanje standardov sklopa smučanje in nekatere zimske dejavnosti v drugem 

triletju. 

                                           RAZRED 

STANDARD 

4. 5. 

f f (%) f f (%) 

Smučanje: učenec vijuga v širšem oziroma ožjem hodniku in 

pri tem nadzoruje hitrost vožnje. Uporablja smučarske 

naprave. Učenec uporablja smučarske naprave. 

2 10,53 0 0,00 

Smučanje: učenec zna hoditi in teči na smučeh. 0 0,00 0 0,00 

Drsanje: učenec varno drsa. 0 0,00 0 0,00 

Učenec upošteva pravila varnosti na smučišču in drsališču. 0 0,00 0 0,00 

Učenec pozna nevarnosti na smučišču, drsališču in 

sankališču ter primerno opremo za zimske športe. 

0 0,00 0 0,00 

     Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Pohodništvo 

Tudi standardi sklopa pohodništvo se v drugem triletju skoraj ne ocenjujejo. V četrtem 

razredu se v nekaj LUP ocenjujeta standarda, učenec pozna prvo pomoč pri praskah, 

žuljih in pikih žuželk ter zaščito pred insekti ter učenec ravna v skladu z načeli varovanja 

narave, a je to v manj kot tretjini LUP. Vsaj v eni LUP v četrtem razredu ocenjujejo 

standarde, učenec je sposoben hoditi štiri ure s krajšimi postanki in pri tem premagati 

višinsko razliko vsaj 500 m; učenec upošteva pravila varne hoje; učenec pozna vpliv hoje 

na organizem in učenec zna določiti strani neba. Zadnjih dveh standardov in standarda, 

učenec ravna v skladu z načeli varovanja narave, v petem razredu ne ocenjujejo v nobeni 

LUP. 

 
Preglednica 55: Ocenjevanje standardov sklopa pohodništvo v drugem triletju. 

                                           RAZRED 

STANDARD 

4. 5. 

f f (%) f f (%) 

Učenec pozna prvo pomoč pri praskah, žuljih in pikih žuželk 

ter zaščito pred insekti. 

5 26,32 2 11,11 

Učenec ravna v skladu z načeli varovanja narave. 4 21,05 0 0,00 

Učenec je sposoben hoditi štiri ure s krajšimi postanki in pri 

tem premagati višinsko razliko vsaj 500 m 

3 15,79 2 11,11 

Učenec upošteva pravila varne hoje. 3 15,79 2 11,11 

Učenec pozna vpliv hoje na organizem. 3 15,79 0 0,00 

Učenec zna določiti strani neba. 1 5,26 0 0,00 

     Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 
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6.3 PRIMERJAVA OCENJEVANJA STANDARDOV ZNOTRAJ 

TRILETIJ NA ISTI ŠOLI 

Primerjavo ocenjevanja standardov smo razdelili na prvo in drugo triletje, ker od šol 

nismo zbrali zadostnega števila LUP za vseh pet razredov. Primerjavo smo znotraj triletja 

razdelili po sklopih tako, kot si sledijo v učnem načrtu. 

 

6.3.1 PRVO TRILETJE 
Po primerjavi štirinajstih LUP prvih treh razredov iz istih šol smo ugotovili, da učitelji 

pogosto en standard ocenijo v vseh treh razredih. Po navadi je vsako leto nivo 

ocenjevanja znanja zahtevnejše.  

 

 Naravne oblike gibanja 

Vsaj enkrat v prvem triletju na vseh štirinajstih šolah ocenjujejo standarda, učenec 

sproščeno in skladno izvaja naravne oblike ter učenec upošteva pravila izbranih 

elementarnih in moštvenih iger ter športnega obnašanja. Ta dva standarda v vseh LUP v 

vseh treh razredih ocenjujejo v večini LUP. Najmanj pogosto ocenjujejo standard, učenec 

varno izvaja zahtevnejše gibalne naloge, skladno z navodili. Tega ocenjujejo le v drugem 

razredu, v šestih LUP, kar predstavlja 14,29 % vseh LUP za prvo triletje. V nekaj LUP 

ocenjujejo tudi minimalni standard, učenec varno izvaja enostavne gibalne naloge. Tega v 

prvem triletju ocenjujejo na 42,86 % vseh šol.  

 
Preglednica 56: Ocenjevanje standardov sklopa naravne oblike gibanja v prvem triletju na 

štirinajstih šolah. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

NARAVNE 

OBLIKE 

GIBANJA 

Učenec sproščeno in skladno izvaja naravne oblike. 14 100,00 

Učenec upošteva pravila izbranih elementarnih in moštvenih 

iger ter športnega obnašanja. 

14 100,00 

 Učenec varno izvaja zahtevnejše gibalne naloge, skladno z 

navodili. 

6 42,86 

 Učenec varno izvaja enostavne gibalne naloge. 6 42,86 

 Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 
Preglednica 57: Ocenjevanje standardov sklopa naravne oblike gibanja v prvem triletju na 

štirinajstih šolah po razredih. 

  STANDARDI 1. 2. 3. Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

NARAVNE 

OBLIKE 

GIBANJA 

Učenec sproščeno in skladno 

izvaja naravne oblike. 

14 100,00 13 30,95 13 30,95 39 92,86 

Učenec upošteva pravila izbranih 

elementarnih in moštvenih iger 

ter športnega obnašanja. 

13 30,95 12 28,57 12 28,57 37 88,10 

 Učenec varno izvaja zahtevnejše 

gibalne naloge, skladno z 

navodili. 

0 0,00 6 14,29 0 0,00 6 14,29 

 Učenec varno izvaja enostavne 

gibalne naloge. 

3 7,14 1 2,38 2 4,76 6 14,29 

 Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 
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 Atletska abeceda 

Vsaj enkrat v prvem triletju na vseh štirinajstih šolah ocenjujejo standarda, učenec glede 

na svoje sposobnosti preskoči določeno višino in razdaljo s sonožnim odrivom z mesta in 

z enonožnim odrivom s kratkim zaletom ter učenec pravilno vrže žogico ali žvižgača z 

eno roko z mesta in z zaletom. Oba standarda najpogosteje, to je 100,00 %, ocenjujejo v 

tretjem razredu. Na 92,86 % šol vsaj enkrat v triletju ocenjujejo standarda, učenec 

skladno in sproščeno teče ter učenec na znak steče z visokega starta. Standard, učenec 

neprekinjeno teče pet minut v pogovornem tempu, pa ocenjujejo na 78,57 % šol. Na več 

kot polovici šol vsaj enkrat v triletju ocenjujejo tudi standarda, učenec soročno vrže žogo 

izpred prsi v daljino in cilj (57,14 %) in učenec pozna osnovne atletske pojme (64,29 %). 

Na dveh šolah (14,29 %) ocenjujejo tudi minimalni standard, učenec neprekinjeno teče in 

hodi pet minut.  

 
Preglednica 58: Ocenjevanje standardov sklopa atletska abeceda v prvem triletju na štirinajstih 

šolah. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

ATLETSKA 

ABECEDA 

aAtletska abeceda 14 100,00 

Učenec pravilno vrže žogico ali žvižgača z eno roko z mesta in 

z zaletom. 

14 100,00 

Učenec skladno in sproščeno teče. 13 92,86 

 Učenec na znak hitro steče z visokega starta. 13 92,86 

 Učenec neprekinjeno teče 5 minut v pogovornem tempu. 11 78,57 

 Učenec pozna osnovne atletske pojme. 9 64,29 

 Učenec soročno vrže žogo izpred prsi v daljino in cilj. 8 57,14 

 Učenec neprekinjeno teče in hodi 5 minut. 2 14,29 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 
Preglednica 59: Ocenjevanje standardov sklopa atletska abeceda v prvem triletju na štirinajstih 

šolah po razredih. 

  STANDARDI 1. 2. 3. Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

ATLETSKA 

ABECEDA 

Učenec glede na svoje 

sposobnosti preskoči določeno 

višino in razdaljo s sonožnim 

odrivom z mesta in z enonožnim 

odrivom s kratkim zaletom. 

12 28,57 12 28,57 14 33,33 38 90,48 

Učenec pravilno vrže žogico ali 

žvižgača z eno roko z mesta in z 

zaletom. 

10 23,81 11 26,19 14 33,33 35 83,33 

Učenec skladno in sproščeno 

teče. 

10 23,81 3 7,14 6 14,29 19 45,24 

 Učenec neprekinjeno teče 5 minut 

v pogovornem tempu. 

3 7,14 7 16,67 8 19,05 18 42,86 

 Učenec na znak hitro steče z 

visokega starta. 

1 2,38 3 7,14 12 28,57 16 38,10 

 Učenec pozna osnovne atletske 

pojme. 

1 2,38 3 7,14 7 16,67 11 26,19 

 Učenec soročno vrže žogo izpred 

prsi v daljino in cilj. 

4 9,52 4 9,52 2 4,76 10 23,81 
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 Učenec neprekinjeno teče in 

hodi 5 minut. 

1 2,38 1 2,38 0 0,00 2 4,76 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Gimnastična abeceda 

Pri gimnastični abecedi v triletju vsaj enkrat na vseh štirinajstih šolah ocenjujejo 

standarde, učenec tekoče in varno izvede preval naprej, učenec tekoče in varno izvede 

preval nazaj po strmini, učenec tekoče in varno izvede stojo na lopaticah, učenec se plazi 

in lazi, hodi in skače po ožji površini (nizka gred) in učenec pleza po različnih plezalih 

(zviralnik, žrd idr.). Na 92,86 % šol vsaj enkrat v triletju ocenjujejo standarda, učenec 

naskoči v oporo čepno na skrinjo vzdolž in učenec sonožno preskakuje kolebnico. 

Standard, učenec pravilno izvaja osnovne gimnastične vaje, vsaj enkrat v triletju 

ocenjujejo na 78,57 % šol. Na manj kot polovici šol (42,86 %) pa vsaj enkrat v triletju 

ocenjujejo standard, učenec upošteva izraze, povezane s položaji telesa in smerjo gibanja 

v prostoru. 

 
Preglednica 60: Ocenjevanje standardov sklopa gimnastična abeceda v prvem triletju na 

štirinajstih šolah. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

GIMNASTIČNA 

ABECEDA 

Učenec tekoče in varno izvede preval naprej. 14 100,00 

Učenec tekoče in varno izvede preval nazaj po strmini. 14 100,00 

Učenec tekoče in varno izvede stojo na lopaticah. 14 100,00 

 Učenec se plazi in lazi, hodi in skače po ožji površini 

(nizka gred). 

14 100,00 

 Učenec pleza po različnih plezalih (zviralnik, žrd idr.). 14 100,00 

 Učenec naskoči v oporo čepno na skrinjo vzdolž. 13 92,86 

 Učenec sonožno preskakuje kolebnico. 13 92,86 

 Učenec pravilno izvaja osnovne gimnastične vaje. 11 78,57 

 Učenec upošteva izraze, povezane s položaji telesa in 

smerjo gibanja v prostoru. 

6 42,86 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 
Preglednica 61: Ocenjevanje standardov sklopa gimnastična abeceda v prvem triletju na 

štirinajstih šolah po razredih. 

  STANDARDI  1. 2. 3. Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

GIMNASTIČNA 

ABECEDA 

Učenec pleza po različnih 

plezalih (zviralnik, žrd idr.). 

13 30,95 12 28,57 14 33,33 39 92,86 

Učenec tekoče in varno 

izvede preval naprej. 

11 26,19 13 30,95 11 26,19 35 83,33 

Učenec tekoče in varno 

izvede stojo na lopaticah. 

11 26,19 11 26,19 12 28,57 34 80,95 

Učenec se plazi in lazi, hodi 

in skače po ožji površini 

(nizka gred). 

12 28,57 12 28,57 9 21,43 33 78,57 

Učenec sonožno preskakuje 

kolebnico. 

5 11,90 12 28,57 12 28,57 29 69,05 

Učenec naskoči v oporo 

čepno na skrinjo vzdolž. 

5 11,90 10 23,81 12 28,57 27 64,29 
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 Učenec tekoče in varno 

izvede preval nazaj po 

strmini. 

3 7,14 8 19,05 12 28,57 23 54,76 

 Učenec pravilno izvaja 

osnovne gimnastične vaje. 

7 16,67 5 11,90 9 21,43 21 50,00 

 Učenec upošteva izraze, 

povezane s položaji telesa in 

smerjo gibanja v prostoru. 

4 9,52 3 7,14 4 9,52 11 26,19 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Plesne igre 

Pri plesnih igrah v večini šol (85,71 %) vsaj enkrat v triletju ocenjujejo standard, učenec 

pozna rajalne igre, zapleše tri otroške plese in pet preprostih ljudskih plesov. Standarda, 

učenec se giblje na mestu in v prostoru v različnih smereh v enostavnem in sestavljenem 

ritmu in učenec izvaja gibe ob raznovrstni glasbeni spremljavi, vsaj enkrat v triletju 

ocenjujejo na 71,43 % šol. Najredkeje ocenjujejo standard, učenec samostojno gibalno 

ustvarja na različne teme. Ta standard vsaj enkrat v triletju ocenjujejo na 57,14 % šol.  

 
Preglednica 62: Ocenjevanje standardov sklopa plesne igre v prvem triletju na štirinajstih šolah. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

PLESNE 

IGRE 

Učenec pozna rajalne igre, zapleše tri otroške plese in pet 

preprostih ljudskih plesov. 

12 85,71 

Učenec se giblje na mestu in v prostoru v različnih smereh v 

enostavnem in sestavljenem ritmu. 

10 71,43 

Učenec izvaja gibe ob raznovrstni glasbeni spremljavi. 10 71,43 

 Učenec samostojno gibalno ustvarja na različne teme.  8 57,14 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 
Preglednica 63: Ocenjevanje standardov sklopa plesne igre v prvem triletju na štirinajstih šolah 

po razredih. 

  STANDARDI 1. 2. 3. Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

PLESNE 

IGRE 

Učenec pozna rajalne igre, 

zapleše tri otroške plese in pet 

preprostih ljudskih plesov. 

11 26,19 9 21,43 10 23,81 30 71,43 

Učenec se giblje na mestu in v 

prostoru v različnih smereh v 

enostavnem in sestavljenem 

ritmu. 

7 16,67 7 16,67 6 14,29 20 47,62 

Učenec izvaja gibe ob raznovrstni 

glasbeni spremljavi. 

4 9,52 7 16,67 6 14,29 17 40,48 

Učenec samostojno gibalno 

ustvarja na različne teme. 

4 9,52 3 7,14 5 11,90 12 28,57 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Igre z žogo 

Vsaj enkrat pri igrah z žogo v prvem triletju na vseh štirinajstih šolah ocenjujejo standard, 

učenec z roko, nogo, ali palico vodi in podaja žogo na različne načine. Standard, učenec z 

roko/rokama, nogo, palico ali loparjem zadeva različne cilje, vsaj enkrat v triletju 

ocenjujejo na 85,71 % šol. Vsaj enkrat v triletju na 78,57 % šol ocenjujejo standard, 
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učenec nadzorovano odbija lahko žogo, na 71,43 % šol ocenjujejo standard, učenec se 

vključuje v izbrane elementarne in male moštvene igre z žogo in upošteva njihova 

pravila, na 57,14 % šol pa standard, učenec z rokami lovi in z nogo ustavlja žogo. Na treh 

šolah (21,43 %) vsaj enkrat v triletju ocenjujejo tudi minimalni standard, učenec odbija 

balon. Le na eni šoli (7,14 %) pa enkrat v triletju ocenjujejo minimalni standard, učenec z 

roko/rokama, nogo, palico ali loparjem zadeva mirujoče cilje.  

 
Preglednica 64: Ocenjevanje standardov sklopa igre z žogo v prvem triletju na štirinajstih šolah. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

IGRE Z 

ŽOGO 

Učenec z roko, nogo, ali palico vodi in podaja žogo na različne 

načine. 

14 100,00 

Učenec z roko/rokama, nogo, palico ali loparjem zadeva različne 

cilje. 

12 85,71 

Učenec nadzorovano odbija lahko žogo. 11 78,57 

 Učenec se vključuje v izbrane elementarne in male moštvene igre 

z žogo in upošteva njihova pravila. 

10 71,43 

 Učenec z rokami lovi in z nogo ustavlja žogo. 8 57,14 

 Učenec odbija balon. 3 21,43 

 Z roko/rokama, nogo, palico ali loparjem zadeva mirujoče cilje. 1 7,14 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 
Preglednica 65: Ocenjevanje standardov sklopa igre z žogo v prvem triletju na štirinajstih šolah 

po razredih. 

  STANDARDI 1. 2. 3. Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

IGRE Z 

ŽOGO 

Učenec z roko, nogo, ali palico vodi in 

podaja žogo na različne načine. 

13 30,95 12 28,57 14 33,33 37 88,10 

Učenec z roko/rokama, nogo, palico 

ali loparjem zadeva različne cilje. 

4 9,52 7 16,67 12 28,57 23 54,76 

Učenec se vključuje v izbrane 

elementarne in male moštvene igre z 

žogo in upošteva njihova pravila. 

6 14,29 8 19,05 9 21,43 23 54,76 

Učenec nadzorovano odbija lahko 

žogo. 

2 4,76 1 2,38 11 26,19 14 33,33 

Učenec z rokami lovi in z nogo 

ustavlja žogo. 

1 2,38 5 11,90 5 11,90 11 26,19 

Učenec odbija balon. 3 7,14 0 0,00 0 0,00 3 7,14 

Z roko/rokama, nogo, palico ali 

loparjem zadeva mirujoče cilje. 

1 2,38 0 0,00 0 0,00 1 2,38 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Plavalna abeceda 

Vsaj enkrat pri plavalni abecedi v prvem triletju na vseh štirinajstih šolah ocenjujejo 

standard, učenec je prilagojen na vodo in v izbrani tehniki preplava 25 m. Standard, 

učenec pozna nevarnosti v vodi, na kopališču upošteva varnostna in higienska pravila, 

vsaj enkrat v triletju ocenjujejo na 78,57 % šol.  

 
Preglednica 66: Ocenjevanje standardov sklopa plavalna abeceda v prvem triletju na štirinajstih 

šolah. 
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  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

PLAVALNA 

ABECEDA 

Učenec je prilagojen na vodo in v izbrani tehniki preplava 25 

m. 

14 100,00 

Učenec pozna nevarnosti v vodi. Na kopališču upošteva 

varnostna in higienska pravila. 

11 78,57 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 
Preglednica 67: Ocenjevanje standardov sklopa plavalna abeceda v prvem triletju na štirinajstih 

šolah po razredih. 

  STANDARDI 1. 2. 3. Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

PLAVALNA 

ABECEDA 

Učenec je prilagojen na vodo in v 

izbrani tehniki preplava 25 m. 

3 7,14 1 2,38 11 2,38 15 35,71 

Učenec pozna nevarnosti v vodi. 

Na kopališču upošteva varnostna 

in higienska pravila. 

6 14,29 0 0,00 7 16,67 13 30,95 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Pohodništvo 

Najpogosteje vsaj enkrat v triletju ocenjujejo standard, učenec je sposoben hoditi tri ure s 

krajšimi postanki, na 64,29 % šol. Na polovici šol pa vsaj enkrat v triletju ocenjujejo 

standard, učenec pozna osnovno pohodniško opremo in upošteva pravila varne hoje ter 

gibanje po označeni poti.  

 
Preglednica 68: Ocenjevanje standardov sklopa pohodništvo v prvem triletju na štirinajstih šolah. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

POHODNIŠTVO Učenec je sposoben hoditi tri ure s krajšimi postanki. 9 64,29 

Učenec pozna osnovno pohodniško opremo in upošteva 

pravila varne hoje ter gibanje po označeni poti. 

7 50,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 
Preglednica 69: Ocenjevanje standardov sklopa pohodništvo v prvem triletju na štirinajstih šolah 

po razredih. 

  STANDARDI 1. 2. 3. Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

POHODNIŠTVO Učenec pozna osnovno 

pohodniško opremo in 

upošteva pravila varne 

hoje ter gibanje po 

označeni poti. 

6 14,29 4 9,52 4 9,52 14 33,33 

Učenec je sposoben hoditi 

tri ure s krajšimi postanki. 

5 11,90 4 9,52 4 9,52 13 30,95 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 

 

 Zimske dejavnosti 
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Najmanj pogosto ocenjujejo standarde sklopa zimske dejavnosti. Le na 14,29 % šol vsaj 

enkrat v triletju ocenjujejo standard za smučanje: učenec spreminja smer drsenja na manj 

zahtevnih terenih, pri majhni in nadzorovani hitrosti ter uporablja smučarske naprave in 

standard za drsanje: učenec izvede odriv in drsenje na obeh ter na eni nogi in se ustavi. 

Standard, učenec pozna osnovna pravila varnosti na smučišču, sankališču in drsališču, 

vsaj enkrat v triletju prav tako ocenjujejo na 14,29 % šol. 

 
Preglednica 70: Ocenjevanje standardov sklopa zimske dejavnosti v prvem triletju na štirinajstih 

šolah. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

ZIMSKE 

DEJAVNOSTI 

Smučanje: učenec spreminja smer drsenja na manj 

zahtevnih terenih, pri majhni in nadzorovani hitrosti ter 

uporablja smučarske naprave. 

2 14,29 

Drsanje: učenec izvede odriv in drsenje na obeh ter na eni 

nogi in se ustavi. 

2 14,29 

Učenec pozna osnovna pravila varnosti na smučišču, 

sankališču in drsališču. 

2 14,29 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 
Preglednica 71: Ocenjevanje standardov sklopa zimske dejavnosti v prvem triletju na štirinajstih 

šolah po razredih. 

  STANDARDI 1. 2. 3. Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

ZIMSKE 

DEJAVNOSTI 

Učenec pozna osnovna pravila 

varnosti na smučišču, 

sankališču in drsališču. 

2 4,76 1 2,38 1 2,38 4 9,52 

Smučanje: učenec spreminja 

smer drsenja na manj 

zahtevnih terenih, pri majhni 

in nadzorovani hitrosti ter 

uporablja smučarske naprave. 

0 0,00 1 2,38 1 2,38 2 4,76 

Drsanje: učenec izvede odriv 

in drsenje na obeh ter na eni 

nogi in se ustavi. 

1 2,38 0 0,00 1 2,38 2 4,76 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

6.3.2 DRUGO TRILETJE 

Tako kot v prvem triletju tudi v drugem triletju večina standardov ocenjujejo v obeh 

razredih. Se pa v drugem triletju v nobeni LUP ne ocenjuje nobenega minimalnega 

standarda. 

 

 Naravne oblike gibanja, igre in splošna kondicijska priprava 

V drugem triletju tega sklopa skoraj ne ocenjujejo. Standard, učenec pozna različne 

naloge za izboljšanje gibalne učinkovitosti in pomen kondicijske pripravljenosti kot enega 

od dejavnikov zdravega življenjskega sloga, vsaj enkrat v triletju ocenjujejo v 21,43 % 

LUP.  

 
Preglednica 72: Ocenjevanje standarda sklopa naravne oblike gibanja v drugem triletju na 

štirinajstih šolah. 
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  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

NARAVNE OBLIKE 

GIBANJA, IGRE IN 

SPLOŠNA KONDICIJSKA 

PRIPRAVA 

Učenec pozna različne naloge za izboljšanje 

gibalne učinkovitosti in pomen kondicijske 

pripravljenosti kot enega od dejavnikov 

zdravega življenjskega sloga. 

3 21,43 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 
Preglednica 73: Ocenjevanje standardov sklopa naravne oblike gibanja, igre in splošna 

kondicijska pripravljenost v drugem triletju na štirinajstih šolah po razredih. 

  STANDARDI 4. 5. Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

NARAVNE OBLIKE 

GIBANJA, IGRE IN 

SPLOŠNA 

KONDICIJSKA 

PRIPRAVA 

Učenec pozna različne naloge za 

izboljšanje gibalne učinkovitosti in 

pomen kondicijske pripravljenosti 

kot enega od dejavnikov zdravega 

življenjskega sloga. 

2 7,14 2 7,14 4 14,29 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Atletika 

Vsaj enkrat v triletju na vseh štirinajstih šolah ocenjujejo standarda, učenec zna skočiti v 

daljino in višino z zaletom. Standarda, učenec zna teči z visokega in nizkega starta in 

učenec meče žogico ali žvižgača z zaletom, vsaj enkrat v triletju ocenjujejo na 92,86 % 

šol. Zelo pogosto ocenjujejo tudi standard, učenec teče deset minut v lahkotnem 

pogovornem tempu. Ta standard vsaj enkrat v triletju ocenjujejo na 85,71 % šol. Redkeje 

pa vsaj enkrat v triletju na šolah ocenjujejo standarde, učenec pozna osnovne atletske 

pojme in razume štartna povelja (42,86 %), učenec zna izmeriti dolžino in višino skoka 

(14,29 %) in učenec v skokih in metih dosega dosežke, primerne svojim individualnim 

zmožnostim (7,14 %).  

 
Preglednica 74: Ocenjevanje standarda sklopa atletika v drugem triletju na štirinajstih šolah. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

ATLETIKA Učenec zna skočiti v daljino in višino z zaletom. 14 100,00 

Učenec zna teči z visokega in nizkega starta. 13 92,86 

Učenec zna metati žogico ali žvižgača z zaletom. 13 92,86 

 Učenec je sposoben teči deset minut v lahkotnem pogovornem 

tempu. 

12 85,71 

 Učenec pozna osnovne atletske pojme in razume štartna 

povelja. 

6 42,86 

 Učenec zna izmeriti dolžino in višino skoka. 2 14,29 

 Učenec v skokih in metih dosega dosežke, primerne svojim 

individualnim sposobnostim. 

1 7,14 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 

 
Preglednica 75: Ocenjevanje standardov sklopa atletika v drugem triletju na štirinajstih šolah po 

razredih. 

  STANDARDI 4. 5. Skupaj 
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f f (%) f f (%) f f (%) 

ATLETIKA Učenec zna skočiti v daljino in višino z 

zaletom. 

14 50,00 13 46,43 27 96,43 

Učenec zna metati žogico ali žvižgača z 

zaletom. 

10 35,71 13 46,43 23 82,14 

Učenec zna teči z visokega in nizkega starta. 10 35,71 12 42,86 22 78,57 

Učenec je sposoben teči deset minut v 

lahkotnem pogovornem tempu. 

9 32,14 11 39,29 20 71,43 

Učenec pozna osnovne atletske pojme in 

razume štartna povelja. 

3 10,71 4 14,29 7 25,00 

Učenec zna izmeriti dolžino in višino skoka. 2 7,14 1 3,57 3 10,71 

Učenec v skokih in metih dosega dosežke, 

primerne svojim individualnim sposobnostim. 

1 3,57 0 0,00 1 3,57 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Gimnastika z ritmično izraznostjo 

Na vseh štirinajstih šolah v obeh razredih ocenjujejo standard, učenec se nadzorovano 

giblje v različnih smereh. Ta standard tako pogosto ocenjujejo, ker je sestavljen iz prevala 

naprej, prevala nazaj in premeta vstran. Vsaj enkrat v triletju standard, učenec preskoči 

orodje raznožno, ocenjujejo na 92,86 % šol. Standarda, učenec skače s kolebnico in 

učenec poveže različne gimnastične prvine na ožji površini, vsaj enkrat v triletju 

ocenjujejo na 71,43 % šol. Standarda, učenec pleza po žrdi in učenec je sposoben zadržati 

položaj telesa razovno, ocenjujejo na 64,29 % šol, standard, učenec prehaja iz vese v 

oporo (vzmik s pomočjo) in iz opore v veso, pa na 57,14 % šol. Standard, učenec koleba 

v vesi in opori, vsaj enkrat v triletju ocenjujejo na polovici šol. Najredkeje vsaj enkrat v 

triletju ocenjujejo standarde, učenec samostojno izvaja sklop gimnastičnih vaj, učenke 

povežejo različne prvine s trakom ali obročem v krajšo sestavo, učenec pozna pomen 

ogrevanja in zna samostojno izbrati nekatere raztezne in krepilne vaje in učenec 

poimenuje različne položaje in gibanja telesa. Te standarde vsaj enkrat v triletju 

ocenjujejo na 28,57 % šol. 

 
Preglednica 76: Ocenjevanje standarda sklopa gimnastika z ritmično izraznostjo v drugem 

triletju na štirinajstih šolah. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

GIMNASTIKA 

Z RITMIČNO 

IZRAZNOSTJO 

Učenec se nadzorovano giblje v različnih smereh. 14 100,00 

Učenec preskoči orodje raznožno. 13 92,86 

Učenec skače s kolebnico. 10 71,43 

 Učenec poveže različne gimnastične prvine na ožji 

površini. 

10 71,43 

 Učenec pleza po žrdi. 9 64,29 

 Učenec je sposoben zadržati položaj telesa razovno.  9 64,29 

 Učenec prehaja iz vese v oporo (vzmik s pomočjo) in iz 

opore v veso. 

8 57,14 

 Učenec koleba v vesi in opori. 7 50,00 

 Učenec samostojno izvaja sklop gimnastičnih vaj. 10 71,43 

 Učenke povežejo različne prvine s trakom ali obročem v 

krajšo sestavo. 

10 71,43 

 Učenec pozna pomen ogrevanja in zna samostojno izbrati 

nekatere raztezne in krepilne vaje. 

10 71,43 

 Učenec poimenuje različne položaje in gibanja telesa. 10 71,43 
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Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 
Preglednica 77: Ocenjevanje standardov sklopa gimnastika z ritmično izraznostjo v drugem 

triletju na štirinajstih šolah po razredih. 

  STANDARDI 4. 5. Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

GIMNASTIKA 

Z RITMIČNO 

IZRAZNOSTJO 

Učenec se nadzorovano giblje v različnih 

smereh. 

14 50,00 14 50,00 28 100,00 

Učenec preskoči orodje raznožno. 10 35,71 10 35,71 20 71,43 

Učenec poveže različne gimnastične 

prvine na ožji površini. 

9 32,14 5 17,86 14 50,00 

Učenec skače s kolebnico. 9 32,14 4 14,29 13 46,43 

Učenec je sposoben zadržati položaj 

telesa razovno.  

5 17,86 7 25,00 12 42,86 

Učenec prehaja iz vese v oporo (vzmik s 

pomočjo) in iz opore v veso. 

5 17,86 6 21,43 11 39,29 

Učenec koleba v vesi in opori. 6 21,43 5 17,86 11 39,29 

Učenec pleza po žrdi. 7 25,00 3 10,71 10 35,71 

Učenec samostojno izvaja sklop 

gimnastičnih vaj. 

4 14,29 3 10,71 7 25,00 

Učenke povežejo različne prvine s trakom 

ali obročem v krajšo sestavo. 

3 10,71 3 10,71 6 21,43 

Učenec pozna pomen ogrevanja in zna 

samostojno izbrati nekatere raztezne in 

krepilne vaje. 

2 7,14 2 7,14 4 14,29 

Učenec poimenuje različne položaje in 

gibanja telesa. 

2 7,14 2 7,14 4 14,29 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Ples 

Pri plesu je edini standard, ki ga vsaj enkrat v triletju ocenijo na večini šol, učenec zapleše 

osnovne korake treh družabnih plesov. Ta standard vsaj enkrat v triletju ocenjujejo na 

85,71 % šol. Standard, učenec pozna osnove plesnega bontona, vsaj enkrat v triletju 

ocenjujejo na 28,57 % šol, standard, učenec razlikuje kakovost gibanja (različni ritmi, 

tempo, estetika ipd.), pa vsaj enkrat v triletju ocenjujejo na 14,29 % šol. Standard, učenec 

poveže ljudske plese v sklop, niti enkrat ne ocenjujejo na nobeni šoli.  

 
Preglednica 78: Ocenjevanje standarda sklopa ples v drugem triletju na štirinajstih šolah. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

PLES Učenec zapleše osnovne korake treh družabnih plesov. 12 85,71 

Učenec pozna osnove plesnega bontona. 4 28,57 

Učenec razlikuje kakovost gibanja (različni ritmi, tempo, estetika 

ipd.). 

3 21,43 

 Učenec poveže ljudske plese v sklop. 0 0,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 
 

Preglednica 79: Ocenjevanje standardov sklopa ples v drugem triletju na štirinajstih šolah po 

razredih. 
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  STANDARDI 4. 5. Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

PLES Učenec zapleše osnovne korake treh družabnih 

plesov. 

12 42,86 11 39,29 23 82,14 

Učenec pozna osnove plesnega bontona. 4 14,29 1 3,57 5 17,86 

Učenec razlikuje kakovost gibanja (različni ritmi, 

tempo, estetika ipd.). 

2 7,14 0 0,00 2 7,14 

Učenec poveže ljudske plese v sklop. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Male športne igre 

V obeh razredih na vseh šolah ocenjujejo standarda, učenec izvaja osnovne tehnične in 

taktične elemente vseh štirih malih športnih iger glede na posamezno igralno situacijo. Ta 

standard je sestavljen iz elementov male odbojke, male košarke, malega nogometa in 

malega rokometa. Standard, učenec razume in upošteva osnovna pravila malih športnih 

iger, vsaj enkrat v triletju ocenjujejo na 64,29 % šol. Na 42,86 % šol vsaj enkrat v triletju 

ocenjujejo standard, učenec pozna temeljne pojme malih športnih iger, standard, učenec 

spoštuje pravila športnega obnašanja, pa na 35,71 % šol. 

 
Preglednica 80: Ocenjevanje standarda sklopa male športne igre v drugem triletju na štirinajstih 

šolah. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

MALE 

ŠPORTNE 

IGRE 

Učenec izvaja osnovne tehnične in taktične elemente vseh štirih 

malih športnih iger glede na posamezno igralno situacijo. 

14 100,00 

Učenec razume in upošteva osnovna pravila. 9 64,29 

Učenec pozna temeljne pojme malih športnih iger. 6 42,86 

 Učenec spoštuje pravila športnega obnašanja. 5 35,71 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 
Preglednica 81: Ocenjevanje standardov sklopa male športne igre v drugem triletju na 

štirinajstih šolah po razredih. 

  STANDARDI 4. 5. Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

MALE 

ŠPORTNE 

IGRE 

Učenec izvaja osnovne tehnične in taktične 

elemente vseh štirih malih športnih iger glede 

na posamezno igralno situacijo. 

14 50,00 14 50,00 28 100,00 

Učenec razume in upošteva osnovna pravila. 8 28,57 7 25,00 15 53,57 

Učenec pozna temeljne pojme malih športnih 

iger. 

1 3,57 5 17,86 6 21,43 

Učenec spoštuje pravila športnega obnašanja. 5 17,86 0 0,00 5 17,86 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Plavanje in nekatere vodne dejavnosti 

Plavanje je eden izmed slabše ocenjenih sklopov. Standard, učenec preplava 50 metrov in 

med plavanjem opravi nalogo za varnost, vsaj enkrat v triletju ocenjujejo na 28,57 % šol. 

Le na eni šoli (7,14 %) ocenjujejo standard, učenec upošteva pravila varnosti, medtem ko 

standarda, učenec je sposoben neprekinjeno plavati deset minut v globoki vodi in učenec 

pozna elemente samoreševanja, ne ocenjujejo na nobeni šoli.  
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Preglednica 82: Ocenjevanje standarda sklopa plavanje in nekatere vodne dejavnosti v drugem 

triletju na štirinajstih šolah. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

PLAVANJE IN 

NEKATERE 

VODNE 

DEJAVNOSTI 

Učenec preplava 50 metrov in med plavanjem opravi 

nalogo za varnost. 

4 28,57 

Učenec upošteva pravila varnosti. 1 7,14 

Učenec je sposoben neprekinjeno plavati 10 minut v 

globoki vodi. 

0 0,00 

Učenec pozna elemente samoreševanja. 0 0,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 
Preglednica 83: Ocenjevanje standardov sklopa plavanje in nekatere vodne dejavnosti v drugem 

triletju na štirinajstih šolah po razredih. 

  STANDARDI 4. 5. Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

PLAVANJE IN 

NEKATERE 

VODNE 

DEJAVNOSTI 

Učenec preplava 50 metrov in med 

plavanjem opravi nalogo za varnost. 

2 7,14 2 7,14 4 14,29 

Učenec upošteva pravila varnosti. 1 3,57 0 0,00 1 3,57 

Učenec je sposoben neprekinjeno plavati 

10 minut v globoki vodi. 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Učenec pozna elemente samoreševanja. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Smučanje in nekatere zimske dejavnosti 

Ta sklop standardov je za šole, ki imajo pogoje, za šole v naravi in za zimske športne 

dneve. Edini standard, ki ga ocenjujejo, je za smučanje, učenec vijuga v širšem oziroma 

ožjem hodniku in pri tem nadzoruje hitrost vožnje ter uporablja smučarske naprave. Ta 

standard enkrat v triletju ocenjujejo na 14,29 % šol. Ostalih standardov (učenec zna hoditi 

in teči na smučeh; drsanje: učenec varno drsa; učenec upošteva pravila varnosti na 

smučišču in drsališču; učenec pozna nevarnosti na smučišču, drsališču in sankališču ter 

primerno opremo za zimske športe) ne ocenjujejo na nobeni šoli.  

 
Preglednica 84: Ocenjevanje standarda sklopa smučanje in nekatere zimske dejavnosti v drugem 

triletju na štirinajstih šolah. 

  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

SMUČANJE IN 

NEKATERE 

ZIMSKE 

DEJAVNOSTI 

Smučanje: učenec vijuga v širšem oziroma ožjem hodniku 

in pri tem nadzoruje hitrost vožnje ter uporablja 

smučarske naprave. 

2 14,29 

Učenec zna hoditi in teči na smučeh. 0 0,00 

Drsanje: učenec varno drsa. 0 0,00 

Učenec upošteva pravila varnosti na smučišču in 

drsališču. 

0 0,00 

Učenec pozna nevarnosti na smučišču, drsališču in 

sankališču ter primerno opremo za zimske športe. 

0 0,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

Preglednica 85: Ocenjevanje standardov sklopa smučanje in nekatere zimske dejavnosti v drugem 

triletju na štirinajstih šolah po razredih. 

  STANDARDI 4. 5. Skupaj 
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f f (%) f f (%) f f (%) 

SMUČANJE IN 

NEKATERE 

ZIMSKE 

DEJAVNOSTI 

Smučanje:  učenec vijuga v širšem 

oziroma ožjem hodniku in pri tem 

nadzoruje hitrost vožnje ter uporablja 

smučarske naprave. 

2 7,14 0 0,00 2 7,14 

Učenec zna hoditi in teči na smučeh. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Drsanje: učenec varno drsa. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Učenec upošteva pravila varnosti na 

smučišču in drsališču. 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

 Pohodništvo 

Vsaj enkrat v triletju standard, učenec pozna prvo pomoč pri praskah, žuljih in pikih 

žuželk ter zaščito pred insekti, ocenjujejo na 35,71 % šol. Vsaj enkrat v triletju na 28,57 

% šol ocenjujejo standarda, učenec je sposoben hoditi štiri ure s krajšimi postanki in pri 

tem premagati višinsko razliko vsaj 500 metrov ter učenec upošteva pravila varne hoje. 

Na 21,43 % šol vsaj enkrat v triletju ocenjujejo standarda, učenec zna določiti strani neba 

in učenec ravna v skladu z načeli varovanja narave. Standard, učenec pozna vpliv hoje na 

organizem, ocenjujejo na 14,29 % šol. 

 
Preglednica 86: Ocenjevanje standarda sklopa pohodništvo v drugem triletju na štirinajstih šolah 

po razredih. 
  STANDARDI SKUPAJ 

f 

SKUPAJ 

f (%) 

POHODNIŠTVO Učenec pozna prvo pomoč pri praskah, žuljih in pikih 

žuželk ter zaščito pred insekti. 

5 35,71 

Učenec je sposoben hoditi štiri ure s krajšimi postanki in 

pri tem premagati višinsko razliko vsaj 500 metrov. 

4 28,57 

Učenec upošteva pravila varne hoje. 4 28,57 

Učenec zna določiti strani neba. 3 21,43 

Učenec ravna v skladu z načeli varovanja narave. 3 21,43 

Učenec upošteva pravila varne hoje. 2 14,29 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 
Preglednica 87: Ocenjevanje standardov sklopa pohodništvo v drugem triletju na štirinajstih 

šolah po razredih. 
  STANDARDI 4. 5. Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

POHODNIŠTVO Učenec pozna prvo pomoč pri praskah, 

žuljih in pikih žuželk ter zaščito pred 

insekti. 

4  2  6  

Učenec je sposoben hoditi štiri ure s 

krajšimi postanki in pri tem premagati 

višinsko razliko vsaj 500 metrov. 

3 10,71 2 7,14 5 17,86 

Učenec upošteva pravila varne hoje. 3 10,71 1 3,57 4 14,29 

Učenec zna določiti strani neba. 0 0,00 1 3,57 1 3,57 

Učenec ravna v skladu z načeli 

varovanja narave. 

3 10,71 0 0,00 3 10,71 

Učenec upošteva pravila varne hoje. 3 10,71 1 3,57 4 14,29 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti  
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7.0 ZAKLJUČEK 
 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali učitelji vedo, kako zapisanemu učnemu načrtu 

prirediti ocenjevanje in katere standarde znanj preverjajo in ocenjujejo v posameznih 

razredih znotraj prvega in drugega triletja. Za namene raziskave smo zbrali 102 LUP za 

šport. Raziskavo smo razdelili na dva dela. Prvi del raziskave vsebuje analizo podatkov 

za vsak razred posebej. V tem delu raziskave smo raziskovali in prikazali, katere 

standarde najpogosteje ocenjujejo v posameznem razredu. Zanimala nas je tudi stopnja 

zahtevnosti ocenjevanja znanja v posameznem razredu. Drugi del raziskave vsebuje 

analizo LUP za prvo triletje (tj. 42 LUP, zbranih iz 14 šol) in drugo triletje (28 LUP, 

zbranih iz 14 šol). V tem delu raziskave smo raziskovali predvsem to, ali se znotraj 

triletja na šolah ocenijo vsi opredeljeni standardi.  

 

V okviru raziskave smo opredelili tri hipoteze, ki pa smo jih na podlagi raziskave sprejeli 

oziroma zavrnili:  

 

Po končani raziskavi potrjujemo hipotezo 1: Večina učiteljev ne individualizira in 

diferencira ocenjevanja športne vzgoje. Hipotezo potrjujemo, ker smo le v peščici LUP 

zasledili načrtovanje ocenjevanja minimalnih standardov oz. v nobeni LUP nismo 

zasledili opombe, da se za katerega učenca načrtuje ocenjevanje drugih standardov kot za 

večino.  

 

Opazimo lahko, da se standardi oz. sklopi v posameznih razredih ocenjujejo približno 

enako pogosto. Iz tega razloga potrjujemo tudi hipotezo 2: Več kot polovica učiteljev 

iste standarde znanja ocenjuje v enakih razredih.  
 

Z analizo smo ugotovili, da najpogosteje ocenjujejo standarde atletske abecede oz. 

atletike, gimnastične abecede oz. gimnastike z ritmično izraznostjo in igre z žogo oz. 

male športne igre. V prvem triletju skoraj ne ocenjujejo standardov sklopa pohodništvo in 

zimske dejavnosti, v drugem triletju pa zelo slabo ocenjujejo standarde sklopov plavalna 

abeceda oz. plavanje in nekatere vodne dejavnosti, pohodništvo ter zimske dejavnosti oz. 

smučanje in nekatere zimske dejavnosti. Zato zavračamo hipotezo 3: Na manj kot 

polovici osnovnih šol znotraj triletja ne ocenijo vseh standardov.  

 

Z analizo podatkov smo naredili pregled, katere standarde najpogosteje ocenjujejo v 

posameznem razredu. Prikazali smo tudi, katero stopnjo zahtevnosti znanja ocenjujejo v 

posameznem razredu. Tako smo naredili pregled, ki bo v pomoč predvsem učiteljem 

začetnikom, da se bodo znali orientirati, kaj se, glede na ugotovitve raziskave, 

najpogosteje ocenjuje v posameznem razredu.  

 

Raziskava je pokazala, da se sklopom pohodništvo, plavalna abeceda oz. plavanje in 

nekatere vodne dejavnosti ter zimske dejavnosti oz. smučanje in nekatere zimske 

dejavnosti, ne pripisuje velikega pomena. Smiselno bi bilo raziskati, zakaj je tako. 

 

Da bi se znotraj triletja ocenili vsi standardi, zastavljeni v učnem načrtu, bi bilo treba 

pouk športa načrtovati skupinsko oz. vsaj v paru – učitelj, ki je poučeval šport preteklo 

leto in učitelj, ki bo šport poučeval v tekočem šolskem letu. Še bolje pa bi bilo, če bi se 

učitelji, ki bodo poučevali učence znotraj posameznega triletja, sestali že na začetku 

triletja, tj. pred prvim oz. pred četrtim razredom in dorekli načrt, katere standarde in 

kakšne nivoje znanja bodo ocenjevali v posameznem razredu. Učitelji pa bi potem na 
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začetku šolskega leta, ko bi spoznali razred, standarde dodatno prilagodili razredu oz. 

posameznikom. Na koncu šolskega leta bi podali poročilo, katere standarde so dosegli in 

ocenili, ali so kakšne posebnosti.  
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