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POVZETEK
Predmet proučevanja magistrskega dela so planinski športni dnevi na razredni stopnji osnovne
šole. Športni dan sestavljajo faze priprave, izvedbe in vrednotenja športnega dne, realizacija
omenjenih faz pa predstavlja raziskovalni problem. V teoretičnem delu smo predstavili
teoretična izhodišča, pri čemer smo se navezovali na literaturo s področja športne vzgoje,
izletništva, pohodništva in gorništva. Podrobneje smo opisali vse tri faze športnega dne. V
empiričnem delu je predstavljena raziskava o uresničevanju posameznih faz športnega dne.
Zanimalo nas je, ali učitelji omenjene faze izvajajo in če jih, v kakšnem obsegu in na kakšen
način. Oblikovali smo anketni vprašalnik, s pomočjo katerega smo zbrali podatke in jih
obdelali s programom za statistične obdelave IBM SPSS. Izračunali smo frekvence
pojavljanja posameznih odgovorov in jih izrazili v odstotkih. S χ2 testom smo testirali
povezanost glede na triletje in regijo. Ugotovili smo, da večina (88,4 %) učiteljev razrednega
pouka upošteva učni načrt in tako izvede dva ali več športnih dni s planinsko vsebino v
posameznem šolskem letu. Ugotovili smo, da se kar 68,5 % učiteljev razrednega pouka pri
izvedbi športnega dne sooča z različnimi teţavami, obenem pa le nekateri izvajajo faze
priprave, izvajanja in podoţivljanja športnega dne v zadovoljivem obsegu. Upoštevaje
dejstvo, da učitelji razrednega pouka svoje učence dobro poznajo, saj z njim preţivijo
ogromno časa, bi lahko rekli, da ostaja veliko moţnosti za korektno in kvalitetno izvedbo
vseh treh faz.
Ključne besede: prvo in drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje, športni dan, priprava na
športni dan, izvedba športnega dne, vrednotenje športnega dne, pomen hoje, medpredmetno
povezovanje

I

ABSTRACT
Title: Preparation, implementation and evaluation of mountain sports days in the first and
second period of primary school
In presented master thesis we are dealing with mountaineering field days in first and second
triad of primary school. Field day consists of three phases: preparation, execution and
evaluation. Our research problem is presented by those three phases. In theoretical part we
presented basic theoretical bases with direct link to the relevant literature from fields of
physical education, excursions, hiking and mountaineering. All three phases of field days are
described in detail. Conducted research regarding realisation of all three phases of field day is
empirical part of presented thesis. Mainly we were interested in how, to what extent and in
which way, if so, teachers realise those three phases. Survey questionnaire was designed to
gather data which was processed using IBM SPSS. We calculated frequencies, expressed
them in percent. In relation to triad and region we performed χ2 test of statistical
independence. We discovered that most of the first and second triad teachers (88,4 %) take
into account curriculum and therefore carry out two or more field days with mountainous
content during one school year. Also we found out that 68,5 % of first and second triad
teachers deal with several problems during execution phase, but on the other hand only few of
them implement preparation, execution and evaluation phase to satisfactory extent. Taking
into account the fact that first and second triad teachers spend a lot of time with their pupils
and know them well, we concluded that there are several possibilities for quality and correct
realisation of all three phases.

Key words: first and second triad, field day, field day preparation, field day execution, field
day evaluation, importance of walking, cross-curricular integration
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UVOD

Izletništvo, pohodništvo in gorništvo imajo v slovenski miselnosti posebno mesto. Del zaslug
za takšno stanje gotovo lahko pripišemo geografski pestrosti drţave, ki se lahko pohvali s
širokim spektrom vrhov. Druţbene spremembe spreminjajo in narekujejo drugačen ţivljenjski
slog, v katerega globoko posega tudi razvoj tehnologije. Posledično otroci in mladostniki
preţivljajo vse manj časa v naravi, kar se odraţa tudi na njihovih fizioloških razvojnih
napredkih. Vzgoja mladostnika temelji na sodelovanju tako šole kot druţine. Pomembno je,
da oba deleţnika v tem procesu odigrata svojo vlogo in navajata otroka oz. mladostnika na
ţivljenje v naravi in z naravo.
Kristan (1993) zatrjuje: »Ker je gorništvo neločljivi del slovenske kulturne dediščine in
slovenske narodne identitete, mora imeti ustrezno mesto v slovenskem vzgojnoizobraţevalnem sistemu« (str. 43). V nadaljevanju avtor izpostavi pomembnost izobrazbe
mladega človeka tako, da vzljubi šport kot posebno vrednoto, s katero bogati prosti čas in
ohranja svojo vitalnost.
Znano je, da športni dnevi, šola v naravi ter izleti s pohodniško vsebino sodijo v posebno
vzgojno-izobraţevalno obliko, ki ima na učence tako kratkotrajne kot dolgotrajne učinke. V
prvi vrsti je to še vedno del pedagoškega procesa, nikakor pa ne gre zanemariti razvedrilne
note (Kristan, 1996).
Trajanje planinskega športnega dne ni omejeno le na nekaj ur na dan športnega dne, temveč se
lahko začne ţe tedne pred športnim dnem pri slovenščini, naravoslovju, druţboslovju in
drugih predmetih ter se konča v tednih po izvedenem športnem dnevu z utrjevanjem in
ponavljanjem spoznanj s športnega dne. Ugotovimo, da športni dan ni le poseben dan v
šolskem letu, temveč je celoten proces, ki loči dejavnosti pred, med in po športnem dnevu –
priprava na športni dan, izvedba in doţivljanje športnega dne ter podoţivljanje in vrednotenje
(Krpač, 2006).
Aktivnosti prve faze, torej priprave na športni dan, potekajo predvsem v učilnici, kjer
načrtujejo pot in dobijo pomembne informacije. Kakovostna priprava na športni dan pokriva
področja psihične, telesne, tehnične, vsebinske in organizacijske priprave. V ţelji po dobri
izvedbi športnega dne, izleta ali pohoda ne sme izostajati nobeno izmed naštetih področij
(Kristan, 1993; Krpač 2006).
Krpač in Samida (2004) ugotavljata, da učenci razredne stopnje radi (40 %) hodijo na
planinske športne dni. Izhajajoč iz ugotovljenega je priporočljivo, da učitelji dodatno
popestrijo in motivirajo učence. Načinov za izvedbo tovrstnih aktivnosti je kar nekaj;
povabimo lahko zunanje sodelavce, npr. planince, gozdarje ali lovce. Ti bodo dali športnemu
dnevu dodatno vsebino (Krpač, 2006). V prid lahko izkoristimo tudi dodatno znanje lokalnega
vodiča, ki še posebej dobro pozna samo pot in posebnosti ob njej (Umbach, 1991).
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Celoten proces športnega dne zaključimo z zadnjo, a zaradi tega nič manj pomembno fazo
športnega dne – podoţivljanje in vrednotenje športnega dne. Aktivnosti te faze naj bi učenci
izvajali pri vseh predmetih in tako ponovili ter utrdili nova spoznanja s športnega dne. Z njo
celostno zaključimo in zaokroţimo športni dan (Krpač, 2006).
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TEORETIČNI DEL
Šolski športni dan v kontekstu splošne didaktike

Najpreprosteje je pojem didaktike opredeljen v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika, ki jo
razlaga kot vedo o poučevanju (SSKJ, 2017). Podrobnejšo opredelitev pojma najdemo v
Bobovnik in sod. (2012):
»Didaktika je pedagoška stroka, ki se ukvarja z načeli, oblikami, organizacijo in metodami
šolskega in zunajšolskega vzgojno-izobraževalnega dela. Odgovarja na vprašanja, kaj,
koliko, zakaj in kako obravnavamo neko vzgojno izobraževalno vsebino« (str. 247).
Kot je bilo zapisano v uvodu, so šolski športni dnevi posebna oblika vzgojno-izobraţevalnega
procesa s sprostitveno in razvedrilno noto. Kljub navidezni sproščenosti sledijo splošnim
didaktičnim načelom, ki obstajajo od pojava prizadevanj za uspešnejše poučevanje in učenje.
Z didaktičnimi načeli naj bi bilo mogoče, v relativno kratkem času, učitelje seznaniti s
teoretičnimi osnovami uspešnega poučevanja in učenja. Načela so kompleksna in medsebojno
povezana ter se v določenih primerih dopolnjujejo (Blaţič in sod., 2003).
Načelo učne aktivnosti in motivacije je ključ do učenčeve vzgojno-izobraţevalne uspešnosti
in razvoja. Učna aktivnost nikakor ni izsiljena ali dana, v številnih primerih je učno aktivnost
potrebno vzbujati in vzdrţevati, kar med drugim počnemo z različnimi načini motiviranja.
Lahko rečemo, da brez motivacije ni aktivnosti. Motivacijo delimo na primarno, sekundarno
in tercirarno. Primarna motivacija izvira iz učenca samega in se opira na zanimivost učne
vsebine. Sekundarna motivacija izvira iz posledic dejanj, npr. priznanje, pohvala, nagrada,
ugled ipd. Ta vrsta motivacije pogosto hitro usahne, takoj ko spodbujevalni vplivi prenehajo
delovati. Terciarni motivi so izmed vseh najbolj oddaljeni od učne aktivnosti in obsegajo učne
pogoje, navade, učni prostor, čas učenja, delovno klimo ipd. (Blaţič in sod., 2003). Načelo
učne aktivnosti in motivacije skušamo realizirati s psihično pripravo, s katero v prvi vrsti
spodbujamo učenčevo zanimanje za športni dan. Učence z načrtovanim športnim dnem
seznanimo nekaj dni vnaprej, tako jim damo dovolj časa, da o njem razmišljajo, se ga veselijo,
morda pobrskajo po literaturi ter zastavljajo različna vprašanja, na katera si morda v času do
športnega dne ţe sami odgovorijo. Cilj je, da učence pripravimo do sodelovanja in
samoiniciativnosti (Peršolja in Rotovnik, 2001).
Načelo nazornega in pojmovnega je postavljeno v središče didaktičnih načel. Učenci preko
stika s stvarnostjo pogosto laţje dojemajo in utrjujejo abstraktnejšo vsebino (Blaţič in sod.,
2003).
Neposredni primer prenašanja pojmovnega v nazorno sfero je orientacija v naravi z
zemljevidom. Zemljevidno opismenjevanje, kot imenujemo proces učenja branja zemljevida,
je dolgotrajen proces. Samo sposobnost branja zemljevidov krepimo postopoma ţe od
otroštva. Razumevanje risb je sposobnost, ki jo otroci izkoriščajo ţe ob vstopu v šolo, zaradi
česar so sposobni preproste zemljevide interpretirati, ne pa še brati. Učenci naj bi pri okvirno
11 letih dosegli raven sposobnosti, ki jim omogoča uporabo zemljevidov (Peršolja in
9
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Rotovnik, 2001). Pogosto izvedena spremljevalna dejavnost na planinskem športnem dnevu je
brţkone uporaba zemljevida za načrtovanje poti ali orientacijo v naravi (Stritar in Stritar,
1998). Tovrstna aktivnost sodi na področje medpredmetnih povezav, s katerimi učenci krepijo
in dosegajo višji nivo doseganja ciljev posameznih predmetov (Rutar Ilc in Pavlič Škerjanc,
2010).
Načelo strukturiranosti in sistematičnosti pouka se pojavlja v povezavi s postopnostjo,
načrtnostjo in znanstvenostjo. Strukturiranost učnega procesa izhaja iz razstavljanja učne
vsebine na manjše enote, ki jih laţje osmislimo, in kasnejšega ponovnega sestavljanja delov v
celoto. Sistematičnost dopolnjuje strukturiranost tako, da ureja in povezuje posamezne
sestavne dele v celoto in skrbi za preglednost (Blaţič in sod., 2003).
Odraz postopnosti, načrtnosti in sistematičnosti je viden ţe v samem učnem načrtu, ki
učiteljem postopoma nalaga stopnjevanje zahtevnosti športnih dni. Resda sta v prvem in
drugem triletju namenjena planinstvu po dva športna dneva vsako šolsko leto, vendar pa se
stopnjevanje fizične zahtevnosti odraţa preko izbire zahtevnejših ciljev in daljših poti (Učni
načrt, 2011).
Načelo racionalnosti in ekonomičnosti pouka sodi med novejša načela in skrbi predvsem za
gospodarnost pouka, pri kateremu se s čim manjšimi sredstvi in časom doseţe optimalni
učinek. Racionalnost teţi k poglobljenejšemu in hkrati kakovostnemu uresničevanju ciljev
preko modernizacije metod in sredstev (Blaţič in sod., 2003).
Ekonomično in racionalno načelo, ki je v primeru športnega dne pogojeno z izborom cilja, je
zajeto ţe v sami organizacijski pripravi. Potrebno je poskrbeti za načrt prevoza in delitev
stroškov (Kristan, 1993). Planinski športni dnevi se lahko v prvi in drugi triadi odvijajo v
lokalnem okolju. Na ta način krepimo geografsko, zgodovinsko in etnološko poznavanje
področja, hkrati pa so tudi stroški športnega dne niţji (Kristan, 1996).
Načelo diferenciacije in individualizacije je sestavljeno načelo. Pri učni diferenciaciji
skušamo oblikovati manjše skupine s podobnimi učnimi sposobnostmi, v primeru
individualizacije pa skušamo zadovoljiti učne razlike posameznika (Blaţič in sod., 2003).
V splošnem izvedbo športnega dne in sam tempo pohoda prilagajamo šibkejšim članom
skupine, če pa so nam dane moţnosti za diferenciacijo npr. ciljev ali poti, pa jih vsekakor
izkoristimo (Krpač, 1996). Več o diferenciaciji planinskega športnega dne je zapisano v
poglavju »Izvedba športnega dne«.
Načelo ţivljenjskosti šole simbolizira neposredno povezanost teorije in prakse. V preteklosti
so se mladi pripravljali za ţivljenje s posnemanjem odraslih pri delu in drugih aktivnostih ter
tako postopoma prešli v odraslost. Uravnovešanje teorije in prakse je zahtevna naloga. Znano
je, da je praksa brez teorije slepa, na drugi strani pa je teorija brez prakse mrtva. To se
neposredno prenaša v »povezanost rok in glave«, ustvarjalnost znanja in ţivljenjskost šole
(Blaţič in sod., 2003).
Planinski športni dnevi ponujajo moţnosti za uresničevanje ciljev drugih predmetov, pri
čemer so razredni učitelji v izraziti prednosti, saj jih zaradi dejstva, da z učenci preţivijo
največ časa, najbolje poznajo (Krpač, 2006).
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Pomen hoje

Hoja ja več kot le to, da pridemo iz enega v drug kraja. Je najpreprostejši način, da z gibanjem
vplivamo na boljše zdravje in izboljšamo telesno zmogljivost. Prednost hoje je v tem, da ni
zahtevna, zahteva le postavljanje ene noge pred drugo. Izstopajoča lastnost hoje za zdravje je
varnost, saj nikoli ne predstavlja nevarnosti za preobremenitev sklepov. Hoja je dejavnost, s
katero se lahko ukvarja vsakdo, ki nima posebnih gibalnih omejitev. Z njo neposredno
izboljšujemo fizično pripravljenost ter se postavimo na noge, če je prišlo do poškodbe pri
drugi športni zvrsti (Penca, 1991; Kristan, 1993). Pohodništvo ni namenjeno zgolj krepitvi
fizičnih sposobnosti in pridobivanju novih izkušenj, temveč nudi tudi moţnosti za druţenje,
krepitev socialnih veščin in spoznavanje novih ljudi (Fasching in Graf, 1991).
Kristan (1993) opredeli naslednje prednosti hoje:
- s hojo se lahko ukvarjamo vse letne čase;
- ne potrebujemo veliko finančnih sredstev;
- je zelo enostavna športna dejavnost, saj od nas ne zahteva posebnega tehničnega
znanja, kot je to značilno za druge športne zvrsti;
- hoja je primerna za vse, tudi za tiste, ki zaradi omejitev ne morejo teči;
- hodimo lahko v vseh starostnih obdobjih;
- hodijo lahko vsi, tudi tisti, ki se nikoli niso ukvarjali z drugimi športi;
- starostnih omejitev za ukvarjanje s hojo ni;
- hoja je šport z najmanj nevarnostmi;
- hoja ni omejena na primerne športne objekte.
Hoja neposredno krepi in oblikuje noţne, kolčne in zadnjične mišice, kar se odraţa na večji
telesni vzdrţljivosti. Hitrejša hoja pripomore k razvijanju aerobnih zmogljivosti – trenira srce,
pljuča in mišice skeleta. Vzdrţljivost lahko razvijamo tudi s hojo navkreber ali hojo na daljše
razdalje (Ulaga, 1980; Penca, 1991; Kristan, 1993).
Redna gibalna dejavnost ponuja veliko koristnih učinkov za zdravje. Nudi zaščito pred
boleznijo srčnih ţil, uravnava previsok krvni pritisk, krepi kosti, lajša prebavo in morda lahko
ščiti tudi pred nekaterimi vrstami raka. Poleg tega izboljšuje človekovo duševno zdravje
(Penca, 1991; Kristan, 1993).
Strokovnjaki danes priporočajo večje obremenitve pri hoji, kot so na primer daljši korak,
ţivahnejši tempo in daljše razdalje. Vsak dan je treba vsaj eno uro hoditi ali telovaditi, pri tem
pa mora vsaj za nekaj minut priti do izdatnega znojenja (Ulaga, 1980).
Hoja vpliva tudi na človekovo psihosomatsko stanje. Pomembno je le, da mora biti
obremenitev primerna – ne prelahka, saj tako ne napredujemo, a hkrati ne prenaporna, saj je
lahko škodljiva (Penca, 1991; Kristan, 1993).
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2.2.1 Vpliv hoje na mišičevje in sklepe
Avtorji navajajo, da pri hoji sodeluje preko 50 mišic. Med najdejavnejše sodijo kolčne,
kolenske in mišice skočnega sklepa. Z utrditvijo sklepov so moţnosti za poškodbe manjše.
Na drugi strani so mišice, ki so najmanj dejavne. To so mišice trupa, rok in ramenskega
obroča. Ko hodimo počasi in srednje hitro po ravnih poteh, mišično tkivo le vzdrţujemo, pri
povečanju tempa hoje pa mišice utrjujemo. Prav tako je pri hitrejši hoji boljša tudi
prekrvavitev mišic. Z vsakdanjo hojo se spreminja mišična sestava. Pride do povečanja in
utrditve mišičnega tkiva, poveča se tonus ter hkrati zmanjša maščobno tkivo (Penca, 1991;
Kristan, 1993).
Z gibanjem vplivamo tudi na prehranjevanje sklepnih hrustancev. Vsaka kostna sklep je
pokrita s hrustancem, ki blaţi udarce in omogoča tekoče gibanje sklepa. Sklepni hrustanci
hrano črpajo iz sklepnega mazila, ki ga izločajo notranje stene sklepnih ovojnic. Izločanje
mazila spodbuja gibanje, torej več kot se gibamo, več mazila se izloča, kar posledično pomeni
več hranilnih snovi in boljšo prehrano hrustanca. Strokovnjaki opozarjajo, da imajo koristne
učinke na sklepe le manjše obremenitve, medtem ko imajo večje obremenitve nasproten
učinek, kar pomeni, da se hrustanec hitreje obrabi. Dejstvo je, da so sklepi pri teku bolj
obremenjeni kot pri hoji, kar je posledica zaporednih skokov (Kristan, 1993).
2.2.2 Vpliv hoje na srce, oţilje in dihala
Hitra hoja in hoja v klanec spodbujata delovanje srca. Poveča se srčni utrip, kar povzroči
hitrejše potovanje krvi po telesu. Prav tako kot ostale mišične skupine se tudi srčna mišica pri
ustrezni telesni vadbi krepi. Srčna mišična vlakna se odebelijo, notranja napetost mišičnega
tkiva se poveča, zaradi česar je krčenje srca lahko močnejše. To se odrazi na količini krvi, ki
jo srce z enim udarcem lahko poţene po telesu. Poveča se lahko tudi utripni volumen, ki
lahko za isto količino iztisnjene krvi v minuti zmanjša število utripov. Srce postane bolj
ekonomično in se ob vsaki manjši obremenitvi ne prične naprezati (Kristan, 1993).
Strokovnjaki so opozorili, da imajo ljudje, ki so pri svojem delu fizično aktivni, manj
moţnosti za srčna obolenja, kot tisti, ki delo opravljajo sede (Kristan, 1993).
Posamezni avtorji zagovarjajo različne obremenitve srca. Z eksperimentom je ameriški
raziskovalec dr. Keneth Cooper predstavil športne dejavnosti, ki imajo največ koristnega
učinka na srčno mišico in oţilje.
Gibanje, ki ima največji koristni učinek, mora zadostiti dvema pogojema:
- povečanje srčnega utripa najmanj za 50 odstotkov od vrednosti v mirovanju in
- trajanje obremenitve od 5 do 6 minut (Kristan, 1993).
Športne aktivnosti, ki vključujejo oba zgoraj omenjena pogoja, Cooper imenuje aerobne. S
stalno vadbo aerobnih športnih aktivnosti izboljšamo aerobno sposobnost.
Aerobna zmogljivost se odrazi v dolgotrajnejši neprekinjeni telesni vadbi, pri kateri število
utripov znaša vsaj 150 % vrednosti v mirovanju. Izboljšanje aerobne sposobnosti je posledica
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fizioloških sprememb, ki nastanejo v telesu kot posledica redne aerobne vadbe. Spremembe se
odrazijo preko bolj ekonomičnega delovanja srca, učinkovitejšega poganjanja s kisikom
zasičene krvi ter v smotrnejši in bolj ekonomični izrabi kisika. Prej našteti pokazatelji se na
zunaj kaţejo v večji vzdrţljivosti (Kristan, 1993).
Z dihanjem telo zagotavlja dobavo kisika iz zraka. Pri napornejši telesni aktivnosti (npr. hoja
v klanec) potrebuje organizem več kisika, zato se vzporedno s povečanjem pogostosti vdiha
poveča tudi globina dihanja. Prsi koš se izraziteje širi in krči, kar ohranja njegovo gibljivost,
ki omogoča večjo količino zajetega zraka (Kristan, 1993).
Pljučnim bolnikom se prav zaradi zgoraj opisanega priporoča veliko hoje in gibanja na
splošno. Pri tem lahko omenimo tudi čistejši zrak v višjih legah. Višje ko gremo, čistejši je
zrak (Kristan, 1993).
Mišice, srce, oţilje in dihala sestavljajo celoten organski sistem. Vsak izmed naštetih je
odgovoren za aerobno zmogljivost telesa, za čim boljše oskrbovanje celic s kisikom in
odpornost proti najrazličnejšim obolenjem (Kristan, 1993).
Pri vplivu hoje na srce, oţilje in dihala ne smemo izpustiti odzivanja organizma na večji
nadmorski višini. Do manjšega vpliva nadmorske višine na dihanje pride ţe na višini okoli
1000 metrov, z večanjem nadmorske višine pa se vplivi še stopnjujejo (Kristan, 1993).
S povečanjem nadmorske višine pada atmosferski pritisk, zmanjša se tudi delni pritisk kisika
v zraku, zaradi česar se zmanjša tudi pritisk v alveolarnem zraku. Zmanjša se nasičenost krvi s
kisikom (Kristan, 1993).
2.2.3 Vpliv hoje na telesno teţo
Vplivi telesne aktivnosti na telesno teţo so širši javnosti dobro znani. V osnovi teţave s
prekomerno telesno teţo izvirajo iz preprostega dejstva, da posameznik zauţije več hrane in
neposredno kalorij, kot pa jih je porabil. Obenem obstaja preprost odgovor, kako shujšati – v
splošnem je potrebno povečati količino gibanja in s tem vplivati na porabo kalorij (Kristan,
1993).
Vpliv hoje na telesno teţo in posredno na posameznikovo zdravje je nedvomno pozitiven,
statistike kaţejo, da odvečnih 5 kilogramov posameznikove telesne teţe poveča smrtnost za 5
%, 10 kilogramov preveč pa za kar 18 %. Pomena telesne aktivnosti torej ne gre zanemariti.
Izpostaviti velja tudi dejstvo, da za celodnevni visokogorski pohod porabimo skoraj toliko
kalorij, kot da bi pretekli maraton (Kristan, 1993).
Hoja ima torej neposreden vpliv na posameznikovo zdravje ter posameznikov izgled in
posredno tudi na zadovoljstvo in osebno samopodobo (Kristan, 1993).
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2.2.4 Vpliv hoje na gibalne sposobnosti
Gibalne sposobnosti so osnovne človekove spretnosti, ki omogočajo učinkovito delovanje in
gibanje. Gre za številne notranje dejavnike, ki vplivajo na gibalno učinkovitost. Gibalne
sposobnosti so deloma prirejene, s primerno vadbo pa jih je moţno nadgraditi oziroma
izboljšati (Pistotnik in sod., 2002).
Ločimo šest osnovnih gibalnih sposobnosti, med katere uvrščamo moč, koordinacijo, hitrost,
ravnoteţje, preciznost in gibljivost. Vsako izmed gibalnih sposobnosti krepimo s specifično
vadbo, ki je namenjena razvoju izbrane gibalne sposobnosti (Kristan, 1993; Pistotnik in sod.,
2002).
Moč je sposobnost človekovega telesa za učinkovito spopadanje proti zunanjim silam, razvita
predvsem z mišičnim napenjanjem. Glede na načine obvladovanja zunanjih sil jo delimo na
eksplozivno, vzdrţljivostno in maksimalno. Sposobnost koordinacije je povezana s človekovo
učinkovitostjo in usklajenostjo izvajanja prostorskih elementov gibanja. Izmed vseh gibalnih
sposobnosti je ravno koordinacija najtesneje odvisna od delovanja osrednjega ţivčnega
sistema. Hitrost je sposobnost izvedbe gibanja v čim krajšem času in je v veliki meri
prirojena, saj je odvisna od strukture mišičnih vlaken. Hitrosti ne razvijamo, temveč le
vplivamo na njen boljši izkoristek v odvisnosti od genetskih danosti. Sposobnost ohranjanja
oziroma vzpostavljanja stabilnega poloţaja v prostoru je ravnoteţje, ki je odvisno od dobrega
delovanja številnih čutil (vid, sluh, ipd.), ki sproţijo refleksne regulacijske mehanizme oz.
premike, s katerimi ohranjamo ravnoteţni poloţaj. Preciznost ali natančnost je sposobnost
ustrezne določitve intenzivnosti in smeri gibanja. Osnova za preciznost so čutila vida in
kinestetična čutila, ki predajajo informacije v osrednji ţivčni sistem. Na osnovi teh informacij
se oblikuje gibalni program za usmeritev oz. vodenje proti cilju. Gibljivost je sposobnost
izvajanja gibov v velikih razponih. Nanjo vpliva več dejavnikov, najvplivnejši so zgradba
sklepov, usklajenost delovanja ţivčno-mišičnega sistema, zunanja in telesna temperatura.
Določena mera gibljivosti je potrebna tudi pri opravljanju vsakodnevnih opravil (Pistotnik in
sod., 2002).
Kristan (1993) opiše razvoj gibalnih sposobnosti preko športnih dejavnosti, kot so izletništvo,
pohodništvo in gorništvo.
S hojo vplivamo na vzdrţljivostno moč. Ta se kaţe predvsem v zmoţnosti premagovanja
večjih sil v daljšem časovnem obdobju. Dolgotrajnejše vzpenjanje in dodatna obremenitev,
npr. nahrbtnik, prispevata predvsem k vzdrţevanju in razvijanju vzdrţljivostne moči noţnih in
medeničnih mišic. Če si pri hoji v klanec pomagamo še s smučarskimi palicami, potem
skrbimo tudi za bolšjo vzdrţljivost rok in ramenskega obroča (Kristan, 1993).
S hojo prav tako vplivamo na maksimalno moč, za katero je značilno premagovanje večje
zunanje sile s pomočjo mišično-ţivčnega tkiva. Pri hoji po strmem klancu z nahrbtnikom
morajo noţne in medenične mišice premagati večjo zunanjo silo kot običajno (Kristan, 1993).
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Gibljivosti s hojo ne moremo razvijati ali povečevati, saj pri hoji niso prisotni gibi z velikimi
odmiki, s hojo pa brez dvoma ohranjamo normalno gibljivost (Kristan, 1993).
Pojem koordinacije se nanaša na posameznikovo sposobnost izvajanja kompleksnih gibalnih
nalog in usklajevanja gibov celotnega telesa. Gre torej za skladno gibanje celotnega telesa.
Dejstvo je, da je hoja ponavljajoče se gibanje, ki pri hoji po ravnem in »lepem« terenu nima
bistvenega vpliva na razvoj koordinacije. Povsem drugačno pa je gibanje po neutrjeni poti,
kjer je potrebno korake sproti prilagajati. S takšnim gibanjem neposredno razvijamo
sposobnost koordinacije (Kristan, 1993).
V gorah se pojavljajo različni moteči dejavniki, kot so npr. neravna tla, ozka stena, hoja po
kamenju in melišču, opiranje na podlago zgolj z delom stopala, s katerimi razvijamo
ravnoteţje. Z ravnoteţjem ohranjamo telesno stabilnost in oblikujemo kompenzacijske gibe, s
katerimi si pomagamo pri različnih motečih dejavnikih (Kristan, 1993).
2.2.5 Psihološki učinki hoje v naravi
Hoja v naravi ima na človeka oziroma njegovo duševnost velik vpliv. Hoja med drevesi,
srečanje z ţivalmi, lepi razgledi, hoja po suhem listju, hoja ob reki, nabiranje sadeţev, vse
našteto človeka pomirja in sprosti. Soţitje z naravo veliko pomeni ljudem, ki prihajajo iz
mestnega okolja. Hoja v naravi lahko pomaga tudi pri zdravljenju odvisnosti od alkohola, zato
gorništvo ponekod velja za efektivno terapevtsko sredstvo. Prednost hoje je tudi v tem, da ni
poraţencev. Vsak posameznik, ki pride na zastavljen cilj, je zmagovalec. Zavedanje, kaj vse
lahko opravimo z našimi nogami, vpliva na oblikovanje človekove pozitivne samopodobe ter
vliva zaupanje v samega sebe. Vzpostavljanje pozitivne samopodobe pa v bodoče lahko
pripomore k reševanju pomembnih situacij v ţivljenju. Strokovnjaki zagovarjajo, da
preţivljanje časa v naravi pozitivno vpliva na ljudi, ki se borijo z depresijo.
Poleg tega hoja vpliva na naše intelektualno delovanje, predvsem takrat kadar za regulacijo
hoje, ni pomembno delovanje višjih ţivčnih centrov (Kristan, 1993).
Kristan (1993) povzame najpomembnejše učinke hoje na organizem človeka in piše o tem, da
hoja:
– ohranja telesno zmogljivost za gibanje;
– krepi mišične skupine spodnjih okončin in medeničnega obroča, kadar hodimo s
palicami ali pa plezamo, pa krepimo tudi mišice rok in ramenskega obroča;
– pripomore k boljši aerobni vzdrţljivosti posameznika;
– povečuje prekrvavitev in koncentracijo kisika v krvi ter vpliva na boljše
prehranjevanje tkiv;
– ohranja gibljivost, spodbuja hranjenje hrustancev in ohranja gibljivost sklepov in
telesa;
– ohranja elastičnost prsnega koša;
– krepi srčno mišico, pripomore k ohranjanju elastičnosti oţilja, zmanjšuje krvni tlak in
preprečuje nastajanje arterioskleroze;
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– z odpravljanjem maščobnega tkiva vpliva na zmanjševanje odvečnih kilogramov;
– pomaga pri ohranjevanju gibalnih sposobnosti (repetitivna moč, gibljivost,
koordinacija, ravnoteţje), ki so najpomembnejše v kasnejših obdobjih človekovega
ţivljenja;
– pozitivno vpliva na duševnost človeka.
Pri tem se zastavlja vprašanje, kako pogosto oziroma koliko časa moramo hoditi, da
doseţemo vse te pozitivne učinke. Različni strokovnjaki podajajo različne nasvete glede časa
in pogostosti hoje, vsi pa ocenjujejo, da s hojo npr. enkrat na teden ali v času dopusta ne
moremo doseči ţelenih pozitivnih vplivov. Manjši pozitivni učniki hoje na telo se pokaţejo,
če hodimo pol ure na dan. Nekateri ugotavljajo, da je treba vsak dan prehoditi vsaj kilometer
in pol. Navedena nasveta sta zelo blaga in sta primerna za posameznike, ki so se telesno
povsem zapustili. Nato je treba hoditi vsaj eno uro dnevno, pri hoji pa se moramo vsaj za
nekaj minut izdatno znojiti. Dr. Cooper priporoča 3 kilometre hitre hoje, pri čemer je hitrost
hoje od 6 do 7 kilometrov na uro. Tak način hoje naj bi se izvajal šestkrat na teden. Vadbo je
potrebno prilagajati vsakemu posamezniku glede na spodnjo in zgornjo mejo varnega
območja srčnega utripa. Vplivi hoje se pokaţejo, ko imamo izdelan program, ki upošteva
načela športne vadbe, pri katerem je v ospredju načelo načrtnega in smotrnega postopnega
večanja obremenitve (Kristan, 1993).
2.3

Cilji šolske športne vzgoje

Učni načrt je osnovni dokument, ki določa vsebino vzgojno-izobraţevalnega programa. Z
učnim načrtom lahko ugotovimo, kako velik pomen posamezni strokovnjaki namenijo
posameznim vzgojno-izobraţevalnim vsebinam (Kristan, 1993).
Učitelj mora načrtovati športne dni na način, da upošteva vsebine in cilje predhodnega in
bodočega starostnega obdobja, s čimer zagotovi skladnost z učnim načrtom (Kristan, 1996).
V učnem načrtu športne vzgoje so zapisani splošni cilji, ki jih lahko poveţemo s cilji, ki se
nanašajo na izletništvo, pohodništvo in gorništvo.
Izpostaviti velja oblikovanje in nadgrajevanje gibalne efektivnosti, kamor uvrščamo telesno in
gibalno razvitost, zdravo telesno drţo ter nadzor telesa med gibanjem. Med pomembnejše
splošne cilje sodi tudi oblikovanje zdravega načina ţivljenja in dojemanje koristi rednega
gibanja in vloge le tega pri kakovostnem preţivljanju prostega časa. V učencih vzbujamo
pozitivno dojemanje športa, ki bogati njihov ţivljenjski slog, krepi samozavest in
samozaupanje, z gibanjem pa krepimo tudi osebno zadovoljstvo. Pri učencih oblikujemo
pozitivne vzorce obnašanja in razvijamo zdravo raven tekmovalnosti (Učni načrt, 2011).
Kristan (1996) opredeli tri pomembnejše cilje za športne dneve, ki so namenjeni izletništvu,
pohodništvu in gorništvu:
– »oblikovati pri učencih pristen, čustven, spoštljiv in kulturen odnos do narave kot
posebne vrednote;
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– oblikovati pri učencih pozitiven odnos do hoje kot najbolj dostopne in univerzalne
športne dejavnosti;
– usposobiti mlade za planinarjenje v poznejših starostnih obdobjih« (str. 3).
Avtor je oblikoval vzgojno-izobraţevalne cilje glede na starost učenca. Cilje je razdelil v štiri
skupine, in sicer 6–9 let, 9–12 let, 12–15 let in 15–18 let.
Cilji prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja:
– učenci naj podrobneje spoznajo več izletniških točk;
– doţivijo naj večji telesni napor, kot ga predstavlja vsakodnevna hoja;
– učence navajamo, da hodijo po markiranih poteh, ki so označene s Knafeljčevimi
znamenji;
– posredujemo jim vsebine, povezane z izletniškim in pohodniškim delovanjem;
– pri športnih dneh upoštevamo medpredmetno povezovanje, še posebej smo pozorni na
teme, s katerimi učence ozaveščamo o varstvu narave;
– pomagamo jim oblikovati zavest o varovanju narave;
– z izpostavljanjem naravnih lepot začenjamo proces čustvenega navezovanja na naravo;
– oblikujemo občutek za pozitivno vedenje v skupini (Kristan, 1996).
Cilji drugega vzgojno-izobraţevalnega obdobja:
– nadaljujemo spoznavanje izletniških točk, stopnjujemo zahtevnost tako po dolţini hoje
kot po premagani višinski razliki;
– učenci doţivijo višji telesni napor;
– učence navajamo, da hodijo po markiranih poteh, ki so označene s Knafeljčevimi
znamenji;
– nadgrajujemo teoretična in praktična izhodišča v povezavi z izletništvom in
pohodništvom;
– pri učencih poskušamo oblikovati pozitiven odnos do hoje;
– pri športnih dneh upoštevamo medpredmetno povezovanje;
– nadaljujemo proces čustvenega navezovanja na naravo in spodbujamo ozaveščenost
ohranjanja narave;
– oblikujemo občutek za kulturo, obzirnost, strpnost in kolegialno vedenje v skupini s
poudarkom na sprejemanju telesno manj zmogljivih učencev;
– krepimo odnos med učiteljem in učencem ter spoznavamo učence v sproščenem okolju
(Kristan, 1996).
Učitelji, ki so pogosto prisotni na športnih dneh, izpostavljajo, da pogosti športni dnevi
učence oblikujejo tako telesno, duhovno kot tudi značajsko in tako vplivajo na njihov celostni
razvoj (Kristan, 1993).
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Trdimo lahko, da športni dnevi s pohodniško vsebino vplivajo na štiri področja:
– »na področje izobrazbe in vzgoje,
– na področje varstva okolja in ekološke ozaveščenosti,
– na področje športne kulture in
– na področje športnega turizma.« (Kristan, 1993, str. 254)
Ugotovimo lahko, da imajo izletništvo, pohodništvo in gorništvo posebno mesto med vsemi
športnimi panogami. Učitelji, ki te zvrsti zanemarjajo, ravnajo napačno (Kristan, 1993).
Kljub temu, da dejavnosti na športnem dnevu niso tako strogo naravnane k učenju, pa morajo
učenci vseeno spoznati kaj novega. Predvsem naj bogatijo znanje, ki se uvršča v druge
predmete (npr. zgodovina, naravoslovje, geografija) in znanje izletništva, pohodništva in
gorništva (oprema, tehnika hoje, tempo hoje, skrb za telesno temperaturo, nevarnosti, gorske
oznake). Učno vsebino skrbno izberemo in omejimo, da se športni dan ne preoblikuje v
ekskurzijo. Snov predajmo po manjših delih, ob primernih priloţnostih, ki se porodijo tekom
športnega dne (Kristan, 1993).
Pomembno je, da učenci spoznajo, zakaj toliko cenimo hojo, kako vpliva na telo in kam se
uvršča v naboru drugih športnih zvrsti. Poznavanje športa lahko odločilno spodbuja aktivnosti
tudi takrat, kadar čutimo pomanjkanje čustvenih motivov za vadbo. Spoznanje športa tudi po
razumski plati povečuje verjetnost, da ga trajno implementiramo v svoje ţivljenje. Vsekakor
pa mora biti spoznavanje hoje in gorništva prilagojeno starostni stopnji učencev (Kristan,
1993).
2.3.1 Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje
V prvem triletju imajo učenci vsako leto pet športnih dni. Od tega morata biti dva športna
dneva namenjena pohodništvu. V vseh treh razredih mora biti en pohod zahtevnejši (daljša
pot in večja nadmorska višina). V tretjem razredu je za učence predpisan še orientacijski
pohod, ki poteka po označeni poti, učenci pa so razdeljeni v posamezne skupine.
V prvem in drugem razredu učenci pridobijo osnovno teoretično znanje. Seznanijo se s
pomenom obutve, oblačil, nahrbtnika in pitjem tekočine. V tretjem razredu pa spoznajo še
pojem termoregulacije (Učni načrt, 2011).
V prvem razredu učenci spoznajo temeljne značilnosti okolja, v katerem poteka pohod. V
drugem in tretjem razredu pa te značilnosti razdelimo na geografske, zgodovinske in
naravoslovne. V vseh treh razredih učence ozaveščamo o varstvu narave.
V prvem triletju imajo učenci moţnost, da sodelujejo pri akciji Ciciban planinec (Učni načrt,
2011). Zaradi vzgojne naravnanosti je akcija uvrščena v nacionalni program športa v
Republiki Sloveniji. Učenci v poseben dnevnik rišejo vtise s športnega dne, nalepijo
fotografijo ali odtisnejo ţig osvojenega vrha (Peršolja, 2006).
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Cilji prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja med drugim vključujejo tudi to, da je učenec
sposoben hoditi tri ure, ki so ločene s krajšimi postanki, poznati mora osnovno pohodniško
opremo in upošteva pravila, ki se nanašajo na varno hojo (Učni načrt, 2011).
2.3.2 Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Tudi v drugem triletju imajo učenci na leto pet športnih dni, od tega morata biti prav tako dva
športna dneva namenjena pohodništvu. Program četrtega razreda predvideva dva pohoda na
višjo vzpetino in orientacijskih pohod po vnaprej označeni poti. Tudi v petem razredu sta
predvidena dva pohoda na višjo vzpetino, eden izmed njiju pa mora biti tudi zahtevnejši glede
na višinsko razliko, ki jo premagajo učenci (Učni načrt, 2011).
Učenci v drugem triletju nadgradijo teoretične informacije. Seznanijo se z nevarnostmi v
gorah ter varnosti na pohodih. Učenci dobijo osnovne informacije o prvi pomoči pri praskah,
ţuljih, pikih majhnih ţivali ter zaščiti pred ţuţelkami. Prav tako pridobijo znanje o vplivu
hoje na organizem ter o varovanju narave. Predvideno je tudi, da se učenci učijo določiti
smeri neba s pomočjo sonca in ure ter spoznavajo okolico ob zemljevidu (Učni načrt, 2011).
Do konca drugega vzgojno-izobraţevalnega obdobja mora biti učenec dovolj telesno
pripravljen, da lahko hodi tri ure z daljšimi postanki ter ob tem premaga višinsko razliko vsaj
400 metrov. Seznanjen mora bit z vplivom hoje na telo, poznati mora pravila varne hoje in
osnove prve pomoči pri praskah, ţuljih, pikih ţuţelk in zaščito pred insekti. Med hojo v
naravnem okolju mora ravnati upoštevaje načela varovanja narave (Učni načrt, 2011).
2.4 Faze športnega dne
Slovar slovenskega knjiţnega jezika opredeljuje pojem faze kot: »… časovno sklenjen del
nastajanja, razvoja česa z vsebinskimi značilnostmi v okviru celote …« (SSKJ, 2017).
Besedno zvezo »planinski športni dan« prepogosto razumemo preozko, saj v svojem pravem
pomenu odraţa celoten pedagoški proces, ki vključuje dejavnosti pred, na in po samem
športnem dnevu. Prvemu delu, ki ga imenujemo priprava na športni dan, sledi osrednji del –
izvedba in doţivljanje. Pedagoški proces zaključuje tretji del, ki ga imenujemo podoţivljanje
športnega dne. Športni dan je vsaj z vidika fiziologije najbolj intenziven, ni pa nujno tudi
najdaljši. Praviloma naj bi dejavnosti, ki sledijo izvedbi športnega dne (podoţivljanje,
utrjevanje, ponavljanje in ocenjevanje), trajale dlje kot sam športni dan. Na drugi strani pa naj
bi za pripravo potrebovali še več časa. Realnost pa je pogosto povsem drugačna; praktično vse
dejavnosti se zoţijo zgolj na drugo fazo (Krpač, 2006).
Dosledna, kakovostna in prilagojena izvedba vseh treh faz zagotavlja največje pedagoške
učinke. Razredni učitelji so pri tem v primerjavi z učitelji na predmetni stopnji v rahli
prednosti, saj so z učenci ves čas v stiku, hkrati pa nadzorujejo in koordinirajo celoten
program oddelka. Za podoben potek pedagoškega procesa na predmetni stopnji pa je potrebno
intenzivno sodelovanje več učiteljev, kar pa pogosto ni enostavno (Krpač, 2006).
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Organizacija športnih dni zahteva upoštevanje naslednjih normativov:
– organizacija športnega dne po manj zahtevnem terenu zahteva prisotnost vsaj dveh
odraslih oseb;
– na športnem dnevu v sredogorje poleti načrtujemo enega vodnika na deset do petnajst
učencev, pozimi pa od osem do deset;
– kadar se odpravimo v visokogorje, naj ima vodnik od deset do dvanajst učencev;
– na plezalni poti, bodisi zahtevni ali zelo zahtevni, pa naj vodnik spremlja od enega do tri
učence (Kristan, 1996).
2.4.1 Priprava na športni dan
Če je naš cilj dobro načrtovan športni dan, potem se moramo nanj dobro pripraviti. Vsaka
nenatančnost in nestrokovnost lahko vplivata na slabo izveden športni dan.
Priprava športnega dne vključuje psihično, telesno, vsebinsko in organizacijsko pripravo
(Kristan, 1993).
2.4.1.1 Psihična priprava
Med pomembnejše lastnosti učitelja sodijo njegova psihična stabilnost in močna osebnost.
Učitelj naj pri učencih vzbuja zaupanje, ki ga doseţe s strokovnostjo, bogatim znanjem in
izkušnjami, ki jih zna posredovati učencem. Učitelj mora razmisliti, kako bo za športni dan
motiviral učence. Predstavi naj ga kar se da prijetno, a hkrati realno. V nobenem primeru pa
naj predstavitev ne bo zavajajoča (Bobovnik idr., 2012).
Pri psihični pripravi je v ospredju motiviranje učencev za športni dan. Naš namen je pripraviti
učence na športni dan ter zagotoviti, da se ga učenci veselijo. Učence lahko motiviramo na
različne načine. Lahko jim predstavimo kaj zanimivega o vrhu, na katerega se odpravljamo,
pri tem lahko uporabimo različna gradiva, ki so nam na voljo, npr. fotografije in
videoposnetke (Kristan, 1993). V veliko pomoč pri motiviranju učencev za športni dan so
nam lahko tudi pravljice, različne zgodbe, zanimivosti in skrivnosti (Cerar, 2015).
Športni dnevi ponujajo moţnost za doţiveto učenje vsebin, ki jih učenci spoznajo v običajnem
šolskem procesu, npr. orientacija in branje s pomočjo karte (Umbach, 1991). Z malo pomoči
lahko učenci izmerijo ali odčitajo dolţino poti ter ocenijo trajanje. Z njimi lahko izdelamo
skico poti in vetrovnico za posamezne razgledne točke. V tem delu lahko vključimo tudi
medpredmetno povezovanje. Spoznamo jih z leposlovnimi ali drugimi deli, ki so povezana z
načrtovanim športnim dnem. Skupaj oblikujemo seznam opreme in hrane, se dogovorimo o
obnašanju na športnem dnevu, sočasno pa jim lahko predamo nekaj informacij o tehniki hoje
(Krpač, 2000, v Krpač 2006 in Umbach, 1991).
O načrtovanem športnem dnevu se z njimi večkrat pogovarjamo, poleg tega jim podamo
informacije o zanimivostih, ki jih bomo srečali na naši poti. Poleg vseh prijetnih stvari, ki nas
čakajo na športnem dnevu, moramo učence seznaniti tudi z neprijetnostmi, ki nas lahko
doletijo. Mednje spadajo telesni napor, strah, slabe vremenske razmere ipd. (Kristan, 1993).
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Naštete dejavnosti učenci lahko ţe teden ali več pred športnim dnem izvedejo pri posameznih
predmetih. Pri izvedbi teh dejavnosti pa velja upoštevati sosledje, saj se nekatere dejavnosti
navezujejo ena na drugo (Krpač, 2006).
2.4.1.2 Telesna priprava
Priprava na športni dan poleg psihične priprave vključuje tudi telesno pripravljenost. Dobro
je, če pred športnim dnem z učenci izvajamo več hoje, teka in sprehodov. Vse omenjene
dejavnosti se morajo po dolţini stopnjevati in se po telesni obremenitvi pribliţati tisti, s katero
se bomo srečali na načrtovanem športnem dnevu. Pri tem moramo upoštevati načelo
postopnega večanja obremenitve. Učence v tej fazi spodbudimo, da se manj vozijo z avtom in
skušajo čim več opravkov opraviti peš (Kristan, 1993).
Krpač (2006) navaja, da telesna priprava zahteva največ časa in je priporočljivo, da poteka
vsaj trikrat tedensko. Teţava je, da povečanje vzdrţljivosti zahteva daljše časovno obdobje,
znotraj katerega postopoma stopnjujemo obremenitev. Učitelji bi morali telesno pripravo
razvijati tekom celega leta, ne le zadnje tedne ali celo dni pred športnim dnem. Celostna
telesna priprava vsebuje povečanje aerobnih aktivnosti, večanje mišične moči in razvoj
sposobnosti raztezanja (Cox in Fulsaas, 2003).
2.4.1.3 Vsebinska priprava
Vsebinska priprava vsebuje vsebinsko načrtovanje športnega dne (Kristan, 1993). Vsak
športni dan mora zdruţevati fiziološko učinkovitost in poučnost, hkrati mora biti prijeten in
zabaven. Za vsako od teh vsebin se mora učitelj primerno pripraviti. Učence moramo pri
pouku seznaniti tudi s teoretičnimi informacijami v povezavi z izletništvom, pohodništvom in
gorništvom (Umbach, 1991; Kristan, 1993). Prav tako jih moramo pravočasno seznaniti z
izbiro cilja (Stritar in Stritar, 1998). Pri vsebinski pripravi mora učitelj upoštevati tudi starost
in razvojno stopnjo otrok. Učitelj se bo pripravljal na športni dan, ki je namenjen učencem
prvega razreda čisto drugače kot na športni dan, ki je namenjen učencem petega razreda
(Bobovnik idr., 2012)
2.4.1.4 Organizacijska priprava
Za uspešno opravljen športni dan je zelo pomembna tudi organizacijska priprava. Učitelji
morajo načrtovati, kam se bodo z učenci odpravili ter izbrati smer vzpona. Časovno ustrezno
morajo razporediti različne dejavnosti oziroma aktivnosti za učence. Načrtovati in rezervirati
morajo prevoz, prehranjevanje in finančna sredstva. Zbrati morajo prijave za športni dan ter
organizirati in oblikovati skupine znotraj posameznih razredov. Pri tem morajo upoštevati
homogenost skupin. Priskrbeti morajo vodnike, pomočnike in zunanje izvajalce. V primeru
večdnevnega športnega dne morajo rezervirati prenočišča. Pred športnim dnem morajo
organizirati sestanek z udeleţenci. Pripraviti je potrebno ustrezna obvestila, navodila in
priporočila. Pozabiti ne smejo niti na seznam opreme in ključne informacije za starše. Učence
in starše morajo seznaniti, kje se bodo zbrali na dan odhoda, kdaj bodo odšli in kdaj se bodo
vrnili (Kristan, 1993).
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Posamezni segmenti priprave se med seboj povezujejo, prepletajo in dopolnjujejo. Kako
obseţna bo priprava, je odvisno od zahtevnosti športnega dne in od individualnih sposobnosti
učencev. Zahtevnejši kot je športni dan, obseţnejša in temeljitejša mora biti priprava. Pri
športnih dneh, ki so manj zahtevni, lahko posamezne segmente priprave tudi preskočimo
oziroma opustimo (Kristan, 1993).
2.4.2 Izvedba športnega dne
Pri tej fazi je pomembno, da je hoja čim bolj pestra in zanimiva. Učenci ob poti spoznavajo
različne naravne in kulturne znamenitosti. Športni dan je zelo dobro izhodišče za realizacijo
medpredmetnega povezovanja. Z učenci si lahko ogledamo rastline, opazujemo ţivali,
poslušamo zvoke iz narave, prepevamo si pesmi, pripovedujemo uganke (Cerar, 2012).
Pomembno je, da kadar učitelj razlaga ali kaţe naravne in kulturne znamenitosti, počaka, da
se zberejo vsi učenci (Bobovnik idr., 2012).
Tekom športnega dne, ko učenci resnično zaţivijo in se hkrati učijo, bodo ob večji ali manjši
pomoči učitelja v praksi izvedli vse, kar so si pred športnim dnem zadali. Učitelji jim lahko
pripravijo dodatne naloge za opazovanje in doţivljanje narave, npr. merijo lahko čas hoje,
ritem dihanja, srčni utrip, korake ipd. Med drugim lahko tudi opazujejo, poslušajo, vonjajo ali
tipajo. Ugotavljajo naj, kje so in koliko časa jim bo načrtovana pot še vzela. V prostoru naj se
orientirajo in opazujejo bliţnje kraje (Krpač, 2000).
Pri izvedbi moramo biti pozorni tudi na to, kako organiziramo manjše postanke in kako
učence motiviramo med samim športni dnem. Pozabiti ne smemo niti na diferenciacijo
športnega dne (Kristan, 1993).
Pri sami izvedi športnega dne je zelo pomemben tempo hoje. Če se na začetku prehitro
zaţenemo, nam lahko proti koncu začne zmanjkovati moči. Zato moramo začeti bolj počasi in
umirjeno, da se telo postopno ogreje. Pomembno je, da je tempo hoje čim bolj enakomeren,
tempo pa je potrebno prilagoditi šibkejšim članom skupine (Kristan, 1993).
Med učenci so prisotne psihosomatične in socialne razlike. V primerjavi s planinsko skupino,
za katero so značilne dokaj homogene skupine, so razlike opaznejše na športnem dnevu, ki
poteka v okviru obvezne šolske športne vzgoje. Na športnem dnevu so prisotni vsi učenci, ki
pa so nanj fizično zelo različno pripravljeni. Poleg razlik, ki so vezane ne fizične sposobnosti,
velja upoštevati tudi posameznikovo zdravje, osebne lastnosti pa tudi motivacijske razlike
(Krpač, 1996).
Navadno učitelji načelo prilagajanja najšibkejšemu upoštevajo samo pri tempu hoje na
športnem dnevu. Pomembno je, da to načelo gledamo in upoštevamo širše, in sicer v povezavi
z načelom, da je uspešna izvedba športnega dne pogojena z dobro pripravo, kateri pripisujejo
kar 50 % uspešnosti športnega dne; zato športni dan prilagajamo najšibkejšim učencem ţe pri
sami pripravi (Krpač, 1996).
Pri načrtovanju moramo upoštevati telesno pripravljenost in znanje učencev, in sicer tako, da
določimo take cilje in vzpone, ki jih bodo premagali tudi najšibkejši učenci. Včasih lahko
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zaradi prilagajanja najšibkejšemu pride tudi do konfliktov, saj je počasna hoja lahko
neprijetna in utrujajoča za bolj sposobne učence (Krpač, 1996).
Enake teţave se lahko pojavijo pri počitkih in odmorih, saj jih prilagajamo tistim učencem, ki
so telesno slabše pripravljeni. Lahko se zgodi, da učenci učitelja prehitijo ter mu s tem uidejo
izpod nadzora. Tako nastane več skupin, sposobnejši so hitrejši, slabši pa počasnejši. Takšne
teţave bi lahko rešili s pomočjo diferenciacije. Diferenciramo lahko cilje in poti. Potrebno je
oblikovati homogene skupine, za njihovo oblikovanje pa obstaja več načinov. Homogene
skupine lahko oblikujemo znotraj posameznega razreda, oddelka ali pa stopnje, pri čemer pa
moramo upoštevati načrtovane cilje. Tak način dela sicer pomeni več priprave, večje število
sodelavcev in tudi višjo stopnjo strokovnosti, vendar pa se ta napor neposredno odrazi v
doseţenih ciljih pedagoškega procesa (Krpač, 1996).
Pot moramo časovno ustrezno načrtovati. Če se nam zgodi, da smo v časovni stiski, potem
povečujemo hitrost hoje v trenutku, ko smo dobro ogreti. Ni primerno, da poskušamo
nadoknaditi čas pri vzpenjanju. Če moramo hoditi hitreje, potem to storimo na mestih, kjer je
pot ravna oziroma, ko se začne spuščati. Preko določenih znamenj lahko ugotovimo, ali je
hitrost hoje prehitra in kateri učenci se pri hoji preveč naprezajo. Zanesljiv znak prehitrega
tempa je pogovor med učenci. Ko se učenci med seboj nehajo pogovarjati, ko se ne slišijo več
šale oziroma smeh, potem vemo, da hodimo nekoliko prehitro. Tudi pretrganje kolone je
znak, da moramo spremeniti tempo hoje (Kristan, 1993).
Učitelj se mora ves čas ozirati nazaj in opazovati učence. Pozoren mora biti na obrazni izraz,
izrazito rdečico, bledico, močno sopenje, spotikanje in opotekanje, ki so pokazatelji, da je
potrebno upočasniti tempo. Učencev ne sprašujemo, če so utrujeni, saj večina izmed njih tega
ne bo priznala. Če vidimo, da ima nekdo res teţave pri hoji, ga ne priganjamo, tudi zmerjati in
smešiti ga ne smemo. Po navadi pomaga ţe to, da ga spretno povabimo na začetek kolone.
Paziti moramo tudi to, da učenci ne uhajajo naprej, sicer se lahko pohod spremeni v
tekmovanje med učenci, kdo bo prvi na cilju. Tekmovanje ni prijetno za nobenega izmed
učencev. Tisti učenci, ki hodijo slabše, se ne počutijo dobro, zato ker ne morejo dohitevati
svojih sošolcev in ostanejo za njimi. Trpijo tudi tisti, ki iz lastne trme dirkajo za hitrejšimi in
se mučijo (Kristan, 1993).
Odmori in postanki naj bodo smotrno načrtovani in ne prepogosti, saj tako utrujajo in zavirajo
potek športnega dne. Mesto, ki ga bodo določili za počivališče, je odvisno od okoliščin. Ko je
sonce močno, se odpočijemo v senci, ko je hladno, iščemo sončne ţarke. V primeru hladnega
vremena so postanki krajši, v primeru toplega vremena pa so daljši. Mesta za počivališče
izbiramo v zavetrju in na varnem mestu. Po navadi izberemo mesta, kjer imamo tudi lep
razgled. Vedno počivamo na vrhu teţjega vzpona in ne pod njim. V primeru počivanja spodaj
pride do ohladitve organizma, posledica pa je manjša pripravljenost telesa za vzpon. Prav tako
si pred vzponom ne smemo privoščiti večjega obroka, saj v tem primeru pride do večje
prekrvavitve prebavnih organov in neposrednega zmanjšanja pretoka krvi v mišičju, kar nas
zavira pri vzpenjanju (Kristan, 1993). Kljub temu je potrebno skrbeti za primerno prehrano in
telesu dovajati dovolj sveţe tekočine. Obroki naj bodo uravnoteţeni, skušamo slediti
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smernicam zdravega prehranjevanja, tekočino dovajamo v manjših in pogostejših količinah
ter se tako izognemo dehidraciji, ki vodi v zmanjšanje fizičnih sposobnosti ter v izjemnih
primerih do hujših nevarnosti, ki nastanejo kot posledica slabšega delovanja organizma (Cox
in Fulsaas, 2003).
Med počivanjem moramo obdrţati toploto telesa, zato se na počivališčih vedno ogrnemo,
čeprav nas ne zebe. Tako poskrbimo, da je organizem ogret za nadaljevanje poti (Kristan,
1993).
2.4.3 Podoţivljanje športnega dne
V zadnji fazi skušamo z učenci na čim bolj pristen način podoţiveti športni dan. Z njimi se
pogovorimo o skupnih doţivetjih ter o njihovih občutjih s športnega dne. Omogočiti jim
moramo, da svoje prve vtise in izkušnje narišejo, napišejo in izpovejo (Stritar in Stritar,
1998). Z učenci lahko naredimo razstavo predmetov, ki smo jih videli na športnem dnevu,
izdelamo sliko iz naravnih materialov, pogledamo fotografije … Učenci lahko oblikujejo svoj
dnevnik ter vanj zabeleţijo ali narišejo vtise s športnih dni. Idej za podoţivljanje športnega
dne je zelo veliko, seveda pa je pri tem pomembna učiteljeva ustvarjalnost (Umbach, 1991;
Cerar, 2015).
Učenci naj športni dan podoţivljajo pri slovenskem jeziku, pouku glasbe in likovni vzgoji.
Spoznanja s športnega dne lahko ponovijo pri spoznavanju okolja in matematiki. Faza
podoţivljanja športnega dne je zelo pomembna, saj zaokroţuje celoten proces. Specifičnost
dela na razredni stopnji omogoča učitelju razrednega pouka zelo veliko moţnosti ali pa mu
vsaj zelo olajša delo. Projekta Ciciban planinec in Mladi planinec dajeta poudarek ravno na
podoţivljanje športnega dne, saj lahko učenci vtise narišejo ali opišejo v svojem dnevniku.
Učitelji bi lahko pogosteje izrabljali to moţnosti in tako celoviteje zaokroţili celoten
pedagoški proces (Krpač, 2000).
Po dosedanjih izkušnjah strokovnjaki menijo, da premalo časa namenimo podoţivljanju in
analizi športnega dne. Po navadi smo srečni, ker se je vse dobro izteklo, zapišemo še poročilo
o poteku športnega dne in si oddahnemo. Vendar analiza in podoţivljanje pomenita veliko
več. Zelo pomembna je povratna informacija, ki nam jo namenijo učenci (Bobovnik idr.,
2012).
2.5

Medpredmetno povezovanje

»Medpredmetno povezovanje je celosten didaktični pristop – pomeni horizontalno in
vertikalno povezovanje znanj, vsebin in učnih spretnosti. V skladu s humanističnokonstruktivističnimi pogledi spodbuja samostojno in aktivno pridobivanje učnih izkušenj.
Poteka v celoviti dejavnosti učenca, vključujoč njegove spoznavne, čustvene in telesne
funkcije« (Kafol, 2008, str. 7).
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Medpredmetno povezovanje se od ostalih didaktičnih pristopov loči po tem, da učitelj med
seboj povezuje učne vsebine oziroma cilje. Pri tem skuša posamezne vsebine učencem
posredovati čim bolj celostno. Učitelj lahko pri medpredmetnem povezovanju uporabi
različne metode in oblike dela. S takim didaktičnim pristopom lahko pri učencih sproţimo
ustvarjalnost ter motivacijo. Medpredmetno povezovanje ne pomeni samo nadgradnjo
konceptualnega znanja, temveč pri učencih razvija veščine, ki niso povezane z vsebino in jih
učenci lahko prenašajo na različne ţivljenjske situacije. To so: razvoj kritičnega mišljenja,
učenje reševanje konfliktov, učenje obdelave podatkov, učenje uporabe informacijskokomunikacijske tehnologije, načrtovanje projektnih nalog … (Hodnik Čadeţ, 2007).
B. Kafol (2008) opredeli, da je za kakovostno izvedbo medpredmetnih povezav potrebno
fleksibilno načrtovanje pouka, odprtost za sodelovanje, poznavanje različnih predmetov,
ekipno načrtovanje, visoka stopnja strokovnosti učiteljev in prilagoditve, ki upoštevajo
razvojno stopnjo učencev.
V. Bevc (2005) navede naslednje pogoje za medpredmetno povezovanje:
- jasno opredeljeni cilji;
- dobro poznavanje ciljev, zapisanih v učnem načrtu;
- poznavanje različnih tipov znanj;
- poznavanje učnih načrtov posameznih predmetov;
- namensko in ciljno usmerjena določitev vsebin po predmetih ali področjih;
- spremljanje in vrednotenje medpredmetnega načrtovanja ob zaključkih posameznih
obdobij (ocenjevalno obdobje, zaključek šolskega leta);
- čas za premislek o ključnih vprašanjih.
2.5.1 Pomen medpredmetnega povezovanja
Pomembno je, da učenci spoznavajo svet na čim več različnih načinov ter pri tem uporabljajo
čim več čutil. Obenem je potrebno učencem učne vsebine posredovati z različnih zornih
kotov, zato da si lahko ustvarijo celostno sliko (Štemberger, 2007). Pri učencih v višjih
razredih mepredmetne povezave predstavljajo tudi motivacijo (Štemberger, 2008). Velik
pomen pri učenčevem spoznavanju sveta in usvajanju novega znanja predstavlja transfer, ki
omogoča hitrejše učenje ter intenzivnejše pomnjenje novo osvojenega znanja. Hitrejše
napredovanje učenca omogoča prenos informacij iz usvajanja ţe usvojenih nalog na podobne
naloge. Prehiter ali pospešen proces, ki nima smiselne podlage izpopolnjevanje
opismenjevanja, ima lahko negativne posledice, saj učenec znanja ne usvoji zadovoljivo, kar
mu onemogoča prehod na višji nivo (Štemberger, 2007).
Za pozitivni transfer je značilno, da prispeva k hitrejši zapomnitvi učne vsebine, boljšo
memorizacijo naučenega in na splošno večjo uporabno vrednost znanja. Za negativni transfer
pa je značilno, da predhodno znanje učenca zavira novo znanje oziroma napredek. Ločimo tri
vrste transferja (Štemberger, 2008):
1. »Lateralni transfer – prenos informacij z ene naloge na drugo nalogo (npr. kotalkanje,
rolanje, drsanje).
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2. Bilateralni transfer – glede na telesno shemo z desne na levo stran, z rok na noge ali
obratno (npr. vodenje ţoge z levo, desno roko).
3. Vertikalni transfer – znotraj enake naloge – nadgradnja (npr. učenje voţnje s kolesom
s pomoţnimi kolesci, nato samostojna voţnja)« (str. 40).
Med seboj so vertikalno povezana tudi posamezna predmetna področja v šoli, na kar bi morali
biti učitelji bolj pozorni pri načrtovanju posameznih ur pouka (Štemberger 2008).
2.5.2 Kdaj in kako uporabiti medpredmetne povezave
Medpredmetne povezave vključimo takrat, ko je to ustrezno, ko obstajajo razlogi in moţnosti
za izvedbo. Izpeljemo jih na način, da je v ospredju učenčeva ustvarjalnost. Učenci sami
poskusijo najti primerna gradiva, različne rešitve ter razmišljajo o posameznih problemih z
različnih zornih kotov (Pangarzi, 2000, v Planinšec 2000). Učenci na razredni stopnji
dojemajo svet kot celoto (Štemberger, 1999, v: Štemberger 2007, str. 98), vse predmete
poučuje en učitelj, ki pozna vse učne načrte in lahko hitreje najde moţnosti za povezavo
vsebin različnih predmetov (Elkind, 1994 v Štemberger 2007).
Medpredmetne povezave lahko realiziramo na različne načine. Nekateri načini zahtevajo več
časa, druge pa lahko izvajamo praktično vsako uro in pogosto nastanejo povsem spontano. Za
izvajanje bolj poglobljenih ali obširnejših in podrobneje načrtovanih medpredmetnih vsebin
se priporočajo različne oblike organizacije, kot so denimo šola v naravi, projektni dnevi, razni
tečaji, kolesarski izpiti ipd., saj le te zahtevajo več časa, prilagajanje urnika in poglobljeno
obravnavo vsebin. Pomembno je, da je načrtovanje medpredmetnih povezav del učiteljeve
letne priprave (Štemberger, 2007). Danes učitelji učinkovite medpredmetne povezave v pouk
vključujejo zelo redko, saj je poznavanje le teh še vedno neustrezno (Štemberger, 2008).
2.5.3 Medpredmetno povezovanje na športnem dnevu
Učni načrt lahko s smiselnim načrtovanjem in izvajanjem medpredmetnih povezav tudi
razbremenimo in doseţemo višjo stopnjo doţivljanja. Izvajanje medpredmetnih povezav na
športnem dnevu pripomore, da se učenci tudi po športnem dnevu miselno ukvarjajo z
vsebinami, ki so bile na njem predstavljene (Štemberger idr., 2015).
Najpogostejše sredstvo za uresničevanje ciljev, ki so vezani na izletništvo, pohodništvo in
gorništvo, je ravno planinski športni dan (Krpač, 2000). Učitelji razrednega pouka praviloma
vodijo pedagoški proces pri vseh predmetih. Zaradi omenjenega dejstva športno vzgojo laţje
poveţejo z drugimi izobraţevalnimi področji (Krpač, 2006).
Učiteljem razrednega pouka je dopuščena moţnost, da na športnem dnevu izpolnjuje tudi cilje
drugih področij. V prvem in drugem triletju osnovne šole se izvede dvanajst planinskih
športnih dni, kar daje razredni stopnji široke moţnosti za izčrpno planinsko vzgojo.
Omogočena je tudi izvedba programov športne značke Zlati sonček in Krpan ter vključevanje
v projekt planinske organizacije Ciciban ali Mladi planinec (Krpač, 2000).
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Značilnost športnih dni, predvsem planinskih športnih dni, je, da poleg športnega intenzivno
posega tudi na področja naravoslovja, druţboslovja, etike in morale. V prid izobraţevalnega
procesa gre tudi dejstvo, da so športni dnevni na razredni stopnji fizično manj zahtevni in
predstavljajo manj nevarnosti za udeleţence, učitelj pa se lahko intenzivneje posveti vodenju
pedagoškega procesa, kar se neposredno odrazi tudi na učinkih. Usposabljanje razrednih
učiteljev je prilagojeno tako, da usvojijo vodenje celotnega pedagoškega procesa v tem
starostnem obdobju. Zaradi tega imajo učitelji na razredi stopnji več moţnosti za povezovanje
različnih vsebin (Krpač, 2006).
Povezovanje planinskih športnih dni z drugimi učnimi predmeti je zelo pomembno. Športne
dneve vsebinsko načrtujmo s sodelovanjem učiteljev teh predmetov. Ţe vnaprej se lahko
dogovorimo s predmetnimi učitelji, da športni dan obogatijo z znanjem in zanimivostmi
predmeta, ki ga poučujejo. Pri sestavljanju programa športnega dne se posvetujmo z drugimi
učitelji, kako bi športni dan lahko čim bolj povezali z vsebinami drugih predmetov.
Sodelovanje v takšni obliki je koristno za vse udeleţence, hkrati pa tako obogatimo športni
dan (Kristan, 1993).
2.6

Učitelj kot vodnik

Naloge učitelja kot vodnika:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

izdelava natančnega načrta pohoda s podrobnostmi in skrb za primerno pripravo in
organizacijo;
priprava seznama opreme in navodil glede opreme, prehrane in poteka športnega dne;
izvedba športnega dne z le toliko udeleţenci, da je zagotovljena njihova varnost;
pregled opreme učencev na zbornem mestu;
vodenje skupine po poteh, ki jih pozna;
upoštevanje tehnike in taktike pohoda ter podajanje ustreznih navodil učencem;
skrb za varnost učencev in zavarovanje nevarnih mest;
skupine učencev učitelj nikoli ne zapusti in je vedno na voljo za nasvet, pomoč ali
svetovanje glede načina hoje, primernih oblačil, obutve in prehrane;
vedno skrbi za varstvo in ohranjanje narave;
skrbi za dobro počutje učencev med hojo in odmori;
v primeru nesreče zagotovi prvo pomoč in priskrbi pomoč iz doline;
bogati svoje znanje in ga predaja učencem (Kristan, 1993).

Vsako skupino sestavljajo štirje elementi, med njimi: jaz, mi, tema in okolje. Vsak
posameznik doprinese k skupini svoj osebni deleţ (npr. ţelje in spomine). Skupina (mi) deluje
kot enota, ki jo sestavljajo posamezniki, ki delujejo za skupni cilj, zaradi česar je skupina
tesneje povezana in močnejša. Rdeča nit vsake skupine je cilj oz. zadana naloga (tema).
Ravno tema je tisto, kar drţi skupino skupaj in od nje zahteva skupinsko delo (v kontekstu
šolskega planinskega dne temo predstavlja cilj športnega dne, npr. izbran vrh). Skupina kot
celota deluje v širšem pomenu okolja, ki predstavlja omejitve, s katerimi se skupina sooča.
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Naloga vsakega vodnika je najti pravo razmerje med opisanimi elementi, hkrati pa mora
skrbeti za varnost celotne skupine (Fasching in Graf, 1991).
Oprema na šolskih športnih dneh
Planinska oprema mora biti vsestranska in kvalitetna. Pri oblačenju upoštevamo »princip
čebule« oz. oblačenje po slojih. Glavni cilj tovrstnega načina oblačenja je zagotavljanje
primerne telesne temperature s postopnim slačenjem, odgovarjajoč na spremembe zunanje
temperature. Prvi sloj obleke naj omogoča dihanje, sledijo izolacijski sloji, ki skrbijo, da ne
izgubljamo preveč telesne toplote. Zgornji sloj pa je zaščitni in zagotavlja zaščito pred
deţjem, vetrom in soncem (Cox in Fulsaas, 2003).
Vsi učenci na športnem dnevu nikoli nimajo najboljše športne opreme, nekateri določenih
stvari s seznama niti ne bodo imeli. Pogosto je učitelj v zadregi zaradi planinskih čevljev, saj
so dobri le čvrsti čevlji z dobro profilirano podplatno gumo. Poraja se dilema, ali naj na
športni dan vzame le tiste učence, ki imajo ustrezne čevlje, ali naj spremeni cilj športnega dne.
Prva odločitev je krivična do socialno šibkejših, druga pa do vseh udeleţencev. Pogosto je
potrebno skleniti kompromis in odstopiti od strogih meril o primernosti opreme. Učence lahko
spodbudimo, da si v prihodnje sposodijo manjkajočo ali neustrezno opremo. V najslabšem
primeru naj učenec na športni dan obuje navadne visoke čevlje, ki imajo gumijast podplat.
Pogojno so primerni tudi visoki športni copati, ki jih večina uporablja pri športni vzgoji,
vendar pa je pomembno, da tak čevelj ni izrazito obrabljen (Kristan, 1993).
V zvezi s primerno opremo na športnem dnevu velja biti popustljiv, nikakor pa učitelj ne sme
pozabiti učencev poučiti o najboljši športni opremi. Učiteljeva popustljivost glede športne
opreme ne zmanjšuje njegove odgovornosti do učencev, pravzaprav jo povečuje. Vodenje
skupine, ki je pomanjkljivo opremljena, mora biti še posebej premišljeno, načrtovanje in
ravnanje na športnem dnevu pa naj se ravna po tistih s pomanjkljivo opremo (Kristan, 1993).
Izvedba športnega dne zahteva upoštevanje naslednjih varnostnih ukrepov:
1. »Športni dan mora biti v lepem vremenu.
2. Izogibamo se sneţišč, mokrih stez, mokre trave, mokrih skal, spolzkih tal, s kamni
posutih poti in podobno.
3. Pri sestopanju se izogibamo melišč in strmih travnatih pobočij.
4. Izogibajmo se preveč izpostavljenih mest ali pa poskrbimo za dodatno in zanesljivo
varovanje.« (Kristan, 1993, str. 94)
2.7

Nevarnosti na športnih dneh

Nevarnosti v gorah, glede na vzrok pojavljanja ločimo na subjektivne in objektivne.
Objektivni vzroki izhajajo iz lastnosti gorskega sveta (relief, strmina, hitre vremenske
spremembe, plazovi ipd.), medtem ko subjektivni vzroki izvirajo iz napak posameznika.
Mednje uvrščamo pomanjkljivo znanje, slabo opremo, slabo telesno pripravo, precenjevanje,
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ipd.). Velja, da določitev meje med objektivnimi in subjektivnimi vzroki pogosto ni mogoče
(Kristan, 1993).
Objektivne in subjektivne nevarnosti so povezane s posebno relacijo. Z zmanjševanje
subjektivnih vzrokov se zmanjša tudi pojavnost nesreč, katerim pripisujemo objektivne
vzroke. Primerno gorniško znanje neposredno zmanjšuje subjektivne dejavnike, hkrati pa
široko znanje pogosto pomaga, da se izognemo objektivnim dejavnostim (Kristan, 1993; Cox
in Fulsaas, 2003).
Nevarnosti v gorah lahko delimo tudi glede na njihov izvor. Izvirajo lahko iz narave,
človekovega organizma ali človekovega napačnega ravnanja.
Nesreče najpogosteje nastanejo kot posledica človeške napake oziroma napačnega ravnanja.
Verjetnost človeške napake zmanjšujeta gorniška izobrazba in izkušnje. Iz navedenega izhaja,
da je primerna gorniška vzgoja nujno potrebna.
Z njo lahko preprečimo večino nesreč subjektivnega izvora in velik del nesreč, ki nastanejo
kot posledica objektivnih vzrokov. Smisel gorniške vzgoje ni samo v opogumljanju mladih za
gorništvo, temveč tudi v ozaveščanju o varnosti. Gre torej za vzgojo razumnega, varnega in
odgovornega obnašanja v gorah. Tako kot je pomembno, da mlade navajamo na gore, je
pomembno tudi, da jim vcepimo čut za preventivno ravnanje v gorah (Kristan, 1993).
Gorski vodniki, športni pedagogi in učitelji razrednega pouka smisel gorniške vzgoje izvajajo
na dveh nivojih:
- učence oz. varovance vodijo v gore v skladu s pravili varnega ravnanja;
- poučujejo, izpostavljajo nevarnosti in interpretirajo varnostne aktivnosti in svoj slog
vodenja (Kristan, 1993).
Le natančno zavedanje in znanje o posameznih vzrokih nevarnosti in nesreč vodi v učinkovito
preventivno obnašanje v gorah (Kristan, 1993). Nevarnosti ne gre zanemariti, miselnost, da se
nam nič ne more zgoditi, je napačna in lahko vodi do nesreče. V nabor osnovnih veščin in
znanj vsakega planinca sodi tudi znanje, kako ravnati v primeru nesreče. Učitelj mora učence
seznaniti z nevarnostmi, ki se jih morajo tudi zavedati (Umbach, 1991).
V primeru nesreče ostanemo mirni in reševalcem povemo:
- kaj se je zgodilo;
- za kakšno vrsto poškodbe gre;
- kje se je zgodilo;
- kakšne so posledice;
- kdaj se je nesreča zgodila in
- druge informacije (npr. vreme, moţnost pristanka helikopterja, ime prisotnega …)
(Umbach, 1991; Cox in Fulsaas, 2003).
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Ţulji
Ţulji ne sodijo med značilne teţave, s katerimi se spopadamo v gorah, so pa pogosta
nevšečnost, ki nam oteţi vsak pohod. K sreči obstajajo številne preventivne moţnosti, da se
ţuljem izognemo. Poglavitni del je prispevala sodobna izdelava gorskih čevljev, za katere se
danes uporabljajo mehkejši materiali. Kljub temu pa je potrebno tudi mehke čevlje dobro
razhoditi, preden gremo z njimi na daljši pohod. Pomembno je, da so nam čevlji prav. Ne
smejo biti ne preveliki ne premajhni. Pogost vzrok ţuljev so tudi neprimerne nogavice.
Teţavo predstavljajo predvsem nogavice, ki se ne prilegajo nogi in delajo gube. Nevarnosti,
da nas obutev oţuli, se izognemo tudi s pravilnim zavezovanjem čevljev; ukrepati je potrebno
takoj, ko ugotovimo, da čevelj nenavadno pritiska na nogo. Vzrok za nelagoden občutek je
potrebno takoj odpraviti, mesto na koţi pa zaščititi z oblazinjenim in sterilnim obliţem
(Kristan, 1993; Cox in Fulsaas, 2003).
Padci
Vzrok za padec je najpogosteje odlom primka in stope, zdrs, spodmik kamna in spotaknjenje.
Do padca najpogosteje pride zaradi človekove napake, ki lahko izvira iz nespretnosti,
utrujenosti, slabe opreme ipd.
Največkrat do padca pride zaradi zrdsa. Posebej nevarna so sneţišča in poţled, razmočena
zemlja pa tudi mokre trave in suho listje.
Pri sestopanju bodimo še posebej pozorni na spotikanje, ki je lahko posledica utrujenosti.
Pomembno je, da med hojo gledamo pod noge in ne okrog (Kristan, 1993).
Za preventivo lahko največ storimo sami s primerno obutvijo in visoko ravnjo pozornosti.
Kadar smo utrujeni, zmanjšamo tempo in smo še previdnejši (Kristan, 1993).
Nenadne in silovite vremenske spremembe
Nenadne in izrazite spremembe vremena v visokogorju niso redkost. Manj prijetne vremenske
razmere, kot so megla, deţ in veter, zelo hitro oteţijo pogoje za varno hojo. Nevarnost se še
poveča, ko se deţ spremeni v točo ali sneg. V gorah še očitneje velja rek, da nas nič ne sme
presenetiti. Pomembno je, da smo tudi v najlepšem vremenu pripravljeni na najslabše
vremenske pogoje. S seboj vedno nosimo deţni plašč, rezervno perilo in dodatna zgornja
oblačila. Praktično nujna je tudi kapa, velikokrat pa potrebujemo tudi rokavice. Med obvezne
predmete, ki jih ima gornik vedno s seboj, pa sodi tudi vetrovka (Umbach, 1991; Kristan,
1993).
Pred odhodom v gore obvezno preverimo vremensko napoved. Priporočljivo je, da vsaj do
neke mere znamo brati vremenske karte. Med pohodom vreme opazujemo ter tako sami
predvidevamo prihodnje vremenske razmer in ocenjujemo nevarnost. Pohod načrtujemo z
razumnostjo (Umbach, 1991).
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Kljub preventivnemu obnašanju lahko hitro naletimo na slabo vreme. Takrat se je potrebno,
ob upoštevanju vremenskih sprememb odločiti za najbolj varen ukrep (Kristan, 1993).
Sonce
Znano je, da je zmerno izpostavljanje sončnim ţarkom koristno tako za človeški organizem
kot tudi za koţo samo. Glavni krivec za nezaţelene učinke so UV-ţarki, njihovo sevanje pa je
v gorah močnejše kot v dolini. Sevanje je dodatno povečano še v pogojih, ko se ţarki dobro
odbijajo, na primer od snega, svetlih skal, kamenja, megle in belih oblakov (Kristan, 1993).
Za preventivo lahko največ storimo sami, tako da se izogibamo soncu med 11. in 14. uro,
koţo zaščitimo s sončno kremo ali oblačili, oči pa z očali. Izrazitejša materina znamenja
obvezno pokrijemo z obliţem. V splošnem pa se izogibamo celodnevne hoje po soncu ter
daljših in napornejših vzponov (Umbach, 1991; Kristan, 1993; Cox in Fulsaas, 2003).
Z visokimi temperaturami so povezane tudi druge teţave, kot so pojavljanje mišičnih krčev, ki
nastopijo kot posledica dehidracije ali pomanjkanja elektrolitov. Nastopi lahko tudi vročinska
izčrpanost (Cox in Fulsaas, 2003).
Ţuţelke
Številne preglavice v gorskem svetu povzročajo tudi ţuţelke (čebele, ose, čmrlji in sršeni). Pri
večini ljudi piki omenjenih ţuţelk niso nevarni. Mesto pika pordeči, rahlo oteče in skeli.
Simptomi sčasoma izginejo sami od sebe, ob uporabi mrzlih obkladkov pa še prej.
Zadrţevanje v naravi vsekakor povečuje nevarnost čebeljega, osjega ali sršenovega pika. V
primeru pika ţuţelke je potrebno pravilno reagirati (Kristan, 1993).
V primeru pika čebele ali čmrlja s pinceto izvlečemo ţelo in na mesto pika nanesemo
protialergično mazilo, pomagamo si lahko tudi z mrzlimi obkladki in limono. Prizadeto osebo
opazujemo, saj le tako lahko pravočasno odkrijemo morebitne teţave pri govorjenju ali
dihanju. Izpostavimo naj, da ljudje, občutljivi na pike ţuţelk, nikoli ne smejo v naravo brez
zdravil. Pozornost velja nameniti tudi barvi oblačil, saj je znano, da ţive barve privlačijo
čebele in ose. Podobno je tudi s hrano. Naša reakcija ob obletavanju čebel nikoli ne sme biti
kriljenje z rokami, saj jih bomo tako le razdraţili (Kristan, 1993).
Klopi
Klopi so nevarni predvsem zaradi prenašanja nevarnih bolezni, kot sta klopni meningitis in
borelioza. Klopi ţivijo v gozdu in neposredni okolici, najbolj nadleţni pa so od aprila do
septembra. Klopa, ki se je ţe zagrizel v koţo, previdno odstranimo s pinceto, ki jo lahko rahlo
zavrtimo in neţno potegnemo. V primeru, da se dalj časa zadrţujemo na območju, kjer
domuje klop, je bolje, da oblečemo dolge hlače in majico z dolgimi rokavi, zaţelena je tudi
rutka okoli vratu. Za zadrţevanje v gozdu so primernejša svetla oblačila, saj na njih klopa
hitreje opazimo (Kristan, 1993).
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Neprijetne rastline
Nekaj nevšečnosti nam lahko povzročijo tudi nekatere strupene rastline. Z njimi se lahko
zastrupimo, če jih zauţijemo ali ţvečimo. Pri nas je takšnih rastlin okoli 80, med najbolj
znanimi pa so strupene gobe, narcisa, lilija, gorska arnika, volčini, volčja češnja, šmarnice,
jesenski podlesek, pogačica in nekatere druge (Kristan, 1993).
Učence vsekakor opozorimo na nevarne rastline, obenem pa jih je potrebno tudi nadzirati. Za
preventivo bomo največ storili, če ne bomo posedali ali poleţavali na goli travi. Kratke hlače
naj nadomestijo dolge hlače, srajca z dolgimi rokavi pa naj pokrije roke (Kristan, 1993).
2.8

Varstvo narave in razvijanje spoštljivega odnosa

»V današnjem prenaseljenem svetu visokega potrošništva se moramo potruditi, da obdržimo
stik z zemljo; z njenimi naravnimi ritmi, letnimi časi, lepoto in skrivnostjo. To nam bo uspelo
le, če bomo naravo ljubili.« (Cornell, 1994, str. 7)
Oblikovanje spoštljivega, kulturnega in čustvenega odnosa do narave je eden izmed glavnih
ciljev naravovarstvene vzgoje. Realizacija tega cilja ima daljnoročne posledice. Učenec, ki
naravo vzljubi, je gotovo ne bo onesnaţeval in uničeval in se bo tudi v kasnejših letih ter
nenazadnje v svojem poklicu, do narave spoštljivo obnašal in se zavzemal za njeno varovanje
(Kristan, 1993). V naravi ne puščaj sledi, je rek, ki naj bo vodilo pri planinski vzgoji učencev.
Ne gre le za to, da s seboj odnesemo smeti, temveč med pohodom skrbimo, da naravo
ohranimo nedotaknjeno (hodimo po označenih poteh, ne kurimo ognja, ne lomimo vej, ne
trgamo cvetja, ne plašimo ţivali). Največ za ohranjanje narave lahko storimo planinci sami,
tako da sledimo načelom ohranjanja narave in o tem poučujemo mlajše generacije (Cox in
Fulsaas, 2003).
Cornell (1994) izpostavlja pet načel poučevanja na prostem, katerih osnova je spoštovanje
učencev in razvijanje spoštovanja do narave. Prvo načelo se nanaša na seznanjanje učencev z
dejstvi, ki jih podkrepimo s primeri spoštovanja, npr: ob iglavcu jim povemo, da ga
spoštujemo, saj uspe preţiveti v zahtevnem okolju; vode skoraj ni, korenine pa le steţka
najdejo hranilne snovi za preţivetje. Deljenje lastnih občutkov in mislih o naravi učence
spodbudi, da začnejo sami raziskovati in razmišljati. Drugo načelo opozarja, da bodimo v
naravi poslušni in pozorni. Odzivajmo se na učenčevo razpoloţenje in vprašanja ter ga
vodimo v njegovi radovednosti. Opazujmo tudi naravo, saj nam vedno ponuja zanimive
izkušnje. Tretje načelo se ukvarja z usmerjanjem pozornosti. Tema raziskovanja naj bo
določena vnaprej, vsakega učenca sprašujmo in opozarjamo na zanimive stvari in zvoke,
damo jim vedeti, da nas zanima, kaj so sami odkrili. Predzadnje načelo veleva postopnost;
najprej opazujemo, šele nato spregovorimo o stvari. Učenci bodo v naravi pogosto prvič v
ţivo videli naravne prizore. Pustimo jim čas, da prosto opazujejo prizor, saj ga tako doţivijo v
njegovi polni veličini. Zadnje načelo govori, da naj bo doţivljanje prepleteno z občutkom
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radosti. Pritegnili jih bomo z lastno navdušenostjo, ki se je bodo nalezli, jemljimo to kot
dodatni adut.
Vključevanje naravovarstvene vzgoje lahko poteka na različne načine (Kristan, 1993).
1. Učitelji moramo svoje znanje o krajih, kamor vodimo učence, nenehno bogatiti.
Učencem predstavimo zavarovane rastlinske in ţivalske vrste, delimo z njimi kar
največ zanimivosti in tako nenehno dopolnjujemo znanje. Detajlnejše poznavanje in
razumevanje narave vodi v vzpostavitev pozitivnega odnosa do narave (Kristan,
1993).
2. Športni dnevi, šola v naravi in druge vzgojno-izobraţevalne oblike so izjemna
priloţnost za opozarjanje učencev na lepote narave. S tem posredno pri njih vzbujamo
in oblikujemo merila estetike, ki so osnova za čustveno doţivljanje narave in
prepoznavanje njenih lepot (Kristan, 1993).
3. Ko smo z učenci v naravi, bodimo še posebej pozorni, da je ne poškodujejo in
uničujejo. Opozarjamo jih, naj ne lomijo vej, uničujejo podrastja ali vrezujejo
različnih znakov v drevesno lubje. Izogibamo se hoji po nepokošeni travi in ne trgamo
cvetja. Med neprimerno obnašanje sodi tudi brcanje gob in uničevanje mravljišč in
ptičjih gnezd (Kristan, 1993).
4. Posebno pozornost namenimo onesnaţevanju narave. Nikakor ne odmetavamo
nikakršnih odpadkov na počivališčih in mestih, kjer smo dalj časa, temveč poskrbimo,
da jih ob svojem odhodu pospravimo. Ţe pred športnim dnem vsem udeleţencem
naročimo, naj prinesejo s seboj vrečko za odpadke, tako lahko sem ter tja
organiziramo tudi manjšo čistilno akcijo (Kristan, 1993; Cox in Fulsaas, 2003).
5. Podobno kot drugod je tudi v naravi potrebno upoštevati pravila obnašanja.
Najpomembnejše med njimi je, da ne povzročamo hrupa. Naj bo mladostna
razigranost usklajena z okoljem, kričanje in vriskanje pa v naravno okolje ne sodita.
Vpitje plaši in moti divjad ter druge obiskovalce. Previsoka glasnost ne sovpada z
osnovno gorsko etiko (Kristan, 1993).
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EMPIRIČNI DEL
Opredelitev raziskovalnega problema

Predmet proučevanja magistrskega dela je uresničevanje posameznih faz pri športnih dneh.
Športni dan, kot je podrobneje opisano v teoretičnem delu, sestavljajo faze priprave, izvedbe
in vrednotenja. Kakovostna izvedba vseh treh faz je osnovni predpogoj za kakovostno
izvajanje športnih dni. Priprava na športni dan sestoji iz psihične, telesne, vsebinske in
organizacijske priprave. Učitelj mora za vsako izmed naštetih področij pripraviti načrt dela in
ga primerno izvesti, saj le tako lahko pozneje izvede športni dan v primernem obsegu in s
predvideno vsebino. Športni dan naj bo pester in razgiban, čim pogosteje pa vključimo tudi
medpredmetno povezovanje. Zaključi se s fazo podoţivljanja, v okviru katere z učenci
podoţivimo vtise s športnega dne ter jih strnemo v celoto. Predvidevamo, da učitelji omenjene
tri faze izvajajo le v omejenem obsegu. Menimo, da je izvajanje faz in načrtovanje ter izvedba
športnega dne odvisno od osebnostne naravnanosti k športu in starosti posameznika.
3.2

Cilji in raziskovalna vprašanja

Namen raziskave je analizirati realizacijo faz organizacije športnega dne. V povezavi s
posameznimi fazami smo oblikovali štiri osrednje cilje.
V povezavi s prvo fazo, ki se imenuje priprava na športni dan, nas je zanimalo, s katerimi
teoretičnimi izhodišči glede športnega dne učitelji razrednega pouka seznanijo učence.
1. Analizirali smo, na kakšen način in koliko prej učitelji razrednega pouka učence
seznanijo z izbiro cilja.
2. Ţeleli smo ugotoviti, na kakšne načine učitelji razrednega pouka učence motivirajo za
športni dan, kakšne načine telesne priprave izvajajo in kako seznanijo starše z
načrtovanim športnim dnem.
V drugi fazi, tj. izvedbi športnega dne, smo se osredotočili na izvajanje športnih dni.
1. Ţeleli smo ugotoviti, kako učitelji razrednega pouka vključujejo medpredmetno
povezovanje, kako organizirajo postanke, ali izvajajo diferenciacijo in kako med
športnim dnem motivirajo učence. Medpredmetno povezovanje mora biti prisotno v
vseh treh fazah športnega dne, mi pa smo se osredotočili predvsem na medpredmetno
povezovanje pri sami izvedbi športnega dne.
V sklopu tretje faze smo se osredotočili na vrednotenje športnega dne.
1. Analizirali smo realizacijo vrednotenja in načine analiziranja športnih dni.
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Raziskovalna vprašanja:
– Koliko športnih dni učitelji razrednega pouka namenijo izletništvu, pohodništvu in
gorništvu?
– Kako pogosto se učitelji razrednega pouka sami ali z druţino za več kot pol dneva
odpravijo v gore?
– S katerimi teoretičnimi informacijami učitelji razrednega pouka učence seznanijo pri
pouku v povezavi z izletništvom, pohodništvom in gorništvom?
– Koliko dni pred športnim dnem učitelji razrednega pouka učence seznanijo z izbiro
cilja?
– Na kakšne načine učitelji razrednega pouka učence seznanijo z izbiro cilja?
– Kako učitelji razrednega pouka učence motivirajo za športni dan?
– Kako učitelji razrednega pouka učence primerno telesno pripravijo za športni dan?
– Kako učitelji razrednega pouka starše seznanijo z načrtovanim športnim dnem?
– Katere so najpogostejše informacije, ki jih vsebuje obvestilo staršem?
– Kako pri izvedbi športnega dne učitelji razrednega pouka upoštevajo medpredmetno
povezovanje?
– Kako učitelji razrednega pouka organizirajo krajše postanke?
– Ali učitelji razrednega pouka vključujejo diferenciacijo na športnih dneh ter na kakšen
način?
– Na kakšne načine razredni učitelji učence motivirajo med športnim dnem?
– Ali in na kakšne načine razredni učitelji z učenci podoţivljajo športne dni?
– Na kakšne načine učitelji razrednega pouka z učenci vrednotijo športne dni?
– Kako pogosto razredni učitelji pri analizi športnega dne sodelujejo z ostalimi sodelavci
in ali analizo zapišejo?
– Ali se glede na posamezne regije pojavljajo razlike v številu športnih dni v šolskem
letu, ki so namenjeni izletništvu, pohodništvu in gorništvu?
– Ali se med učitelji razrednega pouka pojavljajo razlike v izvajanju faz priprave,
izvedbe in podoţivljanja športnega dne glede na vzgojno-izobraţevalno obdobje?
4
4.1

METODE DELA
Postopek zbiranja podatkov

Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, s pomočjo katerega smo tudi zbrali
odgovore na različna vprašanja, s katerimi smo ugotovili, kako posamezni učitelji vključujejo
vse tri faze v organizacijo športnega dne. Skupno smo zasnovali 19 vprašanj. V anketo smo
vključili eno vprašanje odprtega tipa, ostala vprašanja pa so bila zaprtega tipa. Pri posameznih
vprašanjih so lahko učitelji zapisali svoje odgovore v primeru, da se z naštetimi niso strinjali.
Zaradi laţje interpretacije in kasnejše obdelave podatkov smo k večini vprašanj podali nabor
moţnih odgovorov.
V osnovi je bila anketa spletnega tipa. Za izdelavo ankete smo uporabili spletni servis
www.1ka.si. Internetni naslov spletne ankete smo posredovali na elektronski naslov šole ali
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ravnatelja, ki je nato po lastni presoji lahko posredoval vprašalnik učiteljem razrednega
pouka. Oblikovali smo tudi vprašalnik v fizični obliki, ki smo ga razdeli po bliţnjih osnovnih
šolah. Reševanje ankete je bilo anonimno, s čimer predvidevamo, da smo izboljšali
objektivnost in zanesljivost.
Za zbiranje anketnih vprašalnikov smo predvideli en mesec, ki pa smo ga zaradi relativno
dobrega interesa še podaljšali na mesec in pol.
4.2

Vzorec merjencev

Vzorec je bil namenski za potrebo te raziskave. V vzorec smo vključili učitelje razrednega
pouka ter vzgojitelje v prvem razredu osnovne šole. Skupno je bilo vanj vključenih 216
učiteljev in vzgojiteljev. Preglednica 1 prikazuje strukturo anketirancev glede na spol.

MOŠKI
ŢENSKE
SKUPAJ

Frekvenca Odstotki
8
3,7
208
96,3
216
100,0

Preglednica 1: Struktura anketirancev glede na spol
Opazimo, da je moška populacija v anketi relativno nizko zastopana, saj predstavlja le 3,7 %
celotnega vzorca, medtem ko je v anketi sodelovalo kar 208 ţensk (96,3 %). Rezultati so bili
pričakovani, saj je v osnovnih šolah v prvem in drugem triletju zaposlenih več ţensk kot
moških.
V Preglednici 2 so prikazane opisne statistike za izbrane spremenljivke.
Najnižja
vrednost
Leta poučevanja na šoli
Število šol, na katerih ste poučevali
Število učencev v razredu
Število športnih dni namenjenih
izletom, pohodom in gorništvu

1
1
5

Najvišja
vrednost
40
9
29

Srednja
vrednost
17,93
2,15
20,26

Standardni
odklon
11,281
1,342
4,931

1

4

2,36

,862

Preglednica 2: Opisna statistika
Iz zgornjih dveh preglednic lahko zaključimo, da je tipičen učitelj razrednega pouka, ki je
sodeloval v raziskavi, ţenskega spola, ima 18 let delovnih izkušenj, poučeval je na dveh
osnovnih šolah, v razredu ima 20 učencev in v šolskem letu v povprečju izvede dva športna
dneva, ki sta namenjena izletništvu, pohodništvu in gorništvu. Iz standardnega odklona in
srednje vrednosti števila let poučevanja na šoli lahko ugotovimo, da 67 % učiteljev
razrednega pouka poučuje več kot 7 let in manj kot 29 let.
Graf 1 prikazuje strukturo anketirancev glede na razred, ki ga poučujejo.
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Število anketirancev v %
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Graf 1: Struktura anketirancev glede na razred, v katerem poučujejo
Opazimo, da so v anketnem vprašalniku učitelji razrednega pouka v različnih razredih
zastopani pribliţno enako. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 26,4 % učiteljev razrednega
pouka, ki poučujejo v prvem razredu osnovne šole, 21,3 % učiteljev razrednega pouka, ki
poučujejo v drugem razredu osnovne šole, 14,8 % učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo v
tretjem razredu osnovne šole, 18,1 % učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo v četrtem
razredu osnovne šole in 19 % učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo v petem razredu
osnovne šole.
Graf 2 prikazuje strukturo anketirancev glede na regijo osnovne šole, v kateri poučujejo.

Struktura anketirancev glede na regijo osnovne šole
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Graf 2: Struktura anketirancev glede na regijo osnovne šole, v kateri poučujejo
Opazimo, da 40,7 % oziroma 88, anketirancev poučuje na osnovni šoli v gorenjski regiji,
izraziteje je zastopana še dolenjska regija z 42 učitelji (19,4 %). Sledi jima primorska regija s
27 učitelji oziroma 12,5 %, nato sledijo še Štajerska (9,3 %), Prekmurje (7,4 %), Notranjska
(6,5 %) in Koroška (4,2 %), ki jih skupaj zastopa 59 učiteljev, kar predstavlja 27,3 %
celotnega vzorca.
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Vzorec spremenljivk

V anketnem vprašalniku so bile prisotne tako atributivne kot numerične spremenljivke.
Vprašalnik obsega spremenljivke z naslednjih področij:
- osnovni podatki: spol, starost, leta izkušenj, razred poučevanja, regija poučevanja,
ipd.;
- pogostost odpravljanja v gore z druţino;
- čas, način in vsebina seznanitve učencev in staršev z načrtovanim športnim dnem;
- načini motiviranja in telesne priprave učencev ter teţave pri pripravi športnega dne;
- načini motiviranja učencev med športnim dnem, medpredmetno povezovanje in načini
diferenciacije;
- načini in pogostost podoţivljanja športnega dne;
- analiza športnega dne.
4.4

Postopek obdelave podatkov

Podatkom iz spletnih anket smo dodali še podatke iz anket v fizični obliki. S programom
SPSS smo izračunali frekvence, relativne frekvence in po potrebi kumulativne frekvence. Z
določenimi spremenljivkami smo izvedli kontingenčne tabele in jih testirali z χ2 testom.
Hipoteze bomo sprejemali s 5 % tveganjem.
Za potrebe raziskave smo razrede, v katerih poučujejo učitelji razrednega pouka, zdruţili v
vzgojno-izobraţevalna obdobja, in sicer v prvo in drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje.
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REZULTATI IN RAZPRAVA

Dobljene rezultate smo predstavili v obliki grafov in preglednic ter izvedli primerjavo z
raziskavama, ki sta jih opravila Majhenič v letu 2008 in Samida v letu 2004.
5.1

Pregled rezultatov raziskovalnih vprašanj in razprava
1. Koliko športnih dni v letu namenite izletom, pohodništvu in gorništvu?

Število športnih dni, namenjenih izletništvu,
pohodništvu in gorništvu
N=216

Število anketirancev v %
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Graf 3: Število športnih dni, namenjenih izletništvu, pohodništvu in gorništvu
Iz grafa je razvidno, da več kot polovica (54,6 %) učiteljev razrednega pouka izletništvu,
pohodništvu in gorništvu nameni dva športna dneva v enem šolskem letu. Več kot dva športna
dneva na leto nameni izletništvu, pohodništvu in gorništvu pribliţno tretjina anketirancev,
medtem ko en športni dan na leto izvede 11,6 % učiteljev razrednega pouka. Z raziskavo na
osnovi anketnega vprašalnika smo ugotovili, da 88,4 % učiteljev razrednega pouka v skladu z
učnim načrtom izvede vsaj dva planinska športna dneva v enem šolskem letu.
Majhenič (2008) je prišel do izsledkov, da 67,9 % učiteljev razrednega pouka izvede dva
športna dneva na leto, do podobnih rezultatov je prišla tudi Samida (2004), kjer se je izkazalo,
da dva športna dneva na leto izvede 60,2 % učiteljev razrednega pouka. Ob primerjavi z
lastno raziskavo je ugotoviti upad pogostosti izvajanja dveh planinskih športnih dni na leto.
Na drugi strani v primerjavi z obema preteklima raziskavama, opazimo porast pogostosti
izvajanja več kot dveh športnih dni. Pretekli raziskavi izkazujeta, da več kot dva športna
dneva izvede nekaj več kot 20 % učiteljev razrednega pouka, v naši raziskavi pa je bilo
takšnih primerov 33,8 %, torej 13,8 % več.
Ugotovimo lahko, da se je na račun manjše pogostosti izvajanja dveh športnih dni na leto
povečala pogostost izvajanja treh športnih dni.
Rezultati preteklih raziskav ter lastne raziskave dokazujejo, da učitelji razrednega pouka v
večini sledijo učnemu načrtu in tako izvedejo vsaj dva planinska športna dneva na leto. Na
podlagi zbranih podatkov pa ne moremo soditi o načinu izvedbe športnih dni – učitelji
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zadostijo pogoju kvantitete (minimalno dva športna dneva), o kvaliteti pa na podlagi zbranih
podatkov ne moremo soditi.
2. Kako pogosto se sami ali z družino za več kot pol dneva odpravite v gore?

Število anketirancev v %

Pogostost odpravljanja učiteljev razrednega
pouka v gore za več kot pol dneva
40
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Pogostost odpravljanja v gore

Graf 4: Struktura anketirancev glede na njihovo pogostost odpravljanja v gore za več kot pol
dneva
Največ (38,0 %) učiteljev razrednega pouka se v gore odpravi manj kot trikrat na leto. Tri do
petkrat na leto se v gore odpravi četrtina anketirancev, od šest do desetkrat na leto se v gore
odpravi 17,1 % učiteljev, več kot desetkrat na leto pa se v gore odpravi 19,9 % učiteljev
razrednega pouka. Če privzamemo, da planinska sezona traja šest mesecev, lahko ugotovimo,
da je pribliţno 40 % učiteljev razrednega pouka naravnanih k planinarjenju, saj vsaj enkrat
mesečno odidejo na več kot poldnevni izlet v gore.
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3. S katerimi teoretičnimi informacijami seznanite učence pri pouku v povezavi z
izletništvom, pohodništvom in gorništvom?

Teoretične informacije, s katerimi učitelji seznanijo učence
v povezavi s planinarjenjem

N =216
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Graf 5: Teoretične informacije, s katerimi učitelji seznanijo učence pri pouku v povezavi s
planinarjenjem
Iz zgornjega grafa lahko ugotovimo, da kar 96,3 % učiteljev razrednega pouka učence seznani
s pomembnostjo varstva narave. Iz opisanega lahko zaključimo, da učitelji razrednega pouka
dajejo velik poudarek varstvu narave, kar ni presenetljivo. Eden izmed primarnih smotrov
naravovarstvene vzgoje je ravno razvijanje kulturnega in spoštljivega odnosa do narave. Prej
ko mladim vcepimo tovrstno miselnost, hitreje se z njo poistovetijo in jo zavestno izvajajo.
Informacije o primerni prehrani v gorah z učenci deli le malo manj kot polovica (49,5 %)
učiteljev razrednega pouka.
Opazimo, da učitelji razrednega pouka dajejo relativno visok poudarek na seznanjanje
učencev z različnimi vrstami nevarnosti, katerim smo pogosto priča v gorah. O tem priča
dejstvo, da kar 88,4 % učiteljev učence seznani z nevarnostmi v gorah. Učitelji ne
zanemarjajo niti vplivov hoje na človeško zdravje, kar je pomembno za oblikovanje zdravega
in športnega načina ţivljenja pri mladih. S tehniko hoje in taktiko pohoda učitelji seznanijo
učence v 33,3 % oz. 22,7 %, kar se nam zdi relativno nizek rezultat.
V primerjavi z raziskavo Majheniča (2008), s katero smo primerjali zgolj pomensko identične
odgovore, ugotovimo, da učitelji razrednega pouka v današnjem času posvečajo manj
pozornosti seznanjanju učencev z nevarnostmi (10 % upad), varstvom narave (3 % upad) in
prehrano v gorah (47 % upad). Podobne so ugotovitve tudi ob primerjavi z raziskavo Samide
(2004).
Na podlagi lastne raziskave lahko zaključimo, da učitelji sicer upoštevajo učni načrt, ki
veleva, da so učenci v prvem triletju seznanjeni z načeli varne hoje in varstva narave, v
drugem triletju pa še poleg prej naštetega s pozitivnimi vplivi hoje na človekovo zdravje ter
prvo pomočjo oz. nevarnostmi v gorah, a rezultati kaţejo na to, da so bili v preteklosti pri tem
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še bolj dosledni. Razlog za to je morda iskati v vse obseţnejši vsebini, s katero naj bi bili
učenci seznanjeni ali pa učitelji športno vzgojo dojemajo kot laţji predmet in mu ne posvečajo
primerne pozornosti. Preseneča rezultat, da je za kar 47 % upadlo seznanjanje učencev z
informacijami o primerni prehrani in pijači v gorah. Menim, da se problematiki primerne
prehrane v gorah posveča premalo pozornosti. Vsaka telesna aktivnost zahteva določeno
količino energije, ki jo človeško telo lahko zagotovi zgolj s primerno prehrano. Dejstvo je, da
človeško telo ob pomanjkanju hranilnih snovi ne deluje enako, kot če je hranilnih snovi
dovolj, kar lahko posredno vodi v povečano nevarnost za samega planinca.
4. Koliko dni pred športni dnem učence seznanite z izbiro cilja?
Koliko dni vnaprej so učenci seznanjeni z načrtovanim
športnim dnem

Število anketirancev v %
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Graf 6: Koliko dni vnaprej učitelji učence seznanijo z izbiro cilja
Interpretacijo grafa lahko poveţemo z izvajanjem prve faze, ki se imenuje priprava na športni
dan. Krpač (2006) navaja, da učitelji lahko pripravo na športni dan izvedejo ţe teden ali več
pred izvedbo športnega dne. Raziskava je pokazala, da večina učiteljev (39,4 %) učence
seznani z načrtovanim športnim dnem pet do sedem dni, 19,4 % učiteljev pa več kot sedem
dni pred izvedbo športnega dne, kar jim daje dovolj časa, da učence korektno in dosledno
pripravijo na športni dan. 35,6 % učiteljev učence z načrtovanim športni dnem seznani od 2
do 4 dni vnaprej, kar predstavlja pogojno primeren časovni interval za izvedbo aktivnosti
priprav. Seznanjanje učencev z načrtovanim športnim dnem le dan vnaprej pa onemogoča
ustrezno izvedbo aktivnosti priprav.
V razmislek je potrebno vzeti tudi dejstvo, da pravočasno seznanjanje učencev z načrtovanim
športni dnem ne predstavlja dejanske izvedbe priprave na športni dan, temveč izkazuje le
predpogoj za izvedbo tovrstnih aktivnosti.
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5. Na kakšen način učence seznanite z izbiro cilja?

Način seznanitve učencev z izbiro cilja

Število anketirancev v %
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Graf 7: Način seznanitve učencev z izbiro cilja
Iz grafa je razvidno, da več kot polovica (63,4 %) učiteljev razrednega pouka učence z izbiro
cilja seznani tako pisno kot tudi ustno. Zgolj pisno jih z izbiro cilja seznani le slabih 5 %
učiteljev, medtem ko jih zgolj ustno seznani manj kot 30 %. Odgovori »Drugo« so pokazali,
da drugih načinov seznanjanja učitelji ne uporabljajo, temveč občasno uporabljajo le pisen ali
usten način seznanjanja.
Kristan (1993) sicer izpostavlja pomembnost obveščanja učencev o načrtovanem športnem
dnevu, a se z načinom seznanitve ne ukvarja. Po lastni presoji priporočamo pisen način
obveščanja, saj je ne nazadnje trajnejši kot le usten prenos informacij.
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6. Kako učence motivirate za športni dan?

Motiviranje učencev za športni dan
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Graf 8: Motiviranje učencev za športni dan
Iz Grafa 8 je razvidno, da okvirno 50 % učiteljev za motiviranje učencev za športni dan
uporablja fotografije, ogled načrtovane poti na zemljevidu ali prebere kaj zanimivega o vrhu,
na katerega se odpravljajo. Ostali trije načini motivacije; z videoposnetki, s pravljico ali drugi
načini predstavljajo 15,3 %, 19 % in 17,6 %. Med odgovori »Drugo« se najpogosteje pojavlja
motivacija s pogovorom (11 odgovorov, kar predstavlja 5 %), nekaj učiteljev pa je
izpostavilo, da dodatna motivacija ni potrebna, saj je športni dan sam dovolj velika motivacija
za učence (4 odgovori oz. 1,8 %). Kot zanimivost bi izpostavili tudi izvedbo igre skriti zaklad,
pri kateri učenci dobijo pismo gozdnih škratov, v katerem najdejo načrt poti, naloge na poti in
nekatera druga presenečenja. Takšen način motivacije se mi zdi inovativen in izstopajoč iz
standardnih načinov motiviranja.
Zbrani odgovori ponujajo dober vpogled v načine motiviranja učencev, smo pa pričakovali
več odgovorov v kategoriji »Drugo«, ki bi se nanašali na izdelavo skice poti, seznama opreme
in hrane, izdelavo vetrovnice, meritve dolţine poti in ocenjevanje trajanja hoje. Tovrstnih
odgovorov v raziskavi nismo dobili, kljub temu da takšne aktivnosti Krpač (2006) izpostavlja
kot primerne načine motivacije. Zdi se, da se učitelji v večini posluţujejo preprostih načinov
motivacije, za katere brez teţav najdejo literaturo ali pripomočke (fotografije, prikaz
načrtovane poti ter zanimivosti izbranega vrha). Zanimivo je, da so nekateri učitelji v okviru
raziskave, ki jo je izvedla Samida (2004), mnenja, da je ţe sam športni dan dovolj dobra
motivacija, s čimer postavljajo druge načine motivacije na stranski tir. Učitelji razrednega
pouka bi pri načinih motivacije lahko bili inovativnejši in izkoristili poznavanje učencev ter
obilo časa, ki ga v okviru šolskega pouka preţivijo skupaj.
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7. Na kakšen način učence primerno telesno pripravite za športni dan?

Načini telesne priprave učencev za športni dan
Število anketirancev v %
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Graf 9: Načini telesne priprave učencev za športni dan
Bistvenih razlik med pogostostjo pojavljanja različnih načinov telesne priprave učencev na
športni dan ni. Malo več kot 50 % učiteljev razrednega pouka učence na športni dan pripravi z
intenzivnejšo športno vzgojo, malo manj kot 50 % učiteljev razrednega pouka pa se posluţuje
več sprehodov. Med drugimi odgovori je najpogostejši, da učitelji razrednega pouka posebnih
telesnih priprav ne izvajajo; takšnih odgovorov je bilo 34, kar predstavlja 15,7 %
anketirancev.
Menimo, da je za športni dan, še posebej za športni dan, ki vključuje večji telesni napor, zelo
pomembna telesna pripravljenost. Zanimivo, da kar 15,7 % učiteljev posebnih telesnih priprav
ne izvaja, na drugi strani pa kar 47 % učiteljev kot pogosto teţavo, s katero se srečujejo na
športnem dnevu, izpostavlja ravno slabo telesno pripravljenost učencev. Slaba telesna
priprava niti ni presenetljiva, saj ţivimo v času, ko mladostniki preţivljajo vse več časa v
notranjih prostorih in so posledično slabše telesno pripravljeni. Strinjam se, da je primerno
telesno pripravljenost potrebno vzdrţevati tekom celega šolskega leta, Kristan (1993) pa
izpostavlja, da naj telesne dejavnosti s pribliţevanjem športnemu dnevu postopno
stopnjujemo. Učence spodbujamo naj več hodijo ali tečejo in naj se manj vozijo z avtom.
Upoštevati velja tudi Krpača (2006) ter Cox in Fulsaasa (2003), ki pravijo, da največ časa
zahteva telesna priprava, ki jo je priporočljivo izvajati vsaj trikrat tedensko in ne le v zadnjih
dneh pred športnim dnem, saj se telesna priprava stopnjuje postopoma v daljšem časovnem
obdobju.

45

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Katja Štebe, magistrsko delo

8. Kako starše seznanite z načrtovanim športnim dnem?

Način seznanitve staršev z načrtovanim
športnim dnem
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Graf 10: Način seznanitve staršev z načrtovanim športnim dnem
Iz grafa je razvidno, da večina (75,0 %) učiteljev razrednega pouka starše z načrtovanim
šolskim športnim dnem seznani s pisnim obvestilom, ki ga učenci predajo staršem. Le 18,5 %
učiteljev razrednega pouka pa starše obvesti preko e-pošte. Pod drugo so učitelji zapisali še,
da starše z načrtovanim športnim dnem seznanijo na roditeljskem sestanku in preko oglasne
deske.
Kljub vse pogostejši uporabi različnih spletnih komunikacijskih metod se učitelji še vedno
raje posluţujejo komunikacije preko različnih obvestil ter roditeljskih sestankov. Pričakovali
smo, da bo odstotek učiteljev, ki starše z načrtovanim športnim dnem obvestijo preko e-pošte,
večji, saj vse več šol uporablja tudi spletno učilnico in druge elektronske načine obveščanja.
9. Naštejte, katere informacije vsebuje obvestilo staršem?
Informacija
Odhod, prihod, cilj
Oprema (obutev, obleka, zaščita pred soncem in klopi)
Prehrana in pijača
Varnost, pravila obnašanja
Opis poti, znamenitosti, zahtevnost
Obvestilo o odjavi kosila
Stroški
Spremljevalci
Vrečka za odpadke
Potek dogajanja po vrnitvi v šolo (kosilo, kroţki, podaljšano bivanje)

Frekvenca
216
188
116
15
27
2
21
7
1
3

Preglednica 3: Informacije, ki jih vsebuje obvestilo staršem
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Vprašanje o vsebini obvestila staršem je bilo odprtega tipa, zaradi česar je bilo odgovore
potrebno razvrstiti v pomenske razrede. Zgornja preglednica prikazuje razrede in njihovo
frekvenco pojavljanja. Obvestilo staršem vseh učiteljev razrednega pouka, ki so sodelovali v
raziskavi, vsebuje informacije o odhodu, prihodu v šolo in cilju športnega dne. Zelo pogosto
se omenjenim informacijam doda še spisek primerne opreme. Primerna hrana in pijača je
informacija, ki se na obvestilu znajde v 54 %. Opis poti, znamenitosti ob poti in zahtevnost
pohoda je informacija, ki jo v svoje obvestilo vključi le 27 učiteljev, predvidene stroške pa na
obvestilo zapiše le 21 učiteljev. Ostali odgovori se pojavljajo zelo redko, izstopa pa navodilo,
naj učenci s seboj prinesejo vrečko za odpadke, ki je gotovo nepogrešljiv del opreme vsakega
pohodnika.
Ugotovimo, da obvestilo staršem v večini vsebuje zgolj osnovne informacije (npr. čas odhoda
in prihoda, cilj, oprema, prehrana in pijača), medtem ko se pogosto izpuščajo informacije v
povezavi z opisom poti, znamenitostmi ipd. Zaključimo lahko, da v splošnem tipično
obvestilo staršem vsebinsko ustreza Kristanovemu (1993) opisu, ki navaja, da naj le to
vsebuje osnovna informacije, seznam opreme ter informacije v povezavi z odhodom in
prihodom.
10. S kakšnimi težavami se srečujete pri načrtovanju športnih dni?

Težave pri načrtovanju šolskih športnih dni
Nimam teţav

31,5
5,1

Teţave imam pri motiviranju
učencev

22,2
Strinjam
se

2,8
46,8
23,1
7,4
10

Številčno omejen spremljevalni
kader
Teţave imam pri pridobivanju
zunanjih sodelavcev

34,7

0

N =216

Slaba telesna priprava učencev

20
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Število anketirancev v %
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Slabe vremenske razmere
Cena športnega dne
Drugo

Graf 11: Teţave pri načrtovanju šolskih športnih dni
Pri vprašanju, s kakšnimi teţavami se učitelji razrednega pouka srečujejo pri organizaciji
športnega dne, se je 68,5 % učiteljev opredelilo, da imajo teţave pri organizaciji športnega
dne, preostanek (31,5 %) pa nima teţav pri organizaciji. Kot najpogostejšo teţavo
izpostavljajo slabo telesno pripravljenost učencev, takšnih je 46,8 % učiteljev. Najmanj teţav
učitelji izpostavljajo v povezavi z motivacijo učencev (5,1 %) in s pridobivanjem zunanjih
sodelavcev (2,8 %). Pogoste teţave prepoznavajo tudi v povezavi s ceno športnega dne, to
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teţavo je izpostavilo 34,7 % učiteljev. S frekvenco 22,2 % oz 23,1 % pa izpostavljajo teţave s
številčno omejenostjo kadra in z vremenom. Med odgovori »Drugo« se v treh primerih
pojavijo teţave v povezavi z neprimerno ali pogojno primerno opremo in obutvijo učencev,
nekaj učiteljev pa izpostavlja teţavo z izbiro cilja športnega dne zaradi varčevanja pri stroških
prevoza.
Majhenič (2008) ugotavlja porast pojavljanja teţav pri načrtovanju športnih dni iz 48 % na
53 %. Trend se nadaljuje tudi ob primerjavi z lastno raziskavo, ki izkazuje, da se z
raznoraznimi teţavami pri načrtovanju srečuje kar 69 % učiteljev. V porastu je predvsem
pojavljanje teţav v povezavi s ceno športnega dne in številčno omejenim spremljevalnim
kadrom. Rezultati se nam ne zdijo presenetljivi, vpliv gospodarsko-ekonomskih teţav in
varčevalnih ukrepov se opazi tudi v izobraţevalnih ustanovah in posledično vpliva na obseg
in kvaliteto opravljenega dela. Zanimivo in zaskrbljujoče je, da je izrazito izpostavljen
problem slabe telesne pripravljenosti učencev, na katerega je opozorila ţe Samida (2004) z
ugotovitvijo, da je le malo učencev zelo dobro oz. dobro telesno pripravljenih na športni dan.
Tovrstnih teţav se učitelji in splošna javnost vse bolj zavedajo, saj so posledica sprememb v
načinu ţivljenja. Menimo, da bi bilo telesni pripravi potrebno posvečati več časa, saj bi
zmanjšali tako zdravstvene teţave mladostnikov, kot tudi vplivali na njihov celosten razvoj.
11. Kako pri izvedbi športnega dne upoštevate medpredmetno povezovanje?

Upoštevanje medpredmetnega povezovanja pri izvedbi
športnega dne
N =216
Ga ne upoštevam

1,4

Pot načrtujem tako, da so ob poti naravne znamenitosti, ki
si jih z učenci pobliţe pogledamo in se o njih pogovorimo
Učenci spoznavajo, kakšno je bilo ţivljenje nekoč

68,5
34,7
14,4
Da

Z učenci si pot krajšamo z ugankami

61,1

Z učenci med potjo prepevamo pesmi

27,8
87
13
11,1

0

50

100

Učenci na zemljevidu poiščejo vrh in označijo kraje v
neposredni bliţini
Spoznavamo rastline, drevesa, kamnine in opazujemo
ţivali
Organiziram srečanje z gozdarjem
Drugo

Število anketirancev v %

Graf 12: Upoštevanje medpredmetnega povezovanja pri izvedbi športnega dne
Na vprašanje, kako pri izvedbi športnega dne učitelji razrednega pouka upoštevajo
medpredmetno povezovanje, se je le 1,4 % učiteljev opredelilo, da medpredmetnega
povezovanja ne upošteva. Najpogostejši način medpredmetnega povezovanja je spoznavanje
rastlin, dreves, kamnin in opazovanje ţivali (87 % odgovorov), sledi načrtovanje poti na
način, da si ob poti z učenci ogledajo znamenitosti (68,5 % odgovorov). Pogost način
medpredmetnega povezovanje je tudi prepevanje pesmi, ki ga izvaja 61,1 % učiteljev, z
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zgodovino oz. ţivljenjem nekoč pa športni dan popestri le dobra tretjina učiteljev. Zanimivo
je, da je krajšanje poti z ugankami in srečanje z gozdarjem le redko izvajan način
medpredmetnega povezovanja, saj sta dosegla manj kot 15 % frekvenco pojavljanja.
Med odgovori »Drugo« se nekajkrat pojavi način medpredmetnega povezovanja z orientacijo
ter srečanje z lovci in čebelarji. Medpredmetnega povezovanja s predmeti, kot so:
matematika, slovenščina, v naši anketi ni zaslediti, kar ni presenetljivo, saj je ţe Samida
(2004) ugotovila, da je realizacija medpredmetnih povezav z omenjenima predmetoma za
učitelje najzahtevnejša in jo posledično le redko izvajajo. Na drugi strani najlaţje izvajajo
medpredmetne povezave z navezavo na predmete spoznavanja okolja, športne vzgoje,
glasbene vzgoje in likovne vzgoje. Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Majhenič (2008), ki
meni, da se v športni dan da integrirati vse predmete, le da je stopnja integracije odvisna od
volje učitelja, razreda ter načina načrtovanja in izvedbe športnega dne.
Krpač (2000) izpostavlja široke moţnosti učiteljev razrednega pouka za izvajanje
medpredmetnega povezovanja. V prid govori predvsem dejstvo, da sami vodijo celoten
pedagoški proces, zaradi česar vanj laţje vključujejo dodatne vsebine.
Glede na rezultate menim, da učitelji razrednega pouka posvečajo kar nekaj pozornosti
medpredmetnemu povezovanju, vendar se večina drţi ustaljenih načinov, le redki pa izvajajo
aktivnosti, ki poudarjajo učenčevo ustvarjalnost. Bistvo medpredmetnega povezovanja ni le
spoznavanje novosti, temveč tudi poglabljanje ţe osvojenih znanj in implementiranje tega
znanja na nova področja.
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12. Kako organizirate krajše postanke?

Organizacija krajših postankov
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56
N=216

Število anketirancev v %
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Graf 13: Organiziranje krajših postankov
Iz grafa lahko ugotovimo, da več kot polovica (56,0 %) učiteljev postanke izvaja po potrebi,
oziroma ko opazijo, da učenci postanek potrebujejo. Zgolj 12,1 % učiteljev se postankov
posluţuje na vnaprej določen interval hoje, kar nas ne preseneča. Organizacija postankov na
vnaprej določen interval hoje lahko bistveno odstopa od potreb učencev, hkrati pa na ta način
teţko vključimo posamezne razgledne točke. Slaba tretjina (31,9 %) učiteljev razrednega
pouka postanke načrtuje na vnaprej določenih postojankah. Tovrsten način organizacije
postankov je vsekakor primeren, saj čas postanka izkoristimo za podajanje zanimivih
informacij in realizacijo medpredmetnega povezovanja. Po potrebi lahko nekaj postankov
izvedemo tudi takrat, ko so učenci utrujeni in tako poskrbimo, da je športni dan fiziološko
učinkovit, ne prenaporen, zanimiv in hkrati poučen. Medpredmetne povezave je vsekakor
moţno izvajati tudi, če postanke izvedemo takrat, ko so učenci utrujeni, zagotovo pa je
prednost izbranih postojank v tem, da ponujajo dodatno vsebino, ki jo učencem lahko
predstavimo.
Strokovna literatura priporoča, da naj počitke organiziramo tako, da ustrezajo telesno slabše
pripravljenim učencem. Teţave, ki se pri tem lahko pojavijo, so predvsem to, da hitrejši
učenci lahko učitelju uidejo izpod nadzora in tako lahko skupina razpade. Takšne teţave
lahko rešimo z diferenciacijo (Krpač, 1996).
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13. Športne dni načrtujem tako, da omogočajo diferenciacijo.

Diferenciacija športnega dne
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Graf 14: Diferenciacija športnega dne
Graf 14 prikazuje načine diferenciranja športnega dne. Opazimo, da le 24,5 % učiteljev
razrednega pouka izvaja diferenciacijo na način, da zmogljivejšim omogočijo višji ali daljši
cilj. 32,9 % učiteljev pa se je opredelilo, da sposobnejšim učencem omogočijo dodatne
naloge, pri čemer ne izključujemo moţnosti, da te naloge niso povezane z večjo fizično
zahtevnostjo. Zanimivo bi bilo preveriti tudi, kakšne naloge jim v tem primeru dodeljujejo.
Rezultati ne presenečajo, saj diferenciacijo v pravem pomenu besede dejansko izvaja le
četrtina učiteljev, v kategoriji odgovorov »Drugo«, prednjači odgovor, da diferenciacije sploh
ne izvajajo (66 odgovorov, kar predstavlja 72 % kategorije »Drugo«). Najpogosteje naveden
razlog pa je premajhen spremljevalni kader.
Nekateri navajajo, da izbirajo takšne cilje, da jih lahko doseţejo tudi najšibkejši učenci, kar je
na drugi strani slabo za učence, ki so telesno sposobnejši.
Nekaj odgovorov sicer nakazuje na to, da učitelji diferenciacijo izvajajo, vendar ob skrbnem
pregledu odgovorov ugotovimo, da jih le peščica izvaja diferenciacijo v pravem pomenu
besede (učence razdelijo v dve skupini).
Rezultati anketnega vprašalnika izkazujejo, da 31 % učiteljev diferenciacije ne izvaja, kar v
primerjavi s Samido (2004) predstavlja za 50 % niţji deleţ. Zaključimo lahko, da so rezultati
boljši, vendar jih je potrebno jemati kritično. Pojem izvajanja diferenciacije je zelo širok – za
nekega učitelja je diferenciacija lahko ţe to, da učenec, ki je telesno sposobnejši, na cilju
izvede dodatne gibalne naloge, kar ne predstavlja pravega pomena diferenciacije.
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14. Na kakšne načine motivirate učence med športnim dnem?

Motiviranje učencev med športnim dnem
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Graf 15: Motiviranje učencev med športnim dnem
Izsledki raziskave so pokazali, da učitelji učence najpogosteje motivirajo z zanimivostjo,
anekdoto ali zgodbo (74,1 %) ali na drugi strani s pohvalo (67,6 %). Nekaj učiteljev (32,9 %)
učence motivira tudi s prepuščanjem vodenja skupine. Nekateri učitelji učence motivirajo s
fotografiranjem, spet drugi zatrjujejo, da dodatna motivacija ni potrebna, takšni so le trije oz.
1 %. Samida (2004) ugotavlja, da učence med športnim dnem motivira 66 % učiteljev, kar je
več kot 33 % manj, kot kaţejo izsledki naše ankete. So pa njeni rezultati izkazali kar nekaj
zanimivih načinov motiviranja, ki hkrati sodijo tudi na področje medpredmetnega
povezovanja. Na primer: gibalne igre, delovne naloge, didaktične igre, zabavne in opazovalne
igre, presenečenje na vrhu, orientacijske igre in tekmovalne igre.
Menim, da bi motivacijo s prepuščanjem vodenja skupine učitelji lahko pogosteje uporabljali,
saj je tovrstna izkušnja za njih zelo pozitivna. S prepuščenim vodenjem skupine navidezno
(pod nadzorom učitelja) prevzamejo odgovornost vodje.
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15. Ali z učenci vedno izvajate fazo podoživljanja športnega dne?

Podoživljanje športnega dne
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Graf 16: Podoţivljanje športnega dne
Iz Grafa 16 je razvidno, da učitelji razrednega pouka v veliki večini (88,4 %) izvajajo zadnjo
fazo – podoţivljanje športnega dne. 7,9 % učiteljev to fazo izpušča, nekateri pa jo izvajajo
zgolj občasno ali pa naredijo povzetek ţe ob vračanju s športnega dne.
Do podobnih izsledkov je prišla tudi Samida (2004), ki je ugotovila, da podoţivljanja in
analize športnega dne ne izvaja le 6,8 % učiteljev razrednega pouka, Majhenič (2008) pa je
ugotovil, da zadnje faze športnega dne ne izvaja 16 % učiteljev.
Kljub temu da podoţivljanje športnega dne predstavlja zadnjo izmed treh faz, tudi te nikakor
ne gre zanemariti, saj ima funkcijo zaokroţevanja celotnega procesa. Pogostost izvajanja
podoţivljanja pa ni edini kriterij ocenjevanja kakovosti podoţivljanja športnega dne,
zanemariti ne smemo niti načina izvedbe podoţivljanja.
Raven izvedbe faze podoţivljanje lahko kritično ocenimo s pomočjo naslednjega grafa.
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16. Na kakšne načine podoživljate športne dni?

Na kakšne načine učitelji razrednega pouka podoživljajo
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Graf 17: Načini podoţivljanja športnega dne
Ogled fotografj s športnega dne se je izkazal kot najpogostejši način podoţivljanja športnega
dne. Tak način podoţivljanja uporablja skoraj dve tretjini učiteljev (66,5 %). Kot pogost način
podoţivljanja se izkaţeta tudi risanje vtisov (63,7 %) ter analiza – pogovor o športnem dnevu
(63,3 %). S 35,8 % jim sledi zapis in razstava občutkov s športnega dne. Razstava predmetov,
ki so jih videli na športnem dnevu, izdelava slike iz naravnih predmetov in vodenje dnevnika
pa so najmanj pogosti odgovori – nobeden izmed njih ni presegel 16 %.
Med odgovori »Drugo« pa najdemo zapis neumetnostnega besedila o športnem dnevu in
izdelavo razrednega poročila in plakata. Literarno in likovno ustvarjanje je način izvajanja
podoţivljanja športnega dne, ki se ga po raziskavi Majheniča (2008) posluţuje le 12 %
učiteljev, lastna raziskava pa je prišla do bistveno višjega rezultata. Omenjen način
podoţivljanja izvaja kar 64 % učiteljev, kar je dobrodošla ugotovitev.
V splošnem lahko rečemo, da se učitelji večinoma drţijo ustaljenih načinov podoţivljanja, saj
le nekateri uporabljajo druge načine, kot so npr. izdelava slike iz naravnih predmetov.
Cerar (1970) izpostavlja pomembnost učiteljeve inovativnosti v povezavi s podoţivljanjem
športnega dne. Pretekle raziskave so pokazale, da je podoţivljanju namenjenega premalo časa,
pogosto so učitelji srečni, da se je vse dobro izteklo, le malo pa jih prepoznava pomembnosti
kvalitetnega podoţivljanja (Krpač, 2000), kar se je izkazalo tudi v naši raziskavi.
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17. Na kakšne načine športni dan analizirate sami?
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Graf 18: Načini analiziranja športnega dne
Zanimivo je, da le 45,6 % učiteljev analizira športni dan na način, da preveri izpolnjevanje
zastavljenih cilje, le nekaj odstotkov več (50,2 %) pa presodi o prijetnosti, zabavnosti in
fiziološki učinkovitosti športnega dne. 90,2 % učiteljev v procesu analiziranja športnega dne
zgolj razmisli o dobrih in slabih straneh športnega dne.
18. Ali analizo športnega dne zapišete?
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Graf 19: Zapis analize športnega dne
Na vprašanje »Ali analizo športnega dne zapišete?« je 56,1 % anketirancev odgovorilo z
»Da«, medtem ko 43,9 % učiteljev razrednega pouka analize ne zapiše.
Zapis analize se mi zdi pomemben, saj pripomore k temu, da si v prihodnje s to analizo lahko
pomagamo pri organizaciji športnega dne in tako prispevamo k boljši izvedbi.
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19. Kako pogosto pri analizi sodelujete z ostalimi sodelavci?

Sodelovanje z ostalimi sodelavci pri analizi
40
35,3

37,7

Število anketirancev v %

35

N =215

30
23,3

25

Nikoli
Občasno

20

Pogosto
15

Vedno

10
5

3,7

0

Pogostost sodelovanja pri analizi z ostalimi sodelavci

Graf 20: Sodelovanje pri analizi z ostalimi sodelavci
Graf 20 izkazuje visoko stopnjo sodelovanja med učitelji pri analizi športnega dne. Kar 73 %
učiteljev vedno oz. pogosto sodeluje z ostalimi sodelavci. Le 23,3 % učiteljev razrednega
pouka pri analizi športnega dne zgolj občasno sodeluje z ostalimi sodelavci. Ugotovitev, da je
pri analizi športnega dne pogosto prisotnih več učiteljev, je vzpodbudna in dobrodošla. Na tak
način se krepi strokovnost in ustvarja doprinos novega znanja, ki se odrazi na prihodnjih
športnih dneh.
Ob analizi grafov 18, 19 in 20 ugotovimo, da učitelji relativno dobro analizirajo športne dni.
Nekaj več zanimivih odgovorov smo pričakovali pri vprašanju o načinih analiziranja
športnega dne, kjer smo v anketnem vprašalniku z namenom ponudili le tri preproste načine
analize. Upali smo, da bodo učitelji izpostavili lastne načine analiziranja, kar pa se ni zgodilo.
Učitelji bi si lahko pred športnim dnem pripravili krajši formular, na katerega bi zapisali, kaj
ţelijo na športnem dnevu izvesti in katere cilje ţelijo doseči. Po končanem športnem dnevu bi
na formular dopisali (številčno, od 1–5), v kakšni meri so zastavljene naloge oz. cilje izpeljali.
To bi jim omogočilo kritično evalvacijo izvedbe športnega dne, ki bi jo ob organizaciji
prihajajočih športnih dni lahko s pridom uporabili in nadgradili raven lastne strokovnosti.

56

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

5.2

Katja Štebe, magistrsko delo

Povezanost spremenljivk

5.2.1 Povezanost spremenljivk glede na regijo osnovne šole
1. Ali se med regijami osnovne šole pojavljajo razlike v številu športnih dni, namenjenih
izletništvu, pohodništvu in gorništvu?

Regija osnovne šole

Gorenjska
Štajerska
Prekmurje
Koroška
Notranjska
Primorska
Dolenjska
Skupaj

Koliko športnih dni v letu namenite izletom,
pohodom in gorništvu?
Dva športna
Več kot dva
En športni dan
dneva
športna dneva
11
43
34
12,5 %
48,9 %
38,6 %
3
12
5
15,0 %
60,0 %
25,0 %
4
7
5
25,0 %
43,8 %
31,3 %
1
3
5
11,1 %
33,3 %
55,6 %
4
8
2
28,6 %
57,1 %
14,3 %
1
13
13
3,7 %
48,1 %
48,1 %
1
32
9
2,4 %
76,2 %
21,4 %
25
118
73
11,6 %
54,6 %
33,8 %

Skupaj
88
100,0 %
20
100,0 %
16
100,0 %
9
100,0 %
14
100,0 %
27
100,0 %
42
100,0 %
216
100,0 %

Preglednica 4: Število planinskih športnih dni glede na regijo osnovne šole

Število športnih dni glede na regijo osnovne šole
Število anketirancev v %

90%
80%
En športni dan

70%
60%
50%

Dva športna
dneva

40%
30%

Več kot dva
športna dneva

20%
10%
0%

Regija osnovne šole

Graf 21: Graf števila športnih dni glede na regijo osnovne šole
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Vrednost
23,784a

Pearson Chi-Square

α
,022

Preglednica 5: χ2 preizkus števila planinskih športnih dni glede na regijo osnovne šole
Preglednica 4 in Graf 21 prikazujeta pogostost izvajanja planinskih športnih dni glede na
regijo osnovne šole. Najpogosteje en športni dan v šolskem letu izvedejo v notranjski regiji,
dva športna dneva izvedejo v več kot 57 %, več kot dva športna dneva pa izredno redko, zgolj
v 14,3 %. Na drugi strani dolenjska regija nameni en športni dan planinstvu v 2,4 %, dva
športna dneva v kar 76,2 %, več kot dva športna dneva pa v 21,4 %. V gorenjski regiji en
športni dan izvede 12,5 % učiteljev razrednega pouka, dva športna dneva izvede 48,9 %, več
kot dva športna dneva pa 38,6 % učiteljev razrednega pouka.
Upoštevaje učni načrt, ki veleva izvedbo vsaj dveh planinskih športnih dni na leto,
ugotovimo, da se po učnem načrtu najbolj ravnajo v primorski in dolenjski regiji, saj v 96,3 %
oz. 97,6 % izvedejo dva ali več športnih dni. Gorenjska, Štajerska in Koroška v skladu z
učnim načrtom izvedejo dovolj planinskih športni dni v 85 % ali več. V negativnem smislu
najbolj izstopata Prekmurje in Notranjska, ki učnemu načrtu sledita v 75 % oz. 71,4 %.
Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (Preglednica 5) je statistično pomembna na ravni
α = 0,022 (χ2 = 23,784).
S tveganjem 2,2 % lahko trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike v številu
izvedenih planinskih športnih dni glede na regijo osnovne šole.
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5.2.2 Povezanost spremenljivk glede na vzgojno-izobraţevalno obdobje
1. Ali se med učitelji v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pojavljajo
razlike v pogostosti izvajanja motivacije za športni dan s pravljico?

Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Skupaj

Motivacija za športni dan s
pravljico
NE
DA
99
36
73,3 %
26,7 %
75
5
93,8 %
6,3 %
174
41
80,9 %
19,1 %

Skupaj
135
100,0 %
80
100,0 %
215
100,0 %

Preglednica 6: Motiviranje učencev za športni dan s pravljico
Vrednost
13,567a

Pearson Chi-Square

Α
,000

Preglednica 7: χ2 preizkus motivacije učencev za športni dan s pravljico
Preglednica 6 prikazuje, kako pogosto učitelji prvega oz. drugega vzgojno-izobraţevalnega
obdobja za motivacijo na športni dan uporabljajo pravljico. V prvem vzgojno-izobraţevalnem
obdobju 26,7 % učiteljev učence motivira za športni dan s pravljico, medtem ko v drugem
vzgojno-izobraţevalnem obdobju to počne le še 6,3 % učiteljev.
Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (Preglednica 7) je statistično pomembna na ravni
α = 0,000 (χ2 = 13,567).
S tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike v
pogostosti izvajanja motivacije s pravljico med učitelji v prvem oz. drugem vzgojnoizobraţevalnem obdobju. Rezultat ne preseneča, pravljica kot način motivacije je primernejša
za mlajše učence, torej za prvo triado. V kasnejših letih lahko učitelji razrednega pouka
izbirajo tudi med drugačnimi načini motivacije, npr. motivacija z ogledom načrtovane poti na
zemljevidu, kar obravnava naslednji χ2 preizkus statistične povezanosti.
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2. Ali se med učitelji v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pojavljajo
razlike v pogostosti motiviranja za športni dan z ogledom načrtovane poti na
zemljevidu?

Prvo vzgojno-izobraţevalno
obdobje
Drugo vzgojno-izobraţevalno
obdobje
Skupaj

Motivacija za športni dan z ogledom načrtovane poti
na zemljevidu
NE
DA
83
52
61,5 %
38,5 %
21
59
26,3 %
73,8 %
104
111
48,4 %
51,6 %

Skupaj
135
100,0 %
80
100,0 %
215
100,0 %

Preglednica 8: Motiviranje učencev za športni dan z ogledom načrtovane poti na zemljevidu
Vrednost
24,967a

Pearson Chi-Square

α
,000

Preglednica 9: χ2 preizkus motivacije učencev za športni dan z ogledom načrtovane poti na
zemljevidu
Iz Preglednice 8 je razvidno, da v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju le 52 (38,5 %)
učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, učence za športni dan motivira z ogledom načrtovane
poti na zemljevidu. Številka se poveča v drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju, ko na tak
način učence motivira kar 73,8 % učiteljev.
Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (Preglednica 9) je statistično pomembna na ravni
α = 0,000 (χ2 = 24,967).
S tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike v
pogostosti izvajanja motivacije z ogledom načrtovane poti na zemljevidu, med učitelji v
prvem oz. drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju.
Učenci v skladu z učnim načrtom v drugem razredu osnovne šole pričnejo s spoznavanjem
zemljevidov, znanje nadgrajujejo tekom tretjega in četrtega razreda, ko ţe osvojijo toliko
znanja, da ga lahko s pridom uporabijo pri šolskih aktivnostih, kar se odraţa tudi na
pogostosti izvajanja motivacije z ogledom načrtovane poti na zemljevidu.
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3. Ali se med učitelji v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pojavljajo
razlike v pogostosti priprave na športni dan z intenzivnejšo športno vzgojo?
Priprava na športni dan z
intenzivnejšo športno vzgojo
NE
DA
74
61
54,8 %
45,2 %
30
50
37,5 %
62,5 %
104
111
48,4 %
51,6 %

Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Skupaj

Skupaj
135
100,0 %
80
100,0 %
215
100,0 %

Preglednica 10: Primerna priprava na športni dan z intenzivnejšo športno vzgojo
Vrednost
6,030a

Pearson Chi-Square

α
,014

Preglednica 11: χ2 preizkus primerne priprave na športni dan z intenzivnejšo športno vzgojo
Intenzivnejša športna vzgoja je eden izmed moţnih načinov primerne telesne priprave na
športni dan. V prvem triletju učence na športni dan na tak način pripravlja 45,2 % učiteljev
oziroma 61 anketirancev (Preglednica 10). V drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju
takšno pripravo izvaja 50 anketirancev, kar predstavlja 62,5 % anketirancev.
Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (Preglednica 11) je statistično pomembna na
ravni α = 0,014 (χ2 = 6,030). S tveganjem 1,4 % lahko trdimo, da obstajajo statistično
pomembne razlike v pogostosti izvajanja priprave na športni dan z intenzivnejšo športno
vzgojo med učitelji, ki poučujejo v prvem oz. drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju.
4. Ali se med učitelji v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pojavljajo
razlike v pogostosti priprave na športni dan z več sprehodi?

Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Skupaj

Priprava na športni dan z več sprehodi
NE
DA
63
72
46,7 %
53,3 %
59
21
73,8 %
26,3 %
122
93
56,7 %
43,3 %

Skupaj
135
100,0 %
80
100,0 %
215
100,0 %

Preglednica 12: Primerna priprava na športni dan z več sprehodi
Vrednost
15,011a

Pearson Chi-Square

α
,000

Preglednica 13: χ2 preizkus primerne priprave na športni dan z več sprehodi
Pripravo na športni dan z več sprehodi izvaja 72 anketiranih učiteljev v prvem vzgojnoizobraţevalnem obdobju (Preglednica 12). Ti učitelji predstavljajo 53,3 % vseh anketirancev
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iz prvega triletja. Na drugi strani pa le 26,3 % učiteljev izvaja takšno pripravo v drugem
triletju.
Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (Preglednica 13) je statistično pomembna na
ravni α = 0,000 (χ2 = 15,011). S tveganjem, manjšim od 0,01 %, lahko trdimo, da obstajajo
statistično pomembne razlike v pogostosti izvajanja priprave na športni dan z več sprehodi
med učitelji, ki poučujejo v prvem oz. drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju.
Primerna telesna priprava je teţava, s katero se soočajo številni učitelji, zaradi česar bi ji
veljalo nameniti več časa. Nadgrajevanje telesne priprave z več sprehodi je pogostejši način
telesne priprave v prvem triletju, kar ni presenetljivo. Športni dnevi v drugem vzgojnoizobraţevalnem obdobju so zahtevnejši, zaradi česar posledično s sprehodi ne moremo doseči
primerne telesne priprave. Učitelji zato v drugem triletju pogosteje izvajajo intenzivnejšo
športno vzgojo (Preglednici 10 in 11).
5. Ali se med učitelji v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pojavljajo
razlike v pogostosti izvajanja medpredmetnega povezovanja z načrtovanjem poti tako,
da so ob poti naravne in kulturne znamenitosti?

Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Skupaj

Medpredmetno povezovanje z
ogledom znamenitosti
NE
DA
51
84
37,8 %
62,2 %
17
63
21,3 %
78,8 %
68
147
31,6 %
68,4 %

Skupaj
135
100,0 %
80
100,0 %
215
100,0 %

Preglednica 14: Medpredmetno povezovanje z načrtovanjem poti mimo znamenitosti
Vrednost
6,345a

Pearson Chi-Square

α
,012

Preglednica 15: χ2 preizkus medpredmetnega povezovanja z načrtovanjem poti mimo
znamenitosti
62,2 % učiteljev v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju (Preglednica 14) načrtuje pot
tako, da so ob poti znamenitosti, ki si jih z učenci ogledajo, in tako realizirajo medpredmetno
povezovanje. V drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju na tak način pot načrtuje 16,6 %
učiteljev več, torej skupno 78,8 %.
Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (Preglednica 15) je statistično pomembna na
ravni α = 0,012 (χ2 = 6,345). S tveganjem 1,2 % lahko trdimo, da obstajajo statistično
pomembne razlike v pogostosti izvajanja medpredmetnega povezovanja z načrtovanjem poti
mimo znamenitosti. Rezultati nas na nek način presenečajo, saj smo pričakovali, da bo to
aktivnost, ki jo bodo pribliţno enako pogosto izvajali učitelji neodvisno od vzgojnoizobraţevalnega obdobja.
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6. Ali se med učitelji v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pojavljajo
razlike v pogostosti izvajanja medpredmetnega povezovanja z izvedbo ugank?

Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Skupaj

Medpredmetno povezovanje z ugankami
NE
DA
106
29
78,5 %
21,5 %
78
2
97,5 %
2,5 %
184
31
85,6 %
14,4 %

Skupaj
135
100,0 %
80
100,0 %
215
100,0 %

Preglednica 16: Medpredmetno povezovanje z ugankami
Vrednost
14,667a

Pearson Chi-Square

α
,000

Preglednica 17: χ2 preizkus medpredmetnega povezovanja z načrtovanjem poti mimo
znamenitosti
Iz Preglednice 16 lahko razberemo, da uganke, kot način medpredmetnega povezovanja,
izvaja le 21,5 % učiteljev prvega triletja. Zanimivo je, da so uganke v drugem triletju še manj
priljubljen način medpredmetnega povezovanja, saj jih izvaja le še 2,5 % učiteljev.
Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (Preglednica 17) je statistično pomembna na
ravni α = 0,000 (χ2 = 14,667). S tveganjem, manjšim od 0,01 % lahko trdimo, da obstajajo
statistično pomembne razlike v pogostosti izvajanja medpredmetnega povezovanja z
ugankami med učitelji prvega in drugega triletja. Medpredmetno povezovanje z ugankami
sicer ni med priljubljenejšimi načini medpredmetnega povezovanja, saj jih izvaja le 21,5 %
učiteljev prve triade in le 2,5 % učiteljev druge. Kljub vsemu opazimo statistično pomembno
razliko. Očitno so učitelji mnenja, da so uganke primernejše za mlajše učence, mi pa smo
mnenja, da bi se jih lahko posluţevali tudi učitelji v drugi triadi, le da bi izbirali zahtevnejše
uganke. Obenem bi se učitelji, ne glede na vzgojno-izobraţevalno obdobje, lahko pogosteje
odločali za izvajanje ugank.
7. Ali se med učitelji v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pojavljajo
razlike v pogostosti izvajanja medpredmetnega povezovanja s prepevanjem pesmi?

Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Skupaj

Medpredmetno povezovanje s
prepevanjem pesmi
NE
DA
41
94
30,4 %
69,6 %
43
37
53,8 %
46,3 %
84
131
39,1 %
60,9 %

Skupaj
135
100,0 %
80
100,0 %
215
100,0 %

Preglednica 18: Medpredmetno povezovanje s prepevanjem pesmi
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Vrednost
11,534a

Pearson Chi-Square

α
,001

Preglednica 19: χ2 preizkus medpredmetnega povezovanja s prepevanjem pesmi
Preglednica 18 prikazuje, da kar 69,6 % učiteljev v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju
izvaja mepredmetno povezovanje na način, da med potjo z učenci prepevajo pesmi. V drugem
triletju to počne le še 46,3 % učiteljev.
Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (Preglednica 19) je statistično pomembna na
ravni α = 0,001 (χ2 = 14,667). S tveganjem 0,01 % lahko trdimo, da obstajajo statistično
pomembne razlike v pogostosti izvajanja medpredmetnega povezovanja s prepevanjem pesmi
med učitelji prvega in drugega triletja. Menimo, da je prepevanje pesmi aktivnost, ki jo lahko
izvajamo v obeh vzgojno-izobraţevalnih obdobjih. Dobrodošla popestritev je predvsem na
daljših, monotonih in ravninskih odsekih, kjer si s petjem lahko krajšamo čas. S prepevanjem
pesmi lahko spoznavamo tudi kulturno značilnosti posamezne pokrajine.
8. Ali se med učitelji v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pojavljajo
razlike v pogostosti izvajanja medpredmetnega povezovanja z iskanjem vrha na
zemljevidu?

Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Skupaj

Medpredmetno povezovanje z iskanjem vrha na
zemljevidu
NE
DA
109
26
80,7 %
19,3 %
46
34
57,5 %
42,5 %
155
60
72,1 %
27,9 %

Skupaj
135
100,0 %
80
100,0 %
215
100,0 %

Preglednica 20: Medpredmetno povezovanje z iskanjem vrha na zemljevidu
Vrednost
13,486a

Pearson Chi-Square

α
,000

Preglednica 21: χ2 preizkus medpredmetnega povezovanja z iskanjem vrha na zemljevidu
V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju le 19,3 % učiteljev realizira medpredmetno
povezovanje tako, da z učenci ob uporabi zemljevida poiščejo vrh, na katerega se odpravljajo
(Preglednica 20). Odstotek učiteljev, ki enako aktivnost izvajajo v drugem triletju, je bistveno
višji in znaša 42,5 %.
Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (Preglednica 21) je statistično pomembna na
ravni α = 0,000 (χ2 = 13,486). S tveganjem, manjšim od 0,01 %, lahko trdimo, da obstajajo
statistično pomembne razlike v pogostosti izvajanja medpredmetnega povezovanja z iskanjem
vrha na zemljevidu, med učitelji v prvem in drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju.
Medpredmetno povezovanje z iskanjem vrha na zemljevidu je neposredno povezano z drugim
χ2 preizkusom statistične odvisnosti. Logično je, da dokler učenci ne osvojijo osnovnih
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sposobnosti branja zemljevida, le tega ne znajo uporabiti za iskanje cilja športnega dne, kljub
temu pa učitelji lahko učencem na zemljevidu pokaţejo cilj in pot, ki jih bo pripeljala do cilja.
9. Ali se med učitelji v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pojavljajo
razlike v pogostosti izvajanja medpredmetnega povezovanja s spoznavanjem rastlin,
dreves, živali in kamnin?

Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Skupaj

Medpredmetno povezovanje s spoznavanjem rastlin,
dreves, živali, kamnin
NE
DA
12
123
8,9 %
91,1 %
16
64
20,0 %
80,0 %
28
187
13,0 %
87,0 %

Skupaj
135
100,0 %
80
100,0 %
215
100,0 %

Preglednica 22: Medpredmetno povezovanje s spoznavanjem rastlin, dreves, ţivali in kamnin
Vrednost
5,475a

Pearson Chi-Square

α
,019

Preglednica 23: χ2 preizkus medpredmetnega povezovanja s spoznavanjem rastlin, dreves,
ţivali in kamnin
V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju kar 91,1 % učiteljev realizira medpredmetno
povezovanje tako, da z učenci na športnem dnevu spoznavajo rastline, drevesa, ţivali in
kamnine (Preglednica 22). V drugem triletju enako aktivnost izvaja 80,0 % učiteljev
razrednega pouka.
Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (Preglednica 23) je statistično pomembna na
ravni α = 0,019 (χ2 = 5,475). S tveganjem 1,9 % lahko trdimo, da obstajajo statistično
pomembne razlike v pogostosti izvajanja medpredmetnega povezovanja s spoznavanjem
rastlin, dreves, ţivali in kamnin. Pričakovali smo, da bo pogostost izvajanja medpredmetnega
povezovanja s spoznavanjem rastlin, dreves in ţivali pribliţno enako zastopano v obeh
vzgojno-izobraţevalnih obdobjih, saj gre pri tem predvsem za predstavljanje, predajanje
informacij in konkretne izkušnje.
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10. Ali se med učitelji v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pojavljajo
razlike v pogostosti izvajanja podoživljanja športnega dne z risanjem?

Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Skupaj

Podoživljanje športnega dne z risanjem
NE
DA
32
103
23,7 %
76,3 %
46
33
58,2 %
41,8 %
78
136
36,4 %
63,6 %

Skupaj
135
100,0 %
79
100,0 %
214
100,0 %

Preglednica 24: Izvajanje podoţivljanja športnega dne z risanjem
Vrednost
25,644a

Pearson Chi-Square

α
,000

Preglednica 25: χ2 preizkus izvajanja podoţivljanja športnega dne z risanjem
Učitelji prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja pogosteje v kar 76,3 %, izvajajo
podoţivljanje športnega dne z risanjem. V drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju to počne
34,5 % učiteljev manj, torej 41,8 %.
Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (Preglednica 25) je statistično pomembna na
ravni α = 0,000 (χ2 = 5,475). S tveganjem 1,9 % lahko trdimo, da obstajajo statistično
pomembne razlike v pogostosti izvajanja podoţivljanja športnega dne z risanjem. Risanje kot
način podoţivljanja športnega dne je aktivnosti, ki jo pogosteje izvajajo učitelji v prvem
triletju. Razlog za to je dejstvo, da se učenci v prvi triadi laţje izraţajo z risanjem kot s
pisanjem, saj v tem starostnem obdobju šele razvijajo svoje bralno-pisalne sposobnosti.
Učenci imajo poleg tega moţnost sodelovanja v akciji Ciciban planinec, kjer v dnevnike
rišejo in ponazarjajo vtise s športnega dne.
11. Ali se med učitelji v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pojavljajo
razlike v pogostosti izvajanja podoživljanja športnega dne z zapisom občutkov?

Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje
Skupaj

Podoživljanje športnega dne z zapisom občutkov o
športnem dnevu
NE
DA
94
41
69,6 %
30,4 %
43
36
54,4 %
45,6 %
137
77
64,0 %
36,0 %

Skupaj
135
100,0 %
79
100,0 %
214
100,0 %

Preglednica 26: Izvajanje podoţivljanja športnega dne z zapisom občutkov o športnem dnevu
Vrednost
4,998a

Pearson Chi-Square

α
,025

Preglednica 27: χ2 preizkus izvajanja podoţivljanja športnega dne z zapisom občutkov o
športnem dnevu
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Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da 30,4 % učiteljev razrednega pouka izvaja fazo
podoţivljanja športnega dne z zapisom občutkov o športnem dnevu (Preglednica 26). V
drugem triletju enako aktivnost izvaja 45,6 % učiteljev.
Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (Preglednica 27) je statistično pomembna na
ravni α = 0,025 (χ2 = 4,998). S tveganjem 2,5 % lahko trdimo, da obstajajo statistično
pomembne razlike v pogostosti izvajanja podoţivljanja športnega dne z zapisom občutkov o
športnem dnevu. Predstavljen χ2 preizkus o hipotezi neodvisnosti potrjuje tezo iz prejšnje
točke. V skladu z učnim načrtom morajo učenci do konca tretjega razreda tekoče brati in
pisati, kar učiteljem ponuja dodatne moţnosti izvajanja podoţivljanja športnega dne.

67

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

6

Katja Štebe, magistrsko delo

ZAKLJUČEK

Planinski športni dnevi so del učnega načrta pri predmetu športna vzgoja. V prvi in drugi
triadi osnovne šole je po učnem načrtu potrebno izvesti pet športnih dni, od tega morata biti
dva namenjena izletništvu, pohodništvu in gorništvu. Če bi sodili po številu športnih dni, ki so
namenjeni izletništvu, pohodništvu in gorništvu, bi lahko rekli, da slovensko šolstvo
izletniški, pohodniški in gorniški vzgoji daje relativno velik pomen. Kvalitetno izvajanje
planinskih športnih dni je odvisno od izvedbe posameznih faz športnega dne, med katere
sodijo faza načrtovanja, faza izvedbe in faza vrednotenja športnega dne. Za izvajanje
omenjenih treh faz imajo najboljše pogoje prav razredni učitelji.
Faze priprave, izvedbe in vrednotenja so osnovna sestavina športnega dne. Raziskovalni
problem pričujočega magistrskega dela predstavlja obseg in način izvajanja posameznih faz.
V ta namen smo oblikovali anketni vprašalnik, s katerim smo zbrali podatke, ki smo jih
statistično obdelali. Izračunali smo frekvence in relativne frekvence ter izvedli teste
statističnih povezanosti spremenljivk glede na regijo osnovne šole in vzgojno-izobraţevalno
obdobje.
Rezultate smo prikazali v obliki preglednic in grafov, jih interpretirali ter primerjali z
raziskavami, ki so bile opravljene v preteklosti.
Ugotovili smo, da v skladu z učnim načrtom večina učiteljev izvede dva športna dneva s
planinsko oz. pohodniško vsebino. Opazili smo, da je pogostost izvajanja dveh športnih dni na
leto sicer v upadanju, a je na drugi strani izvajanje več kot dveh športnih dni na leto v porastu.
V povezavi s teoretičnimi informacijami o planinstvu učitelji dajejo velik pomen vsebinam o
varstvu narave. Ugotovitev je dobrodošla, saj je eden izmed pomembnejših ciljev planinske
vzgoje ravno varstvo narave. Velik pomen učitelji dajejo tudi nevarnostim v gorah in vplivu
hoje na človekovo zdravje.
Motivacija za športni dan je pomemben del priprave na športni dan, a kot smo ugotovili, se
učitelji posluţujejo preprostih načinov motivacije, le redki pa so pri tem inovativni. Ob analizi
načinov telesne priprave na športni dan smo ugotovili, da 15,7 % učiteljev posebnih telesnih
priprav ne izvaja oz. jim ne namenja posebne pozornosti. Podatek sam po sebi niti ne bi bil
pretirano zanimiv, v kolikor pa sočasno upoštevamo, da ima kar 47 % učiteljev pri izvedbi
športnega dne pogosto teţave s slabo telesno pripravljenostjo učencev, ugotovimo, da se
učitelji zavedajo, da so otroci slabše telesno pripravljeni, a za izboljšanje situacije ne storijo
prav dosti. Dejstvo je, da bi bili učenci ţe sami ob primerni telesni aktivnosti in zadostni
količini gibanja brez teţav dovolj dobro telesno pripravljeni, da bi brez teţav opravili
planinski športni dan. Menimo, da se slaba telesna priprava učencev v prvi vrsti odraţa kot
posledica današnjega načina ţivljenja. Vsi opazimo, da so šolska igrišča pogosto prazna ter da
učenci in mladostniki preţivljajo vse več časa pred računalniki in pametnimi telefoni, to pa
nedvomno vpliva na razvoj motoričnih sposobnosti in telesne pripravljenosti.
Raziskava je pokazala, da je vsebina obvestila staršem, s katerim jih seznanimo z načrtovanim
športnim dnem, v skladu s strokovno literaturo. V nekaterih primerih je obvestilo še
obseţnejše in zajema še marsikatere dodatne informacije, ki so poleg informacij v zvezi z
68

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Katja Štebe, magistrsko delo

odhodom in prihodom ter opremo vedno dobrodošle, npr: opis poti in opis zanimivosti na
poti.
Kot teţavi, s katerima se srečujejo učitelji pri načrtovanju športnih dni, sta najpogosteje
izpostavljeni slaba telesna priprava učencev, ki smo jo ţe opisali, ter cena športnega dne.
Menimo, da teţave v povezavi s stroški oz. ceno športnega dne deloma izhajajo tudi iz
gospodarsko-ekonomske situacije. Od leta 2008, ko je podobno raziskavo opravil Majhenič,
je kar 20 % učiteljev več izpostavilo ceno športnega dne kot teţavo.
Pri tematiki izvajanja medpredmetnih povezav na planinskem športnem dnevu smo prišli do
izsledkov, da večina učiteljev izvaja medpredmetno povezovanje, a se pri tem posluţujejo
preprostih pristopov in tako izvajajo medpredmetne povezave le s predmeti, ki se jim zdijo
laţji za integracijo, npr. spoznavanje okolja, športna vzgoja, glasbena in likovna vzgoja.
Zanimivo je, da se je kar 31 % učiteljev razrednega pouka opredelilo, da diferenciacije sploh
ne izvaja. 24,5 % učiteljev diferenciacijo v pravem pomenu besede (torej da oblikujejo dve
skupini) izvaja, ostalih 33 % pa diferenciacijo vključuje tako, da sposobnejši učenci dobijo
dodatne naloge, pri čemer pa ne vemo, kakšne so te dodatne naloge.
Podoţivljanje športnega dne, ki predstavlja zadnjo fazo športnega dne, izvaja 92 % učiteljev.
Načini podoţivljanja so raznoliki, med pogostejšimi lahko omenimo ogled fotografij s
športnega dne, ponazoritev vtisov z risanjem ter analizo športnega dne. Predvsem ponazoritev
vtisov z risanjem se nam zdi dober način podoţivljanja, saj so pri njem učenci dejansko
aktivni, hkrati pa razvijajo čut za estetiko in likovne sposobnosti.
Pri vprašanju, kako učitelji analizirajo športne dni, smo prišli do ugotovitve, da pogosto
medsebojno sodelujejo in da analizo v 56 % zapišejo.
S χ2 testom statistične neodvisnosti smo potrdili povezanost regije osnovne šole in števila
planinskih športnih dni. Učni načrt upošteva 97,6 % učiteljev dolenjske regije in 96,3 %
učiteljev primorske regije, saj izvedejo dva športna dneva ali več na leto. Največ odstopanj
glede na učni načrt je opaziti v prekmurski in notranjski regiji, kjer učitelji v 25 % oz. 28,6 %
izvedejo le en športni dan na leto. Pri povezanosti opazovanih spremenljivk glede na vzgojoizobraţevalno obdobje smo ugotovili, da do značilnih razlik prihaja predvsem v načinih
izvajanja motivacije, telesne priprave in medpredmetnega povezovanje. Z analizo rezultatov
smo ugotovili, da do značilnih razlik prihaja predvsem zaradi starosti učencev. Povsem
logično je, da je npr. motivacija s pravljico ali pa priprava na športni dan z več sprehodi
primernejša za mlajše učence, medtem ko se v drugem starostnem obdobju učenci ţe lahko
spoznavajo z zemljevidom in načrtovanjem poti.
Z opravljeno raziskavo smo dobili vpogled v strokovno delo sodelujočih učiteljev. Zavedamo
se, da bi bilo raziskavo moţno še dodatno nadgraditi, nekaj prostora za izboljšave vidimo v
večjem statističnem vzorcu, ki bi enakomerneje zajemal učitelje iz celotne Slovenije. Morda
bi bilo bolje oblikovati anketni vprašalnik s preteţno vprašanji odprtega tipa, saj bi učitelji
lahko prosto odgovarjali na vprašanja, bi pa se ob tem pojavila teţave s kasnejšim pomenskim
usklajevanjem posameznih odgovorov. Smiselno bi bilo dodati nekatera kontrolna vprašanja,
s katerimi bi preverjali istovetnost izbranih odgovorov in tako prečistili nerealne odgovore.
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Pri izbranih vprašanjih bi lahko dodali tudi stopenjske lestvice, s katerimi bi učitelji lahko
kvantitativno ocenili stopnjo učiteljevega strinjanja oz. izvajanja posameznih faz.
Med predlogi za nadaljnje raziskave vidimo predvsem moţnost razširitve anketnega
vprašalnika tako, da bi oblikovali vprašalnik za učitelje ter vprašalnik za učence. Tako bi iz
dveh različnih zornih kotov dobili vpogled v izvajanje športnih dni. Pravzaprav bi na nek
način rezultate anketiranja učencev uporabili kot kontrolne ugotovitve v primerjavi z
raziskavo, ki bi jo opravili z učitelji. Vsekakor bi bilo potrebno raziskavo za učence primerno
prilagoditi, rezultate pa analizirati s strokovno in kritično presojo.
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PRILOGE
Priloga A: Anketni vprašalnik
Pozdravljeni,
sem Katja Štebe, študentka Pedagoške fakultete. Pripravljam magistrsko nalogo, s katero
ţelim ugotoviti, kako učitelji razrednega pouka pripravijo učence na športni dan, kako
športni dan izvedejo ter kako ga podoţivljajo. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj
le z vašimi odgovori lahko dobim vpogled v realizacijo posameznih faz športnega dne.
Anketa je anonimna in obsega štiri strani. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno.
Uporabljeni bodo izključno za pripravo te magistrske naloge. Prosim, da na vprašanja
odgovarjate čim bolj objektivno.
I.

OSNOVNI PODATKI
Spol:
Leta poučevanja na šoli:
Število šol, na katerih ste poučevali:
Razred, ki ga poučujete:
Število učencev v razredu:
Obkroţite regijo OŠ:

II.
I.

II.

Gorenjska
Koroška
Dolenjska

Štajerska
Notranjska

Prekmurje
Primorska

SPLOŠNA VPRAŠANJA
Koliko športnih dni v letu namenite izletom, pohodom in gorništvu?
a) En športni dan.
b) Dva športna dneva.
c) Tri športne dni.
d) Več kot tri športne dni.
Kako pogosto se sami ali z druţino za več kot pol dneva odpravite v gore?
a) 0–2-krat na leto.
b) 3–5-krat na leto.
c) 6–10-krat na leto.
d) Več kot 10-krat na leto.
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PRIPRAVA NA ŠPORTNI DAN
S katerimi teoretičnimi informacijami seznanite učence pri pouku v povezavi z
izletništvom, pohodništvom in gorništvom?
a) Varstvo narave.
b) Prehrana v gorah.
c) O nevarnostih.
d) O vplivu hoje na človekovo zdravje.
e) Tehnika hoje.
f) Taktika pohoda.
Koliko dni pred športnim dnem učence seznanite z izbiro cilja?
a) 1 dan pred športnim dnem.
b) 2–4 dni pred športnim dnem.
c) 5–7 dni pred športnim dnem.
d) Več kot 7 dni pred športnim dnem.

III.

Na kakšen način učence seznanite z izbiro cilja?
a) Pisno.
b) Ustno.
c) Pisno in ustno.
d) Drugo:
_______________________________________________________________

IV.

Kako učence motivirate za športni dan?
a) S fotografijami.
b) Z videoposnetki.
c) S pravljico.
d) Na zemljevidu si skupaj ogledamo načrtovano pot.
e) Preberemo, kaj zanimivega o vrhu na katerega se odpravljamo.
f) Drugo:
_______________________________________________________________

V.

Na kakšen način učence primerno telesno pripravite za športni dan?
a) Intenzivnejša športna vzgoja.
b) Več sprehodov.
c) Drugo:
_______________________________________________________________

VI.

Kako starše seznanite z načrtovanim športnim dnem?
a) Učenci pisno obvestilo prenesejo staršem.
b) Starše obvestim preko e-pošte.
c) Drugo:
_______________________________________________________________
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VII.

Naštejte, katere informacije vsebuje obvestilo staršem?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

VIII.

S kakšnimi teţavami se srečujete pri načrtovanju športnih dni?
Nimam teţav.
Teţave imam pri motiviranju učencev.
Številčno omejen spremljevalni kader.
Teţave imam pri pridobivanju zunanjih sodelavcev.
Slaba telesna priprava učencev.
Slabe vremenske razmere.
Cena športnega dne.
Drugo:
__________________________________________________________________

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

IV.
I.

II.

IZVEDBA ŠPORTNEGA DNE
Kako pri izvedbi športnega dne upoštevate medpredmetno povezovanje?
a) Ga ne upoštevam.
b) Pot načrtujem tako, da so ob poti naravne znamenitosti, ki si jih z učenci
pobliţe ogledamo in se o njih pogovorimo.
c) Učenci spoznavajo, kakšno je bilo ţivljenje nekoč.
d) Z učenci si na poti krajšamo čas z ugankami.
e) Z učenci med potjo prepevamo pesmi.
f) Učenci na zemljevidu poiščejo vrh in označijo kraje v neposredni bliţini.
g) Spoznavamo rastline, drevesa, kamnine in opazujemo ţivali.
h) Organiziram srečanje z gozdarjem.
i) Drugo:
_______________________________________________________________
Kako organizirate krajše postanke?
a) Postanke izvedem, ko opazim, da so učenci utrujeni
b) Postanke izvedem na vnaprej določenih postojankah.
c) Postanke izvedem po vnaprej določenem časovnem intervalu hoje.
a. Na vsake pol ure hoje.
b. Na vsako uro hoje.
c. Na vsako uro in pol hoje.
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III.

Športne dni načrtujem tako, da omogočajo diferenciacijo:
a) Sposobnejši učenci dobijo dodatne naloge.
b) Zmogljivejši se lahko odločijo za višji ali daljši cilj.
c) Drugo:
_______________________________________________________________

IV.

Na kakšne načine učence motivirate med športnim dnem?
a) Učence spodbujam s pohvalo.
b) Učencem povem kakšno zanimivost, anekdoto ali zgodbo.
c) Občasno kateremu izmed njih prepustim vodenje skupine.
d) Drugo:
_______________________________________________________________

V.

PODOŢIVLJANJE ŠPORTNEGA DNE

I.

Ali z učenci vedno izvajate fazo podoţivljanja športnega dne?
a) Da.
b) Ne.
c) Drugo:
_______________________________________________________________

II.

Na kakšne načine podoţivljate športne dni?
a) Naredimo razstavo različnih predmetov, ki smo jih videli na športnem dnevu.
b) Pogledamo fotografije s športnega dne.
c) Izdelamo sliko iz naravnih predmetov.
d) Učenci vodijo dnevnik športnih dni in beleţijo svoje vtise.
e) Učenci svoje vtise ponazorijo z risanjem.
f) Z učenci analiziramo športni dan.
g) Učenci zapišejo svoje občutke o športnem dnevu, ki jih razstavimo.
h) Drugo:
_______________________________________________________________

III.

Na kakšne načine športni dan analizirate sami?
a) Preverim doseganje zastavljenih ciljev.
b) Razmislim, kaj je bilo dobro, kaj slabo in kaj lahko izboljšam.
c) Presodim, ali je bil športni dan prijeten, zabaven in fiziološko učinkovit.
d) Drugo:
_______________________________________________________________

IV.

Ali analizo športnega dne zapišete?
a) Da.
b) Ne.
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Kako pogosto pri analizi sodelujete z ostalimi sodelavci?
a) Nikoli.
b) Občasno.
c) Pogosto.
d) Vedno.
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