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IZVLEČEK 

 

V magistrskem delu smo ugotavljali, kakšen odnos imajo učenci 4. in 5. razreda do 
predmeta šport glede na indeks telesne mase. 

V teoretičnem delu smo opredelili pomen prekomerne telesne teže in debelosti, 
vzroke za debelost in govorili o debelosti kot o bolezni. Naredili smo pregled 
prekomerno težkih in debelih otrok doma in v svetu ter ugotavljali trend naraščanja le 
teh. Opredelili smo indeks telesne teže in iskali razlike v opredeljevanju med 
odraslimi in otroci. Navedli smo nekaj priporočil za uspešno zmanjšanje prekomerne 
telesne teže. Opisali smo zdrav življenjski slog in predstavili projekta, ki spodbujata k 
zdravemu življenju. V zadnjem poglavju smo opredelili pomen gibanja za zdravje. 

V empiričnem delu je sodelovalo 164 učencev 4. in 5. razredov OŠ Jakoba Aljaža 
Kranj in OŠ Šturje Ajdovščina. Zanimal nas je njihov odnos do predmeta šport. 
Vprašali smo jih, ali jim je predmet šport všeč, kaj jim je najbolj in kaj najmanj všeč pri 
predmetu šport, kaj bi pri predmetu šport spremenili, kako se med učno uro športa 
počutijo, na koncu pa smo jih povprašali še o športnem udejstvovanju njihove družine 
in s katerimi športi se najraje ukvarjajo.  

Rezultati so pokazali, da je predmet šport med normalno hranjenimi učenci 
priljubljen, medtem ko je med prekomerno težkimi in debelimi učenci predmet šport 
nepriljubljen. Učencem so pri predmetu šport najbolj všeč elementarne igre, medtem 
ko so prekomerno težkim in debelim učencem najbolj všeč igre z žogo. Učencem 
splošne skupine so pri predmetu šport najmanj všeč igre z žogo, medtem ko je 
prekomerno težkim in debelim učencem najmanj všeč tek. Učenci si v večini ne želijo 
nič spremeniti, medtem ko bi se prekomerno težki in debeli učenci raje ukvarjali s 
kakšnimi drugimi športi.  

Na vprašanje o negativnih občutjih pri predmetu šport se je največ razlik pokazalo pri 
odgovoru, da jim je nerodno, saj se je s tem strinjalo kar 51,43 % prekomerno težkih 
in debelih učencev in 22,48 % normalno hranjenih. Sicer lahko rečemo, da se med 
prekomerno težkimi in debelimi učenci redko pojavljajo negativna občutja pri 
predmetu šport.  

Kar 40 % prekomerno težkih in debelih učencev se v družini s športom ukvarja le 
med vikendi, 31,43 % le občasno, 20 % vsak dan in 8,57 % nikoli. Učenci so z 
najvišjo oceno ocenili kolesarjenje in igre z žogo, ki sta bila izbrana kot najbolj 
priljubljena športa tudi med prekomerno težkimi in debelimi učenci. 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: telesna masa, indeks telesne mase, prekomerna telesna teža, 
zdrav življenjski slog 
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ABSTRACT 

Pupils Attitudes, from 4th and 5th Class, towards Physical Education 

According to the Body Mass Index 

In the master's thesis we tried to find out the attitude of 4th and 5th grade pupils' 

towards Physical Education considering their body mass index. 

In the theoretical part, we defined overweight and obesity, causes for obesity and 

analyzed obesity as a disease. We studied overweight and obese children in 

Slovenia and in the world and identified the growing trend of overweight among 

children. We defined the body mass index and pointed out differences in definition 

between adults and children. We introduced some recommendations for successfull 

reducing overweight. We described healthy lifestyle and presented two projects 

which encourage to healthy lifestyle. In last chapter we defined the importance of 

physical exercise for health. 

In the research within the empirical part participated 164 pupils, who attended 4th and 

5th grades of Primary School Jakob Aljaž Kranj and Primary School Šturje 

Ajdovščina. We wanted to analyze their attitude towards Physical Education. We 

asked them if they liked Physical Education, what they like mostly about this school 

subject and what they like the least, what they would change regarding this school 

subject and how they feel during lessons. At the end we asked them how often they 

engage in physical activities with the family and which sport they like the most. 

The results showed that Physical Education is popular among normal weight children 

and unpopular among overweight and obese children. The elements of this school 

subject that pupils’ like the most are elementary games, while overweight and obese 

pupils prefer ball games. The elements of this school subject that pupils like the least 

are ball games, while overweight and obese pupils want less running. Children in 

general group do not want any changes in terms of this school subject, while 

overweight and obese pupils want to deal with some other sports.    

On the question how they feel during Physical Education, the biggest difference 

between overweight and normal weight children was in the answer, that they feel 

ashamed. 51,43 % of overweight and obese children agreed with that and only 22,48 

% normal weight children agreed with that. We can say that negative feelings are 

rare among overweight and obese children during Physical Education . 

40 % of overweight and obese children engage in physical activities with their 

families only at weekend, 31,43 % occasionally, 20 % every day and 8,57 % never. 

The most popular sports are cycling and ball games. They are also the most popular 

sports among overweight and obese children. 

KEYWORDS: body mass, body mass index, overweight, healthy lifestyle 
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1. UVOD 
 

Dandanes prekomerna telesna teža in debelost postajata resen problem že v 
otroštvu. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je bilo v letu 2016 
prekomerno težkih in debelih otrok v svetu že 41 milijonov. Dejstvo, da prekomerna 
telesna teža in debelost v svetovnem merilu prispevata k večji stopnji umrljivosti kot 
podhranjenost, pa je naravnost zastrašujoča (WHO, 2018). 

Razlogov za naraščanje deleža otrok s prekomerno telesno težo in debelostjo je več, 
vsekakor pa je glavni vzrok razcvet sodobne tehnologije, ki vodi v pretežno sedeč 
način življenja. Prav tako danes v večini za vsak najmanjši premik iz točke A do točke 
B uporabljamo različna motorna prevozna sredstva, namesto da bi se usedli na kolo 
ali pa enostavno odpravili peš, tako kot so to počeli naši dedki in babice. Kakovost 
hrane je vse slabša, časa za prehranjevanje je vse manj, v svoje telo pa vnesemo 
veliko preveč sladkih pijač in praznih kalorij. 

Tudi v Sloveniji narašča delež otrok s prekomerno telesno težo in debelostjo, zato je 
potrebno ukrepati, dokler ni prepozno. Šola je tista, ki lahko poleg staršev naredi 
največ za zdravo prihodnost naših otrok. Starši so prvi, ki otroke s svojim zgledom 
učijo zdravega načina življenja. Kasneje se jim pridruži še šola, ki pri predmetu šport 
skuša učencem približati ljubezen do gibanja tudi v prostem času, ne le v okviru 
šolskega predmeta. Učencem skušajo približati zdrav življenjski slog, kar je še 
posebej pomembno za zdravo odraslost. Dokazano je namreč bilo, da imajo odrasli, 
ki v otroštvu in mladostništvu niso skrbeli za svoje zdravje, veliko večje možnosti za 
resne zdravstvene težave (Škof, 2010).  

Otrokom je potrebno privzgojiti ljubezen do gibanja, predvsem do gibanja v naravi. To 
najlažje dosežemo z zgledi znotraj družine. Na ta način lahko starši s svojimi otroki 
preživijo kvaliteten prosti čas in naredijo največ za zdravje svojih potomcev ter tudi za 
svoje zdravje. Nezdrave navade in pomanjkanje gibanja lahko začnejo spreminjati 
postopoma, s krajšimi sprehodi do najbližje trgovine. Kasneje se lahko odpravijo na 
daljši sprehod, kmalu že na bližnji hrib. Na ta način bodo otroci spoznali, da ne 
obstaja samo posedanje za računalnikom in televizijo, temveč tudi krasna narava, ki 
je prej niti niso opazili. Počasi se bodo počutili bolje, postali bodo bolj vzdržljivi. To, 
da se bo družina najverjetneje še bolj povezala, pa je le dodana vrednost. 
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2. PREDMET IN PROBLEM 
 

Današnji način življenja vse prej kot ugodno vpliva na naše zdravje. Otroci imajo že 
ob vstopu v šolo veliko obšolskih dejavnosti, časa za prosti čas in gibanje pa vse 
manj. Z naraščanjem telesne teže prihaja do vse večjega odpora do gibanja. 
Kilogrami se vztrajno kopičijo, otrok pa počasi prihaja v skupino prekomerno težkih in 
debelih otrok. 

V teoretičnem delu bomo opredelili osnovna pojma, prekomerno telesno težo in 
debelost, navedli glavne vzroke za debelost in primerjali naraščanje prekomerne 
telesne teže in debelosti tekom let. Predstavili bomo zdrav življenjski slog in navedli 
razloge za udejanjanje zdravega življenjskega sloga, poudarili pa bomo tudi pomen 
gibanja.  
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2.1. PREKOMERNA TELESNA TEŽA IN DEBELOST 
 

Vsak dan v šoli, na ulici, v trgovini ali kjerkoli drugje opazimo na pogled veliko 
prekomerno težkih in debelih otrok. Menimo, da sta prekomerna telesna teža in 
debelost vse večji težavi odraslih in tudi otrok. 

Svetovna zdravstvena organizacija (2018) ugotavlja, da prekomerna telesna teža in 
debelost v svetovnem merilu prispevata k večji stopnji umrljivosti kot podhranjenost.  

Prekomerna telesna teža je dandanes velik problem. Svetovna zdravstvena 
organizacija (2018) prekomerno telesno težo in debelost definira kot pretirano 
kopičenje maščob, ki kasneje ogrožajo zdravje. O prekomerni prehranjenosti 
govorimo takrat, ko je telesna teža večja od normalne telesne teže za določeno 
velikost in spol, debelost pa je skrajno stanje prekomerne prehranjenosti (Grmek 
Košnik, 2011). 

Na izboljšanje telesne teže v veliki večini lahko vplivajo starši. Če se težave ne rešijo 
v otroštvu, obstaja velika možnost, da otrok odraste v prekomerno težkega 
odraslega. Prekomerna telesna teža pri otrocih ima različne čustvene in tudi 
zdravstvene posledice. Čustvene posledice se lahko kažejo kot zavračanje s strani 
vrstnikov, zbadanje ali pa kot nepriljubljenost med vrstniki. Zaradi težav s 
prekomerno težo lahko otrok razvije negativno samopodobo, ki lahko načne njegovo 
samozavest in samozaupanje. Čeprav gibanje pomaga pri izgubi telesne teže, se 
prekomerno težki otroci redko odločijo za tovrstno dejavnost. Prekomerno težki otroci 
so precej počasnejši od sovrstnikov, nerodno jim je nositi kratke hlače ali pa jim je 
problematično že samo preoblačenje. Ti otroci so nagnjeni tudi k depresijam in 
odklonskemu vedenju (npr. uživanje mamil) (Gavin, Dowshen in Izenberg, 2007). 

Če prekomerne teže ne omejimo oziroma se z njo ne soočimo, lahko postopoma 
preide v debelost. Definicije debelosti se med seboj razlikujejo. Škof (2010) pravi 
takole: »Čezmerno telesno težo in debelost definiramo kot presežek maščobnega 
tkiva v telesu na stopnjo, ki ogroža zdravje« (str. 73). I. Avberšek-Lužnik (2011) meni, 
da je debelost stanje nenormalnega kopičenja telesne maščobe, kar ogroža zdravje 
človeka in predstavlja zdravstveno neugodno kategorijo motenj prehranjevanja. 

N. Potočnik (2011) pravi, da je debelost definirana kot prevelika količina telesne 
maščobe, ki pa ni nujno povezana s povečano telesno težo, saj gre lahko za 
zadrževanje vode v telesu ali pa visoko mišično maso. Zato za ugotavljanje debelosti 
uporabljamo indeks telesne mase1, ki je definiran kot telesna masa v kilogramih 
ulomljeno s kvadratom telesne višine v metrih. 

Da ima nekdo prekomerno telesno težo ali da je predebel, rečemo takrat, ko ima 
povečano količino telesnih maščob. Debelost lahko povzroči skupek različnih 
dejavnikov, od genotipa, vplivov okolja, prehranjevalnih navad do gibalne 
nedejavnosti. Zelo pomembno je čimprejšnje odkrivanje otrok s prekomerno težo in 
debelostjo, tako s kratkoročnega kot tudi dolgoročnega vidika. Debelost je namreč 
pomemben dejavnik tveganja za razvoj različnih bolezni, med drugim sladkorne 
bolezni tipa 2 in različnih srčno-žilnih obolenj (Reilly idr., 2003). 

                                                           
1 V nadaljevanju ITM. 
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Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) o debelosti govori kot o pandemiji, saj je v 
začetku 21. stoletja že v takem razmahu, da jo uvršča med deset največjih svetovnih 
zdravstvenih problemov (Lunder, 2007). S tem se strinjajo tudi M. Kovač idr. (2007), 
ki čezmerno telesno težo poimenujejo zdravstveno tveganje sodobnega sveta. 

Goran (2004) pravi, da je debelost poenostavljeno rezultat presežka energijskega 
vnosa glede na porabo, kar pomeni, da ni le za rezultat prekomernega uživanja 
hrane in premajhne gibalne dejavnosti. Poleg tega je potrebno upoštevati še različne 
kulturne, vedenjske in biološke dejavnike, ki pa so odvisni tudi od individualne 
občutljivosti. Torej je pojav debelosti zelo kompleksen. Vedeti moramo, da se razvija 
skozi daljše obdobje in ne nastane kar čez noč. Zelo težko pa je energijski vnos, ki 
ga prejmemo preko hranil, tudi ustrezno porabiti. Avtor kot primer navede obrok v 
McDonaldsu, ki vsebuje Coca Colo, Big Mac in ocvrt krompirček. Tak obrok ima kar 
1250 kcal, kar porabimo nekje z 80 minutami zmernega teka, 120 minutami 
počasnega teka, 130 minutami plavanja, 150 minutami kolesarjenja ali pa kar z 220 
minutami hoje.  

Otroci naj bi se prehranjevali čim bolj uravnoteženo in se s tem izognili tveganju za 
nastanek debelosti. To je še posebej poudarjeno v obdobju odraščanja in razvijanja. 
Glede na raziskave, ki so bile narejene v Sloveniji in tudi v svetu je opaziti, da 
prehranske navade otrok niso v skladu s svetovnimi smernicami, to pa se kaže v 
porastu prekomerno težkih otrok (Pandel Mikuš in Kvas, 2007). Po podatkih WHO naj 
bi imel prekomerno telesno težo v Evropi že kar vsak peti otrok. Po ocenah naj bi bilo 
prekomerno hranjenih kar 14 milijonov otrok, debelih pa okoli 3 milijone (International 
Obesity Task Force, 2005 v Pandel Mikuš in Kvas, 2007). 

Za ugotavljanje splošne debelosti uporabljamo vrednosti ITM. Ta podatek pa nam ne 
pove, kako je maščoba razporejena, saj se stopnja debelosti, razporeditev 
maščobnega tkiva v telesu in s tem povezano tveganje za nastanek bolezni med 
posamezniki zelo razlikujejo. Poznamo dve vrsti debelosti: 

1. centralna ali abdominalna debelost, kjer je večina maščobnega tkiva razporejena v 
podkožnem maščevju trupa (trebuh, prsi, hrbet); imenujemo jo tudi moški tip 
debelosti; 

2. periferna debelost, kjer je maščobno tkivo razporejeno okrog bokov in v predelu 
zadnjice; ženski tip debelosti.  

Potrebno je vedeti, da zdravje bolj ogroža abdominalna debelost in zato zahteva 
večjo pozornost (Škof, 2010). 

 

2.1.1. Vzroki za debelost  
 

Vzrokov za nastanek debelosti je več. Običajno gre za kombinacijo dednosti, 
življenjskega sloga in vplivov okolja.  

1. Pomanjkanje telesne aktivnosti 

Najpogostejši krivec za nastanek debelosti je pomanjkanje telesne aktivnosti, ki 
največ prispeva k porabi energije v telesu. Človek pri normalni dnevni aktivnosti 
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dnevno porabi med 25 in 30 odstotki vse porabljene energije za mišično delo. Če je 
telesna aktivnost premajhna, vnos energije s hrano pa presega potrebe po energiji, 
lahko pride do debelosti. Zaradi tega je telesna aktivnost najučinkovitejši način 
zmanjševanja maščobnih zalog v telesu. 

2. Nenormalni vzorci hranjenja 

Velikokrat so nenormalni vzorci hranjenja povezani s psihološkimi vzroki in stresom. 
Običajno take vzorce prehranjevanja najdemo v industrializiranih okoljih, kjer se ljudje 
pogosto poslužujejo »hitre hrane« in na ta način v telo dobijo ogromno kalorij. V to 
skupino spada tudi nagrajevanje s hrano. 

3. Prehranjenost v otroštvu 

Tudi prehranjenost v prvih mesecih in letih življenja je povezana z razvojem 
debelosti. Tu gre predvsem za strah staršev, da otrok ne bi bil dobro hranjen, s tem 
pa povezujejo neprekinjeno hranjenje. Pediatri zato svetujejo, da se starši izogibajo 
pretiranemu hranjenju dojenčkov, saj lahko vodi v hiperplastično debelost. Kljub temu 
pa je vzrok za nastanek debelosti v odrasli dobi pogosto pogojen s prehranjenostjo v 
obdobju adolescence in kasneje. 

4. Nevrogeni vzroki 

Najpogostejša je motnja v organizaciji in povezavi nevronov med centri za hranjenje, 
sledijo gensko spremenjeni receptorji in nevrotransmiteriji, ki sodelujejo pri 
uravnavanju hranjenja. Debeli ljudje običajno ob enaki porabi energije občutijo večjo 
lakoto kot normalno hranjeni. Sistem uravnavanja vnosa hrane pri debelih želi imeti 
večje rezerve energije v telesu.  

5. Družinsko pogojena debelost 

Pogosto vidimo, da se debelost ponavlja iz roda v rod. Pri tem težko rečemo ali gre 
za prekomerno hranjenje ali za pomanjkanje telesne aktivnosti. Predvideva se, da je 
30 odstotkov družinske debelosti dedne, ostala pa je pogojena z nezdravim načinom 
življenja. 

6. Genetsko pogojena debelost 

Gensko pogojene debelosti je zelo malo, zgolj nekaj odstotkov. Ločimo dve:  
- debelost zaradi anomalij v uravnalnih mehanizmih v hipotalamusu, 
- debelost zaradi metabolnih motenj. 
 
7. Hormoni in debelost 

Z debelostjo neposredno ni povezana nobena hormonska motnja. Na delovanje 
metabolizma imata vpliv ščitnica in nadledvična žleza, ki pod določenimi pogoji lahko 
vplivata na debelost. Debelost je lahko povezana s hipofunkcijo ščitnice. V tem 
primeru se poraba energije v telesu zmanjša, zato moramo ustrezno zmanjšati tudi 
vnos hrane v telo, saj se v nasprotnem primeru lahko razvije debelost. 
Mineralokortikoidi iz skorje nadledvične žleze pa povzročajo zadrževanje vode in soli 
v telesu, kar lahko vodi v hipertenzijo, ki je pogost spremljevalec debelosti tudi pri 
otrocih (Potočnik, 2011). 

Glede na zgoraj navedene vzroke lahko rečemo, da je človek v veliki meri za razvoj 
debelosti kriv sam in da debelost primarno ni bolezensko stanje. Zdravemu 
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prehranjevanju in predvsem življenju na sploh je potrebno dovolj pozornosti nameniti 
že od prvih mesecev otrokovega življenja, za kar so v prvi vrsti odgovorni starši. 

 

2.1.2. Prekomerno težki otroci v Sloveniji  
 

Prekomerna telesna teža in debelost naraščata tudi med mladimi v Sloveniji, saj so 
njihove prehranjevalne navade vse prej kot dobre. Uživanje sadja in zelenjave je pri 
mladih premajhno, premalo imajo tudi znanja o pomenu zdrave in uravnotežene 
prehrane (Planinšec in Pišot, 2004). 
 

 

Graf 1: Prevalenca prekomerne telesne teže in debelosti slovenskih otrok med leti 
1991 in 2011 po spolu (Kovač, Jurak in Leskošek, 2012, str. 95) 

Zgornja grafa prikazujeta porast prekomerne telesne teže in debelosti med dečki in 
deklicami v Sloveniji med leti 1991 in 2011. Opazimo, da se deleža prekomerne 
telesne teže in debelosti z leti višata pri obeh spolih. 

Delež prekomerno težkih dečkov je od leta 1991 do leta 2011 narasel za 7,0 % (iz 
13,0 % na 20,0 %), medtem ko je delež prekomerno težkih deklic narasel iz 12,0 % 
na 17,5 %.  

Prav tako je med leti 1991 in 2011 narasel delež debelih dečkov, iz 2,7 % na 7,5 %. 
Zvišal se je tudi delež debelih deklic. Med leti 1991 in 2011 je narasel za 3,4 % (iz 2,1 
% na 5,5 %). 
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M. Kovač, Leskošek in Strel (2008) so ugotovili 40 odstotni porast deleža otrok s 
prekomerno telesno težo v letih med 1991 in 2006. Delež prekomerno težkih dečkov 
se je v tem obdobju iz 13,5 % povečal na 18,8 %, delež debelih pa iz 2,8 % na 6,1 %.  

Če med seboj primerjamo ti dve raziskavi ugotovimo, da so njuni rezultati zelo 
podobni.  

 

 

Graf 2: Debelost med slovenskimi otroki med leti 1993 do 2015 in napoved do leta 
2020 (Delo, 18. 2. 2016) 

Zgornji graf napoveduje deleža prekomerno težkih in debelih otrok do leta 2020. 
Opazimo lahko, da je nacionalni program za izboljšanje zdravja otrok v letih od 2011 
do 2016 ustavil naraščanje deleža prekomerno težkih in debelih otrok. V kolikor ne bi 
sprejeli ukrepov, bi bila po napovedih do leta 2020 že skoraj četrtina otrok v Sloveniji 
predebelih.   

 

2.1.3. Prekomerno težki in debeli otroci v svetu 
 

Tako kot v Sloveniji je tudi v svetu delež prekomerno težkih in debelih otrok 
zaskrbljujoč. Njihov delež znaša med 15 % in 20 % (Velika Britanija, ZDA, Španija, 
Švedska), medtem ko je ponekod še nekoliko višji, okoli 30 % (Kanada, Avstralija). 
Najbolj zaskrbljujoč je podatek, da se je delež prekomerno težkih in debelih otrok v 
zadnjih dvajsetih letih podvojil in da še kar narašča. Od leta 1998 je debelost s strani 
Svetovne zdravstvene organizacije opredeljena kot bolezen (Planinšec in Pišot, 
2004). 
 



UNIVERZA V LJUBLJANI – PEDAGOŠKA FAKULTETA   TADEJA BEGELJ – MAGISTRSKO DELO 

8 
 

 

Graf 3: Razširjenost čezmerne telesne mase pri otrocih, starih od 7 do 11 let v Evropi 
in razvitem svetu (prirejeno po Lobstein in Frelut, 2003) 

Iz zgornjega grafa lahko vidimo, da je delež prekomerno težkih otrok v Evropi precej 
visok. Najvišji je v državah Sredozemlja, nižji pa v severni, srednji in vzhodni Evropi 
(Lobstein in Freult, 2003). 

Trend naraščanja telesne teže vztrajno raste. V ZDA že govorijo o epidemiji, saj se je 
v dobrih dvajsetih letih število debelih ljudi kar podvojilo (Škof, 2010). 

 

2.1.4. Debelost kot bolezen 
 

Pri otrocih se zaradi prekomerne telesne teže ali celo debelosti lahko začnejo 
pojavljati bolezni, ki so bile včasih bolj značilne za odrasle ljudi. Med drugim gre za 
težave z visokim krvnim tlakom in sladkorno bolezen tipa 2. Te težave pa povzročijo 
večje tveganje za srčni infarkt in kap v odrasli dobi (Gavin idr., 2007). 

Različne dejavnike tveganja za razvoj različnih kroničnih bolezni, kot so sladkorna 
bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, bolezni jeter in ledvic ter nekatere oblike raka, z 
eno besedo poimenujemo metabolični sindrom (Terry, Huang, Ball in Franks, 2007). 

Mehanizmi metaboličnega sindroma niso v celoti odvisni le od dednosti, odvisni so 
tudi od nezdravega načina življenja, med drugim od telesne nedejavnosti, 
neustreznega in čezmernega prehranjevanja in pri odraslih tudi od kajenja. Začetni 
znaki in napovedovanje metaboličnega sindroma se kažejo že v otroštvu in 
mladostništvu. Vemo namreč, da se način življenja, ki se bo kazal v odraslosti, začne 
oblikovati že v otroštvu z oblikovanjem različnih življenjskih navad, kot so način 
prehranjevanja, organizacija dela in prostega časa, športna/gibalna dejavnost, odnos 
do kajenja, pitja alkohola in poseganja po drogah. Ukrepanje je zato nujno že v 
zgodnjih letih otrokovega življenja. Posebno pozornost je potrebno nameniti tistim 
otrokom, ki imajo večje tveganje za razvoj metaboličnega sindroma, tj. povečano 
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telesno težo, povišano raven holesterola in povišan krvni tlak. Problem je še bolj 
zaskrbljujoč, saj je bila ugotovljena močna povezanost med debelostjo in 
metaboličnim sindromom že v predpubertetnem obdobju. Znanstveniki za ta problem 
navajajo dve edini možni rešitvi. To sta ustrezna dieta in zadostna telesna aktivnost 
(Škof, 2010). 

Debelost pa ni nevarna le sama po sebi, temveč vodi tudi v številna druga 
bolezenska stanja. 

- Debelost in sladkorna bolezen: Številne študije kažejo jasno povezavo med 
debelostjo in sladkorno boleznijo. Tveganje za sladkorno bolezen je  
pri debelih ljudeh (ITM > 30) kar 40-krat večje kot pri ljudeh z normalno 
telesno težo (ITM < 22). Prav tako je pogostost sladkorne bolezni pri 
neaktivnih posameznikih kar dvakrat do štirikrat večja kot pri aktivnih.  

- Debelost in bolezni srca in ožilja: Močan dejavnik tveganja za razvoj bolezni 
srca in ožilja je le centralna debelost. Splošna debelost se je kot močan 
dejavnik pokazala le pri ljudeh z zelo povečanim ITM-jem. 

- Debelost in krvni tlak: Pogostost povišanega krvnega tlaka je višja pri ljudeh z 
višjim ITM-jem, in sicer kar 2,9-krat večja kot pri ljudeh z normalno telesno 
težo (Van Itallie, 1985). 

- Debelost in rak: Dokazan je vpliv abdominalne debelosti na večjo pojavnost 
hormonskih oblik raka. Pri ženskah to pomeni večje tveganje za razvoj raka 
ovarija, materničnega vratu in postmenopavznega raka na dojkah. Prav tako 
so našli povezavo s hormonskimi oblikami raka tudi pri moških (Maučec 
Zakotnik, 1998).  

- Debelost in umrljivost: Povečano tveganje za umrljivost je pripisano predvsem 
boleznim srca in ožilja, sladkorni bolezni in nekaterim vrstam raka, ki pa so 
neposredno povezane tudi z debelostjo (Škof, 2010). 

Pojavljajo se tudi druge težave povezane s prekomerno telesno težo in debelostjo. 
Pogosto so ti otroci višji po rasti in zgodaj vstopijo v puberteto, kar je lahko povod za 
zbadljivke sovrstnikov. Otroci, ki dozorijo prej, pogosto ohranijo odvečne maščobe 
tudi kasneje, ko že odrastejo (predvsem to velja za deklice). Pogosto ima veliko otrok 
težave s kostmi in bolečimi sklepi. Velikokrat prihaja do motenj v spalnih vzorcih, 
skupaj z apnejo v spanju (prekinitvijo dihanja), ki moti spanje. Apneja lahko zmanjša 
tudi raven kisika v krvi, kar obremenjuje srce in povečuje krvni tlak. Zaradi 
hormonskih neravnotežij imajo lahko deklice neredne menstruacije, kar kasneje v 
odrasli dobi lahko privede do težav z zanositvijo. Zelo pogosta težava otrok pri 
športnih aktivnostih pa je, zaradi hude zadihanosti, lovljenje sape (Gavin idr., 2007). 

 

2.1.5. Zmanjšanje telesne teže 
 

Če želimo shujšati, se moramo držati naslednjega enostavnega pravila: zmanjšanje 
energijske vrednosti zaužite hrane in povečanje telesne obremenitve. Paziti moramo, 
da zaužijemo le toliko hrane, kot jo lahko porabimo. Zdravo bomo hujšali, če bomo 
jedli manj živil s prazno energijo (tj. sladkor, hrana iz bele moke, masti in olja), uživati 
pa moramo več hrane z balastnimi snovmi (sveže sadje in zelenjava), živila iz celih 
žitnih zrn in stročnice. Potrebno se je odvaditi sladkega okusa, opustiti moramo 
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umetna sladila. Naučiti se moramo novih načinov priprave hrane in se predvsem 
izogniti cvrtju (Rakovec, Bizjak in Verhovec, 1999). 
Telesno težo lahko uspešno zmanjšamo na različne načine. V tem poglavju so 
predstavljeni trije načini: zmanjšanje energijskega vnosa, telesna dejavnost in 
kombinacija obeh. 
 

a. Zmanjšanje energijskega vnosa (diete) 

Večina ljudi in tudi otrok ter mladih skuša problem s prekomerno telesno težo rešiti z 
dietami, ki pa so običajno vse prej kot uspešne.  

V mednarodni raziskavi HBSC v povezavi z zdravjem slovenskih mladostnikov v 
šolskem obdobju iz leta 2014 je bilo ugotovljeno, da je kar 13,1 % mladostnikov na 
dieti, s starostjo pa ti odstotki le naraščajo (Jeriček Klanšček idr., 2015). 

Učinki diet so zelo hitro vidni, dolgoročni učinki pa so precej manjši. Tisti, ki se 
odločijo za zmanjšanje telesne teže z dietami, ki so energijsko omejujoče, pripravljajo 
teren za obdobje po končanem hujšanju. Torej dieta ni le neučinkovita, temveč lahko 
tudi pospešuje pridobivanje telesne teže (Fox, 2004). Po končanem hujšanju bo vnos 
hrane spet tak kot je bil pred hujšanjem ali pa še večji. S tem se telesna teža le še 
povečuje in ne znižuje, kot bi si želeli. 

Diete, ki se jih poslužujejo mladi, so zelo različne. Zbrali smo nekaj najpomembnejših 
priporočil za pripravo ustrezne diete za mlade v boju s prekomerno telesno težo: 

- obroki naj bodo enakomerno razporejeni tekom celega dneva, 
- potrebno se je izogibati vključevanju visokokaloričnih živil (enostavni sladkorji 

in maščobe), 
- vključuje naj se veliko sadja in zelenjave, 
- med dieto je potrebno spiti veliko količino vode ali druge nesladkane pijače, 
- med dieto je potrebno biti športno aktiven (Uršič-Bratina, 2003). 

 
Pomembno je ustrezno načrtovati obroke. Veliko staršev ali otrok pri tem dela 
napako in v svoje jedilnike vključuje nezdrave prigrizke in hrano, katere kaloričnosti 
ne poznajo (Škof, 2010). 

Nepravilno izvajanje diet in nezadovoljstvo s telesno težo lahko pripeljeta do 
anoreksije (strah pred debelostjo) in bulimije (motnja v življenju mladostnika, za 
katero je značilno izmenjavanje obdobja prenajedanja in obdobja jemanja odvajal ali 
bruhanja in s tem zmanjševanja lastne telesne teže) (Škof, 2010). 

Če želimo, da bi bili učinki diete vidni in se nam problemi s prekomerno telesno težo 
ne bi vrnili, ima po končani dieti veliko vlogo telesna aktivnost, ki je še bolj potrebna 
kot v času samega hujšanja s pomočjo diet. Za ohranjanje zdravja se priporoča 30 
minut aktivnosti na dan večino dni v tednu, za ohranjanje telesne teže pa je potrebnih 
80 minut telesne dejavnosti srednje intenzivnosti vsak dan (Dietz, 2004). 

S prekomerno telesno težo pri otrocih lahko povežemo tudi socialno-ekonomski 
status družine. Raziskave v Sloveniji kažejo, da otroci, ki prihajajo iz socialno 
šibkejših družin, manj pogosto jedo sadje in zelenjavo. Raziskovalci v povezavi s 
slabšimi vzorci prehranjevanja povezujejo socialne neenakosti zaradi pomanjkanja 
izobrazbe, znanja, ozaveščenosti ter ekonomske šibkosti, kar vodi do težje 
dostopnosti nekaterih živil. V prekomerno in nezdravo prehranjevanje pa vodi tudi 
stres (Buzeti idr., 2011). 
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b. Telesna dejavnost 

Druga možnost, kako ohranjati telesno težo, je tudi povečevanje energijske porabe. 
Raziskave kažejo, da ima redna telesna aktivnost izjemno pozitivne učinke na otroke 
in mladostnike, tudi na tiste s povišano telesno težo. Ključnega pomena je pri boju s 
prekomerno telesno težo, kot tudi kasneje pri ohranitvi primerne telesne teže. 
Telesna aktivnost vpliva tudi na dobro razpoloženje, zmanjšuje apetit, ščiti mišično in 
kostno tkivo, uravnava krvni tlak, zmanjšuje vrednost inzulina v krvi … Kljub temu je 
potrebno poudariti, da sama telesna aktivnost ne more zagotoviti velikega 
zmanjšanja telesne teže (Škof, 2010). 

Škof (2010) navaja primer in pravi: »Če želi 80 kg težka mladostnica zmanjšati 
telesno težo na primernih 55 kg, mora pokuriti 25 kg maščobnega tkiva. Vsak gram 
maščobe vsebuje 29 kJ energije, kar pomeni, da mora mladenka pokuriti 725 MJ 
energije (172.000 kcal). Počasen tek poveča energijsko porabo na okrog 45 KJ/min. 
Za želeno zmanjšanje telesne teže bi morala preteči 2900 km. Če to količino 
razporedimo prek enega leta, bo njena dnevna naloga 8 km teka (56 km na teden). 
Povsem nerealno!« (str. 88).  

V številnih študijah je bilo ugotovljeno, da ima telesna dejavnost omejen obseg 
izgube kilogramov (Dietz, 2004). Športna vadba pa sicer znatno vpliva na 
preoblikovanje oz. izboljšanje sestave telesa (Škof, 2010). 

c. Kombinacija športne dejavnosti s prehransko dieto 

Najboljši in najbolj zdrav način za izgubo prekomerne telesne teže je kombinacija 
redne telesne aktivnosti z zmanjšanim kalorijskim vnosom. Kot pravita R. Pandel 
Mikuš in A. Kvas (2007) ni dovolj le zdrava prehrana, temveč je za zdravo življenje 
potrebna tudi zadostna količina gibanja, saj le z dovolj redne telesne aktivnosti lahko 
uravnotežimo vnos in porabo energije ter tako preprečimo razvoj debelosti in drugih 
bolezni, povezanih s prehrano. Poudarja se pomen sadja in zelenjave ter zadostna 
količina tekočine, predvsem vode. S tem se v popolnosti strinjamo in dodajamo, da je 
za zdravo življenje potrebno spremeniti cel življenjski slog, o čemer bomo več 
povedali v enem izmed naslednjih poglavij. 
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2.2. INDEKS TELESNE MASE 
 

2.2.1. Splošno o ITM 
 

Mera za izražanje prekomerne prehranjenosti pri odraslih je BMI (body mass index) 
oz. ITM (indeks telesne mase), ki je definirana kot masa posameznika v kilogramih, 
deljena s kvadratom njegove višine v metrih (kg/m2) (WHO, 2018). 

ITM dobro določa telesno sestavo, ima pa tudi slabost oz. pomanjkljivost, saj glede 
na indeks ne moremo določiti ali ima morda posameznik dobro razvito skeletno 
mišičje in ima hkrati le malo telesnega maščevja. Tudi take osebe lahko zatorej 
umestimo med ljudi s povišano telesno težo zgolj zaradi napačnega ITM-ja (Zerbo-
Šporin, 2002). 

Vrednotenje ITM-ja se med odraslimi in otroci ter mladostniki razlikuje. Potrebno je 
upoštevati tudi spreminjanje standardne porazdelitve ITM-ja s spolom, starostjo in 
etično pripadnostjo (Stopar Obreza, 2016). 

Tabela 1: Stanje prehranjenosti pri odraslih glede na ITM (WHO, 2009) 

STANJE ITM (kg/m2) TVEGANJE 

Podhranjenost ≤ 18,5 Majhno (tveganje za 
druge klinične težave) 

Normalna prehranjenost 18,6 – 24,9 Povprečno 

Čezmerna prehranjenost 

Povečana telesna teža 25,0 – 29,9 Povečano 

Debelost I. stopnje 30,0 – 34,9 Zmerno 

Debelost II. stopnje 35,0 – 39,9 Veliko 

Debelost III. stopnje ≥ 40,0 Zelo veliko 

 

2.2.2. ITM pri otrocih 
 

Tako kot je merjenje ITM-ja lahko problematično pri odraslih, enako velja tudi za 
otroke. Pri ITM-ju namreč ne gre neposredno za merjenje količine maščobe, saj so 
mišice bistveno težje kot maščoba, zato imajo zelo mišičasti otroci lahko visoke 
vrednosti ITM-ja tudi v primeru, da imajo v telesu povsem zdrav delež maščob. Tudi 
če imajo otroci ustrezen ITM, ne moremo trditi, da se ne morejo zrediti. Zredijo se 
lahko zaradi premajhne telesne dejavnosti, prehrane, bogate z maščobami in 
sladkorjem ter podedovanih težav s telesno težo. Predvsem v puberteti se lahko 
vrednost ITM-ja precej dvigne, a se je za kakršnokoli ukrepanje potrebno prej 
posvetovati z zdravnikom. Tudi če so vrednosti prenizke (razen v primeru 
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bolezenskega stanja kot sta bulimija in anoreksija), je potrebno vztrajati v gibanju in 
vsakodnevnih dejavnostih (Gavin idr., 2007). 

Za otroke in mladino se uporabljajo drugačne vrednosti, saj se s starostjo nenehno 
spreminjajo, zato zgornja tabela za ugotavljanje vrednosti ITM-ja pri otrocih ni 
primerna. 

Tabela 2: Mednarodna merila za ugotavljanje prekomerne telesne teže in 
zamaščenosti glede na spol (Cole, Bellizzi, Flegal in Dietz, 2000) 

 Indeks telesne mase 25 kg/m2 Indeks telesne mase 30 
kg/m2 

Starost Moški Ženske Moški  Ženske 

2 18.41 18.02 20.09 19.81 

2.5 18.13 17.76 19.80 19.55 

3 17.89 17.56 19.57 19.36 

3.5 17.69 17.40 19.39 19.23 

4 17.55 17.28 19.29 19.15 

4.5 17.47 17.19 19.26 19.12 

5 17.42 17.15 19.30 19.17 

5.5 17.45 17.20 19.47 19.34 

6 17.55 17.34 19.78 19.65 

6.5 17.71 17.53 20.23 20.08 

7 17.92 17.75 20.63 20.51 

7.5 18.16 18.03 21.09 21.01 

8 18.44 18.35 21.60 21.57 

8.5 18.76 18.69 22.17 22.18 

9 19.10 19.07 22.77 22.81 

9.5 19.46 19.45 23.39 23.46 

10 19.84 19.86 24.00 24.11 

10.5 20.20 20.29 24.57 24.77 

11 20.55 20.74 25.10 25.42 

11.5 20.89 21.20 25.58 26.05 

12 21.22 21.68 26.02 26.67 

12.5 21.56 22.14 26.43 27.24 

13 21.91 22.58 26.84 27.76 
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13.5 22.27 22.98 27.25 28.20 

14 22.62 23.34 27.63 28.57 

14.5 22.96 23.66 27.98 28.87 

15 23.29 23.94 28.30 29.11 

15.5 23.60 24.17 28.60 29.29 

16 23.90 24.37 28.88 29.43 

16.5 24.19 24.54 29.14 29.56 

17 24.46 24.70 29.41 29.69 

17.5 24.73 24.85 29.70 29.84 

18 25 25 30 30 

 

Tabela 3: Izračun normalne telesne teže in določitev meje podhranjenosti (za potrebe 
raziskave) 

 
Ker smo v raziskavi želeli ugotoviti tudi, koliko učencev in učenk je pod mejo 
normalne telesne teže, smo glede na znane vrednosti ITM izračunali spodnje meje za 
normalno telesno težo in dobili v tabeli navedene rezultate. 

Na podlagi izračunanega ITM-ja lahko otroke razvrstimo v štiri skupine: otroci s 
premajhno težo, zdravo težo, čezmerno težo/prekomerno telesno težo in otroke z 
debelostjo (Gavin idr., 2007). 
 

 

 

 

 

 

 

Starost  

(v letih) 

Normalna telesna 
teža 

Prekomerna 
telesna teža 

Debelost 

 

Fantje 

 

dekleta 

 

fantje 

 

dekleta 

 

fantje 

 

dekleta 

9 15,50 15,33 19.10 19.07 22.77 22.81 

10 15,68 15,61 19.84 19.86 24.00 24.11 
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2.3. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 
 

Sodoben življenjski slog ima vse značilnosti nezdravega življenja. Količina gibanja 
ljudi upada, kar predstavlja za medicino veliko skrb. Pri telesno manj aktivnih ljudeh 
so pogoste tudi druge oblike nezdravega življenjskega sloga, kot sta nezdrava 
prehrana in uporaba drog (kajenje, prekomerno uživanje alkohola) (Maučec Zakotnik, 
2000). Prav zaradi teh razlogov je potrebno danes vložiti veliko truda in otrokom 
predstaviti zdrav življenjski slog, ki ga bodo potem lahko živeli vse svoje življenje. 

Življenjski slog različni avtorji opisujejo drugače. Nekateri bi ga opisali kot način 
življenja. Ta definicija se je sčasoma nadgrajevala in Elliott (1993) je dejal, da je 
življenjski slog značilen način življenja, ki ga določa skupina izrazitih vzorčnih vedenj, 
ki se pri posamezniku pojavljajo v nekem določenem časovnem obdobju. Glede na 
to, življenjski slog vključuje tako zdravju naklonjena kot škodljiva vedenja. 

Brettschneider (2004) je mnenja, da življenjski slog sestavljajo tri komponente: 
prehrana, sedenje in telesna aktivnost. 

Turk (1998) za zdrav življenjski slog pravi: »Zdrav življenjski slog izključuje škodljive 
navade, npr. kajenje in čezmerno uživanje hrane, še zlasti takšne, ki nima ustrezne 
sestave. Zdrav življenjski slog tudi usmerja k telesni dejavnosti, k hoji, teku, 
planinarjenju, kolesarjenju, plavanju, teku na smučeh itd. Ljudi nauči uporabljati 
stopnice namesto dvigala, noge in kolo namesto avta in jih spodbuja k spoznavanju 
užitka večerne utrujenosti. Ob takem življenju je manj potrebe po kajenju, manj 
notranjih napetosti in stresov. Tudi pretirana zaskrbljenost, kako uresničiti previsoko 
si zastavljene cilje, se bo po lepem, v potu svojega obraza opravljenem izletu, v 
precejšnji meri razblinila. K zdravemu življenjskemu slogu sodi tudi skrb za ustrezno 
telesno težo. Od mladih let osvojen in v pozne dni dograjevan zdrav življenjski slog 
lahko ohranja svežino telesa in duha v pozna leta« (str. 29). 

Zdrav življenjski slog je širok pojem, ki zajema človeka kot celoto, saj vključuje gibalni 
oz. telesni razvoj, pa tudi intelektualni, čustveni in socialni razvoj. »Gibalna dejavnost 
omogoča sprostitev, obvladovanje stresa, tesnobe in potrtosti, spodbuja gradnjo 
samospoštovanja in pozitivne samopodobe ter pomaga pri socializaciji in oblikovanju 
dejavnega odnosa do samega sebe in sveta« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 14). 
Včasih je bilo gibalne aktivnosti več kot jo je danes, saj informacijska tehnologija 
spremlja človeka tako rekoč na vsakem koraku. 

Življenjski slog se razvija vse življenje. Razvijati se začne v primarni družini. 
Najpomembnejši in prvi pri tem so starši. Ključno vlogo pa pri učenju predstavlja 
način vzgoje, pasiven ali aktiven. Pri slednjem otrok sam odkriva, starši pa ga le 
usmerjajo (Videmšek in Pišot, 2007). Gibalna dejavnost je najpomembnejša pri 
oblikovanju otrokovega zdravega življenjskega sloga.  

Kasneje ima pomembno vlogo pri oblikovanju otrokovega zdravega življenjskega 
sloga šola in z njo učitelj. V Učnem načrtu za šport (2011) je zapisan splošni cilj, ki ga 
je potrebno izvajati tekom celotnega osnovnošolskega programa in pravi, da je 
potrebno učencem približati zdrav način življenja. Pri tem gre za ustrezno kondicijsko 
pripravljenost, telesno nego, zdravo prehrano, razbremenitev in sprostitev, 
ravnovesje med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, odpornost proti 
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boleznim, sposobnost prenašanja naporov in nevtralizacija negativnih učinkov 
sodobnega življenja.   

Škof (2010) pravi, da šolska športna vzgoja prevzema osrednjo nalogo v boju za 
ozaveščanje o zdravem načinu življenja in skrbi za razvoj telesne pripravljenosti, saj 
neaktivnost in slabe prehranjevalne navade ter način življenja vodijo do raznih srčno-
žilnih obolenj, ki pa lahko privedejo tudi do prezgodnje smrti. Športna vzgoja mora biti 
naravnana tudi k spodbujanju športne in telesne aktivnosti v prostem času, kar je še 
posebej pomembno za življenjski stil, ki ga bo posameznik živel. Dokazano je bilo, da 
imajo odrasli, ki v obdobju otroštva in mladostništva niso bili dovolj telesno aktivni in 
niso skrbeli za svoje zdravje, veliko večje možnosti za zdravstvene težave.  

Zelo pomembno vlogo pri oblikovanju odnosa učencev do športa ima učitelj, ki lahko 
športno dejavnost učencem zelo približa ali pa tudi odtuji. Učiteljev pristop je odvisen 
od več dejavnikov, med drugim od njegovih znanj in izkušenj, občutkov in 
osebnostnih lastnosti. 

Vzgoja za zdrav življenjski slog poudarja tudi ljubezen do narave. Priporočljivo je, da 
bi se čim večji delež programa športne vzgoje izvajal zunaj. V aktivnostih zunaj ne 
gre le za golo aktivnost, temveč ob tem tudi občudujemo naše gore, reke, gozdove in 
tako napolnimo tudi našo dušo z nečim lepim. Otrokom je potrebno že v zgodnjem 
otroštvu približati lepote narave, saj jih bodo le tako cenili in spoštovali tudi v 
odraslosti in pri tem ima najpomembnejšo vlogo prav pedagog (Škof, 2010). 

Spremembe je precej lažje uveljaviti pri otrocih, pri katerih se vzorci še lahko 
spreminjajo. Veliko poudarka je zato potrebno nameniti ozaveščanju o zdravem 
življenjskem slogu že v zgodnjih letih. Zaradi teh potreb je nastal program Zdrav 
življenjski slog, ki ga izvajajo tudi v precej osnovnih šolah. 

Program je delno financiran s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada 
ter s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Program je namenjen 
osnovnošolskim otrokom, ki niso vključeni v programe, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport. Izvaja se v sklopu podaljšanega bivanja, 2 uri tedensko, v šolski 
telovadnici in drugih šolskih športnih površinah, lahko pa tudi v javnih športnih 
objektih in v naravnem okolju. Program je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih 
sposobnosti in spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Namen projekta je dodatno 
spodbuditi otroke k športni aktivnosti, jim zagotoviti 5 ur športne vzgoje tedensko, 
odpraviti negativne posledice sedečega življenjskega sloga, spodbuditi k oblikovanju 
zdravega življenjskega sloga, zagotoviti priporočeno vsakodnevno vadbo, čim širši 
razvoj gibalnega potenciala otrok in v program aktivno vključiti med 20 in 30 odstotki 
otrok (Zavod za šport RS Planica, 2010). 

V svetovnem merilu se izvaja program CINDI (Countrywide Integrated 
Noncommunicable Diseases Intervention Programme). To je program Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO) za promocijo zdravega življenjskega sloga in 
preprečevanje dejavnikov tveganja za kronične bolezni, med drugim tudi debelost. 
Bolezni, ki so pogojene z nezdravim načinom življenja, dandanes predstavljajo 
največje breme državnim blagajnam. Program se izvaja v 28 državah Evrope in v 
Kanadi, razširjen pa je tudi v državah Severne, Srednje in Južne Amerike pod 
imenom Karmen. Program preko ministrstev, medijev in v sodelovanju z različnimi 
partnerji spodbuja zdravo okolje in v preventivo usmerjeno zdravstveno varstvo. 
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Glede na raziskavi CINDI, izvedeni v letih 1990/1991 in 1996/1997, je tudi v Sloveniji 
narasel in še narašča trend povečanja dejavnikov tveganja za kronične bolezni in 
nezdravega življenjskega sloga. Ugotovljeno je bilo, da je le 33 odstotkov 
udeležencev v raziskavi tako telesno aktivnih, da koristijo svojemu zdravju, kar 25 
odstotkov pa je takih, ki zaradi svojega premajhnega gibanja resno škodujejo 
svojemu zdravju. Zaskrbljujoče je, da so prav tako slabe tudi prehranske navade 
Slovencev, saj pojemo kar za tretjino preveč maščob, premalo pa pojemo sadja in 
zelenjave ter vlaknin. Posledica premajhne telesne aktivnosti in slabe prehrane pa je 
visok ITM, saj je kar 40 odstotkov odraslih prekomerno hranjenih, 21 odstotkov pa 
celo predebelih. Ključnega pomena glede na rezultate je sprememba življenjskega 
sloga odraslih (Maučec Zakotnik, 2010). 

H. Jeriček Klanšček idr. (2015) so v mednarodni raziskavi ugotovili, da je življenjski 
slog mladih vse prej kot spodbuden. Več kot polovica otrok in mladostnikov ne 
zajtrkuje. Le 39,4 % jih dnevno je sadje, medtem ko je za zelenjavo odstotek še nižji, 
in sicer 26,9 %. Zelo nespodbudna sta tudi podatka, da 24,3 % mladostnikov vsak 
dan pije sladkane pijače in kar 36,3 % mladostnikov vsak dan pije različne energijske 
pijače. Zelo visok je tudi odstotek otrok in mladostnikov, ki več kot štiri ure prostega 
časa dnevno presedi (18,2 %), od tega jih kar 52,6 % gleda televizijo vsaj dve uri ali 
več na dan. Kar 27,8 % jih dve uri ali več igra igrice na računalniku ali drugih 
elektronskih napravah. 

 

2.3.1. Kako spremeniti nezdrav življenjski slog v zdravega? 
 

Starši se dandanes zavedajo, kako pomembno je redno športno udejstvovanje. V 
prednosti so predvsem tisti starši, ki so ustrezna znanja in vedenja s področja 
gibalnega/športnega udejstvovanja pridobili že v svojem otroštvu ali mladosti. Ker pa 
je precej tudi takih, ki teh navad nimajo, bi bilo potrebno, da bi bili družbena in 
državna skrb usmerjeni v animacijo in ozaveščanje gibalno/športno neaktivnega 
prebivalstva (Berčič, 2004). 

Z rednim gibalnim/športnim udejstvovanjem je možno učinkovati na telesno maso 
otrok in mladostnikov, saj z ustreznim in primernim doziranjem športne aktivnosti 
lahko vplivamo na odstotek maščobe v telesu otrok in mladostnikov. Količina maščob 
je namreč nižja pri gibalno/športno aktivnih, to pa se kaže tudi v nižjem ITM-ju. 
Nasprotno lahko privede do debelosti, ki je v času otroštva in mladostništva 
največkrat posledica neustreznega prehranjevanja in premalo gibanja in športnih 
aktivnosti. Ti življenjski vzorci pa se kasneje prenesejo tudi v odraslost, kar pa je 
veliko težje izkoreniniti. (Berčič, 2004) 

V kolikor ima otrok prekomerno telesno težo, je najučinkovitejša rešitev sprememba 
življenjskega sloga. Najpomembnejši pri vpeljevanju vseh sprememb je zgled 
staršev. 
 

a. Dober zgled 
Za malico tudi starši jejte sadje in zelenjavo ter objasnite, zakaj je to boljše od 
čokolade. Skupaj z otroki se udeležite telovadbe ali pa pojdite preprosto na sprehod. 
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b. Začnite, ko so otroci še majhni 
Najlažje je začeti uvajati zdrav življenjski slog že takoj na začetku, ne kasneje, ko ima 
otrok že težave s prekomerno telesno težo. 
 

c. Dejavnosti se udeležujte skupaj 
Gibanje naj pride v družinsko navado. Koristi od športnih aktivnosti imajo poleg otrok 
tudi odrasli. 
 

d.  Kuhajte skupaj 
Že mlajši otroci lahko pomagajo pri kuhanju, učijo se lahko merskih enot, opazujejo 
kemijo med kuhanjem, starejši pa predlagajo jedi, ki jih imajo radi. To otroke 
spodbudi, da bodo tudi sami pripravljali zdravo hrano. 
 

e. Jejte skupaj 
Zelo pomembno je, da dajemo otrokom pravo sporočilo prehranjevanja. Na 
prehranjevanje lahko gledamo tudi kot na družaben dogodek, čas za pogovor (Gavin 
idr., 2007). 
 
Za spremembo nezdravega življenjskega sloga v zdravega je torej potrebna aktivna 
vključitev vseh družinskih članov. Te spremembe pa so lahko nadvse prijetne in v 
vsakdan družine prinesejo nekaj novega in s tem tudi nekaj pozitivne energije. Otroci 
bodo v druženju z vami uživali, hkrati pa počeli nekaj koristnega za svoje zdravje. 
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2.4. POMEN GIBANJA 
 

Gibalna/športna aktivnost je pomemben regulator telesne mase. Z različnimi 
raziskavami je bilo ugotovljeno, da je redna telesna aktivnost pri obeh spolih, tako 
deklicah kot dečkih, povezana z manjšim odstotkom maščob v skupni sestavi telesa. 
Razlike med odstotkom maščob v primerjavi neaktivnih z aktivnimi pa so večje med 
deklicami kot med dečki (Pišot in Završnik, 2005). 

Tako starši kot tudi učitelji se morajo zavedati, kako pomembna naložba za otroka je 
gibalna/športna aktivnost. Kasneje je to pomanjkanje nemogoče oz. zelo težko 
nadoknaditi. Ker pa je družina otrokovo primarno okolje, bi moral prve spodbude 
dobiti prav v družini. Zgledovati bi se moral po staršu, ki je istega spola kot otrok. 
Zavedati se je treba, da skupna kolesarjenja, planinarjenja, obiski trim stez niso le 
igra z otrokom, temveč dolgoročna naložba v otrokovo zdravje. 

Prav tako veliko znanja o zdravem življenjskem slogu, načinu prehranjevanja in 
zadostnemu gibanju dajejo učitelji, ne le pri športu, temveč pri vseh šolskih 
predmetih. 

Pri vsem tem pa je najpomembnejše sodelovanje šole in družine, saj le tako lahko s 
skupnimi močmi vzgojijo zdravega odraslega posameznika, ki se bo zdravo 
prehranjeval in zadosti gibal, ne pa se posluževal raznih zdravil in hitrih diet 
(Štemberger, 2004). 

Redno gibanje in udejstvovanje s športom v družini pomembno vpliva na otrokov 
zdrav življenjski slog v odraslosti, kar pripelje do zdravega in s športom obogatenega 
življenja. 

Kljub temu, da je pri otrocih težje iskati povezave med učinki redne gibalne dejavnosti 
in zdravjem, so nekateri učinki vseeno nesporni. Na osnovi spoznanj in več raziskav 
jih lahko strnemo v 5 sklopov: 

- 1. sklop: učinki na nekatere razsežnosti telesne zgradbe (preventiva pred 
debelostjo, zmanjšanje maščevja, spodbuda za razvoj okostja, naraščanje 
mišične moči in kostne trdnosti, preventiva pred poškodbami lokomotornega 
sistema), 

- 2. sklop: učinki na izboljšanje kardiorespiratorne pripravljenosti, uravnavanje 
krvnega tlaka, zvišanje HDL holesterola, znižanje LDL holesterola, znižanje 
koncentracije trigliceridov in zmanjšano tveganje za pojav sladkorne bolezni 
tipa 2, 

- 3. sklop: učinki na psihično zdravje (preventivno delovanje proti depresiji, 
anksioznosti in stresu ter spodbujanje razvoja samospoštovanja in 
samopodobe),  

- 4. sklop: učinki na krepitev imunskega sistema, 
- 5. sklop: učinki na izboljšanje agilnosti in funkcionalne neodvisnosti (Dwyer, 

Sallis, Blizzard, Layarus in Dean, 2001). 
 
Poleg vsega naštetega pa imajo gibalno dejavni učenci v povprečju boljše učne 
sposobnosti oz. dosegajo boljše učne rezultate (Dwyer idr., 2001). 

V obdobju šolanja pogostost debelosti narašča. Debelost pa je neposredno 
povezana s telesno aktivnostjo oz. neaktivnostjo. Otroci s prekomerno telesno težo 
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se za razliko od otrok z normalno telesno težo redkeje vključujejo v šolske in 
izvenšolske ter druge športne aktivnosti (Pišot in Završnik, 2005). 

Gibalna dejavnost zahteva primerno intenziteto, trajanje, pogostost in obliko. Cavill, 
Biddle in Sallis (2001) navajajo priporočila, ki pravijo, da se priporoča vsakodnevna 
gibalna dejavnost, ki naj traja vsaj eno uro in pri tem dosega zmerno stopnjo 
aktivnosti. Poleg tega dvakrat tedensko priporočajo tudi aktivnost, ki naj bo 
namenjena ohranjanju in izboljšanju moči in vzdržljivosti. 
 
Potrebno je vedeti, da ima gibalna/športna aktivnost zdravstveno preventivni pomen 
le takrat, ko se z njo ukvarjamo tekom celega našega življenja. Prav vsi vključeni v 
proces vzgoje in izobraževanja, pa imamo v procesu vzgoje veliko in pomembno 
vlogo. Otrokom moramo znati na razumljiv način dopovedati, da so oni tisti glavni, ki 
lahko pripomorejo k lastnemu zdravju. Otroke moramo primerno motivirati, pokazati 
pomen zdravja, predvsem pa moramo začeti upoštevati in živeti tisto, kar otroke 
učimo. Da bo otrok usvojil zdrav način življenja mu moramo biti zgled s svojim. 
Ponuditi mu moramo čim več pozitivnih spodbud, kar bo zagotavljalo bogato okolje in 
kvantiteto primernih vsebin. Predvsem pa je tu pomembna kvaliteta podanih vsebin, 
pri čemer je najpomembnejša kvaliteta procesa in ne toliko samega rezultata. 
Pomembni smo torej odrasli, ki s svojim zgledom predstavljamo določeno tradicijo v 
zvezi z gibalnim/športnim načinom življenja (Pišot in Završnik, 2005). 

Otrokom s prekomerno telesno težo se priporoča redna in intenzivna gibalna 
dejavnost v kombinaciji z ustreznim prehranjevalnim vzorcem in ustreznimi ukrepi 
zmanjšanja količine vnesene energije. Poleg tega pa je potrebno biti pri tem še kako 
pazljiv, saj otroci kljub vsemu potrebujejo dovolj energije za ustrezno rast in razvoj, 
prav tako pa se zaradi sprememb lahko pojavi tveganje za razvoj bolezni motenj 
hranjenja (Planinšec in Pišot, 2004). 
 
V večini imajo otroci šport radi. Še posebno jim je všeč, če se z njim ukvarjajo znotraj 
družine. Ravno zato bi bilo potrebno še več truda vložiti v ustvarjaje športnih in 
rekreativnih programov, ki so koristni in prijazni do družin in bi jih lahko družine 
sprejele za svoje. 

V času, kjer otroci ogromno časa presedijo in v družbi, ki je vse bolj potrošniško 
usmerjena, zamira otrokova osnovna potreba po gibanju, ki jo nadomešča z drugimi 
dražljaji iz okolja, ki pa ne prinašajo investicije v otrokovo zdravje tudi v prihodnosti. 
Primanjkljaj gibanja se pozna na otrokovem psihosomatskem razvoju (Štemberger, 
2004). 

Starši danes od svojih otrok želijo, da bi že takoj z vstopom v šolo pričeli obiskovati 
kar se da veliko interesnih dejavnosti. Namesto da bi se otrok po pouku sprostil, 
prosti čas namenil igri, počne stvari, za katere starši mislijo, da so koristne. Vendar je 
temu le nasprotno. Otroci to doživljajo kot stres, kar lahko privede do različnih 
zdravstvenih težav, kot so bolečine v želodcu, glavoboli, povišan krvni pritisk … Tisti 
otroci, ki jim starši omogočijo igro, se bodo običajno igrali zunaj na prostem, pri tem 
se bodo sprostili in naredili nekaj koristnega tudi za svoje zdravje. 

Ker gibalne aktivnosti v večini primerov potekajo zunaj, otrok na ta način pridobiva 
odpornost, ki jo potrebuje, če želi dobro prenesti okoli 40⁰C temperaturne razlike v 
Sloveniji brez kakšnih hujših bolezni. Z gibanjem se otrok lahko izogne tudi možnim 
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okvaram gibalnega aparata zaradi načina življenja (npr. pretežke torbe), saj gibanje 
krepi mišice in kosti. 

Ena izmed težav, ki jo lahko prinese premalo gibanja, pa je tudi debelost. V 
kombinaciji s preveč in slabo hrano jo prinese še hitreje. Potrebno je povedati tudi, da 
predvsem v obdobju odraščanja, debelost poleg vseh zdravstvenih težav privede tudi 
do nizke samopodobe otroka. Potrebno je, da zdravo prehrano in gibanje ozavestimo 
že malim otrokom. 

Zaradi vseh nalog in pričakovanj, ki jim jih zadajo starši in tudi zaradi kvalitetnejšega 
igranja, morajo biti otroci precej vzdržljivi. Otrok mora imeti zato dobro razvit srčno-
žilni in dihalni sistem. Za razvoj vzdržljivosti lahko poleg šole poskrbijo tudi starši 
sami z izleti.  

Najpomembnejše je, da otroci, ki se od malega ukvarjajo s športom, s tem nadaljujejo 
tudi v mladosti. Posledično se jim zato ni potrebno dokazovati na nezdrave ali celo 
škodljive načine (alkohol, droge, kajenje …) (Štemberger, 2004). 

Raziskovalni problem bo temeljil na ugotavljanju odnosa učencev do predmeta šport 
glede na indeks telesne mase. Primerjali bomo odgovore učencev z normalno 
telesno težo in učencev s prekomerno telesno težo in debelostjo. Zanimalo nas bo, 
ali je predmet šport med učenci priljubljen, kaj jim je najmanj in kaj najbolj všeč, kaj bi 
spremenili, kako se med predmetom šport počutijo, kako pogosto se s svojo družino 
ukvarjajo s športom in katerim ter kateri športi so jim najbolj všeč. 
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3. CILJI RAZISKAVE 
 

Glede na problematiko smo si postavili naslednje cilje: 

C1: Ugotoviti, ali je učencem s prekomerno telesno težo in debelostjo predmet šport 
všeč. 

C2: Ugotoviti, kaj bi učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo pri predmetu 
šport najraje počeli. 

C3: Ugotoviti, ali se pri učencih s prekomerno telesno težo in debelostjo pojavljajo 
negativna občutja med poukom pri predmetu šport in ali se razlikujejo od občutij 
učencev z normalno telesno težo 

C4: Ugotoviti, ali se učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo z družino 
ukvarjajo s športom. 

C5: Ugotoviti, ali so učencem s prekomerno telesno težo in debelostjo všeč različni 
športi. 
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4. HIPOTEZE RAZISKAVE 
 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

H1: Učencem s prekomerno telesno težo in debelostjo predmet šport ni všeč. 

H2: Učenci s prekomerno težo in debelostjo bi se pri predmetu šport najraje igrali 
različne elementarne igre. 

H3: Pri učencih s prekomerno telesno težo in debelostjo se pojavljajo negativna 
občutja med poukom pri predmetu šport. 

H4: Učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo se z družino s športom ne 
ukvarjajo ali pa se ukvarjajo občasno. 

H5: Učencem s prekomerno telesno težo in debelostjo tek, hoja v hribe, plavanje in 
ples niso všeč. 
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5. METODE DELA 
 

V raziskavi smo uporabili kvantitativno raziskovanje, metoda pa je bila kavzalno-
eksperimentalna.  

 

5.1. VZOREC MERJENCEV 
 

V vzorec merjencev je bilo vključenih 164 učencev 4. in 5. razredov OŠ Jakoba 
Aljaža Kranj in OŠ Šturje Ajdovščina s PŠ Budanje. Anketiranje učencev je potekalo 
po predhodnem dogovoru z ravnateljema osnovnih šol in pridobljenih soglasjih 
staršev. Izpolnjevanje anket je bilo prostovoljno in anonimno. V spodnjih tabelah so 
rezultati prikazani s številom vrednosti (f) in odstotkom vrednosti (f %). 

Tabela 4: Prikaz sodelujočih učencev glede na šolo 

Šola f f % 

PŠ Budanje 17 10,37 

OŠ Šturje Ajdovščina 46 28,05 

OŠ Jakoba Aljaža Kranj 101 61,59 

Skupaj 164 100,00 

 

Tabela 5: Prikaz sodelujočih učencev glede na razred 

Razred f f % 

4. razred 91 55,49 

5. razred 73 44,51 

Skupaj 164 100,00 

 

Tabela 6: Prikaz sodelujočih učencev glede na spol 

Spol f f % 

Ženski 82 50,00 

Moški 82 50,00 

Skupaj 164 100,00 
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Tabela 7: Prikaz sodelujočih učencev glede na ITM 

ITM f f % 

Normalno hranjeni 129 78,66 

Prekomerno težki 26 15,85 

Debeli 9 5,49 

Skupaj 164 100,00 

 

Anketirane učence smo razdelili v dve skupini. V prvi skupini so učenci, ki so 
normalno hranjeni, v drugi pa prekomerno težki in debeli. Podatke smo analizirali po 
celotni množici anketiranih učencev in po posameznih skupinah učencev. 

 

5.2. VZOREC SPREMENLJIVK 
 

Za namen raziskave smo izdelali vprašalnik, ki je vseboval 7 vprašanj, 3 vprašanja so 
bila zaprtega tipa, 3 vprašanja odprtega in 1 vprašanje polodprtega tipa. Vzorec je bil 
namenski. 

Spremenljivke v vprašalniku so bile: 

- razred,  
- priljubljenost predmeta šport, 
- najljubša dejavnost pri predmetu šport, 
- najmanj priljubljena dejavnost pri predmetu šport, 
- spremembe pri predmetu šport, 
- počutje pri predmetu šport, 
- pogostost ukvarjanja s športom, 
- ocene športov. 
 

 
5.3. ORGANIZACIJA MERITEV 

 

Anketiranje učencev je potekalo v mesecu aprilu 2017. Podatke smo zbrali s pomočjo 
vprašalnika. Učenci so vprašalnike dobili v natisnjeni obliki, le ti pa so bili tudi šifrirani 
z ustrezno šifro. Za učence so bili vprašalniki navidezno anonimni. Šifrirani, a hkrati 
anonimni, so bili zaradi iskrenosti učencev in jasnejšega vpogleda v občutja učencev 
pri predmetu šport. Učenci so vprašalnike reševali med poukom. Pred anketiranjem 
smo se za sodelovanje dogovorili z ravnateljem oz. ravnateljico šole. 

Podatke o ITM-ju smo pridobili iz športno-vzgojnih kartonov učencev, zato meritev ni 
bilo potrebno ponovno izvajati. 
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5.4. METODE OBDELOVANJA PODATKOV 
 

Podatke, ki smo jih pridobili z vprašalniki, smo vnesli in obdelali s statističnim 
programom SPSS (Statistical Package for the Sciences). Ugotavljali smo statistično 
povezane razlike med ITM-jem in odnosom učencev do predmeta šport. Izračunavali 
smo absolutno in relativno frekvenco, aritmetično sredino, standardni odklon, najnižjo 
in najvišjo vrednost. Odprte odgovore smo analizirali vsebinsko, rezultate pa pokazali 
grafično, opisno ali v obliki strukturnih in frekvenčnih preglednic. Za ugotavljanje 
posamezni razlik med merjenci smo uporabili χ2 preizkus in t-test. 

Odgovore odprtega tipa smo analizirali in združili v kategorije in nato obdelali. 
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6.  REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

V tem poglavju bomo interpretirali odgovore, ki smo jih dobili s pomočjo vprašalnika. 
Rezultati so predstavljeni s pomočjo grafov in tabel, pod njimi pa so dodane še 
interpretacije. Na koncu poglavja smo zapisali potrditve oz. zavrnitve hipotez. 

 

6.1. PRILJUBLJENOST PREDMETA ŠPORT 
 

Prvo vprašanje vprašalnika se je glasilo: Ali ti je predmet šport všeč? Z njim smo 
želeli ugotoviti, kako priljubljen je predmet šport med anketiranimi učenci 4. in 5. 
razredov. Hkrati smo preverjali prvo hipotezo: Učencem s prekomerno telesno težo in 
debelostjo predmet šport ni všeč. 

Tabela 8: Prikaz rezultatov priljubljenosti predmeta šport 

Ali ti je šport všeč? Všeč mi je Ni mi všeč Skupaj 

Normalno 
težki 

f 120 9 129 

f % 93,02 6,98 100,00 

Prekomerno 
težki in debeli 

f 14 21 35 

f % 40,00 60,00 100,00 

Skupaj f 134 30 164 

f % 81,71 18,29 100,00 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da je učencem splošne skupine predmet šport v 
večini všeč (81,71 %), saj je le 18,29 % učencev odgovorilo nasprotno. Odgovori nas 
niso presenetili, saj iz izkušenj, ki smo jih pridobili z delom z učenci vemo, da imajo v 
večini radi šport. 

Poglejmo odgovore učencev, glede na indeks telesne mase. Razdelili smo jih v 
skupino učencev z normalno telesno težo in skupino učencev s prekomerno telesno 
težo in debelostjo. 

93,02 % učencev z normalno telesno težo je odgovorilo, da jim je predmet šport 
všeč, medtem ko je samo 6,98 % učencev odgovorilo, da jim predmet šport ni všeč.  

60,00 % učencev s prekomerno telesno težo in debelostjo je odgovorilo, da jim 
predmet šport ni všeč, medtem ko je 40,00 % učencev s prekomerno telesno težo in 
debelostjo odgovorilo, da jim je predmet šport všeč. Rezultati so bili pričakovani, saj 
so učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo pri predmetu šport še dodatno 
izpostavljeni. Ti učenci imajo pri opravljanju različnih športnih aktivnosti več ovir kot 
normalno hranjeni učenci, saj se hitreje se utrudijo in zadihajo, predvsem pa imajo 
manj gibalnih izkušenj. 
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Tabela 9: Prikaz rezultata t-testa za vprašanje Ali ti je predmet šport všeč? 

t-test  

T 8,6464 

Df 162 

Sig 0,0001 

 

Za potrditev hipoteze smo naredili t-test za neodvisne vzorce med skupinama 
normalno težkih učencev ter prekomerno težkih in debelih učencev. Test je pokazal, 
da obstajajo statistično značilne razlike (alfa < 0,0001) med učenci z normalno 
telesno težo ter učenci s prekomerno težo ter debelostjo. Učencem s prekomerno 
telesno težo in debelostjo je predmet šport manj všeč kot učencem z normalno 
telesno težo. 

Raziskava, ki so jo izvedli Jurak, Kovač, Strel (2002) med učenci starimi med 7 in 11 
let je pokazala, da je predmet šport v primerjavi z drugimi predmeti najbolj priljubljen. 
S tem se strinja tudi T. Petrušič (2015), ki je z raziskavo o priljubljenosti šolskih 
predmetov učencev 3. razredov ugotovila, da je šport med vsemi šolskimi predmeti 
najbolj priljubljen (46,7 %). Zelo podoben odstotek (45,8 %) je s svojo raziskavo 
dobila tudi M. Colarič (2013).  

Zgoraj navedene raziskave lahko primerjamo z našim splošnim vzorcem, kjer je 
odstotek učencev, ki jim je predmet šport všeč zelo visok (81,71 %), za razliko od 
skupine prekomerno težkih in debelih učencev, kjer je višji odstotek učencev, ki jim 
predmet šport ni všeč (60,00 %). 

Hipotezo 1 (Učencem s prekomerno telesno težo in debelostjo predmet šport ni 
všeč.) lahko potrdimo, saj je kar 60,00 % učencev s prekomerno telesno težo in 
debelostjo odgovorilo, da jim predmet šport ni všeč. 
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6.2. NAJLJUBŠA DEJAVNOST PRI PREDMETU ŠPORT 
 

Drugo vprašanje se je glasilo: Kaj ti je pri predmetu šport najbolj všeč? Z njim smo 
želeli ugotoviti, katera dejavnost je učencem pri predmetu šport najbolj všeč. Z 
njegovo analizo smo preverjali drugo hipotezo: Učenci s prekomerno težo in 
debelostjo bi se pri predmetu šport najraje igrali različne elementarne igre. 

Ker je bilo vprašanje odprtega tipa, smo odgovore združili v skupine. Vsak odgovor 
smo dodali v natanko eno skupino dejavnosti. Anketiranci so našteli naslednje 
dejavnosti: 

• elementarne igre, 

• igre z žogo, 

• gimnastika, 

• atletika, 

• plavanje, 

• vse, 

• drugo. 
 
Nekateri učenci so napisali, da jim je pri predmetu šport všeč čisto vse. Nekaj 
odgovorov je bilo težko dodati v eno izmed oblikovanih skupin, zato smo jih dodali v 
skupino drugo. 

Poglejmo si najprej, kako so odgovarjali vsi učenci, ne glede na ITM. 

 

Graf 4: Prikaz rezultatov priljubljenih dejavnosti pri predmetu šport za splošno 
skupino 

Največ učencem (48,17 %) so pri predmetu šport najbolj všeč elementarne igre, 
sledijo igre z žogo (21,95 %), gimnastika (9,76 %), atletika (6,10 %), plavanje (4,55 
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%) in drugo (4,55 %). Sedmim anketiranim učencem je pri predmetu šport všeč čisto 
vse (4,27 %).  

Odgovore učencev smo pričakovali, saj so elementarne igre pri predmetu šport zelo 
pogosto izvajane, učenci pa so pri izvajanju le teh uspešni. Učenci so največkrat 
navedli igro Med dvema ognjema, ki je zelo priljubljena tako med učenci, kot tudi med 
učitelji. Presenetili pa nas niso niti nizki odstotki za športe gimnastika, atletika in 
plavanje, saj so njihove vsebine med bolj zahtevnimi. Pri gimnastiki bi lahko 
izpostavili strah pred izvajanjem določenih gimnastičnih prvin, pri atletiki velike 
napore, ki jih prinašajo teki, pri plavanju pa bi lahko izpostavili strah pred vodo in 
zahtevnost pravilne izvedbe plavalnih tehnik. Najbrž so dejstva, ki smo jih našteli, 
ena izmed glavnih vzrokov za nizke ocene športov.  

Nadalje smo analizirali samo odgovore učencev s prekomerno telesno težo in 
debelostjo. 

 

Graf 5: Prikaz rezultatov priljubljenih dejavnosti pri predmetu šport za prekomerno 
težke in debele učence 

Iz grafa je razvidno, da je največ (42,86 %) učencev s prekomerno telesno težo in 
debelostjo izbralo igre z žogo, dvanajst (34,29 %) učencev je izbralo elementarne 
igre, trije (8,57 %) učenci so izbrali druge dejavnosti, po dva učenca (5,71 %) sta 
izbrala gimnastiko in atletiko, medtem ko se je le en (2,85 %) učenec odločil za 
plavanje. 

Opazimo, da odgovora, da jim je pri predmetu šport všeč vse, ni podal niti en 
prekomerno težek ali debel učenec. Zanimivo je tudi, da je delež odgovorov 
prekomerno težkih in debelih otrok, da so jim pri športu najbolj všeč igre z žogo, zelo 
visok.  

Sicer pa so nas ti odgovori nekoliko presenetili, saj nismo pričakovali tako visokega 
odstotka (42,86 %) prekomerno težkih in debelih otrok, ki bi jim bile igre z žogo tako 
všeč. Pričakovano pa tem učencem pri predmetu šport niso všeč gimnastika, atletika 
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in plavanje. Prav tako smo pričakovali, da ne bo učencev, ki bi jim bilo pri predmetu 
šport všeč vse.  

Če primerjamo odgovore prekomerno težkih in debelih učencev s splošno skupino 
lahko opazimo, da se precej razlikujeta odstotka učencev, ki so jim najbolj všeč igre z 
žogo. V splošnem vzorcu je teh učencev 36 (21,95 %), med prekomerno težkimi in 
debelimi učenci pa je teh 15 (42,86 %). Opazna je tudi razlika pri odgovoru vse, saj je 
v splošni skupini tako odgovorilo 7 učencev (4,27 %), med prekomerno težkimi in 
debelimi pa ni bilo učenca s tem odgovorom.  

Naše ugotovitve lahko primerjamo z raziskavo, ki jo je izvedla M. Colarič (2013), ki je 
ugotovila, da imajo učenci radi moštvene športe z žogo. Z raziskavo je ugotovila tudi, 
da je med učenci zelo priljubljena elementarna igra Med dvema ognjema (60,6 %), 
medtem ko sta gimnastika (18,1 %) in atletika (14,6 %) manj priljubljeni vsebini pri 
predmetu šport. 

Če rezultate primerjamo z našo splošno skupino ugotovimo, da smo tudi z našo 
raziskavo dobili zelo visok odstotek priljubljenosti elementarnih iger (48,17 %), 
medtem ko je odstotek priljubljenosti gimnastike (9,76 %) in atletike (6,10 %) še 
precej nižji od rezultatov, ki jih je z raziskavo dobila Colaričeva (2013). Rezultati, ki 
smo jih dobili za skupino prekomerno težkih in debelih učencev pa se malo 
razlikujejo, saj je odstotek učencev, ki so za najljubšo dejavnosti pri predmetu šport 
izbrali elementarne igre, nižji (34,29 %). 

Za konec smo primerjali še razlike v odgovorih s χ2 testom. Naša hipoteza je bila, da 
se najljubša dejavnosti pri predmetu šport med prekomerno težkimi in debelimi 
učenci ter normalno težkimi razlikuje. 

Tabela 10: Prikaz rezultatov najljubših dejavnosti pri predmetu šport 

Najljubša dejavnost pri 
predmetu šport 

Normalno 
težki 

Prekomerno 
težki in debeli 

Skupaj 

Elementarne 
igre 

f 67 12 79 

f % 84,81 15,19 100,00 

Igre z žogo f 21 15 36 

f % 58,33 41,67 100,00 

Gimnastika f 14 2 16 

f % 87,50 12,50 100,00 

Atletika f 8 2 10 

f % 80,00 20,00 100,00 

Plavanje f 7 1 8 

f % 87,50 12,50 100,00 

Drugo f 5 3 8 
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f % 62,50 37,50 100,00 

Vse f 7 0 7 

f % 100,00 0,00 100,00 

Skupaj f 129 35 164 

f % 78,66 21,34 100,00 

 

Tabela 11: Prikaz rezultata χ2 testa razlik med najljubšo dejavnostjo 

 Vrednost g α 

χ2 test 14,912 6 0,021 

 

Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni alfa = 
0,021 (Χ2 = 14,912, g = 6). S tveganjem, manjšim od 2,1 % trdimo, da bi se tudi v 
osnovni množici pojavljale razlike med najljubšo dejavnostjo pri predmetu šport glede 
na to, ali gre za prekomerno težke in debele učence ali normalno težke.  

Hipotezo, da učenci s prekomerno težo in debelostjo pri predmetu šport najraje 
igrajo različne elementarne igre lahko potrdimo, saj so najpriljubljenejša 
dejavnost pri predmetu šport prekomerno hranjenih in debelih otrok igre z 
žogo (42,86 %). Na drugem mestu so anketiranci izbrali elementarne igre (34,29 
%), vse ostale dejavnosti skupaj pa so bile izbrane le v 22,86 %.  
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6.3. NAJMANJ PRILJUBLJENA DEJAVNOST PRI PREDMETU ŠPORT 
 

V tem poglavju bomo analizirali tretje vprašanje: Kaj ti je pri predmetu šport najmanj 
všeč? Tudi to vprašanje je odprtega tipa, zato smo odgovore ponovno združili v 
skupine. Podobno kot pri prejšnjem vprašanju smo želeli ugotoviti, kaj je učencem pri 
predmetu šport najmanj všeč. 

Tabela 12: Prikaz rezultatov najmanj priljubljenih dejavnosti pri predmetu šport 

Najmanj priljubljena 
dejavnost pri predmetu 
šport 

Normalno 
težki 

Prekomerno 
težki in debeli 

Skupaj 

Igre z žogo f 42 7 49 

f % 32,56 20,00 29,88 

Tek f 28 9 37 

f % 21,71 25,71 22,56 

Gimnastika f 15 6 21 

f % 11,63 17,14 12,80 

Nič f 12 4 16 

f % 9,30 11,43 9,76 

Ogrevanje f 8 5 13 

f % 6,20 14,29 7,93 

Elementarne 
igre 

f 10 3 13 

f % 7,75 8,57 7,93 

Plavanje f 8 0 8 

f % 6,20 0,00 4,88 

Drugo f 6 1 7 

f % 4,65 2,86 4,27 

Skupaj f 129 35 164 

f % 100,00 100,00 100,00 

 

V raziskavi smo ugotovili, da največ učencem splošne skupine pri predmetu šport 
niso všeč igre z žogo (29,88 %), s 22,56 % jim sledi tek, nato pa gimnastika (12,80 
%). 9,76 % učencem pa je pri predmetu šport všeč vse. 13 učencev (7,93 %) je kot 
najmanj priljubljeno dejavnost pri predmetu šport izbralo ogrevanje, prav toliko 
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elementarne igre, 4,88 % učencev je izbralo plavanje, 7 učencev (4,27 %) pa je za 
najmanj priljubljeno dejavnost izbralo drugo.  

Rezultati, ki smo jih dobili z raziskavo za splošen vzorec, so nas presenetili. 
Pričakovali smo, da bosta večji odstotek dobili gimnastika (12,80 %) in plavanje (4,88 
%). 

Kot je razvidno iz tabele, je največ učencev s prekomerno telesno težo in debelostjo 
kot najmanj priljubljeno dejavnost pri predmetu šport navedla tek (25,71 %), sledijo 
igre z žogo (20,00 %), šestim učencem je najmanj všeč gimnastika (17,14 %), 14,29 
% učencev je navedlo ogrevanje, 11,43 % je všeč vse, 8,57 % niso všeč elementarne 
igre in enemu učencu ni všeč drugo (2,86 %). 

Rezultat je deloma pričakovan. Pričakovali smo, da je pri učencih s prekomerno 
telesno težo najmanj priljubljena dejavnost pri predmetu šport tek. Presenetil nas je 
rezultat, da za najmanj priljubljeno dejavnosti ni nihče izbral plavanja. Predvidevali 
smo, da plavanje učencem ni všeč zaradi oblačenja v kopalke, kjer so prekomerno 
težki in debeli učenci še bolj izpostavljeni. Prav tako smo pričakovali, da se bo več 
učencev odločilo za gimnastiko. 

Če rezultate primerjamo s splošnim vzorcem, so si rezultati precej podobni. Na prva 
tri mesta so tako prekomerno težki in debeli kot tudi učenci v splošni skupini postavili 
igre z žogo, tek in gimnastiko. Ker nas je presenetil rezultat, da učencem splošne 
skupine niso všeč igre z žogo, smo se odločili, da bomo to še podrobneje analizirali.  

Tabela 13: Prikaz rezultatov najmanj priljubljenih dejavnosti glede na spol 

 Igre z žogo Druga 
dejavnost 

Skupaj 

Moški f 10 72 82 

f % 12,20 87,80 100,00 

Ženske f 39 43 82 

f % 47,56 52,44 100,00 

Skupaj f 49 115 164 

f % 29,88 70,12 100,00 

 

Tabela 14: Prikaz vrednosti χ2 testa razlik med priljubljenostjo iger z žogo glede na 
spol 

 Vrednost g α 

χ2 test 24,476 1 0,000 
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Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni alfa = 
0,000 (χ2 = 24,476, g = 1). S tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da bi se tudi v 
osnovni množici pojavljale razlike med priljubljenostjo iger z žogo glede na spol. 
Učenci so bistveno manjkrat izbrali igre z žogo kot najmanj priljubljeno dejavnost pri 
predmetu šport kot pa učenke. 

Naše ugotovitve lahko primerjamo z rezultati M. Colarič (2013), ki je ugotovila, da je 
med učenci najmanj priljubljena vsebina pri predmetu šport ples (48,1 %), sledijo mu 
gimnastika in atletika. Rezultati so z izjemo najmanj priljubljene vsebine, plesa, zelo 
podobni, saj so tudi anketiranci v splošni skupini na drugo in tretje mesto postavili tek 
(atletiko) in gimnastiko. 

Glede na visok odstotek pri plesu, ki ga je ugotovila Colaričeva, nas čudi, da ga v 
naši raziskavi ni izpostavil nihče. Ker je bilo vprašanje odprtega tipa predvidevamo, 
da so učenci med vsemi dejavnostmi pri predmetu šport pozabili na ples. Menimo 
namreč, da so plesne vsebine slabo zastopane v urah športa in jim zato učenci niso 
posvečali pretirane pozornosti.  
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6.4. SPREMEMBE PRI PREDMETU ŠPORT 
 

Z vprašanjem (Kaj bi pri predmetu šport spremenil/a, če bi lahko?) smo želeli 
ugotoviti, kaj bi si želeli učenci spremeniti pri predmetu šport, da bi jim bil še bolj 
všeč.  

Tabela 15: Prikaz rezultatov željenih sprememb pri predmetu šport 

Sprememba pri predmetu 
šport 

Normalno 
težki 

Prekomerno 
težki in debeli 

Skupaj 

Nič f 42 9 51 

f % 32,56 25,71 31,10 

Druge 
dejavnosti 

f 25 14 39 

f % 19,38 40,00 23,78 

Ne bi tekli f 17 6 23 

f % 13,18 17,14 14,02 

Več 
dejavnosti 
zunaj 

f 16 0 16 

f % 12,40 0,00 9,76 

Brez 
ogrevanja 

 

f 9 1 10 

f % 6,98 2,86 6,10 

Ocenjevanje f 8 2 10 

f % 6,20 5,71 6,10 

Preoblačenje f 7 0 7 

f % 5,43 0,00 4,27 

Več ur f 5 2 7 

f % 3,88 5,71 4,27 

Ukinitev 
predmeta 
šport 

f 0 1 1 

f % 0,00 2,86 0,61 

Skupaj f 129 35 164 

f % 100,00 100,00 100,00 
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Največ učencev (31,10 %) splošne skupine se je odločilo, da pri predmetu šport ne bi 
spremenilo nič. Veliko učencev (23,78 %) bi si želelo ukvarjati z drugimi športi, 
predvsem s športi z žogo in z elementarnimi igrami. Sledijo učenci, ki pri predmetu 
šport ne bi tekli (14,02 %), 9,76 % učencev bi si želelo več vsebin zunaj, 6,10 % 
učencev pa se ne bi ogrevalo. Spremembe pri ocenjevanju predmeta šport si želi 
6,10 % učencev, 4,27 % učencev se ne želi preoblačiti v športno opremo. 4,27 % 
anketiranih učencev bi si želelo več ur športa v šoli, en učenec (0,61 %) pa sploh ne 
bi telovadil. 

Rezultati, ki smo jih dobili v raziskavi so pričakovani. Glede na visok odstotek 
učencev, ki jim je predmet šport všeč smo predvidevali, da jim je všeč do te mere, da 
sploh nič ne bi želeli spremeniti. Glede na rezultate, ki smo jih pridobili pri prejšnjih 
vprašanjih, smo pričakovali tudi odgovor, da učenci ne bi želeli teči. Kljub temu smo 
pričakovali, da bo ta odstotek še višji. Najbolj nas je presenetil odgovor enega 
učenca, ki bi predmet šport najraje kar ukinil. Menimo, da je ta učenec pri predmetu 
šport manj uspešen in zato zasmehovan s strani sošolcev, ali pa je njegov izredno 
negativen odgovor povezan s slabo izkušnjo pri predmetu šport v zelo kratkem 
časovnem obdobju pred našim anketiranjem. 

Iz tabele je razvidno, da se je največ učencev s prekomerno telesno težo in 
debelostjo (40,00 %) odločilo, da bi se pri predmetu šport najraje ukvarjalo z drugimi 
dejavnostmi, predvsem z elementarnimi igrami. 25,71 % učencev ne bi spremenilo 
nič, šest učencev (17,14 %) ne bi teklo, po dva učenca (5,71 %) pa bi spremenila 
ocenjevanje in imela več ur športa. En učenec (2,86 %) bi spremenil ogrevanje, eden 
pa sploh ne bi telovadil (2,86 %). 

Če naredimo ločeno analizo po skupinah (normalno težki učenci in učenci s 
prekomerno telesno težo in debelostjo) vidimo nekaj zanimivih podrobnosti. Pri 
odgovoru, da ne bi spremenili nič, je delež prekomerno hranjenih in debelih nižji, kot 
pri večini ostalih odgovorov. Odgovor, da bi raje več telovadili zunaj, so izbrali le 
normalno hranjeni učenci. Enako velja za odgovor, da bi spremenili preoblačenje pri 
urah športa. Po drugi strani pa je bil učenec, ki je odgovoril, da bi ure športa v šoli 
ukinil, prekomerno težak.    

Skoraj četrtina učencev splošne skupine je odgovorila, da bi se pri predmetu šport 
raje ukvarjala z drugimi dejavnostmi. Njihove odgovore smo še dodatno analizirali. 

Tabela 16: Prikaz rezultatov želja po drugih dejavnostih za splošno skupino 

Želja po drugih dejavnostih Število odgovorov Število odgovorov v 
% 

Športi z žogo 16 41,03 

Elementarne igre 13 33,33 

Tek 3 7,69 

Drugo, neznano 3 7,69 

Plavanje 2 5,13 

Atletika 1 2,56 
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Gimnastika 1 2,56 

Skupaj 39 100,00 

 

Največ učencev si želi več športov z žogo (41,03 %) in elementarnih iger (33,33 %). 
Nekaj si jih želi več teka (7,69 %), plavanja (5,13 %), atletike (2,56 %) ali gimnastike 
(2,56 %). 7,69 % učencev, ki si pri športu v šoli želijo druge dejavnosti, teh dejavnosti 
ni natančneje opredelilo.  

Rezultate lahko primerjamo z rezultati, ki smo jih dobili pri drugem vprašanju naše 
raziskave. Kot najbolj priljubljene dejavnosti so učenci izbrali elementarne igre (48,17 
%) in igre z žogo (21,95 %). S tem vprašanjem so te izbire le še potrdili, saj so 
izrazili, da si teh dejavnosti želijo še več. 

Poglejmo si bolj natančno, s katerimi drugimi dejavnostmi bi se ukvarjali prekomerno 
težki in debeli učenci. 

Tabela 17: Prikaz rezultatov želja po drugih dejavnostih za prekomerno težke in 
debele učence 

Želja po drugih dejavnostih Število odgovorov Število odgovorov v 
% 

Elementarne igre 9 64,29 

Športi z žogo 3 21,43 

Plavanje 1 7,14 

Drugo, neznano 1 7,14 

Skupaj 14 100,00 

 

Večina učencev si želi več elementarnih iger (64,29 %). Nekaj si jih želi več športov z 
žogo (21,43 %) in plavanja (7,14 %). En učenec, ki si je pri spremembah pri športu v 
šoli želel drugih dejavnosti, teh dejavnosti ni natančneje opredelil (7,14 %).  

Rezultati se deloma skladajo z odgovori, ki so jih prekomerno težki in debeli učenci 
podali pri drugem vprašanju, kjer so učenci izbrali najbolj priljubljeno dejavnost pri 
predmetu šport. Ker je visok odstotek prekomerno težkih in debelih učencev kot 
drugo najbolj priljubljeno dejavnost pri predmetu šport izbralo elementarne igre 
(34,29 %), nas ne preseneča, da si učenci želijo še več teh dejavnosti. Glede na 
rezultate se učenci pri tej dejavnosti počutijo najbolj enakovredne ostalim učencem z 
normalno telesno težo. Menimo, da se pri teh dejavnostih lahko najbolj izkažejo ali pa 
prikrijejo slabše sposobnosti, saj gre za skupinske dejavnosti, kjer je uspeh skupine 
odvisen od več učencev in ne le od enega. 
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Graf 6: Prikaz primerjave rezultatov o željenih spremembah pri predmetu šport 

Za konec smo primerjali še razlike v odgovorih s χ2 testom. Naša hipoteza je bila, da 
so želje po spremembah pri predmetu šport med prekomerno težkimi in debelimi 
učenci ter normalno težkimi, različne. 

Tabela 18: Prikaz rezultata χ2 testa razlik med željami po spremembah pri predmetu 
šport 

 vrednost g α 

χ2 test 16,567 8 0,035 

 

Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni α = 
0,035 (χ2 = 16,567, g = 8). S tveganjem manjšim od 3,5 % trdimo, da bi se tudi v 
osnovni množici pojavljale razlike med željami po spremembah pri predmetu šport 
med prekomerno težkimi in debelimi učenci ter normalno težkimi. 

Ž. Košak (2013) je ugotovila, da si dečki v večini pri predmetu šport želijo več 
nogometa in elementarne igre Med dvema ognjema, česar si poleg plesa v večini 
želijo tudi deklice. Ugotovitve se v manjši meri skladajo z ugotovitvami naše 
raziskave, saj so tudi v našem vzorcu učenci, ki si želijo drugih dejavnosti, v večini 
navedli športe z žogo in elementarne igre. 
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6.5. POČUTJE PRI PREDMETU ŠPORT 
 

Z vprašanjem (Kako se po navadi počutiš pri predmetu šport? Ustrezno obkroži DA 
ali NE.) smo želeli ugotoviti, kako se učenci počutijo pri predmetu šport, kakšna so 
njihova občutja. S tem vprašanjem smo preverjali tretjo hipotezo: Pri učencih s 
prekomerno telesno težo in debelostjo se pojavljajo negativna občutja med poukom 
pri predmetu šport. 

Tabela 19: Prikaz rezultatov počutja pri predmetu šport 

 Normalno 
težki 

Prekomerno 
težki in 
debeli 

Skupaj χ2 test 

Strah me je f f % f f % f f % vred. α 

DA 22 17,05 12 34,29 34 20,73 4,974 0,026 

NE 107 82,95 23 65,71 130 79,27 

Jezen/a sem f f % f f % f f % vred. α 

DA 7 5,43 3 8,57 10 6,10 0,476 0,490 

NE 122 94,57 32 91,43 154 93,90 

Osamljen/a sem f f % f f % f f % vred. α 

DA 11 8,53 8 22,86 19 11,59 5,519 0,019 

NE 118 91,47 27 77,14 145 88,41 

Nerodno mi je f f % f f % f f % vred. α 

DA 29 22,48 18 51,43 47 28,66 11,284 0,000 

NE 100 77,52 17 48,57 117 71,34 

Slabe volje sem f f % f f % f f % vred. α 

DA 14 10,85 5 14,29 19 11,59 11,284 0,573 

NE 115 89,15 30 85,71 145 88,41 

Ne da se mi f f % f f % f f % vred. α 

DA 6 4,65 4 11,43 10 6,10 2,209 0,137 

NE 123 95,35 31 88,57 154 93,90 

Na jok mi gre f f % f f % f f % vred. α 

DA 2 1,55 1 2,86 3 1,83 0,262 0,609 
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NE 127 98,45 34 97,14 161 98,17 

Dolgčas mi je f f % f f % f f % vred. α 

DA 7 5,43 3 8,57 10 6,10 0,476 0,490 

NE 122 94,57 32 91,43 154 93,90 

Zaspan/a sem f f % f f % f f % vred. α 

DA 15 11,63 6 17,14 21 12,28 0,75 0,386 

NE 114 88,37 29 82,86 143 87,72 

Slabo mi je f f % f f % f f % vred. α 

DA 8 6,20 5 14,29 13 7,93 2,465 0,116 

NE 121 93,80 30 85,71 151 92,07 

Utrujen/a sem f f % f f % f f % vred. α 

DA 35 27,13 16 45,71 51 31,10 4,437 0,035 

NE 94 72,87 19 54,29 113 68,90 

Boli me glava f f % f f % f f % vred. α 

DA 8 6,20 5 14,29 13 7,93 2,465 0,116 

NE 121 93,80 30 85,71 151 92,07 

Boli me trebuh f f % f f % f f % vred. α 

DA 6 4,65 3 8,57 9 5,49 0,816 0,366 

NE 123 95,35 32 91,43 155 94,51 

Bolijo me 
roke/noge 

f f % f f % f f % vred. α 

DA 22 17,05 10 28,57 32 19,51 2,325 0,127 

NE 107 82,95 25 71,43 132 80,49 

Skupaj f f % f f % f f % vred. α 

DA 192 10,63 99 20,20 291 12,67 31,913 0,000 

NE 1614 89,37 391 79,80 2005 87,33 

 

Kar 31,10 % učencev splošne skupine je odgovorilo, da so med predmetom šport 
večkrat utrujeni, 28,66 % učencem je nerodno, 20,73 % učencev je strah, 19,51 % 
učencev bolijo roke in noge, 12,80 % učencev je zaspanih, 11,59 % se jih počuti 
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osamljene, 7,93 % učencev boli glava, enak odstotek učencev je izrazilo, da jim je 
slabo. 6,10 % učencev se med poukom športa počuti jezne, se jim ne da ali pa jim je 
dolgčas, 5,49 % učencev boli trebuh, trije učenci (1,83 %) pa so rekli, da jim gre na 
jok. 

Rezultati so bili pričakovani. Glede na to, da danes prevladuje sedeč način življenja 
in s tem premalo gibanja je logično, da je več kot četrtina (31,10 %) učencev izrazila, 
da je med predmetom šport večkrat utrujena. Za veliko otrok je gibanje, ki ga opravijo 
med predmetom šport, edino gibanje tekom tedna. Prav zato so ti napori za učence 
res lahko veliki, kljub temu, da v resnici ni čisto tako. Podobne rezultate smo 
pričakovali tudi za odgovor, da jim je nerodno. Učenci se pred sošolci želijo čim bolj 
izkazati, da nekaj dobro znajo in da so spretni. Če nečesa ne zanjo, jih ta strah vodi 
do neprijetnih občutkov. Tako bi lahko pojasnili tudi visok odstotek (20,73 %) 
učencev, ki jih je pri predmetu šport strah. Menimo, da gre v večini primerov za strah 
pred neuspehom in ne pred učenjem novih, prej neznanih vsebin. Na tem mestu bi 
kot izjemo lahko navedli gimnastične prvine, kjer je strah lahko povezan z višino in 
plavanje, kjer je strah lahko povezan z globino. Skrbi nas dejstvo, da so kar trije 
učenci (1,83 %) izrazili, da jim gre pri predmetu šport na jok. Sklepamo, da je za to 
kriva kombinacija slabega počutja, od strahu, sramu, jeze in bolečine pri izvajanju 
različnih športnih dejavnosti. 

Največ učencev s prekomerno telesno težo in debelostjo (51,43 %) je odgovorilo, da 
jim je pri predmetu šport nerodno, 45,71 % jih je reklo, da so pri predmetu šport 
utrujeni, 34,29 % učencev je strah, 28,57 % jih bolijo roke/noge, 22,86 % se jih počuti 
osamljene, 17,14 % jih je med športom zaspanih, po 5 učencev (14,29 %) je 
odgovorilo, da so slabe volje, da jim je slabo in da jih boli glava, 11,43 % učencev je 
odgovorilo, da se jim ne da, trije učenci (8,57 %) so izrazili, da so jezni. Prav toliko 
učencem je dolgčas in jih boli trebuh, enemu učencu (2,86 %) pa gre med 
predmetom šport na jok. 

Rezultati nas niso presenetili. Pričakovali smo, da bodo odstotki visoki. Predvidevali 
smo, da bomo dobili visok odstotek učencev s prekomerno telesno težo in debelostjo, 
ki jim je pri predmetu šport pogosto nerodno. Predvidevamo, da je učencem nerodno 
zato, ker jih njihova telesna teža ovira pri izvajanju športnih aktivnosti, hitro se 
utrudijo in zadihajo, hitreje se preznojijo. Učitelj bi na tem mestu moral dati še 
posebej veliko pozornosti tem učencem, ki se počutijo zapostavljene in jih je strah 
izvajati določene športne aktivnosti. To bi lahko izboljšal tako, da bi učni proces še 
bolj diferenciral in individualiziral. Zelo pomembno se mi zdi učenje učnih vsebin po 
točno določenih metodičnih korakih, kar velja posebej za gimnastiko. Na ta način 
lahko učenci izgubijo strah pred izvajanjem določenih gimnastičnih prvin, prav vsi pa 
se lahko z nekaj vztrajnosti naučijo pravilnih izvedb.  

Če primerjamo rezultate splošne skupine in skupine prekomerno težkih in debelih 
učencev ugotovimo, da so rezultati dokaj podobni. To velja za dejstvo, da so med 
prva tri najbolj pogosta občutja v obeh skupinah navedli počutja: nerodno mi je, 
utrujen/a sem in strah me je. Ne velja pa, da bi si bili odgovori podobni po odstotkih. 
Učenci v splošni skupini so se največkrat odgovorili, da so utrujeni (31,10 %), 
medtem ko so prekomerno težki in debeli učenci to počutje postavili na drugo mesto, 
a s precej višjim odstotkom (45,71 %). Kar 51,43 % učencev s prekomerno telesno 
težo in debelostjo je reklo, da jim je med učno uro pri predmetu šport pogosto 
nerodno, medtem ko so učenci v splošni skupini tako odgovorili z 28,66 %. Na tretje 
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mesto so učenci v obeh skupinah postavili strah. V splošni skupini je tako odgovorilo 
20,73 % učencev, medtem ko so prekomerno težki in debeli učenci tako odgovorili v 
34,29 % primerih. Ugotovimo lahko, da so deleži učencev, pri katerih se med 
predmetom šport pojavljajo negativna občutja precej višji med prekomerno težkimi in 
debelimi učenci. 

Glede na pridobljene visoke rezultate slabih občutij tako v splošni skupini kot tudi 
samo med prekomerno težkimi in debelimi učenci smo mnenja, da bi morali dati 
učitelji več poudarka na izražanje učenčevih čustev in občutij. Predlagamo, da bi si 
na koncu ure lahko vzeli nekaj minut za evalvacijo počutja učencev. Menimo, da bi 
na ta način učenci lahko premagali strah, jezo, učenci bi se počutili sprejete, saj bi 
učitelj lahko temu prilagodil dejavnosti. Na ta način bi učenci morda lahko pozabili na 
slabo voljo in utrujenost, bolečine. Poudarek bi dali na pozitivne občutke, ki so jih 
doživeli tekom učne ure. Menimo, da bi se počutje učencev pri predmetu šport na ta 
način lahko izboljšalo. 

Hipotezo 3 (Pri učencih s prekomerno telesno težo in debelostjo se pojavljajo 
negativna občutja med poukom pri predmetu šport.) lahko zavrnemo, saj se pri 
učencih s prekomerno telesno težo in debelostjo redko pojavljajo negativna 
občutja. Negativnih odgovorov glede občutij je bilo 20,20 %. 
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6.6. POGOSTOST UKVARJANJA S ŠPORTOM 
 

V poglavju bomo analizirali šesto vprašanje: Kako pogosto se z družino skupaj 
ukvarjate s športom? Učenec je lahko obkrožil enega izmed možnih odgovorov: 
nikoli, občasno, ob vikendih ali vsak dan. Vprašanje je imelo tudi podvprašanje 
odprtega tipa, kjer je odgovoril, s katerim športom se v družini največ ukvarjajo. Z 
vprašanjem smo preverjali četrto hipotezo: Učenci s prekomerno telesno težo in 
debelostjo se z družino s športom ne ukvarjajo ali pa se ukvarjajo občasno. 

Oglejmo si tabelo odgovorov za celotno skupino anketirancev ločeno na skupini 
normalno težkih učencev in prekomerno težkih in debelih. 

Tabela 20: Prikaz rezultatov pogostosti ukvarjanja s športom v družini 

Pogostost ukvarjanja s 
športom 

Normalno 
težki 

Prekomerno 
težki in debeli 

Skupaj 

Občasno f 46 11 57 

f % 35,66 31,43 34,76 

Vsak dan f 46 7 53 

f % 35,66 20,00 32,32 

Vikend f 33 14 47 

f % 25,58 40,00 28,66 

Nikoli f 4 3 7 

f % 3,10 8,57 4,27 

Skupaj f 129 35 164 

f % 100,00 100,00 100,00 

 

Največ učencev je odgovorilo, da se s športom ukvarjajo občasno (34,76 %). Sledil je 
odgovor, da se športno udejstvujejo vsak dan (32,32 %), 28,66 % pa se s športom 
ukvarja ob vikendih. Samo 7 učencev, kar predstavlja 4,27 % je odgovorilo, da se s 
športom ne ukvarjajo nikoli. Odgovori občasno, vsak dan in za vikende so dokaj 
enakomerno zastopani, noben od njih ne izstopa.  

Predvidevali smo, da bo več učencev odgovorilo, da se s športom ukvarjajo med 
vikendi. Kljub temu smo mislili, da bo odstotek učencev, ki se z družino ne ukvarjajo s 
športom precej višji, zato smo z rezultati lahko zadovoljni.  

Iz tabele je razvidno, da se 40,00 % učencev s prekomerno telesno težo in 
debelostjo s športom ukvarja ob vikendih, 31,43 % se jih ukvarja občasno, 20,00 % 
vsak dan in 8,57 % nikoli. 



UNIVERZA V LJUBLJANI – PEDAGOŠKA FAKULTETA   TADEJA BEGELJ – MAGISTRSKO DELO 

45 
 

Razlike v odgovorih smo analizirali s χ2 testom. Naša hipoteza je bila, da so razlike 
pri pogostosti ukvarjanja s športom v družini med prekomerno težkimi in debelimi 
učenci ter normalno težkimi.  

Tabela 21: Prikaz rezultata χ2 testa razlik med pogostostjo ukvarjanja s športom v 
družini 

 Vrednost g α 

χ2 test 6,158 3 0,104 

 

Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti statistično ni pomembna na ravni α = 
0,104 (χ2 = 6,158, g = 3). S tveganjem, manjšim od 10,4 %, trdimo, da se v osnovni 
množici ne bi pojavljale razlike med pogostostjo ukvarjanja s športom v družini med 
normalno težkimi in prekomerno težkimi in debelimi učenci. 

Poglejmo še, kako so učenci odgovorili na podvprašanje. Odgovore učencev smo 
razvrstili po naslednjih skupinah: 

• hoja, 

• igre z žogo, 

• elementarne igre, 

• kolesarjenje, 

• tek, 

• pohodništvo. 
 

Tabela 22: Prikaz rezultatov športov, s katerimi se ukvarjajo v družinah 

Šport  Normalno težki Prekomerno 
težki in debeli 

Skupaj 

Hoja f 45 7 52 

f % 34,88 20,00 31,71 

Pohodništvo f 31 3 34 

f % 24,03 8,57 20,73 

Kolesarjenje f 21 10 31 

f % 16,28 28,57 18,90 

Igre z žogo f 18 11 29 

f % 13,95 31,43 17,68 

Tek f 11 3 14 

f % 8,53 8,57 8,54 

Elementarne f 3 1 4 
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igre f % 2,33 2,86 2,44 

Skupaj f 129 35 164 

f % 100,00 100,00 100,00 

 

Na vprašanje, s katerim športom se ukvarjajo skupaj z družino, je največ učencev 
splošne skupine (31,71 %) odgovorilo, da z hojo, z 20,73 % sledi pohodništvo, na 
tretjem mestu je z 18,90 % kolesarjenje, 17,68 % učencev je odgovorilo, da z igrami 
z žogo, 8,54 % s tekom in 2,44 % z elementarnimi igrami. 

Rezultati so deloma pričakovani. Menimo, da se družine pogosto odpravijo vsaj 
skupaj na sprehod in se tako športno udejstvujejo. Ker je med Slovenci izjemno 
priljubljeno pohodništvo, smo pri tem odgovoru pričakovali malenkost višji odstotek. 
Podobno velja za kolesarjenje, ki je prav tako dobilo pričakovan odstotek. 

Na podvprašanje o tem, s katerim športom se v družini ukvarjajo, je 31,43 % učencev 
s prekomerno telesno težo in debelostjo odgovorilo, da z igrami z žogo, 28,57 % s 
kolesarjenjem, 20,00 % s hojo, 8,57 % s pohodništvom in prav toliko s tekom in 
najmanj, 2,86 %, z elementarnimi igrami. 

Kot smo ugotovili že pri prejšnjih vprašanjih, so med učenci s prekomerno telesno 
težo in debelostjo zelo priljubljene igre z žogo. Ta podatek se kaže tudi pri športnem 
udejstvovanju skupaj z družino.  

Če primerjamo rezultate splošne skupine in skupine prekomerno težkih in debelih 
otrok lahko ugotovimo, da so rezultati precej podobni. Največja razlika je pri 
odgovoru vsak dan, saj se vsak dan s športom ukvarja 32,32 % učencev splošne 
skupine, medtem ko je ta odstotek v skupini s prekomerno težkimi in debelimi učenci 
nižji, 20,00 %. Večje razlike so se pojavile pri odgovorih, s katerim športom se 
družine najpogosteje ukvarjajo. Pričakovano se družine s prekomerno težkimi in 
debelimi otroci manj pogosto ukvarjajo s pohodništvom, saj zahteva le to kar 
precejšnji napor. Pričakovali bi, da se bodo družine otrok s prekomerno telesno težo 
in debelostjo pogosteje sprehajale, saj je za to potrebnega najmanj napora.   

Rezultate naše raziskave za splošno skupino lahko primerjamo z raziskavo, ki jo je 
izvedla Flajšaker, M. (2011), s katero je ugotovila, da se s športom med vikendi 
ukvarja 36,49 % družin, nikoli pa 5,92 %.  

Hipotezo 4 (Učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo se z družino s 
športom ne ukvarjajo ali pa se ukvarjajo občasno.) lahko zavrnemo, saj se je za 
odgovora nikoli in pa občasno skupaj odločilo točno 40,00 %.  
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6.7. OCENJEVANJE PRILJUBLJENOSTI ŠPORTOV 
 

S sedmim vprašanjem, v katerem so učenci ocenjevali priljubljenost športov z 
ocenami od 1 do 3, smo želeli ugotoviti, s katerimi športi se učenci radi ukvarjajo in s 
katerimi ne. Z vprašanjem smo želeli preveriti peto hipotezo: Učencem s prekomerno 
telesno težo in debelostjo tek, hoja v hribe, plavanje in ples niso všeč. 

Najprej smo analizirali, koliko posameznih ocen so določenemu športu namenili 
učenci. Učence smo razdelili na normalno in prekomerno težke. Za vsak šport smo 
še naredili χ2-test, s katerim smo preverili, če obstajajo statistično pomembne razlike 
pri priljubljenosti posamezne športne dejavnosti med normalno težkimi in prekomerno 
težkimi učenci. Število prostostnih stopenj vseh χ2 testov je bilo 2. 

Tabela 23: Tabela rezultatov priljubljenosti športov in vrednosti Χ2 testa med 
posameznimi športi med normalno težkimi in prekomerno težkimi in debelimi učenci 

 Normalno 
težki 

Prekomerno 
težki in 
debeli 

Skupaj χ2 test 

Hoja f f % F f % f f % vred. α 

1 - sploh ni všeč 33 25,58 9 25,71 42 25,61 0,515 0,773 

2 - srednje všeč 33 25,58 7 20,00 40 24,39 

3 - zelo všeč 63 48,84 19 54,29 82 50,00 

Tek f f % F f % f f % vred. α 

1 - sploh ni všeč 16 12,40 11 31,43 27 16,46 8,164 0,017 

2 - srednje všeč 67 51,94 12 34,29 79 48,17 

3 - zelo všeč 46 36,43 12 34,29 58 35,37 

Hoja v hribe f f % F f % f f % vred. α 

1 - sploh ni všeč 31 24,03 6 17,14 37 22,56 1,139 0,566 

2 - srednje všeč 28 21,71 10 28,57 38 23,17 

3 - zelo všeč 70 54,26 19 54,29 89 54,27 

Kolesarjenje f f % F f % f f % vred. α 

1 - sploh ni všeč 2 1,55 1 2,86 3 1,83 0,262 0,877 

2 - srednje všeč 15 11,63 4 11,43 19 11,59 

3 - zelo všeč 112 86,82 30 85,71 142 86,59 

Rolanje f f % F f % f f % vred. α 
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1 - sploh ni všeč 17 13,18 9 25,71 26 15,85 7,497 0,024 

2 - srednje všeč 12 9,30 7 20,00 19 11,59 

3 - zelo všeč 100 77,52 19 54,29 119 72,56 

Plavanje f f % F f % f f % vred. α 

1 - sploh ni všeč 0 0,00 5 14,29 5 3,05 19,824 0,000 

2 - srednje všeč 27 20,93 4 11,43 31 18,90 

3 - zelo všeč 102 79,07 26 74,29 128 78,05 

Smučanje f f % F f % f f % vred. α 

1 - sploh ni všeč 10 7,75 8 22,86 18 10,98 8,876 0,012 

2 - srednje všeč 19 14,73 8 22,86 27 16,46 

3 - zelo všeč 100 77,52 19 54,29 119 72,56 

Igre z žogo f f % F f % f f % vred. α 

1 - sploh ni všeč 0 0,00 3 8,57 3 1,83 14,005 0,001 

2 - srednje všeč 24 18,60 2 5,71 26 15,85 

3 - zelo všeč 105 81,40 30 85,71 135 82,32 

Ples f f % F f % f f % vred. α 

1 - sploh ni všeč 76 58,91 18 51,43 94 57,32 1,009 0,604 

2 - srednje všeč 13 10,08 3 8,57 16 9,76 

3 - zelo všeč 40 31,01 14 40,00 54 32,93 

Skupaj f f % F f % f f % vred. α 

1 - sploh ni všeč 185 15,93 70 22,22 255 17,28 6,982 0,030 

2 - srednje všeč 238 20,50 57 18,10 295 19,99 

3 - zelo všeč 738 63,57 188 59,68 926 62,74 

 

Videli smo, da pri oceni 1 (sploh ni všeč) izstopa ples z velikim številom ocen. Na 
drugi strani so kolesarjenje, plavanje ter igre z žogo dobili zanemarljivo malo ocen 1. 
Pri oceni 2 (srednje všeč) izstopa tek, ki si ga je izbralo skoraj pol učencev. 
Posledično sta oceno 3 najmanjkrat dobila prav tek in ples. Največ ocen 3 je dobilo 
kolesarjenje. Pri vseh športih, razen pri teku in plesu, je bila ocena 3 najpogosteje 
izbrana.  



UNIVERZA V LJUBLJANI – PEDAGOŠKA FAKULTETA   TADEJA BEGELJ – MAGISTRSKO DELO 

49 
 

Analiza vseh odgovorov skupaj nam je povedala, da močno izstopa ocena 3, ki so jo 
učenci obkrožili kar pri 62,74 % ocenjevanjih. Sledi ocena 2, ki se pojavi pri 19,99 % 
odgovorih in pa ocena 1, ki je bila izbrana najredkeje, le v 17,28 % primerih. 

Rezultati χ2 testov po posameznih športih nam povejo, da pri teku, rolanju, plavanju, 
smučanju in igrah z žogo tudi v osnovni množici obstajajo statistično pomembne 
razlike pri ocenjevanju priljubljenosti med normalno težkimi in prekomerno težkimi 
učenci. Stopnja tveganja je pri vseh športih manj kot 0,05.  

Pri teku med odgovori normalno težkih učencev prevladuje ocena 2, veliko pa je tudi 
ocen 3. Ocen 1 je najmanj, samo 12,40 %. Na drugi strani so odgovori prekomerno 
težkih učencev porazdeljeni skoraj enakomerno. Oceni 2 in 3 sta bili izbrani povsem 
enako pogosto, ocena 1 pa je bila izbrana le enkrat manj. 

Rolanje je obema skupinama učencev zelo všeč, je pa priljubljenost bistveno bolj 
izrazita pri normalno težkih učencih, saj je kar 77,52 % anketirancev rolanju dalo 
oceno 3. Delež ocen 3 v skupini prekomerno težkih učencev je bil 54,29 %. Oceni 1 
in 2 sta bili pri obeh skupinah izbrani približno enako pogosto, je bil pa njun delež pri 
prekomerno težkih otrocih seveda višji. 

Tudi plavanje je bilo med obema skupinama izredno priljubljeno. Oceno 3 je izbralo 
79,07 % normalno težkih učencev in pa 74,29 % prekomerno težkih učencev. Se pa 
razlike pojavijo pri izboru ocen 1 in 2. Ocene 1 namreč ni izbral niti en normalno 
težek učenec, oceno 2 pa je izbralo 20,93 % normalno težkih učencev. Pri 
prekomerno težkih učencih je oceno 1 izbralo 14,29 % učencev, kar je več kot delež 
učencev, ki je plavanje ocenil z 2. Teh učencev je bilo 11,43 %. 

Pri ocenjevanju priljubljenosti smučanja je 77,52 % normalno težkih učencev izbralo, 
da jim je smučanje zelo všeč in obkrožilo oceno 3. Delež ocen 3 je bil tudi pri 
prekomerno težkih učencih najvišji, 54,29 %. Oceni 1 in 2 je izbralo enako število 
učencev, 22,86 %. Pri normalno težkih učencih pa je oceno 1 izbralo 7,75 % 
učencev, oceno 2 pa 14,73 % učencev.    

Igre z žogo so zelo priljubljene med učenci. Med normalno težkimi učenci je oceno 3 
izbralo kar 81,40 % učencev, v skupini prekomerno težkih učencev pa kar 85,71 %. 
Razlike se pojavijo pri ocenah 1 in 2. Igram z žogo ocene 1 ni dal niti en normalno 
težek učenec, oceno 2 pa je dalo 18,40 % učencev. Pri prekomerno težkih učencih 
sta bili obe oceni izbrani zelo malokrat. Oceno 1 je izbralo 8,57 % učencev, oceno 2 
pa 5,71 % učencev.  

Analiza vseh odgovorov s χ2 testom nam pove, da s stopnjo tveganja manj kot 3%, 
obstajajo statistično pomembne razlike med ocenjevanjem priljubljenosti športov med 
normalno težkimi in prekomerno težkimi učenci.  

V spodnji tabeli smo prikazali, kolikšna je bila povprečna ocena priljubljenosti 
posameznega športa ter kakšen je bil standardni odklon ocenjevanja. Najnižja in 
najvišja izbrana ocena sta bili pri vseh športih 1 in 3. Tudi v skupini prekomerno 
težkih učencev sta bili najnižja in najvišja izbrana ocena pri vseh športih 1 in 3. V 
skupini normalno težkih učencev pri ocenjevanju plavanja in iger z žogo niti en 
anketiranec ni izbral ocene 1. Pri teh dveh športih je torej najnižja izbrana ocena 2, 
pri vseh ostalih pa je najnižja izbrana ocena 1. Najvišja izbrana ocena v skupini 
normalno težkih učencev je za vse športe 3. 
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Tabela 24: Prikaz rezultatov povprečnih vrednosti in standardnih odklonov za 
posamezen šport 

Šport Normalno težki Prekomerno težki Skupaj 

 Povp. vr. St. odkl. Povp. vr. St. odkl. Povp. vr. St. odkl. 

Hoja 2,23 0,83 2,29 0,86 2,24 0,84 

Tek 2,23 0,66 2,03 0,82 2,19 0,70 

Hoja v hribe 2,30 0,83 2,37 0,77 2,32 0,82 

Kolesarjenje 2,85 0,40 2,83 0,45 2,85 0,41 

Rolanje 2,64 0,70 2,29 0,86 2,57 0,75 

Plavanje 2,79 0,41 2,60 0,74 2,75 0,50 

Smučanje 2,70 0,61 2,31 0,83 2,62 0,68 

Igre z žogo 2,81 0,39 2,77 0,60 2,80 0,44 

Ples 1,72 0,91 1,89 0,96 1,76 0,92 

Skupaj 2,48 0,75 2,37 0,83 2,45 0,77 

 

Kot lahko razberemo iz tabele, je najbolje ocenjen šport kolesarjenje, ki je dobil 
povprečno oceno 2,85. Zaradi visoke ocene je majhna tudi razpršenost ocen, saj je 
standardni odklon samo 0,41. Na drugem mestu po priljubljenosti so igre z žogo, ki 
imajo povprečno oceno 2,80. Sledi plavanje z oceno 2,75, smučanje z 2,62 in rolanje 
z oceno 2,57. Med manj priljubljenimi športi so se znašli hoja v hribe s povprečno 
oceno 2,32, hoja z oceno 2,24 in tek z oceno 2,19. Pri vseh teh športih je standardni 
odklon bistveno večji, kar je razumljivo. Daleč najmanj priljubljen šport je ples, ki je 
dobil povprečno oceno 1,76, standardni odklon pa je 0,92, kar kaže na veliko 
razpršenost ocen. Videli smo torej, da noben šport ni izrazito bolj priljubljen od 
ostalih. Na drugi strani pa je ples bistveno manj priljubljen od vseh preostalih 
ocenjevanih športov. 

V nadaljevanju smo se posvetili podobni analizi še za skupino učencev, ki so 
prekomerno težki in debeli. 

Vidimo, da pri oceni 1 (sploh ni všeč) izstopa ples z velikim številom ocen. Na drugi 
strani je kolesarjenje dobilo zanemarljivo malo ocen 1. Pri oceni 2 (srednje všeč) 
izstopa tek, ki si ga je izbralo skoraj pol učencev. Posledično sta oceno 3 najmanjkrat 
dobila prav tek in ples. Največ ocen 3 je dobilo kolesarjenje. Pri vseh športih, razen 
pri teku in plesu, je bila ocena 3 najpogosteje izbrana.  

Če pogledamo vse odgovore, močno izstopa ocena 3, ki so jo učenci obkrožili kar pri 
62,74 % ocenjevanjih. Sledi ocena 2, ki se pojavi pri 19,99 % odgovorih in pa ocena 
1, ki je bila izbrana najredkeje, v 17,28 % primerih. 
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Iz tabele je razvidno, da je največ učencev s prekomerno telesno težo in debelostjo z 
najnižjo oceno ocenilo ples (51,4 %), medtem ko ga je z najvišjo ocenilo 40 %. Med 
učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo si prvo mesto po priljubljenosti s 85,7 
% delita kolesarjenje in igre z žogo. 2. najmanj priljubljen šport med učenci s 
prekomerno telesno težo je z 31,4 % tek, medtem ko ga je z najvišjo oceno ocenilo 
34,4 %. Po devet učencev (25,7 %) je z najnižjo oceno ocenilo hojo in rolanje, 
devetnajst učencev (54,3 %) pa je športa označilo z oceno 3. Sledijo smučanje (22,9 
% učencev ga je ocenilo z oceno 1, 54,2 % pa z oceno 3), hoja v hribe (najnižjo 
oceno ji je dalo 17,1 % učencev, najvišjo pa 54,3 %) in plavanje (oceno 1 mu je dalo 
14,3 % učencev, najvišjo pa 74,3 %).  

Tudi K. Kržič (2012) je v svoji raziskavi dobila podobne rezultate, saj so učenci (53,2 
%) kot najmanj priljubljen šport prav tako izbrali ples. T. Ponikvar (2012) je v svojem 
diplomskem delu ugotovila, da je ples zelo nepriljubljen šport med dečki, medtem ko 
je ples razmeroma priljubljen šport med deklicami. 

Hipotezo 5 (Učencem s prekomerno telesno težo in debelostjo tek, hoja v hribe, 
plavanje in ples niso všeč.) zavrnemo, saj učencem s prekomerno telesno težo 
in debelostjo ni všeč le ples. Z oceno 1 je ples ocenilo 51,43 % učencev s 
prekomerno telesno težo in debelostjo, medtem ko jih je tek 31,43 %, hojo v 
hribe 17,14 % in plavanje 14,29 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERZA V LJUBLJANI – PEDAGOŠKA FAKULTETA   TADEJA BEGELJ – MAGISTRSKO DELO 

52 
 

7. SKLEP  
 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšen odnos imajo učenci 4. in 5. razredov do 
predmeta šport glede na indeks telesne mase. Zanimalo nas je, ali je učencem 
predmet šport všeč ali ne, kaj jim je pri predmetu šport najbolj všeč in kaj najmanj ter 
kaj bi pri predmetu šport, če bi lahko, spremenili. Ugotoviti smo želeli, kako se pri 
predmetu šport učenci počutijo. Zanimalo nas je, kako pogosto se učenci ukvarjajo s 
športom skupaj z družino in s katerim športom se ukvarjajo z družino najpogosteje. 
Želeli smo izvedeti tudi, kateri športi so učencem všeč in kateri ne. 

V vzorec je bilo vključenih 82 deklic in 82 dečkov, torej skupaj 164 učencev OŠ 
Jakoba Aljaža Kranj in OŠ Šturje Ajdovščina, ki so v šolskem letu 2016/2017 
obiskovali 4. in 5. razred. 

Zastavili smo si 5 ciljev in na njihovi podlagi oblikovali 5 hipotez. Na podlagi analize 
rezultatov smo prišli do ugotovitev, s pomočjo katerih smo nato te hipoteze potrdili 
oz. zavrgli. 

Kot smo predvidevali, predmet šport učencem s prekomerno telesno težo in 
debelostjo v večini ni všeč, saj je tako odgovorilo kar 60,00 % prekomerno težkih in 
debelih učencev. Prvo hipotezo (Učencem s prekomerno telesno težo in 
debelostjo predmet šport ni všeč.) zato lahko potrdimo. Različni avtorji so s 
svojimi raziskavami sicer ugotovili, da imajo učenci predmet šport radi. To bi lahko 
potrdili tudi z našo raziskavo, a le za splošno skupino.  

Drugo hipotezo (Učenci s prekomerno težo in debelostjo bi se pri predmetu 
šport najraje igrali različne elementarne igre.) lahko potrdimo, saj so se 
elementarne igre uvrstile na drugo mesto po priljubljenosti med učenci s prekomerno 
telesno težo in debelostjo. Na prvo mesto so se uvrstile igre z žogo, katere je izbralo 
42,86 % učencev, elementarne igre pa je za najbolj priljubljeno dejavnost izbralo 
34,29 % učencev. Glede na izkušnje, ki jih imamo z delom z učenci smo predvidevali, 
da učenci iger z žogo nimajo tako radi, a je naša raziskava pokazala drugače. 

Glede na rezultate, ki smo jih dobili z raziskavo, lahko tretjo hipotezo (Pri učencih s 
prekomerno telesno težo in debelostjo se pojavljajo negativna občutja med 
poukom pri predmetu šport.) zavrnemo. Negativnih odgovorov glede občutij je bilo 
20,20 %, kar nas je presenetilo. Glede na odgovore o priljubljenosti športa (60,00 % 
prekomerno težkih in debelih učencev je odgovorilo, da jim predmet šport ni všeč) 
smo predvidevali, da se med učenci pojavlja več negativnih občutij. Po drugi strani 
nas ta podatek veseli, saj se učenci glede na rezultat v večini počutijo sprejete tudi 
med predmetom šport. 

Četrto hipotezo (Učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo se z družino s 
športom ne ukvarjajo ali pa se ukvarjajo občasno.) lahko zavrnemo. Glede na 
odgovore, ki smo jih dobili z raziskavo smo ugotovili, da s športom skupaj z družino 
občasno ali nikoli ne ukvarja 40,00 % učencev s prekomerno telesno težo. Menili 
smo, da bo ta odstotek precej višji, saj sta prekomerna telesna teža in debelost 
povezani z življenjskim slogom, ki pa se primarno oblikuje v družini. 

Glede na rezultate, ki smo jih dobili z raziskavo, lahko peto hipotezo (Učencem s 
prekomerno telesno težo in debelostjo tek, hoja v hribe, plavanje in ples niso 
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všeč.) zavrnemo. Ugotovili smo, da le ples ni všeč večini (51,43 %) učencem s 
prekomerno telesno težo. Ostale športe imajo tudi učenci s prekomerno telesno težo 
in debelostjo v večini radi. Tek ni všeč 31,43 %, hoja v hribe 17,14 %, plavanje pa 
14,29 % učencem. Rezultati so nas presenetili, saj smo bili glede na izkušnje, ki smo 
jih pridobili z delom z učenci mnenja, da učencem ti športi niso najbolj všeč. Kljub 
temu, da sta tek in hoja v hrib naporna športa, saj je potrebne veliko kondicije in 
splošne telesne pripravljenost, so ju učenci ocenili dobro. Ta podatek nas zelo veseli, 
saj se tudi učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo v večini radi spopadajo z 
izzivi in večjimi napori, kar tek in hoja v hrib definitivno sta. Čeprav vemo, da je 
gibanje v vodi precej bolj enostavno tudi za ljudi s prekomerno telesno težo in 
debelostjo, smo menili, da učencem ta šport ne bo všeč. Našo hipotezo smo postavili 
na podlagi dejstva, da se je potrebno preobleči v kopalke in se na ta način učenci še 
bolj izpostavijo. Z rezultatom smo zelo zadovoljni, saj je ravno plavanje še posebej 
primerno za ljudi s prekomerno telesno težo in debelostjo. 

Če povzamemo rezultate raziskave, lahko rečemo, da imajo učenci v splošnem 
predmet šport radi, saj je tako odgovorilo 134 učencev (81,71 %). Ko smo učence 
razdelili v dve skupini, učence z normalno telesno težo in učence s prekomerno 
telesno težo, smo ugotovili, da med tema dvema skupinama obstajajo razlike v 
vrednotenju predmeta šport. Učencem z normalno telesno težo imajo predmet šport 
radi z zelo visokim odstotkom (93,02 %), medtem ko je večina učencev s prekomerno 
telesno težo in debelostjo odgovorila, da jim predmet šport ni všeč (60,00 %). Žibert 
S. (2005) je v svoji raziskavi ugotovila, da je za priljubljenost športa najpomembnejše 
stališče, ki ga ima učenec do športa, na priljubljenost pa vplivajo tudi lastna 
uspešnost, učitelj in organizacija predmeta šport.  

Z raziskavo smo ugotovili, da so med učenci splošne skupine najbolj priljubljena 
dejavnost elementarne igre (48,17 %), z 21,95 % jim sledijo igre z žogo, na tretje 
mesto pa se je uvrstila gimnastika (9,76 %). Med učenci s prekomerno telesno težo 
in debelostjo so najbolj priljubljene igre z žogo (42,86 %) in elementarne igre (34,29 
%). 

Dejavnost, ki je med vsemi učenci pri predmetu šport najmanj priljubljena, so igre z 
žogo. Za najmanj priljubljene si jih je izbralo kar 29,88 % učencev, z 22,56 % jim sledi 
tek. Ker se nam je zdel rezultat nepričakovan, smo dodatno analizirali najmanj 
priljubljeno dejavnost in ugotovili, da so igre z žogo v veliki večini izbrala dekleta. 
Učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo so za najmanj priljubljeno dejavnost 
pri predmetu šport izbrali tek (25,71 %), 20,00 % učencev pa je odgovorilo, da so to 
igre z žogo. Če povzamemo, lahko ugotovimo, da so učencem s prekomerno telesno 
težo in debelostjo najmanj všeč dejavnosti, katerih glavna sestavina je ravno tek. 
Učitelji bi se morali še posebej potruditi in učencem tek približati na njim primeren 
način. Menimo, da bi to najlažje dosegli z različnimi elementarni igrami, npr. s 
splošnimi lovljenji, tekalnimi igrami …  

V splošni skupini so učenci z najvišjim odstotkom izrazili, da pri predmetu šport ne bi 
nič spremenili, medtem ko si učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo v večini 
želijo več iger z žogo. Kristan (2009) pa opozarja, da s tem, ko damo učencem 
možnost izbire in soodločanja, osiromašimo športnovzgojni proces, ki bi moral biti 
poln novih izkušenj, ki bi dale učencem možnost in znanje za nadaljnje ukvarjanje s 
športom. 
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Z raziskavo smo ugotovili, da se negativna občutja pojavljajo tako pri učencih s 
prekomerno telesno težo in debelostjo (20,20 %) kot tudi v splošnem vzorcu (12,67 
%). Pri učencih s prekomerno telesno težo in debelostjo smo pričakovali višji 
odstotek negativnih občutij, zato smo lahko z rezultati deloma zadovoljni. Želimo si, 
da negativnih občutij med učenci ne bi bilo, ne pri predmetu šport in nasploh ne v 
šoli. Menimo, da je ključnega pomena pri tem prav učitelj, saj lahko s svojim 
pozitivnim pristopom in predvsem ustvarjanjem pozitivne razredne klime pripomore k 
medsebojnem sprejemanju učencev na vseh področjih. 

Ugotovili smo, da se učenci splošne skupine z družino pogosto ukvarjajo s športom, 
saj jih je kar 32,32 % odgovorilo, da se s športom v družini ukvarjajo vsak dan. 
Najpogosteje se ukvarjajo s hojo (31,71 %), sledita pa pohodništvo (20,73 %) in 
kolesarjenje (18,90 %). Manj zadovoljni smo z rezultati učencev s prekomerno 
telesno težo in debelostjo, ki se s športom z družino ukvarjajo manjkrat. Vsak dan se 
s športom ukvarja samo 20,00 % učencev, najpogosteje pa se ukvarjajo z igrami z 
žogo (31,43 %) in kolesarjenjem (28,57 %). Ravno učenci s prekomerno telesno težo 
in debelostjo bi morali več poudarka nameniti zdravemu življenjskemu slogu, ki pa 
se, kot smo že povedali, začne v družini. Berčič (2004) pravi, da ravno starši s 
svojimi zgledi največ prispevajo k udejanjanju športa.  

Raziskali smo priljubljenost posameznih športov in ugotovili, da je med učenci v 
splošni skupini najbolj priljubljen šport kolesarjenje, saj je povprečna ocena, ki jo je 
dobilo, kar 2,85. Na zadnje mesto se je zelo prepričljivo uvrstil ples s povprečno 
oceno 1,76. Pri učencih s prekomerno telesno težo in debelostjo sta najvišje število 
najvišjih ocen s 85,71 % dobila kolesarjenje in igre z žogo. Največ najnižjih ocen je 
tudi pri teh učencih dobil ples (51,43 %). Tudi številni drugi avtorji so ugotovili, da je 
ples med učenci najbolj nepriljubljen šport, predvsem pri dečkih. Na drugi strani pa je 
ples ena najbolj priljubljenih interesnih dejavnosti učencev (Štemberger, Grilc, 2005). 
To trditev lahko razložimo tako, da se za interesno dejavnost ples odločajo v večini 
deklice, med katerimi pa je, kot so ugotovili razni avtorji, ples priljubljen. 

V kolikor bi se odločili raziskavo ponoviti, bi si drugače zastavili hipoteze, saj smo jih 
s to raziskavo kar nekaj zavrnili. Pričakovali smo precej večje odklanjanje športa s 
strani učencev s prekomerno telesno težo in debelostjo, zato so bile hipoteze 
zastavljeno izrazito negativno. V splošnem pa menimo, da nam je raziskava dobro 
uspela in smo dobili karseda objektivne rezultate trenutnega stanja. 

Kaj lahko storimo za izboljšanje stanja? 

Dobljeni rezultati raziskave lahko pomagajo učiteljem pri njihovem poučevanju 
predmeta šport. Rezultati so pokazali, kaj so tiste dejavnosti, ki učencem niso najbolj 
všeč. Učitelj naj se pri teh dejavnostih še posebej potrudi narediti vsebine še 
zanimivejše. 

Zelo pomemben se nam zdi pozitiven odnos učitelja do učne snovi. S svojim zgledom 
lahko učencem približa še tako nepriljubljeno vsebino. Kot smo ugotovili v raziskavi, 
je med bolj nepriljubljenimi vsebinami pri predmetu šport gimnastika. Iz lastnih 
izkušenj lahko povemo, da je zelo pomembna demonstracija posameznih 
gimnastičnih prvin, zato bi si želeli, da bi učitelji vsako gimnastično prvino lahko 
učencem tudi sami demonstrirali. Poleg tega je pomembno, da učitelj dobro obvlada 
metodične postopke učenja posamezne gimnastične prvine, da zna učenje ustrezno 
diferencirati in individualizirati. Pogosto je pri gimnastiki prisoten tudi strah pred 



UNIVERZA V LJUBLJANI – PEDAGOŠKA FAKULTETA   TADEJA BEGELJ – MAGISTRSKO DELO 

55 
 

poškodbami. Učitelj naj z ustrezno zaščito prostora poskrbi, da se bodo učenci 
počutili maksimalno varne. 

Ker se pri učencih pojavljajo negativna počutja pri predmetu šport, naj učitelj poskrbi, 
da se bo o počutjih, občutjih, čustvih iskreno in odprto govorilo. Za to lahko nameni 
kakšno razredno uro ali pa si vzame nekaj minut na koncu učne ure in se ob 
ohlajanju skupaj z učenci pogovori o občutkih, ki so jih prevevali tekom učne ure. 
Menimo, da če bodo učenci svoja občutja delili s sošolci, se bodo v skupnosti vse 
bolje počutili, učence ne bo več sram, počutili se bodo sprejete.  

Družine se še vedno premalo zavedajo pomena zdravega življenjskega sloga zase in 
za svoje otroke. Učiteljem predlagamo, da tej temi namenijo roditeljski sestanek. 
Nekateri starši morda nimajo dovolj znanja in se morda ne zavedajo, da je zdravje 
največja naložba današnjih mladih generacij. Prav zato naj jim učitelj pomaga na poti 
do zdravega življenja. Ker je zdrav življenjski slog potrebno predstaviti in ozavestiti 
tudi učencem samim, predlagamo organiziranje projektnega dne na to temo. 
Predlagamo tudi, da se šole vključijo v projekt Zdrav življenjski slog, s čimer se bo 
povečala količina gibanja za vse učence. 

Menimo torej, da mladim generacijam do zdravega življenja lahko najbolje 
pomagamo učitelji v sodelovanju s starši. Na prvem mestu lahko to dosežemo z 
lastnim zgledom. Učence je treba o zdravem življenjskem slogu ustrezno poučiti, jim 
pri udejanjanju pomagati in podpirati. Poskrbeti je treba za ustrezno zdravo in 
uravnoteženo prehrano tako v šoli kot doma in jim ponuditi čim več možnosti za 
raznoliko gibanje v okviru športnih dni, projektih dni in interesnih dejavnosti. Le z roko 
v roki bomo uspešni in omogočili našim otrokom kvalitetno in zdravo življenje. 
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9. PRILOGA (vprašalnik) 
 

Pozdravljen učenec, pozdravljena učenka! 

Sem Tadeja Begelj, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Zaključujem svoj 

študij in pri raziskovalni nalogi potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, da iskreno 

odgovoriš na spodnja vprašanja in mi tako pomagaš pri raziskovalni nalogi. 

Vprašanja se navezujejo na tvoje počutje pri urah športa. Vprašalnik je popolnoma 

anonimen, zato se ti ni potrebno podpisati. 

Najlepša hvala za sodelovanje. ☺ 

 

Razred: ______________________ 

 

1. Ali ti je predmet šport všeč? 

a. všeč mi je 

b. ni mi všeč 

 

2. Kaj ti je pri predmetu šport NAJBOLJ všeč? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Kaj ti je pri predmetu šport NAJMANJ všeč? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Kaj bi pri predmetu šport spremenil/a, če bi lahko? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. Kako se po navadi počutiš pri predmetu šport? Ustrezno obkroži DA 

ali NE. 

Strah me je. DA NE 

Jezen/a sem. DA NE 

Osamljen sem. DA NE 

Nerodno mi je. DA NE 

Slabe volje sem. DA NE 

Ne da se mi. DA NE 

Na jok mi gre. DA NE 

Dolgčas mi je. DA NE 

Zaspan/a sem. DA NE 

Slabo mi je. DA NE 

Utrujen/a sem. DA NE 

Boli me glava. DA NE 

Boli me trebuh. DA NE 

Bolijo me roke/noge. DA NE 

 

 

6. Kako pogosto se z družino skupaj ukvarjate s športom? 

a. Nikoli 

b. Občasno 

c. Ob vikendih 

č. Vsak dan 

 

S katerim športom? 

___________________________________________________________________ 
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7. Oceni športe z ocenami od 1 do 3 (1 pomeni, da ti sploh ni všeč, 3 pa 

da ti je zelo všeč).  

Hoja 1 2 3 

Tek 1 2 3 

Hoja v hribe 1 2 3 

Kolesarjenje 1 2 3 

Rolanje 1 2 3 

Plavanje 1 2 3 

Smučanje 1 2 3 

Igre z žogo 1 2 3 

Ples 1 2 3 

 

 

 

 


