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POVZETEK 

Medpredmetno povezovanje je celostni učni pristop, s katerim želimo na otroku prijazen in 

naraven način doseči trajno znanje. Vključuje povezovanje znanj, vsebin in učnih spretnosti s 

predhodnim znanjem, z znanjem, pridobljenim pri drugih predmetih in z aktualnimi dogajanji. 

Otrok poleg znanja z medpredmetnim povezovanjem pridobiva tudi veščine razvijanja novih 

modelov, struktur in sistemov. Uporaba medpredmetnega povezovanja pri planinskih športnih 

dneh ni tako pogosta, čeprav je en izmed ciljev, ki naj bi jih učitelj s planinskimi športnimi 

dnevi dosegal tudi ta, da se ne omejimo le na cilje športa s področja pohodništva, izletništva in 

gorništva, temveč skušamo vključiti tudi cilje z drugih predmetnih področij, ki smiselno 

dopolnjujejo tiste s področja športa. 

Namen magistrskega dela je zato predstaviti uporabo medpredmetnega povezovanja pri pouku 

in planinskih športnih dnevih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V prvem delu 

raziskave smo ugotovili, kako pogosto učitelji razrednega pouka, ki poučujejo v prvem triletju, 

načrtujejo in izvajajo medpredmetno povezovanje pri pouku in planinskih športnih dnevih ter 

kakšen pomen mu pripisujejo. V drugem delu raziskave smo dali učiteljem, ki poučujejo na 

osnovnih šolah Tolmin, Kobarid in Most na Soči, v pregled pripravljene primere planinskih 

športnih dni z medpredmetnim povezovanjem za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje na 

Tolminskem. Njihovo mnenje o medpredmetnem povezovanju in pripravljenih predlogih smo 

preverili z anketnim vprašalnikom. 

V teoretičnemu delu smo predstavili pomen planinskih športnih dni za učence v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, cilje, ki jih želimo na planinskih športnih dnevih doseči in celoten 

potek planinskega športnega dneva. Zajeli smo pripravo na planinski športni dan, potek le tega, 

vlogo učitelja na planinskem športnem dnevu in pomen ustrezne opreme ter prehrane. V 

nadaljevanju smo predstavili in opredelili medpredmetno povezovanje, predstavili razloge za 

uporabo in način načrtovanja medpredmetnih povezav ter uporabnost medpredmetnih povezav 

pri planinskih športnih dnevih.  

V empiričnem delu magistrskega dela smo predstavili kvantitativno raziskavo. Pri tem smo 

uporabili kavzalno-neeksperimentalno in deskriptivno statistično metodo pedagoškega 

raziskovanja. Podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom za učitelje razrednega pouka, ki 

poučujejo v prvem triletju. 

Raziskava je v veliki meri potrdila pričakovane rezultate. Večina sodelujočih učiteljev meni, da 

so med formalnim izobraževanjem pridobili dovolj znanja o medpredmetnem povezovanju in 

se le redko udeležujejo dodatnih izobraževanj o medpredmetnem povezovanju. Največ 

sodelujočih učiteljev medpredmetne povezave uporablja tedensko in jih izvaja spontano ali s 

predhodnim načrtovanjem z upoštevanjem ciljev in vsebin krajšega obdobja. Rezultati so 

pokazali, da se večina učiteljev strinja s pomembnostjo načrtovanja in izvajanja medpredmetnih 

povezav ter jim pripisuje pozitivne učinke. Večina učiteljev medpredmetne povezave pri 

planinskih športnih dnevih vključuje v vsebinsko pripravo izleta, vendar jih načrtuje in izvaja 

le občasno, največkrat vsebine planinskih športnih dni učitelji povezujejo s spoznavanjem 

okolja. Ugotovili smo tudi, da imajo učitelji razrednega pouka, ki poučujejo v prvem triletju na 

Tolminskem, pozitivno mnenje o pripravljenih primerih planinskih športnih dni z 

medpredmetnim povezovanjem.  

Rezultati so razkrili stopnjo poznavanja in uporabe medpredmetnega povezovanja pri učiteljih 

razrednega pouka na Tolminskem ter prikazali njihovo mnenje o uporabnosti tovrstnih povezav 

pri planinskih športnih dnevih. Koristijo lahko kot smernice za boljše načrtovanje in izvajanje 

medpredmetnega povezovanja pri pouku in planinskih športnih dnevih. 
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ABSTRACT 

Cross-curricular integration is a teaching method, which strives for a comprehensive and lasting 

knowledge in a child-friendly and natural way, where the child acquires not only knowledge 

but also the skills of developing new models, structures and systems.  It is a holistic didactic 

approach that includes integration of know-how, contents and skills with the knowledge 

acquired in other subjects, meaning with previously acquired know-how and topical events. The 

application of cross-curricular integration with mountain excursions is not very frequent 

although one of the goals of mountain excursions is for teachers not to be restricted only to the 

sports-related goals of hiking, touring and mountain climbing but to also include goals from 

other subject fields that logically complement those from the field of sports. 

The purpose of the Master’s thesis is therefore to present the application of cross-curricular 

integration in class and on mountain excursions in the first education period of elementary 

school. In the first part of the research, we have examined how frequently the teachers of the 

first three grades of elementary school plan and implement cross-curricular integration in class 

and on mountain excursions and how important they deem it. In the second part of the research, 

we submitted the teachers of the first educational period of elementary schools Tolmin, Kobarid 

and Most na Soči proposals for including cross-curricular integration into the programme of 

mountain excursions in the Tolmin area in western Slovenia, and conducted a survey among 

teachers to check their opinion.  

In the theoretical part, we presented the importance of mountain excursions for 1-3 graders, the 

goals we wish to achieve on mountain excursions and the entire course of a mountain excursion, 

including the preparations for a mountain excursion, its implementation, the role of the teacher 

on mountain excursions and the importance of proper equipment and food. We also presented 

and defined cross-curricular integration, presented the reasons for the use of cross-curricular 

references and ways to plan them, and the usefulness of cross-curricular references on mountain 

excursion.  

In the empirical part of the Master’s thesis, we presented the quantitative research. The causal-

nonexperimental and descriptive statistical methods of pedagogical research were applied. Data 

was acquired from a poll among teachers teaching in the first educational period of elementary 

school. 

The research has to a large extent confirmed our expectations. Most of the participating teachers 

believe they have acquired enough know-how about cross-curriculum integration during their 

formal education and they only occasionally attend additional workshops on cross-curriculum 

integration. Most of the teachers surveyed use cross-curriculum integration on a weekly basis 

and apply its principles spontaneously or according to their plans in line with the goals and 

contents of a shorter period. Results have shown that most teachers agree that planning and 

applying cross-curriculum integration is important and has positive effects. Most teachers 

include cross-curriculum integration in their programme for mountain excursions, but they 

include it in their plans and realisation only occasionally. Most frequently, teachers make cross-

references between mountain excursions and nature study. We have also found that teachers of 

lower grades teaching in the first educational period of elementary schools in Tolminsko have 

a positive opinion of the prepared examples of mountain excursions with cross-curricula 

integration.  

The results have revealed the level of teachers’ acquaintance and usage of cross-curriculum 

integration in the first educational period of elementary schools in Tolminsko and shown their 

opinion on the usefulness of such references on mountain excursions. The results could be used 
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as guidelines for better planning and applying cross-curriculum integration in classes and on 

mountain excursions. 

Key words: class teacher, cross-curriculum integration, mountain excursion, first education 

period of elementary school 
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1. UVOD 

V zadnjih letih je vedno več govora o otroku prijazni šoli in o didaktičnih pristopih, ki naj bi z 

novimi metodami in oblikami dela učence razbremenili, hkrati pa jim zagotovili bolj 

kakovostno in trajno znanje. Eden izmed celostnih didaktičnih pristopov, s katerimi lahko 

učitelj pomaga učencem obvladovati nove informacije, prepoznavati povezave med njimi in 

razvijati kompleksno mišljenje, so medpredmetne povezave. Te učence pripravljajo na 

vseživljenjsko učenje in jim omogočajo celovito dojemanje določenega pojma.  

Področje, ki presega zgolj ožje športno področje, temveč posega na naravoslovno, 

družboslovno, estetsko, jezikovno, moralno in druga vzgojna področja, je tudi področje 

izletništva in pohodništva. Z vsebinskega vidika je izletništvo in pohodništvo s svojo 

kompleksnostjo odlična izbira za integriran pedagoški proces, ki vključuje medpredmetne 

povezave in hkrati omogoča diferenciran in individualiziran proces, prilagojen različnim 

interesom učencev (Krpač, 2004). Ravno zato smo v planinskih športnih dnevih videli 

priložnost za načrtovanje intenzivnih medpredmetnih povezav, s katerimi bi učencem dali 

trajnejše, bolj poglobljeno znanje in jim hkrati pomagali vzpostaviti pristen stik z naravo. 

Razredni učitelj je tisti, ki ima za tak pristop izrazite prednosti, saj načeloma poučuje vse 

predmete, zaradi česar ima boljše poznavanje učnih načrtov. Ker z učenci preživi največ časa, 

jih bolje pozna in lahko pri medpredmetnem povezovanju na podlagi lastnih izkušenj in 

spoznanj uspešno načrtuje tudi diferenciacijo in individualizacijo. Razredni učitelj ima torej 

najboljše možnosti, da učencem omogoči učinkovit in vsebinsko bogat planinski športni dan z 

medpredmetnim povezovanjem, ki jih bo motiviral in jim omogočil, da se učijo na podlagi 

lastnih izkušenj in spoznanj. 

V magistrskem delu bomo predstavili medpredmetno povezovanje in planinski športni dan ter 

uporabo medpredmetnega povezovanja pri planinskih športnih dneh v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju. Na podlagi teoretičnih spoznanj bomo pripravili šest primerov 

planinskih športnih dni z medpredmetnim povezovanjem za prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje na Tolminskem. Zanimalo nas bo predvsem kakšno mnenje imajo učitelji razrednega 

pouka na Tolminskem o svojem znanju medpredmetnega povezovanja, o uporabi le tega pri 

planinskih športnih dnevih in o že pripravljenih primerih planinskih športnih dni z 

medpredmetnim povezovanjem.   
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2. PREDMET IN PROBLEM 

Medpredmetno povezovanje je v svojem bistvu učni pristop, s katerim želimo na otroku 

prijazen in naraven način doseči celostno in trajno znanje, pri katerem otrok poleg znanja 

pridobiva tudi veščine razvijanja novih modelov, struktur in sistemov. Je celosten didaktični 

pristop, ki vključuje povezovanje znanj, vsebin in učnih spretnosti, kar od učitelja zahteva dobro 

opredelitev ciljev posameznih predmetov oziroma področij in natančno opazovanje pouka 

(Sicherl-Kafol, 2007; Štemberger, 2007). Pomembno je, da učenci znanje pridobijo s procesnim 

učenjem in konstruiranjem ter ga povezujejo z znanjem, ki so ga pridobili pri drugih predmetih, 

s prej pridobljenim znanjem in z aktualnimi dogajanji (Markelj in Vučkovič, 2008). 

Športni dan kot organizacijska oblika je posebej priporočljiva za udejanjanje večjih, bolj 

poglobljenih in sistematičnih, načrtovanih medpredmetnih povezav, saj te terjajo več časa, bolj 

prilagodljiv urnik, boljše povezovanje različnih učiteljev ter nenazadnje tudi bolj poglobljeno 

obravnavo vsebin posameznih predmetov (Štemberger, 2007). Ker se izletništvo in pohodništvo 

v največji meri uresničuje prav v okviru športnih dni, so ti lahko odlična priložnost za 

uresničevanje večjih medpredmetnih povezav z različnimi učnimi predmeti (Krpač, 2004). 

V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, kakšno mnenje imajo učitelji razrednega pouka o 

medpredmetnem povezovanju ter v kolikšni meri ga načrtujejo in izvajajo pri pouku ter pri 

planinskih športnih dneh. Zanimalo nas je tudi njihovo mnenje o pripravljenih primerih 

planinskih športnih dni z medpredmetnim povezovanjem. 

2.1 PLANINSKI ŠPORTNI DAN  

2.1.1  ŠPORTNI DAN 

Učni načrt za športno vzgojo v programu osnovne šole (2011) določa, da šola športu nameni 

pet športnih dni v vsakem šolskem letu, ki so obvezni za vse učence. V prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju imajo učenci dva pohodniška športna dneva, športni dan z drugimi 

aerobnimi dejavnostmi v naravi, zimski športni dan in športni dan z medrazrednim 

tekmovanjem s poudarkom na dosežku skupine in ne posameznika. Športni dnevi praviloma 

trajajo pet ur in morajo biti smiselno razporejeni skozi šolsko leto. Namenjeni so predvsem 

dejavnostim v naravi, ki jih ni mogoče obravnavati pri rednih urah športne vzgoje v zaprtih 

prostorih. Pri tem se moramo zavedati, da namen športnega dneva ni le posredovanje informacij 

o izpolnjevanju gibalnih funkcij oz. veščin, temveč tudi seznanjanje o zvrsteh in vsebinah 

posameznih aktivnosti ter bogatenje znanja o možnostih ukvarjanja s športnimi dejavnostmi. 

Na vsakem športnem dnevu lahko učencem ponudimo več dejavnosti glede na njihove interese 

in sposobnosti, možnosti okolja in vremenske razmere. Kot pri rednem pouku, naj bodo tudi na 

športnih dneh vsebine in cilji diferencirani in prilagojeni različnim stopnjam otrok (Markelj in 

Vučkovič, 2008; Filipić, 2010). Pri oblikovanju programa ima šola precejšno mero 

avtonomnosti, zato je smiselno upoštevati tudi želje učencev, saj poleg dobre organizacije na 

uspešnost športnih dni vpliva tudi pestrost ponudbe (Grmovšek, 2013).  

Športni dnevi naj bi bili vsebinsko in doživljajsko bogati, vedri in povezani z drugimi 

predmetnimi področji (Učni načrt, 2011). N. Markelj in Vučkovič (2008) pravita, da je eden 

pomembnejših ciljev športnega dneva ta, da »učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, 

gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Pri tem naj razvijajo tovarištvo 

in medsebojno sodelovanje, spoštujejo tuje in lastne dosežke, si utrjujejo samozavest ter 

pridobivajo trajne športne navade« (str. 18).  
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2.1.2. CILJI PLANINSKEGA ŠPORTNEGA DNEVA   

V Učnem načrtu za športno vzgojo v programu osnovne šole (2011) so cilji za planinsko vzgojo 

inkorporirani v splošne učne cilje in operativne cilje, ki so ločeni na cilje za doseganje ustrezne 

gibalne učinkovitosti, za usvajanje različnih naravnih oblik gibanja, iger in športnih znanj, za 

prijetno doživljanje športa in vzgojo z igro ter cilje za razumevanje pomena gibanja in športa. 

Cilje izberemo glede na praktične in teoretične vsebine pohodništva za prvo triletje, ki nam jih 

narekuje učni načrt. Učni načrt športne vzgoje za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

predvideva vsaj dva športna dneva, ki sta namenjena izletništvu in pohodništvu, od tega naj bo 

en zahtevnejši glede višine vzpetine in dolžine poti. V tretjem razredu osnovne šole je kriteriju 

planinskih športnih dni dodan še ekipni orientacijski pohod po označeni poti. Teoretične 

vsebine pohodništva v prvem triletju obsegajo osnovno pohodniško znanje, značilnosti okolice, 

po kateri poteka pohod, geografske, zgodovinske in naravoslovne značilnosti območja, po 

katerem poteka pohod ter naravovarstveno ozaveščanje.  

Za boljšo predstavljivost prilagamo tabelo praktičnih in teoretičnih vsebin za prvo vzgojno-

izobraževalno obdobje na področju pohodništva. 

Preglednica 1: Praktične in teoretične vsebine pohodništva v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju 

POHODNIŠTVO 

1. razred 2. razred 3. razred 

Praktične vsebine 

Vsako leto najmanj dva pohoda. Eden od pohodov je zahtevnejši glede višine vzpetine in 

dolžine poti. 

 Ekipni orientacijski pohod 

po označeni poti. 

Teoretične vsebine 

Osnovno pohodniško znanje (obutev, oblačilo, nahrbtnik, 

pitje tekočine). 

Osnovno pohodniško znanje 

(obutev, oblačilo, nahrbtnik, 

tempo hoje, pitje tekočine, 

termoregulacija). 

Značilnosti okolice, po kateri 

poteka pohod. 

Geografske, zgodovinske in naravoslovne značilnosti 

območja, po katerem poteka pohod. 

Naravovarstveno ozaveščanje. 

Vir: Učni načrt za športno vzgojo v programu osnovne šole, 2011, str. 14 

 

Med cilji učnega načrta so številni povezani z izletništvom, pohodništvom in gorništvom, ti so 

najlažje in največkrat uresničeni v obliki planinskega športnega dneva (Krpač, 2000). Planinski 

športni dnevi so v prvi vrsti del pedagoškega procesa, zato morajo biti cilji tudi tu predhodno 

skrbno načrtovani (Kristan, 1996).   

Kristan (1996) pravi, da naj celostni program planinskih športnih dni za osnovno šolo izdela 

športni pedagog z upoštevanjem mnenj drugih učiteljev, pri čemer moramo paziti, da se 

planinski športni dnevi ne spremenijo v učne ekskurzije. Poglavitno je, da je planinski športni 

dan fiziološko učinkovit, poučen, prijeten in zabaven. Pri iskanju ciljev za planinski športni dan 

največkrat ostanemo na vsakoletnih, ponavljajočih se ciljih in pri tem pozabimo na postopno 

stopnjevanje zahtevnosti in dolžine izletov. Prav zaradi tega je pomembno, da planinske športne 
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dneve načrtujemo v okviru večletnega programa, ki po načelu postopnosti upošteva starost, 

znanje in sposobnosti otrok posameznega razreda. Na tak način se lahko izognemo nekaterim 

začetniškim napakam, kot je na primer izpeljava planinskega športnega dneva takoj na začetku 

šolskega leta, ko so otroci zelo slabo kondicijsko pripravljeni (Peršolja, 2008).  

Glavni splošni vzgojno-izobraževalni cilji izletniške, pohodniške in gorniške vzgoje, ki jih 

želimo pri učencih doseči, so: 

 oblikovati pristen, čustven, spoštljiv in kulturen odnos do narave kot posebne vrednote,  

 oblikovati pozitiven odnos do hoje kot najbolj dostopne in univerzalne športne 

dejavnosti, 

 usposobiti jih za samostojno planinarjenje v poznejših starostnih obdobjih (Kristan, 

1996). 

Peršolja (2008) meni, da morajo biti ti trije cilji enakovredno zastopani, med seboj se morajo 

prepletati in dopolnjevati, vse vsebine, ki jih otroci na športnih dnevih spoznajo v predhodnih 

razredih pa naj se kasneje ponovijo, dopolnijo in nadgradijo.  

Te glavne cilje pa pri učencih uresničujemo preko slednjih delnih ciljev in nalog: 

 spoznavanje in izboljševanje zmogljivosti v hoji, 

 spodbujanje veselja do hoje ali vsaj preprečevanje oziroma zmanjševanje odpora do nje, 

 načrtno spoznavanje izletniških točk bližnje in daljne okolice po sistemu koncentričnih 

krogov ter seznanjanje s tovrstnimi možnostmi in ponudbo, 

 oblikovanje čustvenega in kulturnega odnosa do narave ter smisla za čistočo naravnega 

okolja in za varstvo narave kot podlago naravovarstvene ozaveščenosti, 

 posredovanje določenih znanj in veščin z gorniškega področja, še posebno tistih, ki 

zadevajo varnost, 

 smotrno povezovanje izletov z drugimi učnimi in vzgojnimi predmeti, 

 globje spoznavanje učencev in s pristnejšim osebnim stikom v neformalnih okoliščinah 

smotrno vključevanje v pozitivno oblikovanje njihovih vedenjskih vzorcev (Kristan, 

1993). 

V prvem in delno v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju je razredni učitelj tisti, ki poleg 

drugih predmetov vodi tudi šport, ki s planinsko vzgojo posega tudi na področje naravoslovja, 

družboslovja, estetike in moralne vzgoje. Ti dejavniki vplivajo na to, da razredni učitelj 

velikokrat na planinskih športnih dnevih uresničuje tudi cilje drugih predmetnih področij 

(Krpač, 2000). Kot je torej že zgoraj zapisano, je en izmed ciljev, ki naj bi jih učitelj s 

planinskimi športnimi dnevi dosegal tudi ta, da se ne omejimo le na cilje športa s področja 

pohodništva, izletništva in gorništva, temveč skušamo vključiti tudi cilje z drugih predmetnih 

področji, ki smiselno dopolnjujejo tiste s področja športa. 

2.1.3 PRIPRAVA NA PLANINSKI ŠPORTNI DAN  

Planinski športni dan ne traja le nekaj ur na dan izleta, za uspešno izveden izlet je potrebna 

dobra priprava, zaradi česar lahko ves seštevek krepko presega zgolj nekaj ur trajanja izleta. 

Začne se lahko že tedne prej pri različnih učnih predmetih, v katere vključimo pripravo na 

planinski športni dan in konča se v naslednjih tednih s ponavljanjem in utrjevanjem spoznanj 

ter podoživljanjem in izražanjem le-teh z besedno, likovno in glasbeno izraznostjo. Pri tem ima 

veliko prednost razredni učitelj, ki vodi pedagoški proces v oddelku in ima največ možnosti, da 

zagotovi kakovostno in celovito izvedbo izleta, od priprave do odzivanja učencev po koncu 
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izleta (Krpač, 2006). Več o vlogi učitelja na planinskem športnem dnevu je napisano v 

istoimenskem poglavju.  

Krpač (2006) planinski športni dan vidi kot pedagoški proces v treh podsistemih, ki ločujejo 

dejavnosti pred, na in po izletu. Pred izletom se nanj pripravimo, sledi glavni del-izvedba in 

doživljanje izleta ter nazadnje podoživljanje po končanem izletu. Pravi, da je najboljše 

pedagoške učinke »mogoče doseči le z dosledno in kakovostno izvedbo vseh treh sistemov, 

prilagojenih razvojni stopnji učencev« (str. 15), kar lahko zagotovimo le z ustrezno pripravo 

vseh treh sistemov.  

V prvem delu, pripravi na planinski športni dan, poteka proces predvsem v učilnici. Nekatere 

dejavnosti, ki jih v tem delu izvajamo, so neponovljive, vezane na točno določen planinski izlet, 

medtem ko se druge ponavljajo, utrjujejo in dograjujejo ter poglabljajo glede na starostno 

obdobje učencev in fazo pedagoškega procesa. Še podrobneje razdeli pripravo na planinski izlet 

v svojem delu Kristan (1993), ki pravi, da dobra priprava vključuje: 

- psihično pripravo, 

- telesno pripravo, 

- tehnično pripravo, 

- vsebinsko ali snovno pripravo, 

- organizacijsko pripravo. 

Psihična priprava predvsem pripomore k motiviranju učencev, pomaga pri spodbujanju 

zanimanja za izlet. Z različnimi slikovnimi gradivi, branjem zanimivosti, ogledom zemljevida 

kraja, kamor se odpravljamo ipd., poskušamo pri učencih doseči, da se vnaprej veselijo izleta 

in ga težko pričakujejo. O načrtovanem izletu se večkrat pogovarjamo, pri tem pa moramo biti 

pozorni na to, da se ne omejimo le na lepe in prijetne stvari, temveč učencem predstavimo tudi 

nekatere neprijetnosti, s katerimi se bomo srečali (telesni napor, strah, slabo vreme, slabša hrana 

in podobno). Pomembno je, da učenci dobijo resnično sliko o načrtovanem izletu. Tudi za 

psihično pripravo je ustrezno začeti s krajšimi in lažjimi izleti v ugodnih vremenskih razmerah. 

Na tak način učenci počasi odkrivajo neznane okoliščine, se nanje navajajo in tako zmanjšajo 

možnosti, da jih na daljši, bolj zahtevni turi preseneti kakšen dogodek, ki ga niso vajeni ali ga 

sploh še niso doživeli. S takšnimi »pripravljalnimi« izleti učenci pridobijo izkušnje, ki jim 

dvignejo samozavest in samozaupanje (Koželj Stepic, 2016). 

Prav tako kot za psihično pripravo, so krajši in lažji izleti, ki se po dolžini stopnjujejo in se po 

telesni obremenitvi približujejo tisti, s katero se bomo srečali na načrtovanem izletu,  pomembni 

tudi za telesno pripravo. Ta poleg »pripravljalnih« izletov vključuje tudi več hoje, teka, 

sprehodov, nadomeščanje vožnje z avtomobilom s hojo in načrtno hojo po stopnicah. Učencem 

povemo, da smo zaradi dobre telesne pripravljenosti varnejši in lahko zato na izletu uživamo 

ter se dobro počutimo (Koželj Stepic, 2016). 

Pri tehnični pripravi učitelj poskrbi za zagotovitev ustreznih pripomočkov in za preizkus 

opreme ter učence seznani z osnovnimi pohodniškimi in gorniškimi spretnostmi.  

Vsebinska ali snovna priprava vsebuje vsebinski ali snovni načrt pohoda, v katerem učitelj 

ustrezno načrtuje pohod, ki mora biti fiziološko učinkovit, poučen ter prijeten in zabaven 

(Kristan, 1993). V vsebinsko ali snovno pripravo lahko umestimo tudi Krpačev (2006) pogled 

na pripravo kot pedagoški proces v treh podsistemih, o katerem smo že pisali zgoraj. Vsebinska 

priprava naj torej ne vsebuje le načrta dejavnosti, ki se izvajajo na planinskem športnem dnevu, 

temveč tudi načrt dejavnosti, ki se izvajajo pred in po pohodu, pri tem pa ima razredni učitelj 

velike možnosti za povezovanje vseh učnih predmetov.  
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Z dejavnostmi pred planinskim športnim dnevom učenci spoznavajo geografski cilj izleta, 

njegove družbene in naravoslovne značilnosti. Učitelj na tej stopnji učence aktivno vključi v 

pripravo na planinski športni dan z izvajanjem dejavnosti, kjer učenci sami izmerijo dolžino in 

trajanje hoje, izdelajo skico poti, spoznajo leposlovna, likovna in glasbena dela, povezana z 

izbranim izletom, izdelajo seznam potrebne opreme ter se dogovorijo o poteku in obnašanju na 

planinskem športnem dnevu. V tej fazi se poleg vednosti in razvijanja sposobnosti pri učencih 

močno krepi tudi motivacija za izlet. 

V glavnem delu, izvedbi planinskega športnega dneva, se učenci učijo v naravi. Ob pomoči 

učitelja v praksi izvedejo in preverijo vse, kar so si pripravili in spoznali pred izvedbo izleta. 

Učitelj lahko doda še druge dejavnosti, s katerimi pri učencih spodbudi opazovanje in 

doživljanje narave. 

Po končanem izletu sledi faza podoživljanja, ki je zelo pomembna, saj zaokrožuje celoten 

proces. Zaradi specifičnosti dela na razredni stopnji omogoča razrednemu učitelju največ 

možnosti, da z učenci pri različnih učnih predmetih ponovi spoznanja, ki so jih pridobili na 

izletu (Krpač, 2000). 

Organizacijska priprava mora biti vključena v letni načrt izletov in pedagoških ciljev, ki 

sestavljajo celovit sistem planinske vzgoje. Učitelj pri organizacijski pripravi predvidi smiselno 

časovno vključenost planinskih športnih dni v letni načrt in načrtuje planinske športne dni v 

skladu s stalnim načrtom pedagoških ciljev. To pomeni, da pozna obseg in poglobljenost znanj, 

intenzivnosti in trajanja telesne aktivnosti pri učencih ter na podlagi teh načrtuje cilj izleta 

(Krpač, 2006). V ožjem smislu organizacijska priprava vsebuje več dejavnikov, za katere je 

potrebno predhodno ustrezno poskrbeti, če želimo, da bo planinski športni dan uspešen. Kristan 

(1993) navaja naslednje: 

 načrt cilja in smeri vzpona ter časovni razpored posameznih dejavnosti na planinskem 

športnem dnevu, 

 načrt prevoza udeležencev in načrt prehranjevanja, 

 načrt stroškov in načrt pokrivanja stroškov, 

 objava razpisa, 

 oblikovanje skupin, določitev vodnikov in pomočnikov, pridobitev zunanjih sodelavcev 

ipd., 

 sestanek z udeleženci, obvestila, navodila, priporočila, seznam opreme, informacija 

staršem ipd., 

 načrt tehnične in telesne priprave udeležencev, 

 objava zbornega mesta, časa odhoda in časa vrnitve, 

 zadnja navodila. 

Koželj Stepic (2016) poleg zgoraj navedenih dejavnikov v organizacijsko pripravo vključuje še 

obrazec načrta, ki nam pomaga pri lažjem načrtovanju izleta. V obrazec zapišemo cilj, datum, 

čas trajanja in sopotnike na izletu, kratek opis poti, potrebno osebno in tehnično opremo ter 

načrt prevoza. 

Stvar, ki jo pri organizacijski pripravi najprej določimo, je cilj planinskega športnega dneva. 

Pri izbiri cilja pa moramo najprej upoštevati starostno stopnjo otrok. Kristan (1993) je sestavil 

tabelo hodilne obremenitve glede na starost otrok, avtorja Urška in Andrej Stritar (1998) pa sta 

sestavila tabelo, v kateri sta zapisala priporočila o času hoje, načinu gibanja in obliki izletov 

glede na starost otroka.  

Za boljšo predstavljivost smo izpisali vsebine, ki jih avtorji predlagajo za otroke, ki obiskujejo 

prvo vzgojno-izobraževalno obdobje.  
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Preglednica 2: Hodilna obremenitev glede na starost otrok 

Starost Hodilna obremenitev 

7-8 let 2 do 3 ure hoje (5 do 8 km) z vmesnimi prekinitvami; hitrost hoje 3 km na uro 

9-10 let 3 do 4 ure hoje (8 do 10 km) z vmesnimi prekinitvami; hitrost hoje od 3 do 3,5 

km na uro; vzpon od 400 do 500 m višinske razlike 

 

Preglednica 3: Priporočila o času hoje, načinu gibanja in obliki izletov glede na starost otrok 

Starost Čas hoje 

(bivanja) 

Način gibanja Oblika izletov 

5 do 7 let hoje do 4 ure hoja z vmesnimi počitki, 

plezanje po malo zahtevni 

zavarovani plezalni poti ob 

varovanju 

sprehodi, krajši izleti, 

poldnevni izleti, občasno 

celodnevni izleti ali 

večdnevni pohod, razdeljen 

na etape 

7 do 10 let hoje do 5 ur hoja z vmesnimi počitki, 

plezanje po malo zahtevni 

ali zmerno zahtevni  

zavarovani plezalni poti ob 

varovanju 

sprehodi, krajši izleti, 

poldnevni izleti, celodnevni 

izleti, občasno pohodi 

 

Avtorji navajajo približno enake smernice, katerim moramo slediti pri izbiri cilja in nam s temi 

podatki močno olajšajo načrtovanje planinskih športnih dni. Pomemben dejavnik pri 

načrtovanju planinskih športnih dni je tudi število udeležencev v skupini, ki v šolstvu vpliva 

predvsem na število učiteljev oziroma zunanjih sodelavcev, ki morajo biti prisotni na izletu. 

Kristan (1993) pravi, da mora biti število udeležencev v skupini tolikšno, da »je možen 

neprekinjen uspešen nadzor nad slehernim udeležencem in hkrati zagotovljena največja možna 

varnost« (str. 79). V svojem delu zapiše okvirna merila, ki naj bi jih učitelji upoštevali na 

planinskem športnem dnevu, za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje so predstavljena v spodnji 

tabeli. 

Preglednica 4: Število udeležencev v skupini 

Teren, po katerem poteka izlet Število učencev v skupini na enega učitelja (vodnika) 

nezahteven svet 12 do 17 

sredogorje 10 do 15 

sredogorje pozimi 8 do 10 

 

V tem poglavju so posamezni deli priprave ločeni, saj je tako njihova vsebina bolj pregledna, 

sicer pa se nekateri deli med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Pomembno je, da se na vsak 

planinski športni dan temeljito pripravimo in na tak način poskrbimo, da bo ta uspešen in varen. 

2.1.4 POTEK PLANINSKEGA ŠPORTNEGA DNEVA  

Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, se planinski športni dan ne prične na dan izleta, 

temveč že veliko prej z raznimi dejavnostmi pred izvedbo, nadaljuje se z dejavnostmi na izletu 
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in konča s podoživljanjem izleta. Kljub ustrezni pripravi, pa moramo biti tudi med potekom 

glavnega dela, torej med izvedbo in doživljanjem planinskega športnega dneva, pozorni na 

nekatere dejavnike. 

Tehnika hoje 

»Hoja je naše osnovno in hkrati tudi naravno gibanje. … Pospešuje krvni pretok, prebavo, 

koristi srcu in ožilju, dihalom, mišicam in sklepom« (Stritar in Stritar, 1998, str. 20). Poleg 

navedenih fizioloških učinkov, ki jih ima hoja na človekovo telo, ta deluje sproščujoče in vpliva 

tudi na oblikovanje posameznih značajskih posebnosti (Stritar in Stritar, 1998).  

Čeprav ima hoja veliko pozitivnih lastnosti in je za človeka najbolj naravno gibanje, moramo 

učencem vseeno predstaviti osnovne smernice za varno hojo v gorah. Nesmiselno je učence 

poučevati, naj bo njihova hoja naravna, lahkotna ali lepa, saj hoje v gorah niso vajeni. Vsako 

natančno razlaganje osnovne hoje je odveč, saj s prilagajanjem svojega ustaljenega načina hoje 

nekim pravilom in navodilom, ta hoja ni več naravna in ekonomična. Smiselno pa je učence 

podučiti o hoji po neravnem svetu, s katero se bodo marsikateri prvič srečali na planinskih 

športnih dnevih. Tehnike hoje po gorah se slej ko prej tudi sami naučimo, vendar nam lahko 

osnovna navodila skrajšajo učno dobo in prihranijo kakšno nevšečnost (Kristan, 1993).  

Učencem zato pojasnimo, da pri hoji v breg delamo krajše korake in če je le mogoče, stopamo 

na celo stopalo, ne le na prednji del stopala in prste. Enako velja za sestop, pri čemer smo 

pozorni tudi na mehka, prožna kolena, s katerimi ublažimo sunke. Povemo jim, da v gorah 

hodimo po sredini poti, razen ko ta preči pobočje. Takrat je bolje hoditi po notranji strani poti, 

saj spodnji rob poti velikokrat ni dovolj utrjen. Ker so učencem bližnjice velikokrat zanimive, 

jim pojasnimo, da so te veliko bolj utrudljive. Čeprav lahko z njimi prihranimo nekaj časa, pa 

to zagotovo pomeni izgubo pri energiji (Kristan 1993; Pollak, 2016).  

Tempo hoje 

Pravilen tempo hoje je zelo pomemben, če želimo, da bo planinski športni dan varen in uspešen. 

Na začetku naj bo počasen, da postopno začnejo delovati procesi termoregulacije. Ko se telo 

dovolj ogreje in začnejo delovati tisti fiziološki mehanizmi, ki so potrebni za proizvodnjo 

energije, lahko stopimo hitreje. Poleg upoštevanja pravilnega tempa hoje, učence opozarjamo 

tudi na ustrezno in pravočasno oblačenje oziroma slačenje. Ko začutimo, da nam postaja toplo, 

še preden se začnemo dobro znojiti, odložimo oblačilo. Prav tako ne oklevamo z dodatnim 

oblačilom, če nas med potjo zazebe (Kristan, 1993). Ker so učenci, predvsem ti v prvi triadi, še 

zelo neizkušeni pohodniki in gorniki, menimo, da je učiteljeva naloga tudi opazovanje učencev 

in opozarjanje na tempo in primerno obleko. Med planinskim izletom lahko učitelj tako naredi 

več krajših odmorov za »termoregulacijo«, med katerimi lahko učenci slečejo ali oblečejo 

kakšen kos oblačila.  

Tempo hoje naj bo čim bolj enakomeren in prilagojen najšibkejšim učencem v skupini, saj 

sposobnejši učenci zmorejo počasnejši tempo, medtem ko šibkejši učenci tempa, ki je zanje 

prezahteven, ne zmorejo. Kristan (1993) pravi, da so izraz obraza, huda rdečica ali bledica, 

močno sopenje, pogostejše spotikanje in opotekanje dobri pokazatelji, da je tempo za učence 

prehiter. Takrat je treba tempo upočasniti, šibkejše učence pa po načelu prilagajanja 

najslabšemu učencu diskretno povabimo na čelo skupine.  

Čeprav z upoštevanjem načela prilagajanja najslabšemu učencu rešimo eno težavo, lahko s tem 

predvsem pri mlajših učencih, ki jih šele učimo in navajamo na solidarnost, povzročimo številne 

težave, zaplete in konflikte. Ker skupine niso homogene, je lahko počasen tempo, prilagojen 

najslabšemu učencu, zelo neugoden, neprijeten in nadvse utrujajoč za sposobnejše. S tem 

načelom se tako vedno bolj oddaljujemo od cilja vzpostavljanja dobrega odnosa do hoje, saj 
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učenci postanejo nezadovoljni, kar se navadno kaže na vedenju učencev ter delovanju in 

vodenju skupine, ki običajno povzroča disciplinske težave. Le malo je namreč takih učencev, 

ki v sebi nimajo zasidrane tekmovalnosti in jim je vseeno, ali so na koncu ali na začetku kolone. 

Mnogi s siljenjem v ospredje rušijo sistem vodenja, s čimer šibkejše učence še bolj izpostavijo 

raznim pripombam in neprimernim opazkam. Izjemnega pomena je torej učiteljeva neomajnost 

pri izvajanju načela prilagajanja šibkejšim učencem, saj je on tisti, ki mora učencem pomagati 

pri oblikovanju smisla za pozitivno vedenje v skupini.  Večino ciljev planinskega športnega dne 

je mogoče izpeljati šele ob upoštevanju in uspešnem izvajanju tega načela (Krpač, 2006; Kristan 

1996).  

Diferenciacija 

Veliko bolj ustrezna rešitev je diferenciacija z oblikovanjem homogenih skupin učencev, 

katerim prilagodimo tempo hoje in dolžino izleta glede na lastno sposobnost. Učitelj se mora 

zavedati, da se učenci med seboj razlikujejo v psihosomatskem in socialnem statusu. Krpač 

(2006) pravi, da so v primerjavi s planinsko skupino, ki je selekcionirana, na planinskih športnih 

dnevih razlike še toliko večje, saj so udeleženci bistveno bolj heterogeni. Poleg običajnih 

različnosti v morfologiji, funkcionalnih in motoričnih sposobnostih, zdravju in osebnostnih 

lastnostih so na planinskih športnih dnevih še posebno izražene razlike v motivaciji, interesu, 

gorniškemu znanju in veščinah, specifičnih sposobnostih za gibanje v gorah in opremljenosti. 

Razredni učitelj najbolje pozna ta status učencev, ki je osnova, na podlagi katere lahko načrtuje 

individualizacijo in diferenciacijo. Prav proces diferenciacije pri planinskih športnih dnevih je 

trenutno največji izziv za izboljšanje kakovosti planinske vzgoje na razredni stopnji.  

Diferenciacijo lahko dosežemo z oblikovanjem manjših, bolj homogenih skupin znotraj večje 

skupine. Homogene skupine lahko oblikujemo v okviru oddelka, razreda, več oddelkov ali 

stopnje v skladu z načrtovanimi cilji. Za te manjše skupine nato oblikujemo primerne 

diferenciacije osnovne ture, tako da na primer za skupino šibkejših učencev izberemo lažjo, 

bolj položno pot do cilja, sposobnejše učence pa peljemo po strmejši, daljši ali bolj zahtevni 

poti. Čeprav diferenciacija po skupinah zahteva nekoliko več dela ter včasih tudi večje število 

sodelavcev, predvsem pa višjo stopnjo njihove usposobljenosti, je napor izražen v doseženih 

ciljih pedagoškega procesa, ki skuša v večji meri upoštevati osebnosti učencev, njihove 

sposobnosti, značilnosti in lastnosti, interese in znanje. Dandanes pa je načrtovanje 

diferenciacije precej zahtevno, saj zaradi normativov financiranja na planinskih športnih dnevih 

pogosto nimamo dovolj spremstva in jo zato težko izvajamo (Krpač 1996; Krpač, 2006).  

Razvrstitev v skupini 

Poleg upoštevanja načela prilagajanja najslabšemu učencu, je na planinskem športnem dnevu, 

kjer so skupine največkrat heterogene, nujno potrebno upoštevati tudi pravilo o nedeljivosti 

skupine. Skupina mora ves čas hoditi skupaj, le tako lahko vodnik skupino smiselno in varno 

vodi, saj ima nenehen nadzor nad slehernim učencem. Če torej želimo doseči nedeljivost 

skupine, moramo temu primerno razvrstiti učence v koloni po načelu prilagajanja 

najšibkejšemu učencu (Kristan, 1993). Slabše hodce uvrstimo praviloma v kolono takoj za 

vodnikom, da ta lažje opazuje njihovo obnašanje, predvsem posluša njihovo dihanje, spremlja 

njihovo gibanje in na podlagi tega umirja svoj tempo hoje. Učence v prednji del skupine 

umestimo diskretno, lahko jih tudi motiviramo s preprosto nalogo, kot je na primer iskanje 

markacij. Na koncu skupine je pri planinskih športnih dnevih drugi spremljevalec ali učitelj, ki 

je vedno zadnji in skrbi za to, da ne pusti nikogar za seboj (Krpač, 1996).  

Spremljevalne dejavnosti 

O pomenu, ki ga imajo razne medpredmetne povezave pri planinskih športnih dnevih za 

motiviranje učencev in doseganje celostnega in trajnega znanja, bomo podrobneje govorili v 
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temu namenjenem poglavju. Pri opisu spremljevalnih dejavnosti se bomo bolj osredotočili na 

dejavnosti, s katerimi lahko okrepimo odnose med učenci in odnose med učitelji in učenci. Eden 

poglavitnih ciljev planinskih športnih dni je namreč prav navezovanje in poglabljanje pristnega 

stika učitelja z učenci ter globje spoznavanje njihove osebnosti (Kristan, 1996).  

Krpač (2006) pravi, da je za učence velika spodbuda že samo priznanje njihovih učiteljev ob 

vzponu na cilj in ob koncu izleta. Učenci navadno tudi z veseljem poslušajo naša mladostna in 

hribovska doživetja, med katere lahko podtaknemo marsikatero spoznanje, resnico in znanje ter 

jim tako širimo obzorje in zadovoljimo njihovo brezmejno radovednost. S tem še izboljšujemo 

medsebojno komunikacijo in poznavanje drug drugega. Prav tako otroci nenehno opazujejo 

učitelje, ki vodijo planinski športni dan. Posebno mlajši jim navadno pridno sledijo in jih vzorno 

posnemajo, zato je pomembno, da se učitelji tega zavedajo in se temu primerno obnašajo. Več 

jim namreč povedo naša dejanja in ravnanje, kot prazne besede (Stritar in Stritar, 1998).  

Za bolj strukturirano in načrtovano druženje med planinskimi športnimi dnevi L. Jazbec (2016) 

predlaga uporabo iger. Z njimi se krepi dobro počutje in medsebojno poznavanje udeležencev, 

kar izboljšuje medsebojno komunikacijo ter posledično pozitivno vpliva na varnost v gorah. 

Opazovanje učencev pri igri pa učitelju omogoča zanimive psihološke ugotovitve, saj se kmalu 

pokaže, kateri učenci želijo zmagovati, voditi igro, so preskromni ali bolj občutljivi. Za 

planinski športni dan so primerne različne vrste iger, pomembno pa je, da izberemo igro, ki bo 

ustrezala trenutnim razmeram in skupini ter bo zadovoljila pedagoška pričakovanja učitelja.  

Kot idealen zaključek planinskega športnega dneva Krpač (2006) predlaga druženje ob pikniku 

ter družabnih in elementarnih igrah, kjer se učenci in učitelji lahko sprostijo. 

2.1.5 VLOGA UČITELJA NA PLANINSKEM ŠPORTNEM DNEVU 

Poglavitna vloga učitelja na planinskem športnem dnevu je vloga vodnika izleta, ki mora 

opraviti naslednje naloge: 

- izdelava načrta pohoda z vsemi podrobnostmi, 

- ustrezna priprava in brezhibna organizacija, 

- zagotavljanje popolne varnosti, 

- pregled opreme na zbornem mestu in zavrnitev vseh neprimerno opremljenih 

udeležencev, 

- vodenje skupine le po poteh, ki jih je sam že prehodil, 

- podajanje ustreznih navodil, 

- skrb za varstvo narave, 

- nenehno bogatenje lastnega znanja in posredovanje znanja svojim varovancem, 

- nikoli ne zapušča skupine (Kristan, 1993). 

Pri planinskem športnem dnevu največkrat vlogo planinskega vodnika prevzame učitelj 

razrednega pouka. Ker se planinski športni dan ne začne in konča na dan izleta, ima razredni 

učitelj največ možnosti za kakovostno in celovito izvedbo izleta. S svojim poznavanjem 

učencev lahko poskrbi za učinkovito in bogato vodenje pedagoškega procesa (Krpač, 2006). V 

ta proces morajo biti učenci dejavno in pravočasno vključeni, saj potrebujejo čas, da naš predlog 

sprejmejo, se zanj ogrejejo in postanejo za izlet motivirani (Stritar, 1998). Prav zaradi tega ima 

učitelj razrednega pouka za tak pristop izrazite prednosti, saj poučuje vse predmete, je ves čas 

z učenci, od priprave do podoživljanja planinskega športnega dneva. Zagotovo to ne pomeni, 

da naj bi planinske športne dneve načrtoval le razredni učitelj, za izdelavo celovitega sistema 

planinske vzgoje je potrebno veliko timskega dela vseh učiteljev, predvsem je pomembno 

sodelovanje razrednih učiteljev z aktivom za športno vzgojo. Je pa zagotovo razredni učitelj 
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tisti, ki učence najbolj pozna in zato pri načrtovanju poleg različnosti v morfologiji, 

funkcionalnih in motoričnih sposobnostih, zdravju, osebnostnih lastnostih, upošteva tudi 

različnost v motivaciji, interesu, gorniškem znanju in veščinah, specifičnih sposobnostih za 

gibanje v gorah in opremljenosti.  To poznavanje učencev razrednemu učitelju omogoča, da pri 

vodenju pedagoškega procesa načrtuje tudi diferenciacijo in individualizacijo planinske vzgoje 

(Krpač, 2000).   

Hkrati je učitelj tisti, ki ima veliko vlogo pri oblikovanju čustvenega odnosa do narave, saj s 

svojim spontanim in glasnim čustvenim doživljanjem različnih prizorov in pojavov spodbuja 

med učenci podobne občutke. Vzgaja jih v smislu skrbi za okolje, s tem da na izletu ne 

odmetava različnih odpadkov, ne onesnažuje narave in ne dela škode ter s tem pomaga učencem 

oblikovati pristen in čustven odnos do narave. S sodelovanjem učiteljev in učencev pri takšnih 

vzgojno izobraževalnih oblikah, kjer popusti formalna uniformiranost in neprijetna napetost, se 

med njimi najlažje stkejo tesnejše vezi, ki so najboljša učna podlaga za boljše učne in vzgojne 

učinke. 

2.1.6 OPREMA  

Če želimo, da bo planinski športni dan varen in udoben, moramo resno pristopiti tudi k izbiri 

in pripravi ustrezne opreme. Ta ni vedno enaka, spreminja se glede na zahtevnost in trajanje 

ture, letni čas in vremenske razmere.  

Pri skupinskih organiziranih izletih, kot je tudi planinski športni dan, ločimo med osebno in 

skupno opremo. Organizator, pri planinskem športnem dnevu je to učitelj, mora za udeležence, 

učence, sestaviti seznam osebne opreme in podati natančna navodila o tem, kaj je nujno, kaj 

zaželeno in kaj lahko izpustimo. Ker je narava še vedno dokaj nepredvidljiva, se je tudi pri 

pripravi opreme priporočljivo ravnati po načelu, da je s stališča varnosti bolje vzeti s seboj nekaj 

več opreme, kot premalo, kar naj učitelj pojasni tudi učencem (Kristan, 1993). Menimo, da je 

smiselno pri dejavnostih pred izvedbo planinskega športnega učencem na primeru lastnih 

izkušenj, fotografij in konkretnih pripomočkov predstaviti, kaj je primerna oprema. S tem damo 

predvsem učencem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja vsaj nekaj predznanja in jih 

aktivno vključimo v proces priprave na planinski športni dan, saj je zapisan seznam opreme 

največkrat namenjen staršem, ki poskrbijo za otrokovo opremo.  

Za skupno opremo poskrbi organizator, učitelj, ki vzame vse potrebno in kasneje to razdeli 

udeležencem, učencem (Kristan, 1993). Sem sodijo tudi vsi pripomočki, ki jih učitelj potrebuje 

za uspešno izvedbo pedagoškega dela na planinskem športnem dnevu. 

Ker je seznam opreme lahko precej obsežen, bomo v nadaljevanju natančneje predstavili 

sestavne dele osebne opreme, ki so največkrat prisotni na planinskih športnih dneh v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju:  

Nahrbtnik 

Kristan (1993) nahrbtnik označi za neločljivega spremljevalca slehernega gornika in priporoča, 

da učence navajamo na uporabo nahrbtnika na vsakem izletu. Velikost nahrbtnika je odvisna 

od trajanja izleta, pomembno pa je, da je nahrbtnik lahek, ozek, nepremočljiv in udoben. Pri 

izbiri zato pazimo, da so naramnice široke in oblazinjene, nahrbtnik pa ne prevelik, saj bodo 

učenci najverjetneje nosili le rezervna oblačila in malico. Kljub temu je smiselno učence že od 

začetka navajati na pravilno razporeditev vsebine, kjer damo težke stvari bližje hrbtišču, hrano 

in rezervna oblačila pa zložimo v ločene vrečke ter s tem zmanjšamo možnost nezgod.   
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Čevlji 

Izbira čevljev je izjemno pomembna, saj naša stopala ščitijo pred vlago, mrazom, ostrimi delci 

in poškodbami, zato moramo biti pri izbiri pozorni na letni čas, razmere, vrsto terena in 

dejavnost. Pomembno je, da se čevelj nogi dobro prilagaja, ji daje dober oprijem in podporo 

(Kadiš, 2016). Pri planinskih športnih dneh so ture največkrat manj zahtevne, vendar je kljub 

temu potrebna ustrezna obutev. Kristan (1993) ovrže mnenje, da so za šolske pohode dovolj 

športni copati, saj ti ne zagotavljajo ustrezne opore gležnjem ter imajo premehke podplate, ki 

ne nudijo stabilnega oprijema. Za učence priporoča čvrste, visoke čevlje z dobro ohranjeno 

rebrasto podplatno gumo, ki so udobni, varni in nepremočljivi.  

Oblačila 

Kot pri obutvi, je tudi izbira oblačil odvisna od tega, kdaj in kam se odpravljamo. Ne glede na 

letni čas in cilj pa je priporočljivo tako imenovano »čebulno oblačenje«, pri katerem z 

dodajanjem ali odvzemanjem posameznih slojev oblačil vzdržujemo ustrezno telesno 

temperaturo (Kadiš, 2016). 

Osnovna plast 

Osnovno plast sestavljajo spodnje perilo in nogavice. Pri izbiri spodnjega perila je učence dobro 

opozoriti, da naj bo to iz naravnih materialov, pri zimskih športnih dnevih pa naj oblečejo daljše 

spodnje perilo ali hlačne nogavice (žabe). Tudi nogavice naj bodo iz naravnih materialov, 

predvsem tanjše in krajše nogavice oziroma v zimskih mesecih žabe, preko katerih navlečemo 

debelejše dokolenke. Pomembno je, da se nogavice nogam lepo prilegajo, da med hojo ne 

nastajajo gube in da nimajo debelih šivov, ki lahko povzročajo žulje (Kristan, 1993).  

Srednja plast 

Srednjo plast sestavljajo jope, puloverji in hlače. Pri teh oblačilih je pomembno predvsem to, 

da so topla, udobna in da omogočajo kar največjo gibljivost. Pri izbiri oblačil za planinske 

športne dneve od učencev zahtevamo, da oblečejo dolge hlače, saj te ščitijo noge pred praskami 

in odrgninami (Kristan, 1993). 

Zunanja plast 

Zunanjo plast sestavljajo jakna, zunanje hlače, pokrivalo in rokavice. Za zunanjo plast oblačil 

je pomembno, da je iz nepremočljivih materialov, ki nam nudijo zaščito pred mrazom, vlago in 

vetrom. Pokrivalo nas v hladnejših mesecih ščiti pred mrazom, poleti pa nam nudi zaščito pred 

soncem.  

Kljub predstavitvi in pogovoru z učenci o primerni opremi ne moremo pričakovati, da bodo vsi 

udeleženci imeli najboljšo opremo, zaradi različnih razlogov marsičesa sploh ne bodo imeli in 

bodo zato na planinski športni dan prišli neprimerno napravljeni. Kristan (1993) svetuje, da je 

v tem primeru najbolje nekoliko odstopiti od strogih pravil. Najprej poskusimo učence 

spodbuditi ter jim pomagamo, da si opremo sposodijo, če to ni mogoče, sprejmemo tudi 

pomanjkljivo opremo, s tem da smo pri izvedbi izleta bolj pozorni na varnost teh učencev.  

Ker na planinskih športnih dnevih učitelj največkrat prevzame vlogo vodnika menimo, da je 

smiselno, da poleg svoje osebne opreme na izlet vedno vzame tudi nekaj rezervnih kosov 

oblačil za učence, ki bi te mogoče potrebovali, zemljevid območja, kjer poteka športni dan, 

kompas, čelno svetilko, mobilni telefon s polno baterijo in komplet prve pomoči.  
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2.1.7 PREHRANA 

Poleg dobre opreme in drugih dejavnikov, je za uspešno izveden izlet pomembna tudi ustrezna 

prehrana. Načrtovanje prehrane vključimo v pripravo na izlet, kjer izberemo vrsto in količino 

hrane glede na to, kako dolgo bo le ta trajal. Kristan (1993) poda nekaj temeljnih pravil, ki jih 

moramo upoštevati pri izbiri ustrezne hrane. Ta mora vsebovati ustrezne količine energetskih 

snovi, tekočine, anorganskih snovi (minerali, soli) in vitaminov. Mlač (2016) dodaja, da 

moramo poznati ključne prehranske kažipote in ustrezna razmerja med zgoraj navedenimi 

sestavinami, če želimo bolje razumeti pomen prehrane v gorah. V nadaljevanju bomo zato 

najprej predstavili šest ključnih hranil in njihov pomen v prehrani v gorah. 

Glavni vir energije naj bodo ogljikovi hidrati, ki so najlažje prebavljivi, se hitro presnavljajo in 

najhitreje pridejo v kri ter nam s tem nudijo najhitrejši energijski učinek. Beljakovine imajo 

približno enako energetsko vrednost kot ogljikovi hidrati, vendar so težko prebavljive, zato niso 

preveč cenjene kot prehrana pri gorniški dejavnosti. So pa beljakovine pomembne kot gradbena 

sestavina celic, zato je priporočeno uživanje po opravljeni zahtevnejši turi. Nekoliko večjo 

energetsko vrednost kot ogljikovi hidrati in beljakovin imajo maščobe, ki so težje prebavljive 

in za svojo presnovo porabijo več kisika. Maščobe kot gorska prehrana zato niso najbolj 

cenjene, razen v zimskem času, saj se pri njihovem presnavljanju ustvarja nekoliko večja 

toplota. Poleg vnosa ustreznih energetskih snovi, moramo biti v gorah posebej pozorni tudi na 

zadostno količino popite tekočine. S tekočinami se odžejamo in nadomestimo z znojenjem 

izgubljeno vodo, minerale, soli ter vitamine, ki so nujno potrebni za delovanje človekovega 

organizma. Na začetku aktivnosti je najboljša navadna voda brez dodatnih soli, ker pa v gorah 

ob večjih naporih izgubljamo večje količine telesne tekočine, za nadomestitev izgubljenih 

mineralov, soli in vitaminov kasneje ne zadošča le navadna voda. Bolj primerni so sadni in 

zeliščni čaji, sadni in zelenjavni napitki, mineralna voda ter mineralni in vitaminski napitki 

(Kristan, 1993; Mlač, 2016). 

Pri planinskih športnih dneh je priprava prehrane nekoliko manj zahtevna, saj napori navadno 

niso tako veliki. Vseeno pa je smiselno upoštevati zgoraj zapisana spoznanja in se držati 

naslednjih napotkov, ki jih podaja Kristan (1993): 

- ker s prepolnim želodcem težko hodimo, obilni zajtrki niso priporočljivi, 

- med potjo ves čas po malem uživamo enostavnejše ogljikove hidrate, 

- med potjo zaužijemo kakšno sadje ali večkrat naredimo kakšen požirek vode, 

- ko se že izdatno znojimo, navadno vodo zamenjamo s tekočino, ki vsebuje elektrolite. 

Napotke je smiselno predstaviti tudi učencem in jim svetovati, kakšno hrano naj vzamejo na 

izlet. Prav tako je dobro med hojo narediti več krajših premorov, med katerim lahko učenci kaj 

prigriznejo in naredijo požirek vode. Menimo, da je za planinske športne dneve povsem 

primerna »klasična« malica, ki jo navadno s seboj prinesejo učenci; sendvič ali dva, čokolada 

ali suho sadje in sok.  

2.2 MEDPREDMETNE POVEZAVE 

2.2.1 OPREDELITEV MEDPREDMETNIH POVEZAV 

Pri prebiranju literature o medpredmetnem povezovanju smo naleteli na več različnih 

poimenovanj in definicij, ki se med seboj razlikujejo.  Z namenom, da ta sodobni didaktični 

pristop čim bolje predstavimo, bomo v nadaljevanju povzeli nekaj definicij. Čeprav 

medpredmetno povezovanje opisuje več med seboj različnih si definicij, to ne pomeni, da so 
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nekatere pravilne in druge napačne, temveč nam le odstira pogled na raznolikost obravnavanega 

področja.  

Medpredmetno povezovanje je tako večkrat opisano kot integracija, celostni vzgojno-

izobraževalni proces, multidisciplinarni, interdisciplinarni in transdisciplinarni pristop. V. 

Štemberger (2007) v svoji raziskavi povzame tudi definicije različnih avtorjev, kot npr. 

Humphreys definira medpredmetno povezovanje kot proces pri katerem otroci raziskujejo 

vsebine različnih predmetov, kar dosežemo z dvostranskim (povezava dveh predmetov ali 

področij) ali večstranskim medpredmetnim povezovanjem (povezava več predmetov ali 

področij). Navedena je tudi definicija Dressla, ki meni, da otroci z medpredmetnim 

povezovanjem ne dobijo le celostnega pregleda znanja, temveč tudi veščine razvijanja novih 

modelov in struktur. Podobno razmišlja tudi Shoemaker, ki v celovit način učenja pri 

medpredmetnem povezovanju vključuje tudi učenčevo telo, misli, občutke, predhodne izkušnje 

in intuicijo. Opisan je tudi pogled Everetta, ki pravi, da se učenci z medpredmetnim 

povezovanjem približajo učenju v vsakodnevnih situacijah.  

Če povzamemo vse zgoraj navedene pojme, ki se v didaktičnih izpeljavah razlikujejo, in 

definicije, ugotovimo, da je medpredmetno povezovanje v svojem bistvu učni pristop, s katerim 

želimo na otroku prijazen in naraven način doseči celostno in trajno znanje, pri katerem otrok 

poleg znanja pridobiva tudi veščine razvijanja novih modelov, struktur in sistemov. Je celosten 

didaktični pristop, ki vključuje povezovanje znanj, vsebin in učnih spretnosti, kar od učitelja 

zahteva dobro opredelitev ciljev posameznih predmetov oziroma področij in natančno 

opazovanje pouka (Sicherl-Kafol, 2007; Štemberger, 2007). Pomembno je, da učenci znanje 

pridobijo s procesnim učenjem in konstruiranjem ter ga povezujejo z znanjem, ki so ga pridobili 

pri drugih predmetih, s prej pridobljenim znanjem in z aktualnimi dogajanji (Markelj in 

Vučkovič, 2008). 

B. Sicherl-Kafol (2007) predstavi medpredmetno povezovanje še z vsebinskega in procesnega 

vidika. Pri vsebinskemu načinu medpredmetnega povezovanja načrtujemo pouk na podlagi 

učnosnovnega kurikularnega modela, kjer poučevanje temelji na transmisijski vlogi 

posredovanja učne snovi in količinskem kopičenju dejstev. Ta način medpredmetnega 

povezovanja še ne zagotavlja uspešne povezave med predmeti, saj zanemarja pomen procesov 

in ciljev učenja. Ti so veliko bolje zastopani pri procesnem vidiku medpredmetnega 

povezovanja, ki poudarja povezovanje procesov in ciljev na podlagi konceptualnega 

načrtovanja, kjer povezave temeljijo na povezovanju pojmov različnih predmetnih področij,  

učnociljnega, kjer učni cilji usmerjajo naše odločitve za učne vsebine, postopke in evalvacijo 

ter procesno-razvojnega načrtovanja, kjer je izhodišče načrtovanja vzgojno-izobraževalni 

proces.  

Medpredmetne povezave so torej kompleksen učni pristop, ki zahteva poglobljeno in 

sistematično načrtovanje na ravni vsebin, procesnih znanj in konceptov. B. Sicherl-Kafol 

(2007) pravi, da so za kakovostno uresničevanje medpredmetnih povezav potrebni »dobro 

poznavanje učnih ciljev, postopkov in vsebin različnih predmetov, sodelovanje učiteljev 

različnih predmetov, premišljeno načrtovanje, izvajanje in vrednotenje smiselnih 

medpredmetnih povezav ter ustrezna strokovna in didaktična usposobljenost učiteljev« (str. 

119). 

2.2.2 RAZLOGI ZA UPORABO MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA 

Sodobni didaktični pristopi težijo k izboljšanju kakovosti znanja, veliko več je teženj k 

doseganju trajnega, celostnega, aktivnega, kritičnega, uporabnega in sistematičnega znanja 

(Markelj in Vučkovič, 2008). Po Piagetu (v Batistič Zorec, 2000) so otroci, ki vstopajo v 
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osnovno šolo, na stopnji konkretnih operacij ali na prehodu s stopnje predoperativnega 

mišljenja na stopnjo konkretnih operacij. Otroci se torej miselnih operacij poslužujejo le ob 

konkretnih in jasnih objektih, svet doživljajo celostno in zato je smiselno na tak način pristopiti 

tudi k obravnavi določenega predmeta (Štemberger, 2000). Že od rojstva otroke pojavi okrog 

njih zanimajo kot celote in težko razumejo obravnavo pojavov ločeno po disciplinah. Zaradi 

stroge razdrobljenosti znanja na šolske predmete imajo otroci težave pri videnju celotne slike, 

informacij, ki jih dobijo pri posameznih predmetih, ne znajo povezati (Markelj in Vučkovič, 

2008). Če želimo, da si mlajši otrok o določenem pojavu ustvari celotno sliko, mu moramo 

pojav osvetliti z različnih zornih kotov. Ravno zato je nujna uporaba medpredmetnih povezav 

pri pouku, saj otrokom pomaga strukturirati pridobljeno znanje v smiselno celoto. Naloga 

učitelja je, da otrokom te povezave predstavi in osmisli (Štemberger, 2007). Z ustrezno 

načrtovanim medpredmetnim povezovanjem tako dosežemo vrsto pozitivnih učinkov, 

najpogostejši so slednji: 

 trajnejše, bolj kakovostno in celostno znanje, 

 racionalizacija podajanja učnih vsebin in ekonomična izraba učnega procesa, 

 šolsko delo postane za učence bolj smiselno, 

 večje zanimanje in motivacija za učenje,  

 višja kakovost dela zaradi timskega dela učiteljev, 

 razvoj ustvarjalnosti pri učencih in učiteljih, 

 večja pestrost učnih metod in oblik dela in posledično boljše možnosti za učenje pri 

učencih z različnimi slogi učenja, 

 več medsebojnega razumevanja med učenci in učitelji, boljša razredna klima in manj 

težav z disciplino v razredu (Markelj in Vučkovič, 2008; Sicherl Kafol, 2007). 

Smisel medpredmetnega povezovanja je torej v tem, da otrokom predstavimo povezave med 

predmeti, ki jih sodobna šola postavlja na ločene enote znanja in jim s tem omogočimo, da 

začnejo na stvari okoli sebe gledati kot na povezano celoto. Ne izvajamo ga le zato, da s tem 

zadostimo nekaterim kurikularnim zahtevam, temveč želimo z njim doseči zastavljene cilje in 

hkrati pri učencih povečati možnosti za transfer znanja in metod učenja z enega področja na 

drugega, kar s tradicionalnim poukom težko dosežemo (Markelj in Vučkovič, 2008). 

2.2.3 NAČRTOVANJE MEDPREDMETNIH POVEZAV 

Današnji učni načrti so manj operacionalizirani in so zato bolj občutljivi za učno svobodo ter 

ustvarjalnost učitelja in učenca. Pri načrtovanju učiteljeva in učenčeva svoboda ni omejena le 

na organizacijsko-metodične izvedbene možnosti, temveč vključuje tudi sodelovanje pri 

oblikovanju novih učnih načrtov, operacionalizacijo, vsebinsko aktualizacijo in interpretacijo 

učnih ciljev in vsebin. Posledično imamo danes pri načrtovanju pouka več možnosti za 

medpredmetno in medpodročno povezovanje (Štemberger, 2007). 

Markelj in Vučkovič (2008) pišeta, da je medpredmetno povezovanje za učitelje precej bolj 

organizacijsko zahteven projekt kot vsakdanje šolsko delo, saj je potrebno zadostiti določenim 

zahtevam, da bo pedagoško delo uspešno. Na prvo mesto postavita medsebojno sodelovanje 

učiteljev, brez katerega medpredmetno povezovanje resnično ne more uspeti, takoj za tem pa 

poudarita pomen skupnega in natančnega načrtovanja medpredmetnih povezav. Učitelj mora 

vedeti, katere cilje želi z medpredmetnimi povezavami doseči, hkrati mora poznati tudi cilje in 

vsebine drugih šolskih predmetov za posamezen razred. V. Štemberger (2007) pravi, da je poleg 

poznavanja ciljev in medsebojnega sodelovanja pomembno tudi poznavanje ciljev, ki so bili 

doseženi v prejšnjih letih, upoštevanje različnosti otrok in poznavanje sodobnih tehnik 

načrtovanja. Pri načrtovanju medpredmetnih povezav v prvem in delno drugem vzgojno-
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izobraževalnem obdobju je to nekoliko lažje, saj je razredni učitelj tisti, ki poučuje vse 

predmete.  

Medpredmetne povezave lahko uresničujemo na različne načine, nekatere trajajo več časa, 

druge lahko uresničimo vsako šolsko uro, mnoge nastanejo popolnoma spontano. Načrtovanje 

in izvajanje medpredmetnih povezav je odvisno tudi od učiteljeve kreativnosti, pogojev za delo, 

kolektiva, v katerem dela ter podpore vodstva šole. Če želimo preprečiti stihijsko delo in s tem 

zagotoviti celostno izvedbo medpredmetnih povezav, je načrtovanje vzgojno-izobraževalnega 

procesa nujno potrebno. Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega procesa je potrebno 

upoštevati: 

- da je vsak posameznik enkraten, 

- da naj bo uspešen vsak otrok, 

- da je potrebno delo diferencirati ob upoštevanju otrokove individualnosti, 

- da je potrebno posebno skrb nameniti nadarjenim otrokom, pa tudi otrokom z motnjami 

v razvoju, 

- da naj učenci usvajajo znanje na način, ki bo zagotavljal trajnost in uporabnost le-tega. 

Pri načrtovanju medpredmetnih povezav pa moramo poleg zapisanega upoštevati še slednje: 

- vedeti moramo, katere cilje želimo doseči z medpredmetno povezavo (učno-snovni 

kurikulum, konceptualni kurikulum, učnociljni kurikulum, procesno-razvojni 

kurikulum), 

- poznati moramo cilje in vsebine različnih predmetov, 

- doseči moramo sodelovanje učiteljev različnih predmetov, 

- upoštevati moramo prilagojenost razvojni stopnji in predznanju otrok (Štemberger, 

2007). 

2.2.4 MEDPREDMETNE POVEZAVE PRI PLANINSKEM ŠPORTNEM DNEVU 

Kristan (1993) pravi, da je potrebno izlete in pohode, ki jih izvajamo v okviru športnih dni kar 

najbolj povezovati z drugimi učnimi in vzgojnimi predmeti. V študiji o medpredmetnem 

povezovanju športa in geografije (Hergan, Ilc Klun, Ogrin, Umek in Štemberger, 2016) je 

zapisano, da so v učnem načrtu za športno vzgojo v programih osnovne šole izpostavljene 

mogoče medpredmetne povezave športa s temami izvzetimi s Slovenščine, Spoznavanja okolja, 

Glasbe, Naravoslovja in tehnike, Družboslovja, Geografije, Biologije, Kemije, Fizike, 

Umetnosti, Gospodinjstva in Domovinske in državljanske kulture in etike. Teme so vzete iz 

skoraj vseh učnih predmetov v osnovni šoli, torej so medpredmetne povezave športa mogoče 

na vseh področjih. Avtorji dodajajo, da povezave niso mogoče le s specifičnimi učnimi 

predmeti, temveč tudi s temami, ki jih neposredno ne vključuje noben učni predmet, kot so 

zdravstvena vzgoja, okolijska vzgoja, prometna vzgoja, kulturna vzgoja in informativno 

komunikacijska tehnologija. Mnogokrat lahko najde učitelj povezave tam, kjer jih učni načrt ne 

predvideva, še posebno razredni učitelj, saj načeloma poučuje vse premete, zaradi česar ima 

boljše poznavanje učnih načrtov vseh predmetov (Štemberger, 2007). 

Področje, ki presega zgolj ožje športno področje, temveč posega na naravoslovno, 

družboslovno, estetsko, jezikovno, moralno in druga vzgojna področja, je tudi področje 

izletništva in pohodništva. Z vsebinskega vidika je izletništvo in pohodništvo s svojo 

kompleksnostjo odlična izbira za integriran pedagoški proces, ki vključuje medpredmetne 

povezave in hkrati omogoča diferenciran in individualiziran proces, prilagojen različnim 

interesom učencev (Krpač, 2004). Športni dan kot organizacijska oblika je posebej priporočljiva 

za udejanjanje večjih, bolj poglobljenih in sistematičnih, načrtovanih medpredmetnih povezav, 
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saj te terjajo več časa, bolj prilagodljiv urnik, boljše povezovanje različnih učiteljev ter 

nenazadnje tudi bolj poglobljeno obravnavo vsebin posameznih predmetov (Štemberger, 2007). 

Ker se izletništvo in pohodništvo v največji meri uresničuje prav v okviru športnih dni, so ti 

lahko odlična priložnost za uresničevanje večjih medpredmetnih povezav z zgoraj naštetimi 

učnimi predmeti (Krpač, 2004). 

Medpredmetne povezave pri planinskem športnem dnevu pa niso učinkovite le z vsebinskega 

vidika, temveč tudi z motivacijskega. Krpač (2006) pravi: »hoja pri učencih ne bo in še ne more 

dajati užitkov, prej nasprotno, za motivacijo so pomembne vse spremljevalne dejavnosti« (str. 

15). Zato je pomembno, da izlete, ki jih izvajamo v okviru športnih dni kar najbolj povežemo z 

drugimi šolskimi predmeti (Kristan, 1993). Z medpredmetnim povezovanjem tako naredimo 

spremljevalni program, s katerim učencem približamo naravo in jim planinske športne dneve 

osmislimo ter jih predstavimo v drugi, bolj zanimivi luči, ne le kot hojo do cilja. 

2.3 PRIMERI PLANINSKIH ŠPORTNIH DNI Z MEDPREDMETNIM 

POVEZOVANJEM ZA PRVO TRILETJE OŠ NA TOLMINSKEM 

Z vsemi v nadaljevanju opisanimi planinskimi športnimi dnevi z medpredmetnim 

povezovanjem skušamo doseči spodaj navedene splošne in operativne cilje športa v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju.  

Splošni cilji športa: 

 zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih ciljev,  

 krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase,  

 oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave ter 

okolja kot posebne vrednote, 

 spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, 

 oblikovanje zdravega življenjskega sloga. 

Operativni cilji športa: 

 izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti: skladnost (koordinacijo) gibanja, moč, 

hitrost, gibljivost, natančnost, ravnotežje, splošno vzdržljivost, 

 razvijajo samozavest, odločnost, borbenost in vztrajnost, 

 oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v skupini, 

upoštevanje pravil in športno obnašanje pri igrah, odgovorno ravnanje s športno 

opremo, odgovoren odnos do narave in okolja), 

 poznajo osnovna načela varnosti na pohodu. 

S športom, natančneje planinskimi športnimi dnevi, je močno povezan tudi predmet 

spoznavanje okolja, zato menimo, da bi bilo smiselno vključevanje spodaj navedenih ciljev v 

vse planinske športne dneve. Vključimo jih lahko v pripravo na planinski športni dan, kjer 

učence podučimo o varnosti, okolijski vzgoji in planinskih vrednotah. Pri izvedbi planinskega 

športnega dneva ta načela upoštevamo, jih vključujemo v dejavnosti in nanje opozarjamo tudi 

učence. 

Operativni cilji spoznavanja okolja: 

 dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v 

katerem živijo, 

 znajo prepoznati nevarne situacije v gorah ter se jim izogniti, 

 spoznajo pomen sporazumevanja in razvijajo sposobnosti za sporazumevanje.  
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2.3.1 TOLMINSKI GROF (1. razred) 

Cilji ture:  

Šport 

 Spoznavajo značilnosti okolice, po kateri poteka pohod. 

Slovenščina 

 Doživljajo interpretativno prebrano pravljico, 

 izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri 

poslušanju, 

 obnavljajo književno besedilo tako, kot so ga slišali, 

 predstavljajo razloge, zaradi katerih se jim kaj v književnem besedilu zdi pomembno, 

 ob besedilu spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in 

domišljijskim svetom v književnem besedilu, 

 podatke o književni osebi iz besedila dopolnijo s podobami iz vsakdanje izkušnje ter 

domišljijskimi predstavami, ki izvirajo iz poslušanja oziroma gledanja drugih 

umetnostnih del, 

 izdelajo svojo čutnodomišljijsko predstavo književne osebe (lepljenka). 

Likovna umetnost 

 Razvijajo občutek za gradnjo slike od celote k delom, 

 trgajo in lepijo različne barvne ploskve in z njimi oblikujejo barvne kompozicije, 

 razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z različnimi slikarskimi materiali 

in pripomočki. 

Čas trajanja ture:  4 h 

Čas hoje:    

Tolmin – Grofova voda 1 h 10 min 

Grofova voda – Gabrje 30 min 

Gabrje – Tolmin   50 min 

  Skupaj  2 h 30 min 
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Opis poti: 

S Tolmina gremo proti vasi Zatolmin, ko prispemo do križišča v Zatolminu, nadaljujemo 

naravnost in sledimo oznakam za Mrzli vrh. Po kratkem vzponu skozi vas, se cesta razcepi na 

dva kraka, mi sledimo levemu in po njem nadaljujemo do naslednjega odcepa, kjer se zopet 

držimo leve. Po nekaj korakih asfaltno cesto zamenja makadamska, ki se enakomerno vzpenja 

skozi mešani gozd. Sledimo poti, ob strani lahko opazimo ruševine starega senika, pod potjo 

nas vseskozi spremljajo ograjeni pašniki. Kmalu prispemo do večjega pašnika, imenovanega 

Podoreh, kjer se pot razcepi na dva dela.  

Mi se usmerimo levo na gozdno cesto in sledimo oznakam za Grofovo vodo. Gozdna cesta 

zopet preide v gozd in se postopoma spušča do prvega ostrega ovinka, kjer nas oznake za 

Grofovo vodo usmerijo desno. Sedaj nas ožja steza po kratkem vzponu in prečenju potoka 

pripelje do izvira Grofove vode. 

Od izvira nadaljujemo po isti stezi nazaj do gozdne ceste, kjer se usmerimo desno in sledimo 

cesti proti dolini. Po nekaj korakih se cesta položi in na koncu položnejšega dela opazimo stezo, 

ki se s ceste odcepi desno navzdol. Sledimo stezi, ki se strmo spušča v dolino. Ob poti vidimo 

slapove Sopotnice in ostanke bunkerjev 1. svetovne vojne. Ko prispemo do prve hiše, se steza 

priključi kolovozu, tu se usmerimo levo in kmalu prispemo do starega mlina ter kmalu za tem 

še do italijanske vojaške kapele Torneranno. Od kapele nas kratek spust pripelje do glavne 

ceste, to prečimo in se pod kapelico spustimo do bivanjskih utrdb s 1. svetovne vojne. Sledimo 

nasipu ob potoku vse do mostička, po katerem prečkamo potok in nadaljujemo pot po kolovozu 

mimo senikov. Čez nekaj metrov zavijemo levo na ožji kolovoz, ki nas vodi skozi manjši borov 

gozdiček in se kmalu za tem priključi makadamski cesti. Tu se usmerimo levo in se po 

makadamski cesti vrnemo v Tolmin.  

Opis dejavnosti: 

Na pašniku, imenovanem Podoreh, se ustavimo in si ogledamo okolico. Učenci opišejo, kaj 

vidijo. Vidna je Soča in del doline, ki jo je reka izoblikovala, okoliški hribi, tolminska kotlina 

in sredi kotline Kozlov rob, na katerem stoji tolminski grad. Učence vprašamo, zakaj je grad 

postavljen na griču in ne v kotlini. S pomočjo podvprašanj jih vodimo do spoznanja, da je grad 

težje dostopen na vzpetini, kot v kotlini. Pogovorimo se o hitrosti hoje po različnih pokrajinah, 

učence spodbudimo k iskanju razlik med hojo po ravnini in hojo v hrib. Učenci svoja 

razmišljanja preizkusijo na razgibanem pašniku, pri tem so pozorni na svoje gibanje, počutje, 

utrujenost ipd. ob hoji po različnih terenih.  

Ob prihodu h Grofovi vodi, se učenci razporedijo v krog. Učitelj učencem predstavi Grofovo 

vodo in pove njene značilnosti. Učenci se razporedijo v kolono in en za drugim poskusijo vodo 

ter se nato nazaj posedejo v krog okoli učitelja. Skupaj z učiteljem se pogovorijo o okusu vode, 

o njenih zdravilnih značilnostih in o njenem imenu. Učitelj pove, da starejši ljudje pravijo, da 

so na željo grofa to vodo nosili na tolminski grad v lesenih posodah, imenovanih lempe. 

Učencem pokaže fotografijo posode in jih povabi k poslušanju zgodbe Grof Menin, ki govori 

o tolminskem grofu. Opozori jih, naj pozorno poslušajo. 

Po koncu branja učenci z učiteljevo pomočjo obnovijo zgodbo, se pogovorijo o ključnih delih 

in osebah v zgodbi. Učenci izražajo svoje misli in predstave o zgodbi, izmenjujejo mnenja ter 

povedo svoje zamisli o izvoru imena Grofova voda. 

Pred povratkom učenci naberejo nekaj različnih drevesnih listov, učitelj jih opozori, naj bodo 

pozorni na različne barve, velikosti in strukture.  
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Pri podoživljanju planinskega športnega dneva učenci izdelajo lepljenko iz drevesnih listov, s 

katerimi upodobijo tolminskega grofa. Svoje kolaže predstavijo in povedo, kaj so upodobili.  

Oprema in pripomočki: 

Fotografija posode lempe, knjiga Tri povesti o tolminskih grofih.  
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2.3.2 GLASBA OB POTI (1. razred) 

Cilji ture:  

Glasba 

 Poslušajo in razmišljajo o zvokih v naravi in drugih zvočnih pojavih,  

 navajajo se na pozorno poslušanje, 

 z zvoki posnemajo stvari, živali, jezike oz. dogajanja v svojem ožjem in širšem okolju 

ter v naravi, 

 z gibanjem izražajo zvočna doživetja ter glasbene predstave o tonskih trajanjih in 

višinah, jakosti in barvi tona. 

Šport 

 Posnemajo najrazličnejše predmete, živali, pojave in pojme v naravi, 

 izražajo svoje občutke in razpoloženja z gibanjem, 

 izvajajo gibanja v različnem ritmu ob glasbeni spremljavi. 

Spoznavanje okolja 

 Znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje in gibanje živali. 

Čas trajanja ture:  4 h 

Čas hoje: 

Začetek vasi Čadrg – konec vasi Čadrg   25 min 

Konec vasi Čadrg – razgledna točka Žlejžn   20 min 

Razgledna točka Žlejžn – začetek vasi Čadrg  45 min 

     Skupaj   1 h 30 min   

Opis poti: 

S Tolmina se peljemo do začetka vasi Čadrg, od tu nadaljujemo peš. Sledimo glavni cesti, ki se 

najprej nekoliko spusti do prvih hiš. Skozi gručasti del vasi je cesta položna, nato se začne 

zmerno vzpenjati proti zadnjemu delu vasi. Preden prispemo do zadnje hiše, nas smerokaz 

usmeri levo proti razgledni točki Žlejžn. Sledi kratek spust po širokem kolovozu ob pašnikih, 

ki jih ob koncu spusta zamenja gozd. Sledimo kolovozu, ko je živina na pašnikih, prečimo pašne 

ograde in kmalu prispemo do večjega pašnika, kjer se kolovoz konča. Pašnik prečimo po 

uhojeni stezi in prispemo do razgledne točke z informacijsko tablo.  

Vračamo se po isti poti. 

Opis dejavnosti: 

Učence učitelj še pred pričetkom hoje opozori, da naj bodo posebej pozorni na zvoke, ki jih 

obkrožajo. Poskušajo naj si zapomniti čim več različnih zvokov, ki jih slišijo ob poti. Spodbudi 

jih, da med potjo opozarjajo na nove zvoke. Ko zaslišijo nov zvok, se skupina ustavi in poskuša 

ugotoviti, od kje prihaja. 

Na razgledni točki učitelj razporedi učence v krog. Skupaj obnovijo zvoke pojavov, živali in 

stvari, ki so jih slišali ob poti. Učitelj s podvprašanji pomaga učencem opisati zvoke (glasen/tih, 

visok/nizek, dolg/kratek, prijeten/neprijeten) in najti njihov izvor (žival, človek, pojav ipd.). 
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Spodbudi učence, naj poskušajo zvok posnemati. Nato zvoke ponazorijo z gibanjem. Učitelj s 

prilagojenim besediščem opozori učence, naj bodo pozorni na jakost, trajanje, višino in barvo 

zvoka. Sledi posnemanje gibanja živali, najprej tistih, ki so jih učenci med potjo opazili in nato 

še ostalih. Učenci postopoma gibanju dodajo še zvok. 

Učitelj na ksilofonu, ki je postavljen v naravi na razgledni točki zaigra različne melodije in 

poziva učence, naj jim dodajo gibanje. Učitelja nato zamenjajo učenci, vsak zaigra svojo 

melodijo. Nato učitelj učence poziva, naj premislijo, s katerimi stvarmi v naravi bi lahko 

ustvarili zvok. Učenci izmenjajo svoja mnenja in ideje ter jih, če je to mogoče, preizkusijo.  

Oprema in pripomočki: 

Dodatna oprema in pripomočki niso potrebni.  
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2.3.3 ŽIVLJENJE NA PLANINI (2. razred) 

Cilji ture: 

Šport 

 Spoznajo primerno športno oblačilo, obutev, hrano in opremo za pohodništvo. 

Spoznavanje okolja 

 Znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo življenje 

ljudi v preteklosti drugačno, 

 spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, prehrana, obleka, delo, 

prevoz), 

 vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa neobrnljivi, 

 razumejo pomen sodelovanja in spoštovanja med družinskimi člani in poznajo pomen 

delitve dela med družinskimi člani. 

Slovenščina 

 Sodelujejo v igri vlog: pripovedovalno besedilo o tem, kar so videli/slišali. 

Čas trajanja ture:  6 h 30 min 

Čas hoje: 

Vas Krn – pl. Sleme  1 h 30 min 

Pl. Sleme – pl. Mederje 30 min 

Pl. Mederje – pl. Pretovč 30 min 

Pl. Pretovč – vas Krn  1 h 30 min 

  Skupaj:  4 h 

Čas hoje-diferenciacija: 

Vas Krn – pl. Mederje 1 h 15 min 

Pl. Mederje – pl. Pretovč 30 min 

Pl. Pretovč – vas Krn  1 h 30 min 

  Skupaj: 3 h 15 min 

Opis poti: 

V vasi Krn zavijemo desno in nadaljujemo po cesti do konca vasi, mimo zadnjih hiš do 

urejenega parkirišča. S parkirišča nadaljujemo po cesti, ob kateri smo parkirali, v smeri Mrzlega 

vrha. Kolovoz se enakomerno vzpenja čez pašnike, ki jih kmalu nadomesti strnjen gozd. Kmalu 

nas cesta pripelje do razpotja, kjer nas smerokazi usmerijo levo v smeri planine Pretovč, 

Mrzlega vrha in Puščavnikove jame. Pot nadaljujemo po stezi, ki nas vodi mimo Puščavnikove 

jame, preči več manjših potokov, obide ruševine starih senikov in se v zadnjem delu strmo 

vzpne do gozdne ceste. Tu se usmerimo levo v smeri planine Sleme, kmalu se cesti priključi 

pot s planine Mederje. Ponovno nadaljujemo levo in sledimo cesti, ki se najprej strmo, nato pa 

vse bolj položno, vzpenja do planine Sleme. S planine Sleme se usmerimo nazaj po cesti do 

korita, kjer zavijemo levo in po ozki, na začetku težje vidni stezici prečimo pašnike. Pašniki 
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kmalu preidejo v strnjen gozd, skozi katerega se po sedaj dobro vidni stezi spuščamo do planine 

Mederje. S planine Mederje pot nadaljujemo desno po kolovozu proti planini Pretovč. Kmalu 

se kolovoz priključi gozdni cesti, kjer nadaljujemo levo. Po kratkem spustu prispemo do 

informativne table, kjer se usmerimo levo in po kratkem vzponu prispemo do planine Pretovč. 

S planine Pretovč nadaljujemo po gozdni cesti nazaj proti planini Mederje, kjer po kratkem 

vzponu prispemo do že znanega razpotja in se usmerimo levo, proti vasi Krn.  

Diferenciacija: 

Učenci, ki so telesno slabše pripravljeni, lahko po poti z vasi Krn nadaljujejo do planine 

Mederje, s tem se čas hoje skrajša za približno eno uro. Na odcepu, kjer ostali nadaljujejo proti 

planini Sleme, se ta skupina usmeri desno na gozdno cesto, ki vodi do planine Mederje.  

Opis dejavnosti: 

Učitelj se z osebo, kmetom, ki je na planinah preživel otroštvo, predhodno dogovori za 

sodelovanje. V šoli se v predpripravi na planinski športni dan z učenci pogovorimo o pomenu 

gora v vsakdanjem življenju. Učitelj učence sprašuje o tem, kakšen pomen so gore imele za 

ljudi včasih, kakšen pomen imajo danes in kaj skupnega lahko najdemo pri obeh obdobjih. 

Učence vodi do spoznanja, da so ljudje včasih visokogorje obiskovali zaradi živine in 

preživetja, medtem ko se danes tja večinoma odpravljamo za sprostitev. Učitelj učencem 

pokaže oblačila, ki so jih včasih uporabljali za pohodništvo in bivanje v gorah. Učenci 

primerjajo oblačila z današnjimi in izražajo svoje mnenje o razlikah. Dobijo osnovno 

pohodniško znanje o primerni obutvi, oblačilih, opremi in prehrani. 

Planina Sleme: Življenje nekoč in danes 

Na planini Sleme kmet ob slikah učencem razloži, kako je potekalo življenje na planini včasih 

in kako poteka danes. Učenci se seznanijo z razlikami med načinom dela, prehrano in 

bivališčem včasih in danes. Ogledajo si stare fotografije in predmete na planini. Učenci, ki so 

imeli zaradi diferenciacije skrajšano pot, poslušajo o življenju nekoč in danes na planini 

Mederje. 

Planina Mederje: Od krave do mlečnih izdelkov 

Na planini Mederje kmet učencem pokaže postopek izdelave mlečnih izdelkov. Učenci 

spoznajo celoten proces predelave od molže do končnega izdelka. Na planini učenci dobijo 

smetano, ki jo prenesejo do planine Pretovč.  

Planina Pretovč: Sam izdelaj maslo 

Na planini Pretovč učenci sami izdelajo maslo. Učenci delajo v skupinah po 10 učencev, vsaka 

skupina ima svojo vazo s pokrovom, smetano in frnikoli. Smetano vlijejo v vazo, dodajo 

frnikoli in pritrdijo pokrov. Učitelj preveri, če je pokrov dobro zatesnjen. Učenci si vazo  

podajajo in jo pretresajo, dokler ne dobijo najprej trdo stepene smetane in nato masla. S 

pomočjo učitelja v kozarec odlijejo mleko, iz vaze poberejo maslo in ga sperejo pod vodo. 

Maslo učenci poskusijo in izrazijo svoje mnenje o njem. 

Pri uri podoživljanja planinskega športnega dneva učitelj pripravi listke, na katerih so napisana 

razna opravila in situacije, s katerimi so se srečevali ljudje, ki so delali in živeli na planinah. 

Učenca v paru izvlečeta listek in skušata z igro vlog prikazati, kar sta o določenem opravilu 

oziroma situaciji spoznala na športnem dnevu. Ostali učenci opazujejo, skušajo uganiti, kaj par 

prikazuje in na koncu nastop dopolnijo, če je to potrebno. 
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Oprema in pripomočki: 

Stara oblačila, fotografije in predmeti (večina je že na planini, učitelj prinese fotografije 

predmetov in dogodkov, ki manjkajo), vaze, frnikole, listki z opravili ali situacijami. 
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2.3.4 STVARI V NARAVI (2. razred) 

Cilji ture: 

Spoznavanje okolja 

 Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja, 

 znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati delovanje in gibanje tehničnih naprav, 

 znajo opazovati, opisati in ugotoviti, kako nastajajo sledovi gibanja in kaj jih povzroča, 

 znajo opisati in razlikovati snovi ter jih razvrščati po njihovih lastnostih (npr.: plovnost, 

trdota). 

Likovna umetnost 

 Razvijajo prostorske predstave, 

 razvijajo motorične spretnosti pri delu z naravnimi kiparskimi materiali. 

Matematika 

 Ocenijo, primerjajo in merijo dolžino, maso in prostornino z nestandardnimi enotami,  

 prepoznajo celoto in dele celote na modelu in sliki, 

 na modelu delijo celoto na enak dele. 

Čas trajanja ture:  5 h 

Čas hoje: 

Parkirišče – koča pod Osojnico 1 h    

Koča pod Osojnico – planina Prodi 45 min  

Planina Prodi – parkirišče  45 min 

   Skupaj  2 h 30 min 

Opis poti: 

S Tolmina se peljemo proti Pologu, pri odcepu za Javorco nadaljujemo naprej po cesti vse do 

rampe in urejenega parkirišča, od kjer nadaljujemo peš. Hodimo po široki makadamski cesti, ki 

nas čez pašnike vodi mimo planine Polog in počasi preide v redek gozd. Tu se cesta zoži in po 

kratkem vzponu pridemo do razpotja. Desno vodi pot proti planini Prodi, mi pa nadaljujemo 

naravnost proti izviru Tolminke. Pot se začne enakomerno vijugasto vzpenjati, na levi strani 

nas vse do vrha spremlja skalni podor. Na vrhu se na razpotju usmerimo desno proti lovski koči 

pod Osojnico, ki jo dosežemo po kratkem spustu.  

Od koče nadaljujemo pot čez travnike proti suhi strugi, dokler nam poti ne preseka kolovoz, 

kjer se usmerimo desno. Kolovoz se spusti proti izviru Tolminke in suho strugo prečka čez 

kamnit most. Ko prečkamo most, sledimo poti še nekaj metrov, nato zavijemo desno na ožjo 

stezo poti proti planini Prodi. Po kratkem vzponu skozi bukov gozd prispemo na gozdno jaso, 

ki jo obidemo po desni strani in po dobro vidni, a ozki stezi nadaljujemo proti planini. Steza se 

najprej hitro spušča, nato pa nekoliko položi, prečka melišče in nas kmalu za tem pripelje na 

travnike nad planino. Po poti nadaljujemo mimo planine, prečimo suho strugo in se po gozdu 

spuščamo proti reki Tolminki. Reko prečimo z vozičkom, ki je vpet na žičnico. Na drugi strani 

se ozka pot po kratkem vzponu priključi makadamski cesti, po kateri se vrnemo nazaj mimo 

planine Polog do parkirišča. 
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Opis dejavnosti: 

Na parkirišču vsak učenec prejme kartico s slikami in poimenovanji različnih predmetov, rastlin 

in živali, ki jih lahko najdemo v naravi (Tabela 1). Kartica je privezana na vrvico, ki si jo učenci 

poveznejo okoli vratu. Vsak učenec si podrobno ogleda slike in posluša navodilo. Učitelj pove, 

da se igra imenuje Naravni bingo in skupaj z učenci poimenuje predmete, živali ali rastline na 

slikah. Na kartici so slike predmetov, ki jih morajo učenci najti med potjo. Učenec, ki prvi najde 

ali opazi vse predmete, živali ali rastline, zmaga. Učence opozorimo, da živa bitja pustijo v 

naravi, tri nežive stvari, ki jih najdejo v naravi (kamenčki, palice, peresa, odpadlo listje ipd.) pa 

vzamejo s seboj. Poudarimo, da s seboj vzamejo tudi vse smeti, ki jih najdejo ob poti, saj jih 

bomo ob povratku odnesli v ustrezne smetnjake. 

Preglednica 5: Kartica za igro Naravni bingo 

PTICA GOBA PERO 

PALICA SEMENA SVETLEČ 

KAMEN 

ŽIVALSKA 

SLED 

MAH SMETI 

 

Pri lovski koči pod Osojnico učenci pokažejo, katere predmete so nabrali ob poti. Predmete si 

ogledamo, opišemo njihovo zunanjost, preizkusimo kakšni so na otip, kakšnega vonja so in 

kako težki so. Nato pustimo, da učenci ugibajo, kateri izmed predmetov bi v vodi potonili in 

kateri ne. V jezercu pred kočo preverimo, ali so njihove ugotovitve pravilne. Po preizkusu 

plovnosti učitelj učence vpraša, zakaj so nekateri predmeti plovni. S praktičnimi preizkusi jim 

pomaga do spoznanja, da na plovnost vplivata tudi prostornina in masa. Dolžino, maso in 

prostornino predmetov ocenijo in merijo, nato pa predmete med seboj primerjajo in spoznavajo, 

kaj vpliva na plovnost.  

Nadaljujemo z izdelavo vodnega mlinčka. Učitelj učencem pokaže fotografijo mlinskega kolesa 

in pove, da bodo učenci tudi sami v parih izdelali podobno mlinsko kolo. Najprej učitelj učence 

vpraša o obliki mlinskega kolesa in njenem delovanju. Učenci izražajo svoje ideje in mnenja 

ter ugotavljajo, da je mlinsko kolo okroglo in razdeljen na več delov. Nato učitelj pokaže 

fotografijo mlinčka, ki ga bodo učenci izdelovali in jim pove, da bodo skupaj poskusili sestaviti 

navodila za izdelavo. Učenci z učiteljevo pomočjo spoznajo iz česa bo mlinček sestavljen, 

koliko palic potrebujejo, kako bo izgledala celota in iz koliko delov bo sestavljena. Vsak par v 

bližnjem gozdu nabere štiri krajše in eno daljšo palico. Učence opozorimo, da naj palice 

naberejo in ne lomijo še živečih dreves in grmov. Učitelj kaže izdelavo mlinskega kolesa, 

učenci pozorno opazujejo in ga posnemajo. Končana mlinska kolesa učenci preizkusijo v 

bližnjem potoku ob koči. 
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Kot dejavnost pri podoživljanju planinskega dneva lahko z učenci, ki so ob poti nabrali semena, 

te posadimo, jih opazujemo in beležimo napredek. Dejavnost lahko uporabimo za uvodno uro 

pri spoznavanju rastlin, kasneje lahko dodamo še druga semena, gomolje, podtaknjence in 

čebulice, ki jih učenci prinesejo od doma. 

Oprema in pripomočki: 

Kartice za igro bingo, fotografiji mlinskega kolesa in mlinčka, vrvica za izdelovanje mlinčkov, 

vrečke za smeti. 
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2.3.5 SKRITI ZAKLAD (3. razred) 

Cilji ture:  

Šport 

 Pridobijo osnovno pohodniško znanje o orientaciji v naravi. 

Matematika 

 Opišejo položaj predmetov v prostoru in na ravnini ter se pri opisu natančno izražajo, 

 berejo različne načrte, se orientirajo po njih in oblikujejo navodila za gibanje po 

prostoru. 

Spoznavanje okolja 

 Poznajo glavne smeri neba (sever, jug, vzhod, zahod), 

 znajo uporabiti različne vrste skic in zemljevidov. 

Čas trajanja ture: 5 h 

Čas hoje: 

Tolminske Ravne – koča na planini Razor 1 h 30 min 

Koča na planini Razor – Tolminske Ravne  1 h 30 min 

    Skupaj  3 h 

Čas hoje krožne ture-diferenciacija: 

Tolminske Ravne – koča na planini Razor 1 h 30 min 

Koča na planini Razor – planina Kal  1 h 30 min 

Planina Kal – Tolminske Ravne  1 h 

    Skupaj  4 h 

Opis poti: 

S Tolmina se peljemo do Tolminskih Raven, kjer parkiramo na urejenem parkirišču. S 

parkirišča se usmerimo nazaj proti vasi in pri prvi hiši zavijemo desno ter sledimo kolovozu, ki 

preči travnik. Pripelje nas do razpotja, kjer pot nadaljujemo naravnost v smeri planine Razor. 

Pot preide v gozd in se najprej nekoliko spusti, nato se položi ter kmalu zopet razcepi. Tu 

nadaljujemo desno po kolovozu. Po kratkem vzponu se kolovoz zoži v mulatjero, ki se 

enakomerno vzpenja vse do naslednjega razpotja. Držimo se desne strani in po široki poti 

prečimo strma pobočja. Kmalu pot iz gozda preide na pašnike in nas po kratkem vzponu pripelje 

do planine Razor in nekoliko naprej še do planinske koče na planini Razor. 

Nazaj se vrnemo po isti poti, spodaj je podan opis krožne poti, primerne za učence v drugem 

vzgojno izobraževalnem obdobju in za telesno bolje pripravljene učence. 

Diferenciacija: 

Za kočo se pot razcepi na tri dele, mi sledimo levi v smeri planine Kal. Najprej po kolovozu 

prečkamo travnike in se nato nekoliko spustimo v bukov gozd. Pot se nato položi in se nadaljuje 

skozi gozd do naslednjega razpotja, kjer se usmerimo desno. Začnemo se zmerno vzpenjati in 
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kmalu spet pridemo do razpotja, kjer drugo pot le prečimo in nadaljujemo v smeri planine Kal. 

Gozd počasi zamenja ruševje, steza se položi in nas pripelje do planine Kal.  

S planine Kal se pot takoj usmeri navzdol proti Tolminskim Ravnam. Najprej vijugasto preči 

travnike, nato se postopoma spusti v gost bukov gozd. Kmalu pridemo do razcepa, kjer se s 

širokega kolovoza usmerimo levo na ozko stezo. Sledi kratek strm spust, nato se pot zopet 

priključi širši mulatjeri. Nadaljujemo desno po položni mulatjeri do razcepa, kjer se poti 

priključi pot s planine Razor. Mi sledimo mulatjeri in se skozi gozd enakomerno spuščamo proti 

Tolminskim Ravnam. Po zadnjem zavoju se pot položi, preči manjšo strugo in se usmeri levo 

ob travniku. Po kratkem spustu prispemo do roba travnika, zavijemo levo, prečimo travnik in 

se vrnemo do parkirišča. 

Opis dejavnosti: 

Pri pripravi na planinski športni dan si z učenci ogledamo zemljevid poti. Učenci izmerijo 

dolžino poti, razliko v nadmorski višini in si označijo pot na zemljevidu. Nadaljujemo z 

ogledom poti v programu Google Earth, ogledamo si fotografije cilja ture, učenci na zemljevidu 

poiščejo okoliške gore, jih poimenujejo in pokažejo na fotografiji. Učenci predstavijo svoje 

ideje, kako se lahko orientiramo v gorah. S podvprašanji jih učitelj vodi do spoznanja, da se v 

gorah največkrat orientiramo po markacijah. Učencem pokaže fotografijo Knafelčeve 

markacije, ki jo uporabljamo v slovenskih gorah in predstavi uporabo ter pomen te markacije. 

Zemljevide planinske ture vzamejo učenci s seboj na pot. Med potjo se večkrat ustavimo na 

različnih razpotjih in na točkah, ki so lažje za orientiranje, da učenci poiščejo svoj položaj na 

zemljevidu in opišejo naslednji del poti.  

Pri koči na planini Razor se z učenci spustimo do večje ravne površine pod kočo. Učitelj z 

učenci ponovi uporabo kompasa. Učenci se nato razdelijo v pare, vsak par dobi skico ozemlja 

in kompas. Učenci morajo s pomočjo teh dveh pripomočkov čim hitreje najti skriti zaklad. Na 

skici so označene glavne stvari, po katerih se lahko orientiramo: lovska preža, večja skala, dve 

manjši skali, ograja in stavba na planini Razor.  

Navodila na skici ozemlja: Najdita skalo, ki je na zemljevidu označena z rdečo piko. Na S strani 

skale bosta našla nadaljnja navodila. 

Navodila na skali: Usmerita se proti SV in naredita 20 korakov. Na tleh poiščita kamen z modro 

piko. Na kamnu so nadaljnja navodila. 

Navodila na kamnu: Pojdita do lovske preže in iščita. Ne plezajta po preži! 

Navodila na lovski preži: Poiščita vzhodno steno stavbe na planini Razor. Najdita kamen z 

rdečo piko in našla bosta zaklad. 

Oprema in pripomočki: 

Zemljevidi poti, fotografija markacije, računalnik, program Google Earth, kompasi, skice 

ozemlja z navodili. 
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2.3.6 NAŠE GIBANJE IN SLEDI (3. razred) 

Cilji ture: 

Šport 

 Zavestno nadzorujejo telo v različnih položajih in gibanjih, ki jih izvajajo v različnih 

smereh in ravneh ter okoli različnih telesnih osi, 

 preizkušajo svoje zmogljivosti ob obvladanju svojega telesa, 

 posnemajo živali v naravi. 

Spoznavanje okolja 

 Spoznajo, da lahko vplivamo na gibanje (smer, hitrost idr.), 

 ugotavljajo, da gibanje povzročimo s potiskanjem ali vlečenjem in da se gibanje lahko 

prenaša, 

 znajo opazovati, opisati in ugotoviti, kako nastajajo sledovi gibanja in kaj jih povzroča, 

 znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje in gibanje živali. 

Slovenščina 

 Razvijajo poimenovalno zmožnost: razlagajo dane besede; poimenujejo bitja v svoji 

okolici s knjižnimi besedami; navajajo besede iz istega tematskega sklopa, besede z 

nasprotnim, enakim/podobnim, ožjim ali širšim pomenom, 

 razvijajo skladenjsko zmožnost: opazujejo bitja, sprašujejo po njihovem položaju 

oziroma premikanju s pravilnim vprašalnim prislovom ter izražajo njihov položaj s 

pravilnim predlogom in pravilno sklonsko obliko samostalnika za njim, 

 razvijajo pravopisno zmožnost: zapis besed z nekritičnimi glasovi; zapis besed s 

kritičnimi glasovi. 

Angleščina 

 Spoznavajo in razumevajo osnovno, pogosto rabljeno besedišče v skladu s predlaganimi 

vsebinami,  

 razvijajo osnovne veščine tvorjenja pisnega jezika, 

 prepišejo in zapišejo nekatere besede v tujem jeziku, 

 uporabljajo besedišče z obravnavanih vsebinskih področij in osnovne jezikovne vzorce. 

Likovna umetnost 

 Iz spužve izdelajo matrico in jo ročno odtisnejo, 

 pridobivajo izkušnjo o nastanku odtisa, 

 razvijajo motorične spretnosti pri delu z različnimi materiali in orodji za grafiko. 

Čas trajanja ture: 5 h 

Čas hoje: 

Poljance – Mengore   45 min 

Mengore – spomenik NOB  30 min 

Spomenik NOB – plezališče Čiginj 10 min 

   Skupaj  1h 25 min 
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Čas hoje-diferenciacija: 

Poljance – Mengore (daljša pot) 1h 

Mengore – spomenik NOB  30 min 

Spomenik NOB – plezališče Čiginj 10 min 

     Skupaj 1 h 40 min 

Opis poti: 

S Tolmina se peljemo do prevala Poljance, kjer parkiramo na urejenem makadamskem 

parkirišču in nadaljujemo peš do informativne table. Od tu sledimo oznakam za Mengore, ki 

nas vodijo po stari vojaški mulatjeri skozi gozd. Kmalu pridemo do razpotja, kjer se usmerimo 

levo na stezo, po kateri nadaljujemo do starih bunkerjev, ki so preurejeni v muzej na prostem. 

V nadaljevanju nas pot vodi čez zaraščen travnik in nato mimo zapuščenih in delno podrtih hiš. 

Kmalu pridemo do naslednjega razpotja, kjer steza preči širši kolovoz. Usmerimo se desno, 

zapustimo stezo in nadaljujemo po kolovozu do vrha Mengor, kjer stoji cerkev sv. Marije. 

Vračamo se po širokem kolovozu, po katerem smo prehodili zadnji del vzpona. Kolovozu 

sledimo vse do spomenika NOB ob glavni cesti Tolmin–Nova Gorica. Tukaj pot nadaljujemo 

ob regionalni cesti, ki se z glavne ceste odcepi proti vasi Kozaršče. Čez dvesto metrov 

zapustimo cesto, usmerimo se levo proti skalni steni. Prečimo travnike in prispemo do 

urejenega plezališča Čiginj.  

S plezališča Čiginj zopet prečimo travnike v smeri regionalne ceste, od kjer se z organiziranim 

prevozom vrnemo v Tolmin. 

Diferenciacija: 

Telesno bolje pripravljeni učenci pot pri prvem razpotju nadaljujejo naravnost po stari vojaški 

mulatjeri. Kmalu se pot priključi betonski gozdni poti, po kateri nadaljujemo do označenega 

razpotja, kjer se usmerimo na levo v smeri Kuka. Sledimo širokemu kolovozu, ki nas po nekaj 

metrih pripelje do naslednjega razpotja, kjer nas smerokazi usmerijo levo na Pot miru. Steza se 

najprej enakomerno vzpenja čez manjšo vzpetino, nato se usmeri navzdol in preči gozdno jaso, 

s katere že lahko uzremo cerkev sv. Marije na Mengorah. Na drugi strani jase se steza priključi 

široki poti, po kateri se vzpnemo do vrha. 

Opis dejavnosti: 

Vsak učenec si pred odhodom na planinski športni dan izbere pet živalskih vrst, ki živijo v naših 

gozdovih, poišče videoposnetke teh živali in si ogleda njihovo premikanje. Učence pri pripravi 

na planinski športni dan opozorimo, da naj bodo pozorni na živali v gozdu, na njihovo gibanje 

in sledi, ki jih puščajo pri gibanju.  

Pri izvedbi planinskega športnega dneva učence zopet opozorimo, da naj bodo pozorni na živali, 

njihovo gibanje in sledi, ki jih puščajo pri gibanju. Poudarimo, da mi vstopamo v njihov 

življenjski prostor, zato moramo biti čim bolj tihi, da jih s hrupom ne prestrašimo. Učencem 

dovolimo, da imajo pri sebi mobilni telefon ali fotoaparat, s katerim fotografirajo sledi, ki jih 

opazijo na pohodu. Poudarimo, da so mobilni telefoni dovoljeni le za fotografiranje in bodo 

učencem, ki tega ne bodo upoštevali, odvzeti. Če kateri izmed učencev opazi sled ali žival, na 

to opozori učitelja, ki ustrezno razporedi ostale učence, da si sled/žival lahko ogledajo vsi.  

Ob prihodu na Mengore se učenci postavijo v krog na ravni travnati površini ob cerkvi sv. 

Marije. Vsak učenec predstavi eno žival, ki živi v naših gozdovih. Žival opiše in poimenuje ter 
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predstavi njeno gibanje. Poskušamo najti čim več različnih živali in gibanj. Učitelj vsako žival 

in njeno gibanje poimenuje tudi v angleškem jeziku, učenci nato ponovijo nove besede. Ob 

koncu učitelj skupaj z učenci ponovi vse vrste gibanj in živali. 

Učitelj učence vpraša, kako lahko vemo, da se je po travniku premikala določena žival. 

Učencem pomaga do spoznanja, da živali pri gibanju puščajo sledi. Učenci predstavijo lastna 

spoznanja o živalskih odtisih in ugotavljajo, kaj vse lahko o živali ugotovijo na podlagi odtisa, 

ki ga pusti na površini. 

V nadaljevanju se učitelj z učenci pogovori o gibanju ljudi. Spodbudi učence, da skušajo najti 

in pokazati čim več načinov, na katere se lahko ljudje gibamo. Pogovorimo se o tem, kje 

uporabljamo različne načine gibanj in zakaj se različno gibamo. Učitelj učence vodi do 

spoznanja, da gibanje spreminjamo tudi glede na teren, po katerem se premikamo. Učenci v 

parih na omejenem območju preizkusijo različne oblike gibanja in opazujejo, kako se 

spreminjajo sledi, ki jih puščajo ob tem. Pri gibanju spreminjajo smer, hitrost ter opazujejo 

gibanje pri potiskanju oziroma vlačenju. Pred to dejavnostjo učitelj demonstrira potiskanje in 

vlačenje ter opozori, da bo ob vsakršnem pretiranem vlačenju oziroma potiskanju učenec 

nemudoma prekinjen in odstranjen z dejavnosti. Med izvajanjem te dejavnosti učitelj strogo 

upošteva zgornja navodila in pozorno opazuje učence.  

V plezališču Čiginj učenci preizkusijo še eno vrsto gibanja - plezanje. Učitelj se predhodno 

dogovori z učiteljem plezalne šole oziroma z drugo ustrezno usposobljeno odraslo osebo za 

predstavitev športnega plezanja. Ta učencem predstavi varno športno plezanje, jim pomaga pri 

pripravi in jih varuje pri plezanju.  

Podoživljanje planinskega športnega dneva poteka v učilnici, kjer učenci najprej predstavijo 

fotografije živalskih sledi, ki so jih opazili na športnem dnevu. Učitelj dopolni predstavitev s 

svojimi fotografijami živalskih sledi. Učenci poskušajo uganiti, katera žival je pustila določeno 

sled. Po tem učitelj učence razdeli v pet skupin, vsaki skupini določi gozdno žival in pove 

navodila. Vsaka skupina dobi kvadraten karton, na katerega zapiše svojo žival, vrsto gibanja te 

živali in angleški prevod imena ter gibanja živali. Učenci nato na gobico za pomivanje posode 

s flumastrom narišejo obris odtisa te živali in ga izrežejo. Izrezan odtis prilepijo na manjši 

karton, odtis pomočijo v barvo in ga odtisnejo na večji karton pod poimenovanje živali in 

njenega gibanja. 

Te kartone s poimenovanjem živali, njenega gibanja in z odtisom te živali lahko učitelj obesi 

po razredu in jih uporabi pri drugih učnih urah. 

Oprema in pripomočki: 

Videoposnetki živali, mobilni telefon ali fotoaparat, športnoplezalna oprema, računalnik, 

kartoni različnih velikosti, spužva ali kuhinjska goba, flumastri, lepilo.    
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3. CILJI 

Namen raziskave je ugotoviti: 

 mnenje učiteljev razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, o načrtovanju in izvajanju medpredmetnega povezovanja. 

 v kolikšni meri učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju, načrtujejo in izvajajo medpredmetno povezovanje 

pri pouku. 

 v kolikšni meri učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju, načrtujejo in izvajajo medpredmetno povezovanje 

pri planinskih športnih dneh. 

 ali učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, vključujejo medpredmetne povezave pri planinskih športnih 

dnevih v vsebinsko pripravo izleta. 

 s katerimi učnimi predmeti učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, najpogosteje povezujejo planinske športne 

dneve. 

 mnenje učiteljev razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, o pripravljenih primerih planinskih športnih dni z 

medpredmetnim povezovanjem na Tolminskem. 
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4. HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

H 1: Med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, z različno dobo poučevanja na razredni stopnji, se pojavljajo razlike 

v pridobljenem znanju o medpredmetnem povezovanju med formalnim izobraževanjem. 

H 2: Učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, se redko (manj kot enkrat na pet let) izobražujejo o medpredmetnem povezovanju. 

H 3: Med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, se pojavljajo razlike v pomenu, ki ga pripisujejo načrtovanju in 

izvajanju medpredmetnih povezav, glede na dobo poučevanja.  

H 4: Učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, se delno ali popolnoma (stopnja strinjanja 4 in 5) strinjajo s trditvami o načrtovanju 

in izvajanju medpredmetnih povezav in pripisujejo medpredmetnemu povezovanju pozitivne 

učinke (stopnja strinjanja 4 in 5). 

H 5: Med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, z različno dobo poučevanja na razredni stopnji, se pojavljajo razlike 

v pogostosti načrtovanja in izvajanja medpredmetnega povezovanja pri planinskih športnih 

dneh. 

H 6: Učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, planinske športne dneve najpogosteje povezujejo s spoznavanjem okolja. 

H 7: Večina učiteljev razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, vključuje medpredmetne povezave pri planinskih športnih dnevih v 

vsebinsko pripravo izleta. 

H 8: Učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, imajo pozitivno mnenje o pripravljenih primerih planinskih športnih dni z 

medpredmetnim povezovanjem na Tolminskem. 
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5. METODE DELA 

V raziskavi smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno in deskriptivno metodo raziskovanja. 

Zaradi natančnejše analize podatkov smo uporabili kvalitativni in kvantitativni raziskovalni 

pristop. Kvantitativno raziskavo smo izvajali v maju 2018. 

5.1 VZOREC ANKETIRANCEV 

V raziskavo so bili vključeni učitelji razrednega pouka devetletne osnovne šole, ki v šolskem 

letu 2017/18 poučujejo v 1., 2. ali 3. razredu osnovne šole. Vzorec je bil neslučajnostni, 

namenski. Sodelovali so učitelji z osnovnih šol Franceta Bevka Tolmin, Dušana Muniha Most 

na Soči in Simona Gregorčiča Kobarid ter njihovih podružnic. Izročenih je bilo 45 anketnih 

vprašalnikov, ustrezno izpolnjenih in za našo analizo uporabnih je bilo 27 anketnih 

vprašalnikov. Spola z anketnim vprašalnikom nismo preverjali, zato bomo v nadaljevanju za 

opis anketirancev uporabljali izraz učitelj, ki bo uporabljen kot nevtralni in bo veljal 

enakovredno za oba spola.  

V raziskavi so sodelovali učitelji z različnim številom let poučevanja na razredni stopnji. 

Razdelili smo jih v pet skupin. Najvišji odstotek (%) predstavljajo učitelji z delovno dobo 21–

30 let (40,7 %). 7,4 % učiteljev ima do 5 let delovne dobe, prav toliko je tudi učiteljev z delovno 

dobo 6–10 let. Učiteljev z delovno dobo 11–20 let je 25,9 %, medtem ko ima 18,5 % sodelujočih 

učiteljev več kot 30 let delovne dobe. 

 

Graf 1: Struktura učiteljev glede na število let poučevanja na razredni stopnji (N = 27) 

 

Učitelji razrednega pouka, ki so sodelovali v raziskavi, so v različnih razredih zastopani 

približno enako. Vprašalnik je izpolnilo 7 učiteljev 1. razreda, 6 učiteljev 2. razreda, 8 učiteljev 

3. razreda, 3 učitelji, ki poučujejo kombinirani oddelek 1. in 2. razreda in 3 učitelji, ki poučujejo 

kombinirani oddelek 3. in 4. razreda. 
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Graf 2: Struktura učiteljev glede na razred, v katerem poučujejo (N = 27) 

5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

V raziskavi so bile upoštevane naslednje spremenljivke:  

1. razred poučevanja, 

2. leta poučevanja na razredni stopnji, 

3. znanje/vedenje o medpredmetnem povezovanju, 

4. mnenja o medpredmetnem povezovanju kot didaktičnem pristopu, 

5. mnenja o uporabi medpredmetnega povezovanja pri planinskih športnih dneh, 

6. medpredmetne povezave planinskih športnih dni z drugimi učnimi predmeti, 

7. mnenja o pripravljenih primerih planinskih športnih dni na Tolminskem. 

5.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatki so bili zbrani v maju 2018 z anketnimi vprašalniki, ki smo jih po predhodno 

pridobljenem soglasju ravnateljev razdelili po osnovnih šolah. Anketni vprašalnik je bil 

sestavljen iz dveh delov, prvi se je navezoval na medpredmetno povezovanje, drugi na 

pripravljene predloge planinskih športnih dni z medpredmetnim povezovanjem, ki so bili 

anketirancem posredovani po e-pošti. Skupno smo zasnovali 16 vprašanj, od tega so bila tri 

odprtega tipa, dve pol odprtega tipa, ostala vprašanja pa so bila zaprtega tipa. Reševanje anket 

je bilo anonimno, s čimer predvidevamo, da smo izboljšali objektivnost in zanesljivost.  

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s kvantitativno analizo v programu 

SPSS. Izračunali smo absolutno (f) in relativno (f %) frekvenco, χ2-preizkus ter Kullbackov 2Î-

preizkus, kjer pogoja o homogenosti varianc za χ2-preizkus nista bila izpolnjena. Pridobljene 
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podatke smo prikazali s preglednicami in grafi ter jih interpretirali. Pri vprašanjih odprtega tipa 

smo najprej natančno zapisali vse odgovore na posamezna vprašanja, nato smo tiste odgovore, 

ki so se večkrat ponovili, združili, da smo dobili kategorije. Vsaki kategoriji smo pripisali 

absolutne frekvence (f) in pripadajoče relativne frekvence (f %). Kjer to ni bilo mogoče, smo 

odgovore analizirali vsebinsko, rezultate pa prikazali opisno. 

Za potrebe raziskave smo število let poučevanja na razredni stopnji združili v pet kategorij. V 

prvo kategorijo smo umestili učitelje z 1–5 let poučevanja na razredni stopnji, v drugo učitelje 

s 6–10 let poučevanja na razredni stopnji, v tretjo učitelje z 11–20 let poučevanja na razredni 

stopnji, v četrto učitelje z 21–30 let poučevanja na razredni stopnji in v peto učitelje z 31–40 

let poučevanja na razredni stopnji. 

Hipoteze bomo sprejemali s 5 % tveganjem. 
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6. REZULTATI IN RAZPRAVA 

V tem poglavju bomo z grafi in preglednicami predstavili in interpretirali rezultate, ki smo jih 

pridobili z vprašalnikom. Pod grafi in preglednicami so dodana naša mnenja, interpretacije, 

primerjave z drugimi raziskavami s tega področja in potrditev oziroma zavrnitev hipotez. 

Rezultate predstavljamo po zastavljenih hipotezah.  

1. Med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, z različno dobo poučevanja na razredni stopnji, se pojavljajo razlike 

v pridobljenem znanju o medpredmetnem povezovanju med formalnim izobraževanjem. 

 

Graf 3: Mnenje učiteljev o pridobljenem znanju o medpredmetnem povezovanju (N = 27) 

 

Večina učiteljev (59,3 %) meni, da so med formalnim izobraževanjem pridobili dovolj znanja 

o medpredmetnem povezovanju, medtem ko je 11 učiteljev (40,7 %) odgovorilo, da med 

formalnim izobraževanjem niso pridobili dovolj znanja o medpredmetnem povezovanju.  
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Preglednica 6: Pridobljeno znanje o medpredmetnem povezovanju glede na leta poučevanja na 

razredni stopnji 

Leta poučevanja na razredni stopnji 

Pridobljeno znanje o medpredmetnem 

povezovanju Skupaj 

Da Ne 

 

1–5 let 
f 

f (%) 

1 

50,0  

1 

50,0  

2 

100,0  

6–10 let 
f 

f (%) 

1 

50,0  

1 

50,0  

2 

100,0  

11–20 let 
f 

f (%) 

3 

42,9  

4 

57,1  

7 

100,0  

21–30 let 
f 

f (%)  

7 

63,6  

4 

36,4  

11 

100,0  

31–40 let 
f 

f (%)  

4 

80,0  

1 

20,0  

5 

100,0  

Skupaj 
f 

f (%) 

16 

59,3  

11 

40,7  

27 

100,0  

 

Večina učiteljev (59,3 %) meni, da so med formalnim izobraževanjem pridobili dovolj znanja 

o medpredmetnem povezovanju. Nasprotno našim pričakovanjem je največ med njimi prav 

učiteljev z 31–40 leti poučevanja na razredni stopnji in učiteljev z 21–30 leti poučevanja na 

razredni stopnji.  Polovica učiteljev z 1–10 leti poučevanja na razredni stopnji meni, da so med 

formalnim izobraževanjem pridobili dovolj znanja o medpredmetnem povezovanju, medtem ko 

se druga polovica s tem ne strinja. Med učitelji z 11–20 leti poučevanja na razredni stopnji je 

največ takih, ki menijo, da med formalnim izobraževanjem niso pridobili dovolj znanja o 

medpredmetnem povezovanju.  

Preglednica 7: Preizkus povezanosti med številom let poučevanja na razredni stopnji in 

pridobljenim znanjem o medpredmetnem povezovanju 

 Vrednost g α 

χ2-preizkus 1,900a 4 0,754 

Kullbackov 2Î-preizkus 1,968 4 0,742 
a. 9 celic (90,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,81. 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično 

pomembna (2Î = 1,968, g = 4, α = 0,742). Med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki 

poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, z različno dobo poučevanja na razredni 

stopnji, nismo uspeli dokazati statistično pomembnih razlik v pridobljenem znanju o 

medpredmetnem povezovanju med formalnim izobraževanjem. Hipotezo 1 zavrnemo, med 

učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, z različno dobo poučevanja na razredni stopnji, ne prihaja do statistično 

pomembnih razlik v pridobljenem znanju o medpredmetnem povezovanju med 

formalnim izobraževanjem. 

2. Učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, se redko (manj kot enkrat na pet let) izobražujejo o medpredmetnem povezovanju. 
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Graf 4: Pogostost izobraževanja o medpredmetnem povezovanju (N = 27) 

Večina učiteljev (77,8 %) je na vprašanje, kako pogosto se izobražujejo o medpredmetnem 

povezovanju pri pouku, odgovorila, da se izobražujejo manj kot enkrat na pet let. 5 učiteljev 

(18,5 %) je odgovorilo, da se izobražujejo vsaj enkrat na leto in en učitelj (3,7 %) je odgovoril, 

da se nikoli ne izobražuje o medpredmetnem povezovanju pri pouku. V anketnem vprašalniku 

so imeli učitelji na voljo tudi odgovor večkrat na leto, ki ni bil izbran nikoli. B. Sicherl-Kafol 

(2007) pravi, da je usposobljenost učiteljev za medpredmetno povezovanje temeljni pogoj za 

uspešno izpeljavo tovrstnega pristopa. Rezultati naše raziskave torej odkrivajo ne najbolj 

razveseljivo stanje usposobljenosti učiteljev, saj jih le dobra polovica (59,3 %) meni, da so med 

formalnim izobraževanjem pridobili dovolj znanja o medpredmetnem povezovanju 

(Preglednica 6). Hkrati se večina (77,8 %) le redko (manj kot enkrat na pet let) udeležuje 

izobraževanj na temo medpredmetnega povezovanja. Glede na to, da medpredmetno 

povezovanje ni več tako nov in neznan učni pristop, bi pri vprašanjih o strokovni 

usposobljenosti učiteljev za medpredmetno povezovanje pričakovali boljše rezultate. 

Usposabljanje učiteljev za uvajanje novosti v pedagoško delo je dolgotrajen proces, ki ne 

zahteva le nadaljnjega izobraževanja (po končanem formalnem šolanju), temveč tudi redno 

preverjanje novih spoznanj v praksi in zavedanje o potrebnosti le tega (Sicherl-Kafol, 2007). 

Čeprav izobraževalna politika v Sloveniji omogoča nadaljnje usposabljanje za izvajanje novosti 

v vzgoji in izobraževanju tudi na področju medpredmetnega povezovanja, menimo, da 

anketirani učitelji in vodstvo šol, na katerih so zaposleni anketirani učitelji, izobraževanju za to 

področje ne pripisujejo dovolj velikega pomena.  

Ker je 81,5 % učiteljev odgovorilo, da se redko izobražujejo o medpredmetnem povezovanju, 

lahko hipotezo 2, učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju, se redko (manj kot enkrat na pet let) izobražujejo o 

medpredmetnem povezovanju, potrdimo.  
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3. Med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, se pojavljajo razlike v pomenu, ki ga pripisujejo načrtovanju in 

izvajanju medpredmetnih povezav, glede na dobo poučevanja. 

3.1 Preverjali smo, kako pogosto učitelji izvajajo medpredmetno povezovanje pri pouku. 

Preglednica 8: Pogostost izvajanja medpredmetnih povezav glede na število let poučevanja na 

razredni stopnji 

Leta poučevanja na razredni stopnji 
Izvajanje medpredmetnih povezav 

Skupaj 

Mesečno Tedensko Dnevno 

 

1–5 let 
f 

f (%) 

0 

0,0  

2 

100,0  

0 

0,0  

2 

100,0  

6–10 let 
f 

f (%) 

0 

0,0  

2 

100,0  

0 

0,0  

2 

100,0  

11–20 let 
f 

f (%) 

1 

14,3  

5 

71,4  

1 

14,3  

7 

100,0  

21–30 let 
f 

f (%) 

0 

0,0  

7 

63,6  

4 

36,4  

11 

100,0  

31–40 let 
f 

f (%) 

1 

20,0  

3 

60,0  

1 

20,0  

5 

100,0  

Skupaj 
f 

f (%) 

2 

7,4  

19 

70,4  

6 

22,2  

27 

100,0  

 

Iz tabele lahko razberemo, da večina učiteljev (70,4 %) medpredmetne povezave izvaja 

tedensko, medtem ko jih dnevno izvaja 22,2 % učiteljev in mesečno le 7,4 %. Največ učiteljev, 

ki medpredmetne povezave izvajajo tedensko, poučuje na razredni stopnji 11–20 let (71,4 %), 

sledijo jim učitelji z 21–30 leti (63,6 %) in 31–40 leti (60,0 %) poučevanja na razredni stopnji. 

Zanimivo je, da so vsi anketirani učitelji z 1–10 leti poučevanja na razredni stopnji (100,0 %) 

odgovorili, da medpredmetne povezave izvajajo tedensko, medtem ko dnevno največkrat 

izvajajo medpredmetne povezave učitelji z 21–30 leti poučevanja na razredni stopnji (36,4 %). 

Pričakovali smo, da bo večina učiteljev z manj leti poučevanja na razredni stopnji (1–10 let), ki 

so zadnji zaključili formalno izobraževanje, odgovorila, da medpredmetne povezave uporablja 

dnevno. V anketnem vprašalniku so imeli učitelji na voljo tudi odgovora manj kot enkrat na 

mesec in nikoli, ki nista bila izbrana nikoli.  

Rezultati, ki kažejo, da uporaba medpredmetnega povezovanja ni tako pogosta, kot bi si želeli, 

so najverjetneje povezani tudi s pomanjkljivo strokovno usposobljenostjo anketiranih učiteljev, 

o čemer smo pisali v 2. točki tega poglavja. V že večkrat omenjeni študiji o medpredmetnem 

povezovanju športa in geografije, lahko zasledimo podatek, da učitelji, ki nimajo izkušenj z 

medpredmetnim povezovanjem, pogosteje menijo, da medpredmetno povezovanje ni 

pomembno (Hergan, Ilc Klun, Ogrin, Umek in Štemberger, 2016). Menimo, da pomanjkljiva 

usposobljenost učiteljev na področju medpredmetnih povezav zagotovo vpliva na to, da se ne 

zavedajo vseh prednosti medpredmetnega povezovanja in ga posledično redkeje uporabljajo pri 

pedagoškem delu. 
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Preglednica 9: Preizkus povezanosti med številom let poučevanja na razredni stopnji in 

pogostostjo izvajanja medpredmetnih povezav 

 Vrednost g α 

χ2-preizkus 5,364a 8 0,718 

Kullbackov 2Î-preizkus 6,741 8 0,565 

a. 14 celic (93,3 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,15. 
 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično 

pomembna (2Î = 6,741, g = 8, α = 0,565). Med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki 

poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, z različno dobo poučevanja na razredni 

stopnji, nismo uspeli dokazati statistično pomembnih razlik v pogostosti izvajanja 

medpredmetnih povezav pri pouku. 

3.2 Preverjali smo, na kakšen način učitelji načrtujejo medpredmetno povezovanje pri pouku. 

Preglednica 10: Način načrtovanja medpredmetnih povezav glede na število let poučevanja na 

razredni stopnji 

Leta poučevanja na razredni 

stopnji 

Načrtovanje medpredmetnih povezav 

Skupaj 

Nekatere mp* 

načrtujem, 

nekatere izvajam 

spontano 

Vse mp* 

načrtujem, pri 

tem upoštevam 

cilje in vsebine 

krajšega obdobja 

Vse mp* 

načrtujem, pri 

tem upoštevam 

cilje in vsebine 

daljšega obdobja 

 

1–5 let 
f 

f (%)  

1 

50,0 

1 

50,0 

0 

0,0 

2 

100,0 

6–10 let 
f 

f (%)  

1 

50,0 

1 

50,0 

0 

0,0 

2 

100,0 

11–20 let 
f 

f (%)  

4 

57,1 

2 

28,6 

1 

14,3 

7 

100,0 

21–30 let 
f 

f (%)  

3 

27,3 

6 

54,5 

2 

18,2 

11 

100,0 

31–40 let 
f 

f (%)  

3 

60,0 

1 

20,0 

1 

20,0 

5 

100,0 

Skupaj 
f 

f (%)  

12 

44,4 

11 

40,7 

4 

14,8 

27 

100,0 

* medpredmetne povezave 

 

Iz preglednice lahko razberemo, da so anketirani učitelji približno enakovredno izbirali dva 

odgovora pri vprašanju o načinu načrtovanja medpredmetnih povezav. Učiteljev, ki nekatere 

medpredmetne povezave načrtujejo, nekatere pa izvajajo spontano, je 44,4 %, medtem ko je 

učiteljev, ki vse medpredmetne povezave načrtujejo in pri tem upoštevajo cilje in vsebine 

krajšega obdobja, 40,7 %. Le 14,8 % učiteljev je odgovorilo, da vse medpredmetne povezave 

načrtujejo z upoštevanjem ciljev in vsebin daljšega obdobja. Že V. Štemberger (2007) je v svoji 
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raziskavi zapisala, da je medpredmetno povezovanje na naših šolah še vedno večinoma 

priložnostno in da učitelji le malokdaj medpredmetne povezave ustrezno načrtujejo in izvajajo.  

Zanimivo je, da nihče izmed anketiranih učiteljev z 1–10 leti poučevanja na razredni stopnji, ki 

so zadnji zaključili formalno šolanje, ni izbral slednjega odgovora, čeprav sodobne smernice 

poučevanja poudarjajo pomen medpredmetnih povezav s cilji in vsebinami daljšega obdobja. 

V. Štemberger (2007) je v svoji raziskavi ugotovila, da učitelji medpredmetnih povezav v večini 

primerov sploh ne načrtujejo, pač pa jih realizirajo spontano (91,7 %), le 77,2 % učiteljev pa 

pri načrtovanju upošteva cilje in vsebine daljšega obdobja. Če rezultate primerjamo z rezultati 

naše raziskave, ugotovimo, da je število anketiranih učiteljev na Tolminskem, ki pri načrtovanju 

upoštevajo cilje in vsebine daljšega obdobja, zelo nizko (14,8 %), čeprav sodobne smernice 

poudarjajo pomen vertikalnega načrtovanja pri medpredmetnih povezavah. Vseeno pa se 

moramo zavedati, da je naš vzorec precej manjši in vključuje le učitelje razrednega pouka na 

Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, zato rezultatov ne 

moremo posploševati. V anketnem vprašalniku so imeli učitelji na voljo tudi odgovor 

medpredmetnih povezav ne načrtujem, izvajam jih spontano, ki ni bil izbran nikoli. 

Preglednica 11: Preizkus povezanosti med številom let poučevanja na razredni stopnji in 

načinom načrtovanja medpredmetnih povezav 

 Vrednost g α 

χ2-preizkus 3,434a 8 0,904 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,177 8 0,841 

a. 15 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,30. 

 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično 

pomembna (2Î = 4,177, g = 8, α = 0,841). Med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki 

poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, z različno dobo poučevanja na razredni 

stopnji, nismo uspeli dokazati statistično pomembnih razlik v načinu načrtovanja 

medpredmetnih povezav. 

Pri izvajanju in načrtovanju medpredmetnih povezav ni statistično pomembnih razlik med 

učitelji z različno dobo poučevanja na razredni stopnji. Hipotezo  3, med učitelji razrednega 

pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, se 

pojavljajo razlike v pomenu, ki ga pripisujejo načrtovanju in izvajanju medpredmetnih 

povezav, glede na dobo poučevanja, zavrnemo. 

4. Učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, se delno ali popolnoma (stopnja strinjanja 4 in 5) strinjajo s trditvami o načrtovanju 

in izvajanju medpredmetnih povezav in pripisujejo medpredmetnemu povezovanju pozitivne 

učinke (stopnja strinjanja 4 in 5). 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Tajda Vidič, magistrsko delo 

 

45 

 

4.1 Z lestvico stališč smo preverjali mnenja učiteljev o načrtovanju in izvajanju medpredmetnih 

povezav. 

Preglednica 12: Mnenje učiteljev o načrtovanju in izvajanju medpredmetnih povezav 

 

 

Trditve 

 

Stopnja strinjanja 
(od 1-se sploh ne strinjam do 5-se 

popolnoma strinjam) 

S
k
u
p
aj

 

1 2 3 4 5 

Za uspešno načrtovanje medpredmetnih 
povezav morajo biti cilji izbranih predmetov 

jasno opredeljeni. 

 

f 

f (%) 

 

0 

0,0 

 

1 

3,7 

 

3 

11,1 

 

4 

14,8 

 

19 

70,4 

 

27 

100,0 

Pri medpredmetnem povezovanju moramo 

izbrano vsebino obravnavati čim bolj 
celostno. 

 

f 
f (%) 

 

0 
0,0 

 

0 
0,0 

 

3 
11,1 

 

10 
37,0 

 

14 
51,9 

 

27 
100,0 

Naloga učitelja je, da učencem pri pouku 

predstavi in osmisli določene povezave. 
f 

f (%) 

0 

0,0 

1 

3,7 

2 

7,4 

11 

40,7 

13 

48,1 

27 

100,0 

Medpredmetne povezave najlažje 

uresničujemo v prvem triletju devetletke. 
f 

f (%) 

1 

3,7 

8 

29,7 

6 

22,2 

9 

33,3 

3 

11,1 

27 

100,0 

Medpredmetne povezave lahko uporabimo 
pri vseh fazah učenja (spoznavanje, 

utrjevanje, uporaba znanja). 

f 

f (%) 

0 

0,0 

1 

3,7 

2 

7,4 

12 

44,4 

12 

44,4 

27 

100,0 

Načrtovanje medpredmetnih povezav mora 

biti del učiteljeve letne priprave na pouk. 
f 

f (%) 

0 

0,0 

1 

3,7 

1 

3,7 

10 

37,0 

15 

55,6 

27 

100,0 

Šole v naravi, projektni dnevi, športni dnevi 

in podobne organizacijske oblike so 

najprimernejše za uresničitev večjih 

medpredmetnih povezav. 

 

f 

f (%) 

 

0 

0,0 

 

3 

11,1 

 

4 

14,8 

 

10 

37,0 

 

10 

37,0 

 

27 

100,0 

Bolje je izvajati nenačrtovano 

medpredmetno povezovanje, kot ga sploh ne 

uporabljati. 

f 
f (%) 

0 
0,0 

4 
14,8 

5 
18,5 

7 
25,9 

11 
40,7 

27 
100,0 

 

Učitelji se z večino trditev o načrtovanju in izvajanju medpredmetnih povezav delno ali 

popolnoma strinjajo (stopnja strinjanja 4 in 5); odgovora zavzemata vrednosti 66,4 % – 92,6 % 

pri vseh trditvah, z izjemo trditve, da medpredmetne povezave najlažje uresničujemo v prvem 

triletju devetletke. Prvo in drugo triletje je najprimernejše za realizacijo medpredmetnih 

povezav pri rednem pouku, saj učence navadno poučuje en učitelj, ki ima boljše poznavanje 

učnih načrtov različnih učnih predmetov in je pri izvedbi lahko bolj prilagodljiv, zato je 

zanimivo, da se s tem popolnoma strinja le 11,1 % vseh učiteljev, 55,5 % pa je neopredeljenih 

ali se s trditvijo sploh ne strinja (stopnja strinjanja od 1 do 3). V. Štemberger (2007) pravi, da 

so za medpredmetne povezave nedvomno primernejši tudi dnevi dejavnosti in podobne 

organizacijske oblike, zato je rezultat, ki kaže, da se z izjavo strinja le 37,0 % anketiranih 

učiteljev, slab. B. Sicherl-Kafol (2007) pravi, da je med drugim za kakovostno uresničevanje 

medpredmetnih povezav pomembno tudi premišljeno načrtovanje, izvajanje in vrednotenje 

smiselnih medpredmetnih povezav. Ob nejasnih ciljih učenja in poučevanja ter usmerjenosti 

zgolj na povezave učnih vsebin posameznih predmetov, je uresničevanje medpredmetnih 
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povezav nestrokovno in lahko naredi več škode kot koristi. Kar 70,4 % sodelujočih učiteljev se 

popolnoma strinja s trditvijo, da morajo biti za uspešno načrtovanje medpredmetnih povezav 

cilji in vsebine jasno opredeljeni, zato je zanimivo, da se kar 66,6 % sodelujočih učiteljev delno 

ali popolnoma strinja (stopnja strinjanja 4 in 5) tudi z izjavo, da je bolje izvajati nenačrtovano 

medpredmetno povezovanje, kot ga sploh ne uporabljati.  

4.2 Z lestvico stališč smo preverjali mnenja učiteljev o učinkih medpredmetnih povezav. 

Preglednica 13: Mnenje učiteljev o učinkih medpredmetnega povezovanja 

 

 

Trditve 

 

Stopnja strinjanja 
(od 1-se sploh ne strinjam do 5-se 

popolnoma strinjam) 

S
k
u
p
aj

 

1 2 3 4 5 

Z medpredmetnim povezovanjem 

učenci pridobijo bolj kakovostno, 

poglobljeno in trajno znanje. 

 

f 

f (%) 

 

0 

0,0 

 

0 

0,0 

 

2 

7,4 

 

12 

44,4 

 

13 

48,2 

 

27 

100,0 

Medpredmetno povezovanje omogoča 

otroku hitrejše napredovanje in 

bogatenje spomina. 

 

f 

f (%) 

 

0 

0,0 

 

0 

0,0 

 

3 

11,1 

 

15 

55,6 

 

9 

33,3 

 

27 

100,0 

Medpredmetno povezovanje motivira 

otroke in spodbuja njihovo ustvarjalnost. 
f 

f (%) 

0 

0,0 

0 

0,0 

2 

7,4 

13 

48,2 

12 

44,4 

27 

100,0 

Medpredmetno povezovanje omogoča 

vzpostavljanje povezav in izboljšuje 

sposobnost za učni transfer. 

f 

f (%) 

0 

0,0 

0 

0,0 

3 

11,1 

10 

37,0 

14 

51,9 

27 

100,0 

Z medpredmetnim povezovanjem 

pomagamo učencem presegati 

faktografsko, »popredalčkano«, znanje. 

f 

f (%) 

0 

0,0 

0 

0,0 

4 

14,8 

9 

33,3 

14 

51,9 

27 

100,0 

Z medpredmetnim povezovanjem 

izboljšamo ekonomičnost učnega 

procesa. 

f 
f (%) 

0 
0,0 

2 
7,4 

2 
7,4 

9 
33,3 

14 
51,9 

27 
100,0 

 

Učitelji so medpredmetnemu povezovanju pripisovali pozitivne učinke, saj se z večino trditev 

delno ali popolnoma strinjajo (stopnja strinjanja 4 in 5); odgovora zavzemata vrednosti 85,2 % 

–92,6 % pri vseh trditvah. Stopnja strinjanja 1 (sploh se ne strinjam) ni bila uporabljena nikoli, 

stopnjo strinjanja 2 pa sta uporabila le dva učitelja (7,4 %) pri trditvi, da se z medpredmetnim 

povezovanjem izboljša ekonomičnost učnega procesa. S slednjo trditvijo se popolnoma strinja 

le 51,9 % učiteljev, čeprav je ekonomičnost učnega procesa večkrat omenjena kot velika 

prednost medpredmetnega povezovanja. Z uporabo tega učnega pristopa lahko delno 

razbremenimo težo učnega načrta in hkrati z uporabo izkustvenega učenja izboljšamo učne 

aktivnosti (Hergan, Ilc Klun, Ogrin, Umek in Štemberger, 2016). Z rezultati, dobljenimi pri tem 

vprašanju, smo na splošno lahko zadovoljni, vendar lahko predvidevamo, da so učitelji vsaj 

deloma odgovarjali tako, kot so menili, da je pravilno. 
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Hipotezo 4, učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, se delno ali popolnoma strinjajo (stopnja strinjanja 4 in 5) s 

trditvami o načrtovanju in izvajanju medpredmetnih povezav in pripisujejo 

medpredmetnemu povezovanju pozitivne učinke (stopnja strinjanja 4 in 5), potrdimo.  

5. Med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, z različno dobo poučevanja na razredni stopnji, se pojavljajo razlike 

v pogostosti načrtovanja in izvajanja medpredmetnega povezovanja pri planinskih športnih 

dnevih. 

5.1 Pogostost načrtovanja medpredmetnih povezav pri planinskih športnih dnevih. 

Preglednica 14: Načrtovanje medpredmetnih povezav pri planinskih športnih dnevih glede na 

število let poučevanja na razredni stopnji 

Leta poučevanja na razredni stopnji 

Načrtovanje mp* pri planinskih športnih 

dnevih Skupaj 

Nikoli Vedno Včasih 

 

1–5 let 
f 

f (%) 

1 

50,0 

0 

0,0 

1 

50,0 

2 

100,0 

6–10 let 
f 

f (%)  

0 

0,0 

2 

100,0 

0 

0,0 

2 

100,0 

11–20 let 
f 

f (%)  

0 

0,0 

1 

14,3 

6 

85,7 

7 

100,0 

21–30 let 
f 

f (%)  

0 

0,0 

1 

9,1 

10 

90,9 

11 

100,0 

31–40 let 
f 

f (%)  

0 

0,0 

2 

40,0 

3 

60,0 

5 

100,0 

Skupaj 
f 

f (%)  

1 

3,7 

6 

22,2 

20 

74,1 

27 

100,0 

* medpredmetnih povezav 

 

Iz preglednice lahko razberemo, da je večina učiteljev (74,1 %) odgovorila, da medpredmetne 

povezave pri planinskih športnih dnevih načrtuje včasih, 22,2 % učiteljev jih načrtuje vedno in 

le en učitelj (3,7 %) nikoli. Zanimivo je, da so vsi učitelji s 6–10 leti poučevanja na razredni 

stopnji odgovorili, da medpredmetne povezave pri planinskih športnih dnevih načrtujejo vedno. 

Čeprav je velika večina učiteljev (96,3 %) odgovorila, da včasih ali vedno načrtujejo 

medpredmetne povezave pri planinskih športnih dnevih menimo, da odgovori ne odražajo 

dejanskega stanja načrtovanja medpredmetnih povezav pri planinskih športnih dnevih.  
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Preglednica 15: Preizkus povezanosti med številom let poučevanja na razredni stopnji in 

načrtovanjem medpredmetnih povezav pri planinskih športnih dnevih 

 Vrednost g α 

χ2-preizkus 22,473a 8 0,004 

Kullbackov 2Î-preizkus 14,698 8 0,065 

a. 13 celic (86,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,07. 

 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično 

pomembna (2Î = 14,698, g = 8, α = 0,065). Med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki 

poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, z različno dobo poučevanja na razredni 

stopnji, nismo uspeli dokazati statistično pomembnih razlik v pogostosti načrtovanja 

medpredmetnih povezav pri planinskih športnih dnevih. 

5.2 Pogostost izvajanja medpredmetnih povezav pri planinskih športnih dnevih. 

Preglednica 16: Izvajanje medpredmetnih povezav pri planinskih športnih dnevih glede na 

število let poučevanja na razredni stopnji 

Leta poučevanja na razredni stopnji 

Izvajanje mp* pri planinskih športnih 

dnevih Skupaj 

Vedno Včasih 

 

1–5 let 
f 

f (%) 

1 

50,0 

1 

50,0 

2 

100,0 

6–10 let 
f 

f (%) 

2 

100,0 

0 

0,0 

2 

100,0 

11–20 let 
f 

f (%) 

2 

28,6 

5 

71,4 

7 

100,0 

21–30 let 
f 

f (%) 

4 

36,4 

7 

63,6 

11 

100,0 

31–40 let 
f 

f (%)  

3 

60,0 

2 

40,0 

5 

100,0 

Skupaj 
f 

f (%) 

12 

44,4 

15 

55,6 

27 

100,0 

* medpredmetnih povezav 

 

Vsi anketirani učitelji medpredmetne povezave pri planinskih športnih dnevih izvajajo včasih 

(44,4 %) ali vedno (55,6 %). V anketnem vprašalniku so imeli učitelji na voljo tudi odgovor, 

da medpredmetnih povezav pri planinskih športnih dnevih ne izvajajo nikoli, ki ni bil izbran 

nikoli. Tudi pri vprašanju o izvajanju medpredmetnih povezav pri planinskih športnih dnevih 

so vsi učitelji s 6–10 leti poučevanja na razredni stopnji odgovorili, da jih izvajajo vedno, enako 

je odgovorilo 60,0 % učiteljev z največ leti poučevanja na razredni stopnji (31–40 let) in 50 % 

učiteljev z 1–5 leti poučevanja na razredni stopnji. Čeprav dobljeni rezultati niso slabi in vsi 

učitelji vsaj včasih izvajajo medpredmetne povezave pri planinskih športnih dnevih, menimo, 

da bi morali planinski športni dnevi vedno vsebovati medpredmetne povezave. Zagotovo na 

manj pogosto uporabo medpredmetnih povezav pri planinskih športnih dnevih vpliva tudi 
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mnenje učiteljev o trditvi, da so športni dnevi in podobne organizacijske oblike najprimernejše 

za uresničevanje večjih medpredmetnih povezav. S trditvijo se namreč popolnoma strinja le 

37,0 % anketiranih učiteljev (Preglednica 12). Zelo nizek je tudi odstotek učiteljev (22,2 %), ki 

vedno načrtujejo medpredmetne povezave pri planinskih športnih dneh, kar najverjetneje vpliva 

tudi na kakovost izvedenih medpredmetnih povezav (Preglednica 14).  

Ker nihče izmed anketiranih učiteljev ni odgovoril, da medpredmetnih povezav pri planinskih 

športnih dnevih ne izvaja nikoli, 10. vprašanja v anketnem vprašalniku (Če ste pri prejšnjem 

vprašanju obkrožili odgovor a) Nikoli, navedite vzrok, zakaj) ne bomo obravnavali. 

Preglednica 17: Preizkus povezanosti med številom let poučevanja na razredni stopnji in 

izvajanjem medpredmetnih povezav pri planinskih športnih dnevih 

 Vrednost g α 

χ2-preizkus 4,020a 4 0,403 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,797 4 0,309 

a. 9 celic (90,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,89. 

 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično 

pomembna (2Î = 4,797, g = 4, α = 0,309). Med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki 

poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, z različno dobo poučevanja na razredni 

stopnji, nismo uspeli dokazati statistično pomembnih razlik v pogostosti izvajanja 

medpredmetnih povezav pri planinskih športnih dnevih. 

Med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, nismo uspeli dokazati statistično pomembnih razlik v načrtovanju in izvajanju 

medpredmetnih povezav pri planinskih športnih dnevih, glede na število let poučevanja na 

razredni stopnji. Hipotezo 5, med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo 

v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, z različno dobo poučevanja na razredni 

stopnji, se pojavljajo razlike v pogostosti načrtovanja in izvajanja medpredmetnega 

povezovanja pri planinskih športnih dneh, zavrnemo.  

6. Učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, planinske športne dneve najpogosteje povezujejo s spoznavanjem okolja. 

Učitelji so morali samostojno napisati s katerimi učnimi predmeti najpogosteje povezujejo 

planinske športne dneve. Spodaj prikazujemo odgovore sodelujočih učiteljev, ki so odgovorili 

na to vprašanje. 

1. Slovenščina, spoznavanje okolja, matematika. 

2. Slovenščina, spoznavanje okolja. 

3. Spoznavanje okolja, likovna umetnost, šport. 

4. Spoznavanje okolja, glasbena umetnost, slovenščina. 

5. Spoznavanje okolja, slovenščina, glasbena umetnost, likovna umetnost. 

6. Spoznavanje okolja. 

7. Spoznavanje okolja, glasbena umetnost, likovna umetnost. 

8. Spoznavanje okolja, glasbena umetnost, likovna umetnost. 
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9. Spoznavanje okolja. 

10. Spoznavanje okolja, slovenščina, likovna umetnost. 

11. Spoznavanje okolja, slovenščina, likovna umetnost, glasbena umetnost. 

12. Spoznavanje okolja, likovna umetnost. 

13. Spoznavanje okolja, slovenščina, šport. 

14. Spoznavanje okolja. 

15. Spoznavanje okolja, slovenščina, matematika. 

16. Spoznavanje okolja. 

17. Spoznavanje okolja, matematika. 

18. Spoznavanje okolja, slovenščina, šport, likovna umetnost, glasbena umetnost, matematika. 

19. Spoznavanje okolja, slovenščina, šport. 

20. Spoznavanje okolja, likovna umetnost, matematika, slovenščina. 

21. Spoznavanje okolja, matematika. 

22. Spoznavanje okolja, slovenščina, likovna umetnost. 

23. Spoznavanje okolja.  

24. Spoznavanje okolja, slovenščina. 

25. Spoznavanje okolja, šport, slovenščina. 

26. Spoznavanje okolja, slovenščina, likovna umetnost, glasbena umetnost. 

27. Spoznavanje okolja, matematika. 

Za boljšo preglednost smo vsak učni predmet umestili v lastno kategorijo, tem smo pripisali 

frekvence in pripadajoče relativne frekvence. 

Preglednica 18: Učni predmeti, s katerimi učitelji povezujejo planinske športne dneve 

 
Učni predmet*  

Skupaj SPO SLO LUM GUM MAT ŠPO 

f 

f (%) 

f (%)** 

27 

37,5 

100,0 

15 

20,8 

55,5 

11 

15,3 

40,7 

7 

9,7 

25,9 

7 

9,7 

25,9 

5 

6,9 

18,5 

72 

100,0 

 

* Spoznavanje okolja (SPO), slovenščina (SLO), likovna umetnost (LUM), glasbena umetnost (GUM), šport (ŠPO), matematika (MAT) . 

** Frekvence odgovorov glede na število anketiranih (N = 27). 

Vsi anketirani učitelji so odgovorili, da planinske športne dneve najpogosteje povezujejo s 

spoznavanjem okolja. Podobne rezultate je v svoji raziskavi dobil že Krpač (2000), kjer je 88,4 

% anketiranih odgovorilo, da vidijo možnost povezovanja planinskih športnih dni s 

spoznavanjem okolja (takrat spoznavanje narave in družbe). Zanimivo je, da rezultati študije o 

medpredmetnem povezovanju športa in geografije, ki je obsegala vzorec 69 učiteljev in 

strokovnjakov z Danske, Češke in Slovenije, kažejo, da več kot 50 % sodelujočih nima izkušenj 

s povezovanjem geografije in športa. Kot najpogostejši razlog za neuporabo medpredmetnih 
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povezav med tema predmetoma so navedli to, da med predmetoma ne prepoznajo nobenih 

povezav (Hergan, Ilc Klun, Ogrin, Umek in Štemberger, 2016). V prvem triletju osnovnih šol 

v Sloveniji so vsebine geografije obravnavane v sklopu predmeta spoznavanje okolja, s katerim 

planinske športne dni povezujejo vsi anketirani učitelji. Čeprav naših rezultatov ne moremo 

posploševati na celotno populacijo, menimo, da na pozitivne rezultate naše raziskave vpliva 

tudi to, da je planinstvo del narodne identitete Slovencev, v raziskavi pa so sodelovali učitelji, 

ki poučujejo na osnovnih šolah v krajih predalpskega sveta. Mnoge medpredmetne povezave, 

kot so orientacija, uporaba zemljevida, varnost v gorah ipd., so zato velikokrat učiteljem 

samoumevne in lažje uresničljive. 

Dobra polovica (55 %) vseh anketiranih športne dneve povezuje s slovenščino, nekoliko manj, 

40,7 %, jih povezuje z likovno umetnostjo, 25,9 % jih povezuje z glasbeno umetnostjo, prav 

toliko z matematiko in 18,5 % s športom. Ker so planinski športni dnevi del učnega načrta za 

šport, sklepamo, da učitelji, ki so navedli, da je šport eden izmed učnih predmetov, s katerim 

povezujejo planinske športne dneve, pri teh izvajajo tudi vsebine drugih področij (npr. atletska 

abeceda, igre z žogo) in ne le vsebine pohodništva. Iz rezultatov lahko razberemo, da se vrstni 

red izbire predmetov, s katerimi učitelji povezujejo ali bi povezovali planinske športne dneve, 

v zadnjih 18 letih ni veliko spremenil. Krpač (2000) je v svoji raziskavi prav tako ugotovil, da 

učitelji največ možnosti za povezovanje planinskih športnih dni vidijo z likovno umetnostjo 

(83,2 %), glasbeno umetnostjo (80,4 %) in s slovenščino (79,9 %). 

Ker so vsi anketirani učitelji (100,0 %) navedli spoznavanje okolja kot predmet, s katerim 

najpogosteje povezujejo planinske športne dneve in ta odgovor predstavlja 37,5 % vseh 

odgovorov, lahko hipotezo 6, učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, planinske športne dneve najpogosteje 

povezujejo s spoznavanjem okolja, potrdimo. 
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7. Večina učiteljev razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, vključuje medpredmetne povezave pri planinskih športnih dnevih v 

vsebinsko pripravo izleta. 

 

Graf 5: Vključevanje medpredmetnih povezav v vsebinsko pripravo (N = 27) 

Večina učiteljev (74,1 %) je odgovorila, da medpredmetne povezave pri planinskih športnih 

dnevih vključuje v vsebinsko pripravo izleta, 25,9 % učiteljev pa se je opredelilo, da 

medpredmetnih povezav ne vključujejo v vsebinsko pripravo izleta. Rezultati so primerljivi z 

deležem učiteljev (70,4 %), ki se popolnoma strnjajo s trditvijo, da morajo biti za uspešno 

načrtovanje medpredmetnih povezav cilji izbranih predmetov jasno opredeljeni (Preglednica 

12). Hipotezo 7 potrdimo, večina učiteljev razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo 

v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, vključuje medpredmetne povezave pri 

planinskih športnih dnevih v vsebinsko pripravo izleta. 

8. Učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, imajo pozitivno mnenje o pripravljenih primerih planinskih športnih dni z 

medpredmetnim povezovanjem na Tolminskem. 

8.1 Z lestvico stališč smo preverjali mnenja učiteljev o predlogih planinskih športnih dni z 

medpredmetnim povezovanjem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na Tolminskem. 
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Preglednica 19: Mnenje učiteljev o predlogih planinskih športnih dni z medpredmetnim 

povezovanjem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na Tolminskem 

 

 

Trditve 

 

Stopnja strinjanja 
(od 1-se sploh ne strinjam do 5-se 

popolnoma strinjam) 

S
k
u
p
aj

 

1 2 3 4 5 

Izbrane ture ustrezajo psihofizični 

pripravljenosti učencev na določeni 

razvojni stopnji. 

 

f 
f (%) 

 

0 
0,0 

 

1 
3,7 

 

3 
11,1 

 

15 
55,6 

 

8 
29,6 

 

27 
100,0 

Vsebine medpredmetnega povezovanja 

so zasnovane celostno, z večplastno 

obravnavo izbranega problema. 

 

f 
f (%) 

 

 

0 

0,0 

 

0 

0,0 

 

2 

7,4 

 

7 

25,9 

 

18 

66,7 

 

27 

100,0 

Vsebine medpredmetnega povezovanja 

ustrezajo smernicam, zapisanim v učnih 

načrtih. 

f 

f (%) 

0 

0,0 

0 

0,0 

1 

3,7 

4 

14,8 

22 

81,5 

27 

100,0 

Vsebine medpredmetnega povezovanja 

so zasnovane tako, da učence motivirajo 

in spodbujajo njihovo ustvarjalnost. 

f 

f (%) 

0 

0,0 

0 

0,0 

2 

7,4 

5 

18,5 

20 

74,1 

27 

100,0 

Cilji, ki jih želimo doseči, so ustrezni, 

jasno opredeljeni in primerni razvojni 

stopnji otrok. 

f 

f (%) 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

12 

44,4 

15 

55,6 

27 

100,0 

Primeri planinskih športnih dni z 

medpredmetnim povezovanjem v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju na 

Tolminskem so vsebinsko in strokovno 

ustrezni. 

 

f 

f (%) 

0 
0,0 

0 
0,0 

3 
11,1 

6 
22,2 

18 
66,7 

27 
100,0 

 

Učitelji se z večino trditev o predlogih planinskih športnih dni z medpredmetnim povezovanjem 

v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na Tolminskem delno ali popolnoma strinjajo 

(stopnja strinjanja 4 in 5); odgovora zavzemata vrednosti 85,2 %–100 % pri vseh trditvah. 

Najnižje stopnje strinjanja najdemo pri trditvi, da izbrane ture ustrezajo psihofizični 

pripravljenosti učencev na določeni razvojni stopnji, kar smo pričakovali, saj so predlogi 

pripravljeni za učence z boljšo psihofizično pripravljenost, za slabše pa so dodane ustrezne 

diferenciacije. Menimo tudi, da veliko učiteljev športni dan dojema le kot dejavnosti na dan 

izleta, pri tem pa pozabljajo na dejavnosti po izletu in v tem primeru zelo pomembne dejavnosti 

pred izletom. Sem spada tudi psihofizična priprava učencev na športni dan, ki vključuje 

psihično (motiviranje) ter telesno (krajši izleti) pripravo učencev na prihajajoči izlet. 

Neustrezno izvedena psihofizična priprava ali odsotnost le te lahko močno vpliva na 

psihofizično sposobnost učencev na dan izleta in ne odraža njihovih dejanskih sposobnosti.  

Zaradi izvedenih planinskih športnih dni s pomanjkljivo pripravo lahko učitelji dobijo napačno 

predstavo o učencih in njihovih sposobnostih ter pri prihodnjih planinskih športnih dneh raje 

zmanjšajo zahtevnost izletov, kot da bi namenili več časa pripravi učencev na izlet.  

8.2 Z lestvico ocen smo preverjali mnenje učiteljev o predlogih planinskih športnih dni z 

medpredmetnim povezovanjem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na Tolminskem. 
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Preglednica 20: Ocena predlogov planinskih športnih dni z medpredmetnim povezovanjem v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na Tolminskem 

 

 

Tura 

 

Ocena 
(od 1- ni ustrezna do 5- popolnoma 

ustrezna) S
k
u
p
aj

 

1 2 3 4 5 

Tolminski grof (1. razred) f 
f (%) 

1 
3,7 

0 
0,0 

2 
7,4 

4 
14,8 

20 
74,1 

27 
100,0 

Glasba ob poti (1. razred) f 

f (%) 

0 

0,0 

0 

0,0 

1 

3,7 

6 

22,2 

20 

74,1 

27 

100,0 

Življenje na planini (2. razred) f 

f (%) 

0 

0,0 

1 

3,7 

1 

3,7 

6 

22,2 

19 

70,4 

27 

100,0 

Stvari v naravi (2. razred) f 

f (%) 

0 

0,0 

0 

0,0 

1 

3,7 

6 

22,2 

20 

74,1 

27 

100,0 

Skriti zaklad (3. razred) f 
f (%) 

0 
0,0 

0 
0,0 

0 
0,0 

5 
18,5 

22 
81,5 

27 
100,0 

Naše gibanje in sledi (3. razred) f 

f (%) 

0 

0,0 

0 

0,0 

1 

3,7 

3 

11,1 

23 

85,2 

27 

100,0 

 

Večina učiteljev je predloge ocenila z ocenama 4 in 5; odgovora zavzemata vrednosti 88,9 %– 

100 % pri vseh turah. Najslabše je ocenjena tura Tolminski grof za 1. razred, en učitelj (3,7 %) 

ji je dal oceno 1, dva (7,4 %) oceno 3, štirje (14,8 %) oceno 4 in 20 (74,1 %) oceno 5. Najbolje 

pa je ocenjena tura Skriti zaklad za 2. razred, ki jo je pet učiteljev (18,5 %) ocenilo z oceno 4 

in 22 (81,5 %) z oceno 5.  

8.3 Ker nas je zanimalo, kaj bi učitelji spremenili oziroma dodali pripravljenim predlogom, smo 

jih o tem povprašali. Spodaj prikazujemo odgovore sodelujočih učiteljev, ki so odgovorili na to 

vprašanje, z imeni pripadajočih tur, zapisanimi v oklepaju. 

1. Delo z zemljevidom je pri Skritem zakladu kar zahtevno, zato je potrebno predhodno delo z 

zemljevidom in ustrezna prilagoditev zemljevida razvojni stopnji otrok (Skriti zaklad). 

2. Za 1. razred se mi zdi (po izkušnjah) za nekatere učence preveč hoje, nekateri bi zmogli z 

lahkoto, nekateri pa bi imeli težave, saj so fizično zelo slabo pripravljeni (Tolminski grof, 

Glasba ob poti).  

3. Zdi se mi za 2. razred nekoliko prezahtevno (Življenje na planini). 

4. Mogoče primernejši za 3. razred (zaradi obsežnosti) (Življenje na planini).  

5. Za nekatere predmete pri bingu imam pomisleke: npr. ptičje pero, svetleč kamenček (Stvari 

v naravi). 

6. Predolgo za 1. razred (Tolminski grof). 

7. Preveč hoje za 2. razred, veliko otrok nima dobre kondicije za dolge ture (Življenje na 

planini). 

8. Menim, da tretješolci še niso dovolj zreli za uporabo mobilnih telefonov v šoli, zato jim jih 

jaz ne bi dovolila imeti (Naše gibanje in sledi). 
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9. Nekatere ture so dostopne s prevozom, kar je težje izvedljivo – preveliki stroški za socialno 

ogrožene. 

Ker ni veliko odgovorov, ki bi se večkrat ponovili, le teh ne bomo združevali v kategorije, 

temveč bomo odgovore predstavili le opisno. 

Štirje odgovori (44,4 %) se nanašajo na obsežnost predlogov planinskih športnih dni, učitelji 

menijo, da so ture Življenje na planini, Skriti zaklad in Tolminski grof po dejavnostih 

preobsežne. Sem smo umestili tudi odgovor enega izmed anketiranih učiteljev, ki pravi, da ima 

pomisleke glede nekaterih predmetov pri igri Naravni bingo, kot sta npr. ptičje pero in svetleč 

kamenček. Ker učitelj svojih pomislekov ni utemeljil, lahko le sklepamo, da se mu zdijo ti 

predmeti preredki, da bi jih učenci lahko dobili. Čeprav so ti predmeti res nekoliko manj 

pogosti, smo jih namenoma vključili v igro, saj želimo učence spodbuditi k pozornemu in 

natančnemu opazovanju okolice. 

Trije od devetih odgovorov (33,3 %) se nanašajo na trajanje ture, učitelji menijo, da učenci 

fizično niso dovolj dobro pripravljeni, da bi zmogli hoditi toliko časa. Čeprav smo primere 

planinskih športnih dni načrtovali v skladu s smernicami, zapisanimi v Učnem načrtu za športno 

vzgojo v programu osnovne šole (2011) ter v knjigah Z otroki v gore. Družinski izleti (1998) 

in V gore … Izletništvo. Pohodništvo. Gorništvo z orientiranjem v naravi (1993), se je v času, 

odkar je bila ta literatura izdana, življenjski slog otrok precej spremenil. Otroci več sedijo in se 

manj gibajo v naravi, kar lahko vpliva tudi na nižjo psihofizično pripravljenost otrok na 

določeni razvojni stopnji.  

En izmed anketiranih učiteljev je omenil, da tretješolcem še ne bi smela biti dovoljena uporaba 

mobilnih telefonov za potrebe učnih dejavnosti. Podobne pomisleke smo imeli tudi sami, 

vendar menimo, da je uporaba ob ustreznih navodilih učitelja in sankcijah, ki sledijo 

neupoštevanju le teh, vseeno mogoča, kar smo poudarili tudi v opisu dejavnosti v primerih 

planinskih športnih dni.  

Dobili smo tudi odgovor enega izmed anketiranih učiteljev, da so nekatere ture dostopne le s 

prevozom, kar je težje izvedljivo, saj so stroški prevoza previsoki za učence iz socialno 

ogroženih družin. Pri načrtovanju primerov planinskih športnih dni smo bili pozorni tudi na 

oddaljenost izhodišča od šol, saj se zavedamo, da se s prevozom na izhodišče povečajo stroški 

športnega dneva. Vendar smo hkrati želeli, da učenci na planinskih športnih dnevih čim bolje 

spoznajo okolico domačega kraja in ne le kraje, ki so najlažje dostopni in jih velikokrat obiščejo 

tudi s starši. 
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8.4 Na koncu nas je zanimalo še to, ali bi učitelji izvajali planinske športne dneve po 

zastavljenih predlogih. Odgovori so predstavljeni v grafu. 

 
Graf 6: Mnenje učiteljev o izvajanju planinskih športnih dni po zastavljenih predlogih (N = 

27) 

Večina učiteljev (51,9 %) je odgovorila, da bi po zastavljenih predlogih izvajali samo nekatere 

planinske športne dneve, 48,1 % učiteljev pa se je opredelilo, da bi po zastavljenih predlogih 

izvajali vse planinske športne dneve. V anketnem vprašalniku so imeli učitelji na voljo tudi 

odgovor c) Ne,  ki ni bil izbran nikoli. 

Ugotavljamo, da se anketirani učitelji v večini delno ali popolnoma strinjajo (stopnja strinjanja 

4 in 5) s trditvami o predlogih planinskih športnih dni z medpredmetnim povezovanjem v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju na Tolminskem (85,2 %–100 % pri vseh trditvah) in jih v 

večini ocenjujejo z ocenama 4 in 5 (88,9 %–100 % pri vseh turah ). Prav tako so vsi anketirani 

učitelji odgovorili, da bi po zastavljenih predlogih izvajali vse ali vsaj nekatere planinske 

športne dneve. Popravke in dopolnitve je podalo le 9 od 27 anketiranih učiteljev (33,3 %). 

Nanašajo se večinoma na obsežnost pripravljenih dejavnosti in trajanje hoje, ne pa na vsebinsko 

in strokovno ustreznost primerov planinskih športnih dni. 

Ugotavljamo, da lahko hipotezo 8, učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo 

v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, imajo pozitivno mnenje o pripravljenih 

primerih planinskih športnih dni z medpredmetnim povezovanjem na Tolminskem, 

potrdimo.  
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7. SKLEP 

Z raziskavo, ki smo jo predstavili v magistrskem delu, smo želeli dobiti vpogled v stanje 

uporabe medpredmetnega povezovanja pri učiteljih, ki poučujejo v prvem triletju v osnovnih 

šolah na Tolminskem, njihovo mnenje o uporabi medpredmetnega povezovanja pri planinskih 

športnih dnevih ter mnenje o pripravljenih primerih planinskih športnih dni. Namen raziskave 

je bil ugotoviti, ali se med učitelji z različno dobo poučevanja na razredni stopnji pojavljajo 

razlike pri izvajanju in načrtovanju medpredmetnega povezovanja pri pouku ter planinskih 

športnih dneh. Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri se strinjajo s trditvami o načrtovanju, 

izvajanju in učinkih medpredmetnega povezovanja ter kako ocenjujejo ustreznost pripravljenih 

primerov planinskih športnih dni. 

Zastavili smo si osem ciljev in glede na to oblikovali osem hipotez. Na podlagi analize 

rezultatov smo prišli do ugotovitev, s pomočjo katerih smo zastavljene hipoteze potrdili 

oziroma ovrgli.  

Rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, so pokazali, da je večina 

učiteljev zadovoljnih s količino pridobljenega znanja o medpredmetnem povezovanju med 

formalnim izobraževanjem. Med učitelji ne prihaja do pomembnih razlik v pridobljenem 

znanju, čeprav smo pričakovali, da bo večina učiteljev z več leti poučevanja na razredni stopnji 

manj zadovoljna s količino pridobljenega znanja, saj je medpredmetno povezovanje novejši 

učni pristop, ki se v formalnem izobraževanju učiteljev kot eno temeljnih didaktičnih načel 

sodobne šole pojavlja šele zadnji desetletji. Prvo hipotezo zavrnemo.  

Ugotovili smo, da se večina učiteljev redko izobražuje o medpredmetnem povezovanju, le 18,5 

% anketiranih učiteljev se o medpredmetnem povezovanju izobražuje vsaj enkrat na leto. Po 

pričakovanjih lahko drugo hipotezo (Učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki 

poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, se redko (manj kot enkrat na pet 

let) izobražujejo o medpredmetnem povezovanju), potrdimo. 

Z raziskavo smo ugotovili, da med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ne prihaja do razlik v pomenu, ki ga pripisujejo 

načrtovanju in izvajanju medpredmetnih povezav, glede na dobo poučevanja, zato tretjo 

hipotezo zavrnemo. Večina učiteljev medpredmetne povezave izvaja tedensko, od tega le 

nekatere medpredmetne povezave načrtujejo, druge izvajajo spontano. Manjši delež učiteljev 

(14,8 %) pri načrtovanju upošteva tudi cilje in vsebine daljšega obdobja, od tega nihče z dobo 

poučevanja do 10 let, čeprav se zadnja leta v formalnem izobraževanju poudarja pomen 

celovitega načrtovanja medpredmetnih povezav.  

Z rezultati anketnega vprašalnika smo potrdili naše predvidevanje, da se bo večina učiteljev 

delno ali popolnoma strinjala s trditvami o načrtovanju in izvajanju medpredmetnega 

povezovanja ter mu pripisala pozitivne učinke. Četrto hipotezo potrdimo, saj večina učiteljev 

pripisuje ustreznemu načrtovanju, celostni obravnavi vsebin in pravilnemu izvajanju 

medpredmetnih povezav velik pomen ter meni, da imajo te pozitivne učinke na učence in učni 

proces. 

Ugotavljamo, da večina učiteljev medpredmetne povezave pri planinskih športnih dneh načrtuje 

in izvaja včasih, vendar se med njimi ne pojavljajo pomembne razlike glede na število let 

poučevanja na razredni stopnji. Skoraj polovica učiteljev (44, 4 %) na planinskih športnih dneh 

vedno izvaja medpredmetne povezave, a jih le 22,2 % povezave tudi vedno načrtuje. Peto 

hipotezo (Med učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, z različno dobo poučevanja na razredni stopnji, se pojavljajo 
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razlike v pogostosti načrtovanja in izvajanja medpredmetnega povezovanja pri 

planinskih športnih dneh) lahko zavrnemo.   

Šesto hipotezo potrdimo, saj so rezultati pokazali, da vsi anketirani učitelji planinske športne 

dneve največkrat povezujejo s spoznavanjem okolja. Poleg spoznavanja okolja učitelji 

planinske športne dneve najpogosteje povezujejo še s slovenščino, likovno umetnostjo, 

glasbeno umetnostjo in športom. 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sedmo hipotezo potrdimo, saj večina učiteljev 

razrednega pouka na Tolminskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 

vključuje medpredmetne povezave pri planinskih športnih dneh v vsebinsko pripravo izleta.  

Prav tako potrdimo tudi osmo hipotezo (učitelji razrednega pouka na Tolminskem, ki 

poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, imajo pozitivno mnenje o 

pripravljenih primerih planinskih športnih dni z medpredmetnim povezovanjem na 

Tolminskem). Po pričakovanjih je glede na dobljene rezultate razvidno mnenje večine 

učiteljev, da primeri planinskih športnih dni učence motivirajo ter so strokovno in vsebinsko 

ustrezno pripravljeni. Večina učiteljev je primere planinskih športnih dni ocenila z ocenama 4 

in 5 in bi po vseh ali vsaj nekaterih predlogih izvajala svoje planinske športne dneve. Ugotovili 

smo, da večina učiteljev pri pripravljenih predlogih ne bi nič spremenila ali dodala. Spremembe 

učiteljev, ki so na vprašanje odgovorili, so se večinoma nanašale na trajanje hoje in obsežnost 

zasnovanih aktivnosti. 

Z raziskavo smo ugotovili, da med učitelji z različnim številom let poučevanja na razredni 

stopnji ni statistično pomembnih razlik v pridobljenem znanju in pogostosti izobraževanja o 

medpredmetnem povezovanju ter pri načrtovanju in izvajanju medpredmetnih povezav pri 

pouku in planinskih športnih dnevih.  

Učitelji menijo, da so med formalnim izobraževanjem pridobili dovolj znanja o 

medpredmetnem povezovanju in se o tem učnem pristopu redko dodatno izobražujejo. Na 

podlagi njihovih odgovorov menimo, da bi lahko bila njihova usposobljenost za medpredmetno 

povezovanju precej boljša. Zavedajo se, da medpredmetno povezovanje motivira otroke, bogati 

njihov spomin in jim omogoča, da pridobijo bolj kakovostno, trajno in poglobljeno znanje ter 

hkrati izboljšuje ekonomičnost učnega procesa, vendar se kljub temu medpredmetnega 

povezovanja poslužujejo večinoma le na tedenski ravni. Menimo, da velik delež učiteljev ne 

pozna priporočenih smernic pri načrtovanju medpredmetnega povezovanja, zaradi česar večina 

ta učni pristop izvaja spontano ali ga načrtuje le z upoštevanjem ciljev in vsebin krajšega 

obdobja.  Poleg tega večina ni dovolj seznanjena z načini izvajanja in se zato ne zaveda 

prednosti, ki jih ima razredni učitelj pri uporabi medpredmetnih povezav v prvem triletju ter v 

šoli v naravi, na projektnih dnevih in podobnih organizacijskih oblikah.   

V magistrskem delu smo prišli do ugotovitve, da je uporaba medpredmetnih povezav pri 

planinskih športnih dnevih že pogosta, čeprav velika večina učiteljev povezave še vedno 

načrtuje le včasih. Poleg tega večina povezuje planinske športne dni le s spoznavanjem okolja 

in slovenščino, ostali učni predmeti pa ostajajo nekoliko zapostavljeni. Kljub temu imajo o 

pripravljenih predlogih planinskih športnih dni  pozitivno mnenje in bi vsaj nekatere uporabljali 

tudi sami.  

Z raziskavo smo dobili vpogled v realno stanje usposobljenosti učiteljev razrednega pouka, ki 

poučujejo v prvem triletju na Tolminskem, o medpredmetnem povezovanju. Menimo, da smo 

z raziskavo spodbudili sodelujoče učitelje, da razmislijo o pogostejši uporabi medpredmetnega 

povezovanja pri pouku in planinskih športnih dnevih pa tudi o dodatnem izobraževanju o tem 

učnem pristopu. Kot je v svoji raziskavi ugotovila že V. Štemberger (2007), je potrebno 
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predvsem izobraževanje učiteljev o tem, kaj medpredmetne povezave sploh so, na kakšne 

načine in kaj lahko medpredmetno povezujemo ter kako medpredmetne povezave sploh 

načrtujemo. Upamo, da smo učitelje s pripravljenimi primeri planinskih športnih dni tudi 

motivirali za pogostejše vključevanje vseh učnih predmetov v pedagoški proces planinskega 

športnega dneva. 

Raziskavo bi lahko nadgradili s podrobnejšim anketnim vprašalnikom, ki bi poleg stopnje 

izobraženosti učiteljev preveril tudi njihovo željo po nadaljnjem izobraževanju o 

medpredmetnih povezavah. Pri vprašanjih o načrtovanju in izvajanju medpredmetnega 

povezovanja pri pouku in planinskih športnih dneh bi lahko poenotili dane odgovore ter s tem 

omogočili lažjo in bolj natančno primerjavo odgovorov na ta vprašanja. Prav tako bi z večjim 

statističnim vzorcem, ki bi zajemal osnovne šole s celotne Slovenije, lahko odgovore primerjali 

med regijami in pridobili bolj reprezentativne rezultate.  
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9. PRILOGE 

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

sem Tajda Vidič, študentka magistrskega študija Poučevanje na razredni stopnji z angleščino na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pišem magistrsko delo na temo medpredmetnega povezovanja pri 
planinskih športnih dnevih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Prosila bi vas, da pregledate 

priložene predloge planinskih športnih dni z medpredmetnim povezovanjem in odgovorite na vprašanja, 

s katerimi želim pridobiti potrebne podatke za raziskovalni del naloge. Anketa je anonimna, podatke 

bom uporabila izključno za izdelavo magistrskega dela. 

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 

 

1. Razred, ki ga poučujete (obkrožite črko pred izbranim odgovorom):  

a) 1.  b) 2.  c) 3.   d) Drugo: _____________________________ 

2. Število let poučevanja na razredni stopnji:  _____________________ 

3. Ali ste med formalnim izobraževanjem pridobili dovolj znanja o medpredmetnem povezovanju? 
(obkrožite črko pred izbranim odgovorom) 

 a) Da  b) Ne 

4. Kako pogosto izvajate medpredmetno povezovanje pri pouku? (Obkrožite črko pred izbranim 

odgovorom.) 

 a) Nikoli b) Manj kot enkrat na mesec c) Mesečno  d) Tedensko e) Dnevno 

5. Kako načrtujete medpredmetne povezave pri pouku? (Obkrožite črko pred izbranim odgovorom.) 

 a) Ne načrtujem, izvajam jih spontano. 

 b) Nekatere medpredmetne povezave načrtujem, nekatere izvajam spontano. 

c) Vse medpredmetne povezave načrtujem, pri tem upoštevam cilje in vsebine krajšega obdobja. 

d) Vse medpredmetne povezave načrtujem, pri tem upoštevam cilje in vsebine daljšega obdobja. 

6. Kako pogosto se izobražujete o medpredmetnem povezovanju pri pouku? 

 a) Nikoli b) Manj kot enkrat na pet let c) Vsaj enkrat na leto d) Večkrat na leto 

7. Pri navedenih trditvah označite, v kolikšni meri se strinjate z njimi.  

Trditve se navezujejo na načrtovanje in izvajanje medpredmetnih povezav. (Lestvica se stopnjuje od 1 – 

se sploh ne strinjam do 5 – se popolnoma strinjam.) 

Za uspešno načrtovanje medpredmetnih povezav morajo biti cilji izbranih 

predmetov jasno opredeljeni. 

1 2 3 4 5 

Pri medpredmetnem povezovanju moramo izbrano vsebino obravnavati 

čim bolj celostno. 

1 2 3 4 5 

Naloga učitelja je, da učencem pri pouku predstavi in osmisli določene 
povezave. 

1 2 3 4 5 

Medpredmetne povezave najlažje uresničujemo v prvem triletju 
devetletke. 

1 2 3 4 5 
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Medpredmetne povezave lahko uporabimo pri vseh fazah učenja 

(spoznavanje, utrjevanje, uporaba znanja). 

1 2 3 4 5 

Načrtovanje medpredmetnih povezav mora biti del učiteljeve letne 

priprave na pouk. 

1 2 3 4 5 

Šole v naravi, projektni dnevi, športni dnevi in podobne organizacijske 
oblike so najprimernejše za uresničitev večjih medpredmetnih povezav. 

1 2 3 4 5 
 

Bolje je izvajati nenačrtovano medpredmetno povezovanje, kot ga sploh 
ne uporabljati. 

1 2 3 4 5 

 

Trditve se navezujejo na učinke medpredmetnega povezovanja. (Lestvica se stopnjuje od 1 – se sploh ne 

strinjam do 5 – se popolnoma strinjam.) 

Z medpredmetnim povezovanjem učenci pridobijo bolj kakovostno, 

poglobljeno in trajno znanje. 

1 2 3 4 5 

Medpredmetno povezovanje omogoča otroku hitrejše napredovanje in 

bogatenje spomina. 

1 2 3 4 5 

Medpredmetno povezovanje motivira otroke in spodbuja njihovo 
ustvarjalnost. 

1 2 3 4 5 

Medpredmetno povezovanje omogoča vzpostavljanje povezav in 
izboljšuje sposobnost za učni transfer. 

1 2 3 4 5 

Z medpredmetnim povezovanjem pomagamo učencem presegati 

faktografsko, »popredalčkano«, znanje. 

1 2 3 4 5 

Z medpredmetnim povezovanjem izboljšamo ekonomičnost učnega 

procesa. 

1 2 3 4 5 

 

8. Kako pogosto načrtujete medpredmetno povezovanje pri planinskih športnih dnevih? (Obkrožite črko 

pred izbranim odgovorom.) 

 a) Nikoli   b) Vedno  c) Včasih 

9. Kako pogosto izvajate medpredmetno povezovanje pri planinskih športnih dnevih? (Obkrožite črko 

pred izbranim odgovorom.) 

 a) Nikoli  b) Vedno  c) Včasih 

10. Če ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili odgovor a) Nikoli, navedite vzrok, zakaj: 

 a) zaradi pomanjkanja strokovnega znanja, 

b) zaradi pomanjkanja časa, 

c) ker je organizacija medpredmetnega povezovanja prezahtevna, 

d) ker medpredmetno povezovanje zahteva posebno opremo, 

e) drugo: ___________________________________________________________________. 

11. S katerimi učnimi predmeti najpogosteje povezujete planinske športne dneve? (Napišite odgovor/e na 

črto.) 

__________________________________________________________________________________ 

12. Ali medpredmetne povezave pri planinskem športnem dnevu vključujete v vsebinsko pripravo 

izleta? (Obkrožite črko pred izbranim odgovorom.) 

 a) Da  b) Ne 
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Naslednja vprašanja se nanašajo na priložene predloge planinskih športnih dni z medpredmetnim 

povezovanjem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

1. Pri navedenih trditvah označite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. 

Trditve se navezujejo na predloge planinskih športnih dni z medpredmetnim povezovanjem v prvem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju na Tolminskem. (Lestvica se stopnjuje od 1 – se sploh ne strinjam do 5 – 

se popolnoma strinjam.) 

Izbrane ture ustrezajo psihofizični pripravljenosti učencev na določeni 

razvojni stopnji. 

1 2 3 4 5 

Vsebine medpredmetnega povezovanja so zasnovane celostno, z 
večplastno obravnavo izbranega problema. 

1 2 3 4 5 

Vsebine medpredmetnega povezovanja ustrezajo smernicam, zapisanim 
v učnih načrtih. 

1 2 3 4 5 

Vsebine medpredmetnega povezovanja so zasnovane tako, da učence 

motivirajo in spodbujajo njihovo ustvarjalnost. 

1 2 3 4 5 

Cilji, ki jih želimo doseči, so ustrezni, jasno opredeljeni in primerni 
razvojni stopnji otrok. 

1 2 3 4 5 

Primeri planinskih športnih dni z medpredmetnim povezovanjem v 
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na Tolminskem so vsebinsko in 

strokovno ustrezni.  

1 2 3 4 5 

 

2. Ali bi izvajali planinske športne dneve po zastavljenih predlogih? 

 a) Da  b) Samo nekatere     c) Ne 

3.  Ocenite splošno vsebinsko in strokovno ustreznost spodaj navedenih tur. (Lestvica se stopnjuje od 1 –

ni ustrezna do 5 – popolnoma ustrezna.) 

Tolminski grof (1. razred) 1 2 3 4 5 

Glasba ob poti (1. razred) 1 2 3 4 5 

Življenje na planini (2. razred) 1 2 3 4 5 

Stvari v naravi (2. razred) 1 2 3 4 5 

Skriti zaklad (3. razred) 1 2 3 4 5 

Naše gibanje in sledi (3. razred) 1 2 3 4 5 

 

4. Bi pri katerem izmed predlogov planinskih športnih dni z medpredmetnim povezovanjem kaj dodali 

ali popravili? 

Ime ture: _______________________________________________ 

Dodatek ali popravek: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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