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IZVLEČEK  
 
V magistrskem delu smo ugotavljali, kako razredni učitelji ocenjujejo lastno kompetentnost 
za poučevanje ritmične gimnastike na razredni stopnji, koliko poznajo ta šport in kakšno 
podporo jim na tem področju nudi šola.  
 
V teoretičnem delu smo opredelili pojem kompetence. Pregledali smo različne projekte, ki 
oblikujejo okvirje ključnih kompetenc in jih med seboj primerjali. Zapisali smo tudi nekaj o 
opredelitvi učiteljskih kompetenc v Sloveniji. Z različnimi seznami teh smo si pomagali 
oblikovati seznam učiteljskih kompetenc za poučevanje ritmične gimnastike.  
 
V empiričnem delu je sodelovalo deset učiteljic razrednega pouka iz šestih različnih osnovnih 
šol. Zanimal nas je njihov odnos do ritmične gimnastike. Vprašali smo jih, kaj si predstavljajo 
pod ritmično gimnastiko, kakšne so njihove izkušnje s tem športom, kako vsebine ritmične 
gimnastike vključujejo v svoje ure športa, ali se čutijo kompetentne za poučevanje ritmike na 
razredni stopnji. Na koncu pa smo jim postavili še vprašanja, ki so pokazala odnos šole, na 
kateri poučujejo, do tega športa.  
 
Pridobljeni rezultati kažejo, da se učiteljice čutijo kompetentne za poučevanje ritmičnih 
vsebin pri športu. Področja kompetentnosti oz. nekompetentnosti ne izstopajo in tudi nobeno 
področje želenega dodatnega znanja ne izstopa. Po pregledu odgovorov, literature in učnega 
načrta smo ugotovili, da program šolske ritmične gimnastike ni tako zahteven in ga razredni 
učitelji lahko načrtujejo, poučujejo in demonstrirajo brez posebnih dodatnih znanj oz. 
kompetenc.  
 
Največ izkušenj z ritmično gimnastiko so učiteljice  pridobile preko svojih učenk, ki trenirajo 
ta šport. Predstava učiteljic, kaj sploh je ritmična gimnastika, je ustrezna. Ritmične vsebine, ki 
jih učiteljice poučujejo pri športu so: delo s kolebnico, obročem in trakom ter obrati, drže, 
skoki in poskoki.  
 
Podpora šole na tem področju je ustrezna. Na vseh šolah imajo učiteljice na voljo kolebnice in 
obroče, ponekod tudi ostale ritmične pripomočke. Na petih od šestih šol imajo klubski 
ritmični krožek in posledično tudi ritmične nastope na različnih šolskih prireditvah. Udeležba 
izobraževanj z ritmično vsebino je slaba (ena od desetih učiteljic), želja po tem pa malo večja 
(pet od desetih učiteljic).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: razredni učitelji, kompetence, ritmična gimnastika.  
 



 
 

ABSTRACT 
 
In the master's thesis, we found out how the class teachers evaluate their own competence for 
teaching rhythmic gymnastics at the grade level, how much they know about this sport, and 
what support the school offers in this area. 
 
In the theoretical part we defined the concept of competence. We have examined different 
projects that develop frameworks of key competences and compare them. We also wrote 
about the definition of teachers’ competences in Slovenia. With various lists of teachers’ 
competences, we have created a list of competences for teaching rhythmic gymnastics. 
 
The empirical work involved ten female classroom teachers from six different elementary 
schools. We were interested in their relationship to rhythmic gymnastics. We asked them what 
their idea of rhythmic gymnastics is, what their experiences with this sport are, how they 
incorporate the contents of rhythmic gymnastics into their sports hours, or whether they feel 
competent to teach gymnastics at the grade level. In the end, we also asked them questions 
that showed the attitude of the school, on which they taught, to this sport. 
 
The results obtained show that teachers feel competent to teach gymnastics content in sports. 
Areas of competence or incompetence do not stand out, nor does any area of desired 
additional knowledge stand out. After reviewing the answers, literature and curriculum, we 
found that the school rhythmic gymnastics program is undemanding and can be planned, 
taught and demonstrated by the class teachers without special additional knowledge or skills. 
 
Teachers acquired most of their rhythmic gymnastics experiences through their female 
students who train this sport. Teachers' idea of what rhythmic gymnastics actually is, is 
appropriate. The gymnastics contents taught by teachers in sports are working with a  jump 
rope, a hoop and a ribbon, and also turns, postures, jumps and leaps. 
 
School support in this area is appropriate. Jump ropes and hoops are available to teachers at 
all schools, as well as some other gymnastics tools. Five out of six schools have rhythmic 
gymnastics club and, consequently, gymnastic performances at various school events. 
Participation in gymnastic training is poor (one in ten female teachers), the desire to do so is a 
little higher (five in ten female teachers). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: classroom teachers, competences, rhythmic gymnastics. 
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1 UVOD 
 
V današnjem času veliko govorimo o kompetencah kar je tudi predmet številnih raziskav. Za 
pojem kompetenca velja, da je sposobnost dobro/učinkovito/uspešno opraviti neko 
nalogo/delo/prakso v določenih okoliščinah. Živimo v obdobju, za katerega je značilen hiter 
razvoj na vseh področjih, tudi v šoli. Ta čas pred učitelja postavlja vse zahtevnejše in bolj 
celovite naloge. Da bi bili učitelji kos tem nalogam, se morajo sproti ustrezno izobraževati in 
usposabljati. 
 
Ena izmed strok, ki jih mora razredni učitelj obvladati, je tudi šport. Za otrokov razvoj je šport 
prav tako pomemben šolski predmet kot ostali, saj z njegovo dobro realizacijo pozitivno 
vplivamo na vsa druga področja otrokovega razvoja. Del učnega načrta1 za Športno vzgojo 
(Kovač, idr., 2011) je tudi ritmična gimnastika2 oz. ritmika, kot je navedeno v UN. Šolski 
program RG je daleč od zahtev tekmovalnega športa (Novak, Kovač in Čuk, 2008), zato 
razredni učitelji ne bi smeli imeti težav pri poučevanju teh. V praksi na osnovnih šolah pa smo 
ugotovili, da ta šport med učitelji ni tako poznan.  
 
Za sabo imamo več let vaditeljskih in trenerskih izkušenj z RG. Po pogovorih z učitelji na 
šolah, smo prišli do spoznanja, da večina učiteljev nima prave predstave o tem, kaj sploh je 
RG. Imajo le bežna spoznanja kot npr.: »To je tisto z obroči in trakovi?«. Ko smo začeli 
sodelovati s šolami zaradi naše raziskave, smo zainteresiranim učiteljem predstavili naše cilje. 
Večina učiteljev se je odzvala: »[…] pri nas pri športu pa tega ne delamo.«. Takšni odzivi in 
nepoznavanje RG med učitelji, nas je še dodatno spodbudilo in nam dalo nove ideje, kaj bi še 
raziskali na tem področju.  
 
V sledeči raziskavi nas je zanimalo, kako učitelji ocenjujejo lastno kompetentnost na področju 
RG. Poizvedovali smo tudi, koliko poznajo RG in kako jih na tem področju podpira šola. Prvi 
odzivi učiteljic, ki smo jih prosili za sodelovanje v naši raziskavi, so bili večinoma negativni, 
vendar smo jih vseeno uspeli pritegniti in z njihovo pomočjo izpeljali raziskavo.  
 
 
 
 

                                                
1 V nadaljevanju UN 
2 V nadaljevanju RG 
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2 PREDMET IN PROBLEM 
 
V današnjem obdobju so za kakovostno življenje potrebne drugačne spretnosti in kompetence. 
Današnje obdobje pred učitelja postavlja nove zahteve in pričakovanja. Učitelj je tisti, ki naj 
bi posameznike opremil z vednostjo in znanjem za vsakdanje preživetje v vse 
kompleksnejšem okolju. V današnjem obdobju je pojem kompetenca predmet mnogih 
raziskav. O specifičnih kompetencah učitelja na posameznih področjih pa še ni toliko 
zapisanega.  
 
V teoretičnem delu bomo opredelili osnovni pojem kompetenca, splošne oz. ključne 
kompetence, učiteljske kompetence in tiste učiteljske kompetence, ki so povezane z RG. 
Predstavili bomo RG na splošno in njene vsebine v UN za prvo in drugo triletje pri športni 
vzgoji.  
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2.1 Kompetence 
 
»Imeti razvito neko kompetenco ne pomeni posedovati samo potenciala, ampak je 
kompetenco treba tudi udejanjiti v različnih situacijah« (Peklaj, 2006, str. 23). 
 
Kompetenca ni absolutna zmožnost, ampak je odvisna od posameznikovega delovnega in 
življenjskega konteksta. Preden se posameznik ne znajde v določeni situaciji, sploh ne more 
pokazati svoje kompetence. Če pa je to zanj čisto nova situacija, ne more biti gotov, ali 
kompetenco sploh obvlada. Lahko rečemo, da ima posameznik zagotovo  razvito neko 
kompetenco le za situacije, ki se ponavljajo. Paradoks je v tem, da se najvišja stopnja 
kompetentnosti pokaže prav pri obvladovanju v netipičnih situacijah (Svetlik, 2006). 
 
C. Peklaj (2006) je zapisala, da so kompetence kompleksni akcijski sistemi. Za razliko od 
sposobnosti, ki so v veliki meri vrojene, se kompetenc lahko učimo, jih tudi poučujemo in so 
uporabne v različnih kontekstih. Po letu 1997 so na področju proučevanja kazalcev 
učinkovitosti izobraževanja ugotovili, da je potreben temeljit teoretični in interdisciplinarni 
razmislek o najpomembnejših izobraževalnih pokazateljih posameznikovega razvoja. Tako so 
začeli izvajati študijo z naslovom: Definicija in selekcija kompetenc: teoretične in 
konceptualne osnove-projekt DeSeCo (Peklaj, 2006). Projektna skupina je razčistila osnovne 
dileme o samem pojmu kompetenca, ki so ga na različnih področjih uporabljali zelo različno; 
posvetili so se dilemi o tem, ali je ob neverjetni različnosti kultur in družb sploh mogoče 
opredeliti nekaj osnovnih kompetenc ter se soočili tudi s problemom, kako meriti oz. 
ugotavljati te kompetence in kakšne vrednostne posledice bi imelo tako opredeljevanje na 
celotno družbo. Osnovali so naslednjo opredelitev: »Kompetenca je sposobnost uspešno 
doseči kompleksne zahteve v določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije tako kognitivnih 
kot nekognitivnih vidikov delovanja. Poleg kognitivnih sposobnosti in zadostne količine 
znanja, vezanega na določeno področje, je za uspešno ravnanje potreben tudi motivacijski in 
čustveni vidik našega delovanja.« (DeSeCo, 2002).  
 
Definiciji v slovenskem (SSKJ, 2014) in angleškem (Oxfordov slovar, b. l.) sta naslednji:  
SSKJ (2014): »obseg, mera odločanja, določena navadno z zakonom«.  
Oxfordov slovar (b. l.): »sposobnost narediti nekaj učinkovito«.  
 
Že raznolikost definicij iz slovenskega in angleškega slovarja nakazuje na nejasnost pri 
samem opredeljevanju; to pa potrjujejo tudi različna pojmovanja v znanstveni in strokovni 
literaturi. Spodaj bomo navedli nekaj izmed mnogih opredelitev pojma kompetenca. 
 
Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta opredeljuje kompetence kot »kombinacijo 
znanja, spretnosti in odnosov ustrezajočih okoliščinam« (Ključne kompetence, 2009).  
 
Romainville (Hirvi, 1996, str. 13): »sposobnost opravljanja določenega dela oz. naloge«. 
 
J. Coolahan (Hirvi, 1996, str. 13): »splošne sposobnosti delovanja, ki temeljijo na znanju, 
izkušnjah, vrednotah in dispozicijah, ki jih je posameznik razvil ob vključevanju v 
izobraževalne prakse«.  
 
Day (1999, str. 57): »sposobnosti za opravljanje nalog in vlog, ki so potrebne za doseganje 
pričakovanih standardov«.  
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F. E. Weinert (1996, str. 13): »razmeroma specializiran sistem sposobnosti, izkušenost in 
obvladovanje spretnosti, ki so potrebne ali zadostne za doseganje specifičnih ciljev«.   
  
Zapisali smo le nekaj izmed mnogih definicij pojma kompetenca. V vseh zgoraj zapisanih 
opredelitvah lahko najdemo nekaj skupnih točk oz. besed. Če sami strnemo vse razlage lahko 
zapišemo, da za pojem kompetenca velja, da je sposobnost dobro/učinkovito/uspešno opraviti 
neko nalogo/delo/prakso v določenih okoliščinah.  

2.1.1 Ključne kompetence 
 
Kompetence delimo na splošne oz. ključne in specifične. Pri opredeljevanju ključnih 
kompetenc 21. stoletja so imeli raziskovalci težave. Prišli so do problema, ali jih sploh lahko 
opredelijo in s tem vnaprej določijo, kaj je pomembno za razvoj celotnega sveta (Peklaj, 
2006). Zaradi vse večje internacionalizacije, razvoja znanosti in tehnologij ter vse večje 
nepredvidljivosti v poklicnih poteh v življenju posameznikov, bi moralo imeti ključno vlogo v 
vsem izobraževanju obvezno izobraževanje, znotraj katerega dobijo vsi državljani skupne 
temelje znanja in spretnosti. Gre za uporabo znanja, za sposobnost učinkovitega delovanja v 
različnih okoliščinah, opiranje na izkušnje, dispozicije in vrednote (Key competencies, 2002).  
 
Ključne kompetence so nujno potrebne za svobodno, smiselno, odgovorno in uspešno 
življenje posameznikov (Resnik Planinc in Kosten Zabret, 2006). So tiste, ki jih vsak človek 
potrebuje za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in 
zaposlitev (Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje v programu Mladi v akciji, 2009).  
 
Tudi ključne kompetence najdemo na mnogih seznamih. Različni projekti in različni 
raziskovalci različno oblikujejo okvirje ključnih kompetenc. Mi smo povzeli tri: projekt 
DeSeCo, ključne kompetence, ki so jih izluščili iz izobraževalnih dosežkov na Finskem, in pa 
ključne kompetence iz projekta Mladi v akciji (2009).  
 

• Projekt DeSeCo: 

Rychen (2003, v Peklaj, 2006) opredeli ključne kompetence kot tiste, ki prispevajo k visoko 
vrednotenim dosežkom, tako na individualni kot socialni ravni, v smislu nasploh uspešnega 
življenja in dobro delujoče družbe. Na podlagi teh predpostavk so v projektu DeSeCo (2002) 
oblikovali tri osnovne kategorije ključnih kompetenc: delovanje znotraj socialno heterogenih 
skupin, avtonomno ravnanje in interaktivna uporaba orodij. 
  
Pri kompetenci delovanja znotraj heterogenih skupin je poudarek na interakciji, ki v današnjih 
družbah omogoča uspešno delovanje znotraj skupin in pomaga pri premagovanju razlik in 
nasprotij. Za refleksivno in odgovorno delovanje z drugimi so potrebne naslednje: 
 

1. vzpostavljanje odnosov z drugimi, 
2. sodelovanje, 
3. uravnavanje in reševanje konfliktov. 

Za avtonomno, refleksivno in odgovorno ravnanje so potrebne naslednje kompetence: 
 

1. delovanje znotraj celote, 
2. oblikovanje in izpeljava življenjskih načrtov in osebnih projektov, 
3. obramba in zagovarjanje lastnih potreb, interesov in mej. 
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Za zadnjo skupino kompetenc, ki jo je oblikovala skupina DeSeCo, interaktivna uporaba 
orodij, so potrebne te: 
 

1. interaktivna uporaba jezika, simbolov in besedil, 
2. interaktivna uporaba znanja in informacij, 
3. interaktivna uporaba tehnologije. 

 
• Izobraževalni dosežki na Finskem: 

Trier (2001) opisuje tri ključne kompetence Nacionalnega sveta za izobraževanje na Finskem: 
učenje učenja, komunikacijske kompetence in vseživljenjsko učenje.  
 
Učenje učenja; 
 

1. sposobnost ugotoviti, kako pristopiti k novim nalogam, 
2. notranje sprejemanje dane naloge, 
3. notranja motivacija, 
4. sposobnost transfera spretnosti in sposobnosti v nove situacije, 
5. avtonomija in samokontrola, 
6. želja in pripravljenost za vključevanje v različne naloge. 

Komunikacijske kompetence; 
 

1. sodelovanje in pogajanja, 
2. metakognitivne in komunikacijske spretnosti, 
3. socialne in interaktivne spretnosti, 
4. IT in kompetence za ravnanje z mediji, 
5. besedno in nebesedno zaznavanje in izražanje. 

Vseživljenjsko učenje; 
 

1. ponotranjenje trajne motivacije za učenje, 
2. izpopolnjevanje in doseganje odličnosti na področju informacijske tehnologije, 
3. ugotavljanje in analiziranje posameznikovih veščin učnega procesa in učnih 

rezultatov, 
4. razumevanje kulture in njene notranje vrednosti, 
5. odprtost za internacionalizacijo. 

 
• Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta (Ključne kompetence za 

vseživljenjsko učenje v programu Mladi v akciji, 2009): 

Referenčni okvir določa 8 ključnih kompetenc: 
 

1. sporazumevanje v maternem jeziku, 
2. sporazumevanje v tujih jezikih, 
3. matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, 
4. digitalna pismenost,  
5. učenje učenja, 
6. socialne in državljanske kompetence, 
7. samoiniciativnost in podjetnost, 
8. kulturna zavest in izražanje.  
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Če pregledamo vse tri sezname, ugotovimo, da se ključne kompetence ponavljajo ali 
povezujejo. V vseh treh je zapisano nekaj o socialnih kompetencah, odnosih z drugimi, 
sodelovanju in socialnih spretnostih. Povezujejo se tudi kompetence v tehnologiji, digitalni 
pismenosti in kompetenca za ravnanje z mediji. Komunikacija v maternem jeziku, besedno in 
nebesedno zaznavanje, komunikacijske sposobnosti in interaktivna uporaba jezika so tudi 
skupne ključne kompetence v vseh treh projektih. Opazno je, da kasnejši projekt Priporočilo 
Evropskega parlamenta in Sveta bolj poudarja ključne kompetence, ki so aktualne tudi v 
današnjem obdobju in so povezane predvsem z digitalno pismenostjo in vseživljenjskim 
učenjem.  

2.1.2 Učiteljske kompetence   
 
Tudi učiteljske kompetence sodijo med splošne oz. ključne kompetence. Naslednja razlaga  
vključuje vse točke, ki jih od učitelja zahteva nova šola. Perrenoud (Key competences, 2002, 
str. 13) razloži pridobivanje kompetenc kot »usposabljanje posameznikov za mobilizacijo, 
uporabo in integracijo pridobljenega znanja v kompleksnih, različnih in nepredvidljivih 
situacijah«. Predlaga pa definicijo, da pomeni kompetentnost »sposobnost učinkovitega 
delovanja v številnih situacijah, ki sicer temelji na pridobljenem znanju, vendar ni omejeno s 
tem znanjem«.  
 
Resnik Planinc in Kosten Zabret (2006) trdita, da kompetence v sodobnem svetu postajajo 
sestavni del kriterijev za ocenjevanje dela učiteljev in posledično tudi za njihovo 
izobraževanje in usposabljanje. Izdelava standardov, ki naj bi jih imel učitelj, temelji na 
načelu , da je osnovna naloga izobraževalcev bodočih učiteljev, usposobiti študente za to, da 
se bodo lahko razvili v kompetentne učitelje. Spremembe v načinu življenja ljudi in 
spreminjanje sveta skozi leta, so pripeljale tudi do bolonjske prenove študijskih programov. C. 
Peklaj (2006) je ugotovila, da je opredelitev kompetenc začetni korak pri prenovi študijskih 
programov. Meni, da je osnova za opredeljevanje učiteljskih kompetenc znanje, ki se je 
oblikovalo na podlagi teoretičnih in empiričnih raziskav, predvsem na področju izbire 
ključnih kompetenc, ki so potrebne za 21. stoletje pa tudi učiteljevih kompetenc, ki naj bi te 
razvijal pri učencih. Vse to povzamejo Peklaj idr. (2009): »temeljni pogoj za uspešno 
razvijanje in pridobivanje prej opredeljenih kompetenc je kakovosten in učinkovit 
izobraževalni sistem, ki ga izvajajo dobro usposobljeni učitelji«.  
 
Učiteljski poklic obsega zelo zahtevne naloge, zato mora izobraževanje zagotavljati ustrezno 
kakovost programov na dodiplomski in podiplomski stopnji. V Sloveniji smo se odločili za 
bolonjsko usmeritev.  
 
Nekatere države opredeljujejo učiteljske kompetence zelo široko (npr. Nizozemska), druge pa 
zelo natančno in analitično (npr. Anglija) (Peklaj idr., 2009). V Sloveniji pa so jih opredelili 
tako: v C. Peklaj (2006): 
 
V projektu Partnerstvo fakultet in šol na Filozofski fakulteti so oblikovali učiteljske 
kompetence. Pri opredeljevanju kompetenc za naše učitelje so se izognili dvema skrajnostima; 
preveč analitičnemu naštevanju in preveč splošnemu naštevanju. Oblikovali so jih tako, da so 
vanje vključili že obstoječe kompetence, ki jih razvijajo posamezne stroke v okviru 
pedagoškega izobraževanja in tako, da bodo lahko vodilo pri vsebinskem in metodičnem 
oblikovanju prenovljenih programov pedagoškega izobraževanja. S pomočjo upoštevanja 
dosedanjih raziskovalnih rezultatov in skupne konstrukcije v ekspertni skupini, so izdelali 
seznam 39 učiteljskih kompetenc, ki zajema pet področij.  
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Učinkovito poučevanje: 
 

1. izkazuje ustrezno znanje in razumevanje predmetov, ki jih poučuje, 
2. je usposobljen za preoblikovanje strokovno-predmetnih vsebin v izobraževalni proces, 
3. pozna razvoj učencev, zakonitosti učenja in individualne razlike pri učencih ter 

dejavnike, ki spodbujajo učenje, 
4. pozna pedagoško teorijo in didaktične zakonitosti, 
5. obvlada temeljna načela in postopke za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učnega 

procesa, 
6. pozna temeljne dokumente s področja vzgoje in izobraževanja, 
7. pri izvajanju šolskega kurikula ustrezno povezuje cilje učnih načrtov, vsebine, učne 

pristope in razvoj učencev ter spodbuja medpredmetno povezovanje, 
8. učinkovito načrtuje, organizira in izvaja učne aktivnosti, 
9. uporablja metode in strategije poučevanja, ki spodbujajo razumevanje, uporabo, 

povezovanje in razvijanje novega znanja (sintezo, vrednotenje), 
10. uporablja interaktivne učne metode in sodelovalno skupinsko delo, 
11. spodbuja aktivno in neodvisno učenje, ki učencem omogoča, da sami načrtujejo, 

spremljajo, vrednotijo in uravnavajo svoje učenje, 
12. spodbuja projektno in raziskovalno delo, 
13. spodbuja medpredmetno povezovanje in pri tem sodeluje v timih z drugimi učitelji.  

Vseživljenjsko učenje: 
 

14. uporablja različne metode za spodbujanje motivacije na različnih področjih učenja, 
15. uporablja in pri učencih razvija strategije (učenje učenja), ki omogočajo vseživljenjsko 

učenje, 
16. spodbuja fleksibilnost in vztrajnost pri soočanju z novimi izzivi in nalogami ter 

sposobnost samovrednotenja pri učencih, 
17. pri delu uporablja IKT in pri učencih razvija informacijsko pismenost, 
18. pri učencih razvija komunikacijske in socialne veščine.  

Vodenje in komunikacija: 
 

19. učinkovito komunicira z učenci in razvija pozitivne odnose z njimi, 
20. se dogovarja z učenci, vzpostavlja in vodi skupnost učencev, 
21. oblikuje spodbudno učno okolje, kjer se ceni različnost in v katerem se učenci počutijo 

sprejete, varne in samozavestne, 
22. oblikuje jasna pravila za vedenje in disciplino v razredu, ki temeljijo na spoštovanju 

vseh udeležencev, 
23. se uspešno sooča z neprimernim vedenjem, agresivnostjo, konflikti in uporablja 

ustrezne strategije za njihovo reševanje, 
24. vsem učencem omogoča enake možnosti in prilagaja delo njihovim individualnim 

posebnostim, 
25. prepoznava učence s posebnimi potrebami, njihova močna in šibka področja, prilagaja 

delo njihovim zmožnostim in po potrebi sodeluje z ustreznimi strokovnjaki in 
ustanovami.  

Preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učenca: 
 

26. oblikuje in uporablja ustrezne kriterije ocenjevanja, 
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27. ustrezno uporablja različne načine spremljanja in preverjanja napredka posameznega 
učenca v skladu s cilji ter daje konstruktivno povratno informacijo, 

28. smotrno uporablja različne načine ocenjevanja in sporočanja učnih rezultatov, 
29. spremlja in vrednoti napredek učencev na področju usvajanja strategij učenja, učenja 

socialnih  veščin, bralne in informacijske pismenosti, 
30. seznanja starše in druge odgovorne osebe o napredku učencev. 

Širše profesionalne kompetence: 
 

31. razvija pozitiven odnos do učencev, kaže spoštovanje do njihovega socialnega, 
kulturnega, jezikovnega, religioznega izhodišča, 

32. verjame v sposobnosti učencev in jih nenehno spodbuja, 
33. pri svojem delu upošteva etična načela in zakonska določila, 
34. načrtuje, spremlja, vrednoti in uravnava lasten poklicni razvoj, 
35. kaže in spodbuja pozitivne vrednote, stališča in vedenje, ki ga pričakuje od učencev, 
36. učinkovito komunicira in sodeluje s starši in drugimi osebami, odgovornimi za učence, 
37. sodeluje z drugimi učitelji in pedagoškimi sodelavci na šoli, 
38. se vključuje in sodeluje v različnih aktivnostih v ožjem in širšem okolju ter na 

področju izobraževanja, 
39. spodbuja odprtost do kultur, vrednot, ljudi ter novosti. 

C. Razdevšek Pučko (b. l.) v povzetku Kompetence učiteljev opredeli učiteljeve kompetence 
iz poročila ekspertne skupine A. Vse spodaj naštete kompetence so bile zajete tudi v seznamu 
zgoraj navedenih. V učiteljevi karieri je potrebno razvijati naslednje kompetence:  
 
Usposobljenost za nove načine dela v razredu; 
 

1. uporaba ustreznih pristopov glede na socialno, kulturno in etnično različnost učencev, 
2. organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja z namenom olajšati in 

spodbuditi proces učenja, 
3. timsko delo z drugimi učitelji in strokovnimi sodelavci, ki sodelujejo v vzgojno-

izobraževalnem procesu z istimi učenci. 

Usposobljenost za nove naloge dela zunaj razreda: na šoli in s socialnimi partnerji; 
 

4. razvijanje šolskega kurikuluma, organizacija in evalvacija vzgojno-izobraževalnega 
dela, 

5. sodelovanje s starši in drugimi socialnimi partnerji. 

Usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih; 
 

6. razvijanje usposobljenosti učencev za vseživljenjsko učenje v družbi znanja (»učiti jih, 
kako se je treba učiti«). 

Razvijanje lastne profesionalnosti; 
 

7. raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje problemov, 
8. odgovorno usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu vseživljenjskega 

učenja.  

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT); 
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9. uporaba IKT v formalnih učnih situacijah (pri pouku) in pri drugem strokovnem delu 
(tudi za potreba lastnega poklicnega razvoja). 
 

Poleg klasičnih kompetenc, ki se jih zahteva od učitelja, so v zgornjih dveh seznamih tudi 
kompetence iz področij, ki se smatrajo za nova: poučevanje z uporabo sodobne izobraževalne 
tehnologije, vključevanje otrok s posebnimi potrebami, delo s skupinami različnih otrok, tudi 
multikulturno mešanih, managment šole in različna administrativna opravila ter konfliktni 
managment (Eurydice, 2003, v Razdevšek Pučko, 2004). Zgoraj smo našteli učiteljeve 
kompetence, ki jih v osnovi potrebuje za poučevanje. Ta seznam nam bo v pomoč pri 
sestavljanju seznama kompetenc, ki jih potrebuje učitelj za poučevanje RG pri športu.  
 
Učiteljske kompetence za poučevanje ritmične gimnastike 

Seznam učiteljskih kompetenc za poučevanje RG smo sestavili s pomočjo seznama 
kompetenc razrednih učiteljev za poučevanje športne vzgoje, ki ga je za potrebe svojega 
diplomskega dela sestavila I. Stopar (2007). Za poučevanje RG morajo imeti učitelji 
razrednega pouka razvite naslednje kompetence: 
 

1. Usposobljenost za načrtovanje ritmičnih vsebin. 
2. Usposobljenost za uporabo različnih učnih oblik, tudi na različnih razvojnih ravneh pri 

poučevanju ritmičnih vsebin.  
3. Poučevanje s pomočjo sodobnih učnih tehnologij (video kamera, računalnik, tablica, 

telefon …) 
4. Usposobljenost za vodenje ritmike pri rednem pouku športa (posredovanje novih učnih 

vsebin, utrjevanje, preverjanje znanja) na različnih razvojnih ravneh.  
5. Usposobljenost za ocenjevanje gibalnih znanj (izdelava nalog, meril in opisnikov) pri 

ritmičnih vsebinah pri športu.  
6. Usposobljenost za prikaz (demonstracijo) ritmičnih vsebin, ki so v učnem načrtu.  
7. Poznavanje različnih metodičnih postopkov pri poučevanju ritmičnih vsebin. 
8. Usposobljenost za diferenciacijo in individualizacijo pri poučevanju ritmičnih vsebin. 
9. Poznavanje dejavnikov varne vadbe pri poučevanju ritmičnih vsebin.  
10. Usposobljenost za nudenje asistence/pomoči pri poučevanju ritmičnih vsebin. 

2.1.3 Vodenje ritmične gimnastike pri rednem pouku športa 
 
V tem poglavju bomo zapisali nekaj splošnih priporočil in nasvetov, ki so lahko v pomoč 
učiteljem pri poučevanju ritmičnih vsebin pri športu v prvem in drugem triletju.  
 
Ritmične vsebine so sestavni del UN (Kovač, idr., 2011) v vseh treh triletjih osnovne šole. 
Preskakovanje kolebnice je ritmična vsebina, ki je del športa od 1–6 razreda. Je tudi standard 
in minimalni standard v obeh vzgojno-izobraževalnih obdobjih. Zato smo se odločili, da 
bomo več primerov zapisali prav za delo s kolebnico.   
 
Cilje ure prilagodimo glede na vsebino, razred in zaporedno številko ure. Pri izbiri učnih oblik 
in metod nismo toliko omejeni. Za učenje ritmičnih vsebin lahko izbiramo med vsemi učnimi 
metodami. Pri izbiri učnih oblik so neprimerne: obhodna vadba, štafete in delo s kartoni. 
Ostale učne oblike lahko na različne načine uporabimo pri učenju ritmičnih vsebin. Za učenje 
preskakovanja potrebujemo zgolj kolebnice, za katere pa je dobro, da so prave dolžine. 
Optimalna dolžina za učence je, da segata konca kolebnice do podpazduhe, ko stojijo na njeni 
sredini. Tekmovalke v ritmični gimnastiki uporabljajo kolebnice, ki so na koncu zaključene z 
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vozlom. Prav take priporočamo tudi v šoli. Vadba s takšnimi kolebnicami je varnejša, 
omogoča pa tudi lažjo in lepšo izvedbo prvin (Vajngerl in Žilavec, 2000). Dobro je, da ima 
vsak učenec svojo kolebnico. Tako je učenje te prvine lažje in učencem omogoča večje število 
ponovitev, saj bodo tako lažje osvojili preskakovanje kolebnice. V primeru da kolebnic ni 
dovolj za vse, se učence razdeli v pare, najbolje po velikosti. Pri poučevanju ritmičnih vsebin 
na sploh je zelo priporočljiva glasbena spremljava. Velikokrat se zgodi, da glasbena 
spremljava sploh ni vključena v športno vadbo, kar pa je velika pomanjkljivost, saj je gibanje 
ob glasbi spontana dejavnost, ki se pojavi takoj, ko začnejo otroci obvladovati osnovne gibe 
svojega telesa. Učitelji so večkrat v dilemi, katero glasbo izbrati pri določenih urah športa. 
Zaradi pomanjkanja znanja na tem področju, se odločajo za glasbo, ki je njim ljuba ali so jo 
poslušali, ko so bili še učenci. Takšen izbor pa ni nujno vedno najboljši (Vajngerl in Košir, 
2007). Nekaj primerov ustreznih glasb za učenje določenih vsebin sta v svoji knjigi pripravili 
B. Vajngerl in A. Košir (2007). Mi pa smo v pomoč učiteljem pripravili seznam glasb, ki jih 
lahko uporabijo za spremljavo pri urah športa za delo s kolebnico:  
 

- Ricky Martin – Go Go Go Ale Ale Ale 
- Charlie Chaplin – The gold rush 
- Jackson 5 – I want you back 
- Gene Kelly – Singing in the rain 
- Kim Wilde – You keep me hagin'on 
- Mike Oldfield – Portsmouth 
- Parov Stelar – Booty swing 
- Offenbach – Can can music 

 
Glasbe spremljajo različne poskoke s kolebnico, s hitrim in počasnejšim tempom. 
Predlagamo, da si ob poslušanju glasbe najprej s ploskanjem določijo ritem preskakovanja. 
Sprva uporabimo počasnejši ritem, kasneje, ko učenci bolj osvojijo poskoke, hitrejšega.  
 
V današnjem času je uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije nekaj vsakdanjega  
tudi v šoli. Tudi UN (Kovač, idr., 2011) učitelje spodbuja k smiselni uporabi IKT pri športu. S 
tem učitelj lažje in nazorneje prikaže ter osmisli praktične dejavnosti, zato pa je tudi učenje 
hitrejše in znanje učencev kakovostnejše. Pri poučevanju ritmičnih vsebin so videoposnetki, 
ki prikazujejo končno obliko prvine, zaželeni. Predvsem v primeru da učitelj ne demonstrira 
tega, kar uči.  
 
V pripravljalnem delu ure že takoj lahko uporabimo katerega od ritmičnih pripomočkov. S 
tem pripomočkom se lahko učenci igrajo različne igre. Npr.: za splošno ogrevanje najprej 
odtečejo dva kroga lahkotnega teka. Potem se igrajo igro lovljenja. Lovi en lovec, ki je 
označen tako, da ima v rokah kolebnico. Drugega ulovi tako, da se ga s kolebnico dotakne. 
Ulovljeni prime kolebnico in lovi dalje. Igro stopnjujem tako, da povečujem število lovcev. 
Uvodni igri sledi specialno ogrevanje, pri katerem prav tako lahko uporabimo ritmični 
pripomoček.  Ogrevanje s pripomočkom je za otroke bolj zanimivo in nevsakdanje.  
 
Osrednji del ure je namenjen izvedbi vsebine, ki je načrtovana kot osrednja učna tema. 
Značilnost gimnastike in s tem tudi RG je, da v uro velikokrat vključimo več metodičnih enot, 
ki so lahko iz različnih vsebinskih sklopov. Ponavadi je le ena metodična enota v fazi 
posredovanja novih vsebin, ostale pa učenci na različne načine utrjujejo (Novak, idr., 2008). 
Npr.: najprej bi z učenci ponovili držo razovko, potem bi se naučili držo lastovko, na koncu 
pa bi s ponavljanjem utrjevali preskakovanje kolebnice.  
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Ko učenci osvojijo osnovno preskakovanje, nadaljujejo tako, da najprej spreminjajo hitrost 
vrtenja kolebnice (počasi, hitro), kasneje pa začnejo z različnimi variacijami skokov. Več 
variacij je zapisanih v Vajngerl, B. in Lomšek-Macura, U. (1999).  
  
Pri preskakovanju kolebnice učenci napravijo tudi napake, ki jih je potrebno sproti popraviti, 
če ne s ponavljanjem utrjujejo tudi napake. Nekatere izmed njih so težavne tudi iz 
zdravstvenega vidika. Najpogostejše napake pri preskakovanju so: 
 

• nenapetost telesa, 
• ukrivljen hrbet, 
• vrtenje kolebnice s celimi rokami, 
• pretrd doskok, 
• dotik tal s kolebnico.  

 
Ko učenci preskakujejo kolebnico, jih je potrebno v čim večji meri pripraviti do tega, da bodo 
med preskakovanjem čim bolj napeti (»kot deske«) in da pri skoku ne ukrivijo hrbta nazaj v 
lok, ampak se odrinejo navpično navzgor. Pri doskoku jih opozorimo, da pristanejo mehko, v 
rahel počep in ne udarjajo pretrdo ob tla. Pri vrtenju kolebnice je pomembno, da učenci vrtijo 
čim bolj iz zapestja (razen pri začetnem zamahu) in ne delajo velikih krogov s celimi rokami.  

2.2 Ritmična gimnastika 

2.2.1 Splošno o ritmični gimnastiki 
 
RG je panoga, kjer je vse podrejeno pojmu lepega: telo, gibanje, glasba, oblačenje (Vajngerl, 
1992).  
 
Zametki RG segajo že v čase starih Grkov. Helenistična gimnastika je v veliki meri vplivala 
na razvoj ženske gimnastike in plesa na sploh. Proste vaje, ples, korakanje, gibe rok, 
abstraktni ples… je v obdobju med obema vojnama nadomestilo ime ritmika (Vajngerl, 
1992). V Sloveniji velja dr. Viktor Murnik za preroditelja telesne vzgoje in sokolske 
organizacije na Slovenskem, pravzaprav kar za očeta slovenske telesne kulture. Znan je po 
svojih telovadnih plesih z izrazito ritmično-glasbenim, lepotnim in gibalnim poudarkom – kar 
je prav tako značilno za RG. S svojim uveljavljanjem na različnih področjih-vaditelj in 
načelnik Ljubljanskega Sokola, načelnik Sokolske zveze, načelnik Jugoslovanske sokolske 
zveze, pisec strokovnih in znanstvenih razprav, začetnik ritmične telovadbe in telovadnih 
plesov…je postavil temelje različnim športnim panogam v Sloveniji, med njimi tudi RG. 
Poleg Murnika je k razvoju temeljev RG v Sloveniji veliko pripomogla tudi njegova učenka 
Jelica Helena Zoe Vazzaz. Vse svoje dolgo življenje (1914 – 2007) je posvetila telovadbi: 
orodni in ritmični. Bila je tudi prva Slovenka, ki je opravila mednarodni sodniški izpit v 
ritmični gimnastiki (1965) (Bučar Pajek, Vajngerl, Čuk, Šibanc, 2018).  
 
Leta 1963 je bilo organizirano prvo Svetovno prvenstvo v RG v Budimpešti (Vajngerl, 2003). 
V Sloveniji se RG kot panoga prvič pojavi v šestdesetih letih. Leta 1966 je bilo organizirano 
prvo republiško prvenstvo za kategorijo pionirk, mladink in članic (Vajngerl, 1992). Na 
Olimpijskih igrah pa se RG prvič pojavi leta 1984 v Los Angelesu (Vajngerl 2003).  
 
Z RG se danes v svetu ukvarja veliko deklic, deklet in žena, bodisi tekmovalno ali 
rekreativno. V Evropi pravzaprav ni države, kjer ne bi gojili te športne zvrsti (Vajngerl, 
1992).  V večini se z RG ukvarjajo ženske, ponekod  pa tudi moški, največ na Japonskem.  
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Tako kot se je skozi zgodovino spreminjalo poimenovanje za samo panogo, se tudi dandanes 
uporablja različna poimenovanja za posamezne izraze v RG. V spodnji tabeli smo iz različnih 
virov (Kovač idr., 2011; Drenik, 2018; GZS, 2018) povzeli nekaj osnovnih pojmov. V tem 
magistrskem delu bomo uporabljali izraze, ki se uporabljajo v UN.  
 
Preglednica 1:  Različna poimenovanja za posamezne izraze v RG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V preglednici je razvidno, da so izrazi ritmična gimnastika, sestava in skok enaki v obeh 
pravilnikih in v UN. Izraz moderna ritmična gimnastika je leta 1975 nadomestil izraz športna 
ritmična gimnastika, od leta 1980 pa ostaja ritmična gimnastika (Vajngerl, 2003).  Izraz 
ritmika, ki ga najdemo tudi v UN, je zgolj krajše poimenovanje za ritmično gimnastiko. Leta 
2000 je S. Žilavec uporabila izraz pripomoček namesto rekvizit (Rode, 2016). M. Rode 
(2016)  navaja, da se izraz rekvizit še vedno veliko uporablja, ker se je »udomačil« v 
dvoranah. Elementi gibanja s telesom, kakršen je izraz v pravilniku C programa (Drenik, 
2018), so v RG skoki, drže in obrati na eni nogi. Izraz prvina je v UN (Kovač idr., 2011) pri 
ritmiki naveden samo pri standardih znanja v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, da 
»[…]učenke povežejo različne prvine s trakom ali obročem v krajšo sestavo.«. Ta izraz je tudi 
po SSKJ (2014) ustrezen. Prav tam je razloženo, da je prvina: »sestavni del, 
sestavina: glasovi, besede in druge prvine jezika; bistvene prvine obravnavanega 
problema / prvine osebnosti / obvladovati smučarske, telovadne prvine; prvine kvačkanja, 
pletenja«. Izraza iz pravilnika C programa (Drenik, 2018) in UN (Kovač idr., 2011) sta po 
našem mnenju ustrezna. Medtem ko je izraz težina, ki je prav tako kot izraz pripomoček 
udomačen v telovadnicah, slovnično neustrezen. Težina književno pomeni teža (SSKJ, 2014). 
Čuk (v Vajngerl, 2017) razloži, zakaj uporabljamo izraz ravnotežje za prvino v RG. Na 
podlagi obrazložitev iz SSKJ-ja, obrazložitve v povezavi s fiziko in ravnovesnimi legami ter 
razlagi o gibalnih spretnosti, na koncu povzame, da: »[…] lahko določimo gibalno sposobnost 
ravnotežja kot sposobnost za zavestno ohranjanje želenega položaja telesa pri držah in 
gibanjih v opori in letu, tudi pri upravljanju s predmeti« (Vajngerl, 2017, str. 19). Zadnji izraz 
v tabeli je v vseh treh naših virih drugačen. Vajngerl in Žilavec (2000) opredeljujeta obrate 
kot rotacijska gibanja okoli navpične osi, ki se izvajajo na obeh nogah. V SSKJ (2014) v 
terminološkem gnezdu koreografsko pirueta pomeni plesni gib, pri katerem se plesalec vrti na 
eni nogi. Rotacija pa književno pomeni gibanje okoli osi; vrtenje. Potemtakem sta izraza iz C 
pravilnika (Drenik, 2018) in pravilnika GZS (2018) ustrezna. Izraz iz UN pa je manj 
primeren; ni pa napačen, ker v nekaterih literaturah zasledimo tudi izraz obrat za rotacijska 
gibanja okoli navpične osi na prstih ene ali obeh nog (Vajngerl in Košir, 2007).  
 
 

UN za Športno 
vzgojo 

Pravilnik C 
program 
(ŠK Bleščica) 

Tekmovalni 
pravilnik RG (GZS) 

ritmika  ritmična gimnastika  ritmična gimnastika 
vaja, sestava  sestava sestava 
pripomoček  pripomoček rekvizit 
prvine  elementi gibanja s 

telesom (težine) 
težine  

Skok skok Skok 
Drža ravnotežje ravnotežje 
obrat na eni nogi rotacija pirueta  
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Tekmovalke so na tekmovanjih ali nastopih oblečene v ritmični dres, imajo speto frizuro, 
največkrat figo in imajo obute ritmične copatke. Sestave v RG so pripravljene na glasbeno 
spremljavo. Ta mora ustrezati starosti tekmovalk in pripomočku, s katerim izvajajo sestavo. 
Poznamo sestave brez pripomočka in z njim. Pripomočke, ki jih danes uporabljajo v 
tekmovalni in razvedrilni RG, so poznali že v davni preteklosti. Kolebnico, obroč, kije, trak in 
žogo je tehnični odbor za ritmiko pod okriljem mednarodne gimnastične zveze (FIG) vzel za 
svoje in jih kot edina športna panoga na svetu združil v svoj tekmovalni in razvedrilni 
program (Bučar Pajek, idr., 2018). Sestave so lahko individualne ali skupinske. V individualni 
sestavi tekmovalka sama izvaja sestavo brez pripomočka ali z njim. Pripomoček je vnaprej 
določen po pravilniku Gimnastične zveze Slovenije za posamezno tekmovanje v letu oz. za 
posamezno tekmovalno sezono. V skupinskih sestavah tekmovalke prav tako lahko tekmujejo 
v sestavi s pripomočkom ali brez. Pripomočki pa so lahko tudi kombinirani, po dva različna 
pripomočka na sestavo. V sestavi posameznice izvajajo različne prvine: skoke, drže in obrate 
na eni nogi, ki jih povežejo tudi z različnimi poskoki, prehodi, plesnimi koraki, pol 
akrobatskimi elementi (kolo, stoja…) in sodelovanji (v skupinski sestavi). V primeru da imajo 
posameznice pripomoček, sestavi dodajo še različna rokovanja z njimi (meti, ujemi, prehodi 
pod/nad/skozi pripomoček, zamahi…), sodelovanja in menjave (v skupinskih sestavah).  
 
Pri nas poznamo tri nivoje vadbe v RG:  
 

1. Vrhunska RG oz. 1. skupina: dekleta vadijo vsak dan oz. večkrat dnevno. Poleg 
državnih tekmovanj se dekleta udeležujejo tudi evropskih, svetovnih in mednarodnih 
tekmovanj.  

2.  Rekreativni program oz. 2. skupina: dekleta vadijo večkrat tedensko. Udeležijo se 
tekmovanj na državnem nivoju (4 – 5 tekem letno).  

3. Šolski program oz. C program RG: v tem programu vadijo dekleta večinoma v šolah, 
1x – 2x tedensko. Lahko se udeležijo tekmovanj primernih za svoj nivo vadbe, 1x – 2x 
letno.  

 
Tekmovanja v Sloveniji pod okriljem GZS:  
 

• Pokal Slovenije za posameznice in skupinske sestave (1. in 2. skupina), 
• 2 - 3 prvenstvene tekme za posameznice in skupinske sestave za 1. in 2. skupino, 
• državno prvenstvo za posameznice in skupinske sestave za 1. in 2. skupino. 

 
Na naštetih tekmovanjih dekleta tekmujejo po pravilniku GZS, ki je dostopen tudi na spletu: 
http://www.gimnasticna-zveza.si/Dokument/Tekmovalni-pravilnik-RG-za-leto-2019.aspx . 
 
Posamezna društva, v katerih vadijo večinoma dekleta v šolskem programu, organizirajo 
področno in državno prvenstvo v RG za C program, v katerem tekmujejo le s skupinskimi 
sestavami. Pravilnik za C program oblikujejo društva posebej in so na voljo trenerjem in 
tekmovalkam v tem programu.  

2.2.2 Ritmična gimnastika v učnem načrtu 
 
V tem poglavju bomo predstavili vsebine RG, ki so prisotne v UN za športno vzgojo v prvem 
in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Kovač idr., 2011). Izpostavili bomo vsebine, ki 
so specifične za RG.  
 
 



Aškerc, K. (2019). Kompetence razrednih učiteljev za poučevanje ritmične gimnastike na razredni 
stopnji. Magistrsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

 

14 
 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje: 
 
Operativni cilji: učenci ravnajo z različnimi športnimi pripomočki (žoge, kolebnice, kiji, 
obroči…).  
 
Praktične in teoretične vsebine: gimnastična abeceda;ritmika (ob glasbeni spremljavi):  
1.r.: preskakovanje kolebnice, poskoki, različne enostavne drže. 
2. in 3.r.: preskakovanje kolebnice, skoki, obrati, različne drže (razovka idr.).  
 
Standardi znanja: gimnastična abeceda; učenec sonožno preskakuje kolebnico. 
Minimalni standardi znanja: učenec preskakuje kolebnico.  
 
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje: 
 
Operativni cilji: učenci znajo ravnati z različnimi športnimi pripomočki (žoge, kolebnice, kiji, 
obroči…), mečejo različne športne pripomočke na različne načine.  
 
Praktične in teoretične vsebine: gimnastika z ritmično izraznostjo: 
3., 4., 5. r: preskakovanje kolebnice na mestu in v gibanju na različne načine, različni skoki, 
obrati na eni nogi, drže, vaje z obroči, vaje s trakovi.  
 
Standardi znanja: gimnastika z ritmično izraznostjo; učenec je sposoben zadržati položaj 
telesa razovno, skače s kolebnico, učenke povežejo različne prvine s trakom ali obročem v 
krajšo sestavo.  
Minimalni standardi znanja: učenec sonožno skače s kolebnico, učenke izvedejo enostavne 
prvine s trakom ali obročem.  
 
Vsebine, ki so izpostavljene zgoraj, so osnovna ritmična znanja. Najlažje jih povežemo s 
prvinami, ki so predstavljene v tekmovalnem pravilniku C programa (Drenik, 2018). V 
pravilniku so v kategoriji cicibank (dekleta od 1. – 3. razreda) kot obvezne prvine navedeni 
obrat na eni nogi, drža in skok. V praksi dekleta največkrat izvajajo mačji skok, skok jelenček 
ali skok škarijce. Prisunski poskok je vedno priprava na skok, tako da je prisoten skoraj pri 
vseh skokih. Pri obveznih tehničnih rokovanjih s pripomočki, je pri kolebnici naveden skok v 
kolebnico in serija poskokov v kolebnico. Pri obroču in traku, s katerima se srečajo dekleta v 
šoli v drugem triletju, so obvezna naslednja tehnična rokovanja: 
 
Preglednica  2: Tabela obveznih tehničnih rokovanj. 
 

Obvezno tehnično rokovanje s pripomočkom 
Obroč kotaljenje po tleh ali telesu 

poljubno vrtenje obroča 
prehod skozi obroč ali nad njim 
rokovanje (zamahi, kroženja, osmice) 

Trak spirale (3-4 liki) 
kače (3-4 liki) 
prehod skozi ali nad sliko traku 
rokovanje (zamahi, kroženja, osmice) 

 
Naj izpostavimo še nekaj vsebin iz UN (Kovač, idr., 2011), ki so prav tako posredno 
povezane z RG. Že v prvem triletju morajo učenci osvojiti različne naravne oblike gibanja: 
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različne oblike hoje, teki, skoki … in vsebine gimnastične abecede: valjanja, zibanja, prevali, 
sonožni in enonožni poskoki, enostavne drže, obrat sonožno… V drugem triletju je prvi 
operativni cilj pri ustrezni gibalni učinkovitosti pravilna telesna drža. To je na vadbi RG prva, 
osnovna stvar, ki jo naučimo dekleta. Pri vsebinah naravnih oblik gibanja so izpostavljene 
naloge in igre, ki razvijajo skladnost gibanja, moči, hitrosti, ravnotežja, gibljivosti in 
vzdržljivosti. Učenci morajo osvojiti pomen ogrevanja in sproščanja ter kondicije kot 
dejavnike zdravega življenjskega sloga. Pri vsebinah gimnastike z ritmično izraznostjo se 
učenci v drugi triadi učijo različnih prevalov, premet vstran, stojo, obrat sonožno, razovko, 
različne skoke z enonožnim in sonožnim odrivom… Vse naštete vsebine so prav tako sestavni 
del vadbe RG. Je osnova, ki sodi bolj k vsebinam športne gimnastike, a je vseeno potrebna 
tudi v RG, saj se kasneje s tem učijo ritmičnih prvin. U. Lomšek-Macura in B. Vajngerl 
(1999) temu pravita ritmično gimnastični minimum. Otroci ga osvojijo z nalogami, ki 
zahtevajo določeno stopnjo razvitosti, sposobnosti, koordinacije, ravnotežja, gibljivosti, 
hitrosti in moči, ki so potrebne za človekovo normalno delovanje. Tudi vsebine plesa lahko 
povežemo z RG. Plesni koraki so obvezni sestavni del tekmovalnih sestav v RG. Izvirajo 
lahko iz dvoranskega plesa, folklore, modernega plesa idr. (Drenik, 2018).  
 
V starostnem obdobju prvega triletja se otrokova rast upočasni, vendar so telesno zelo aktivni. 
Zato je še toliko bolj pomembno gibanje za njihov zdrav telesni in psihični razvoj. Z 
uvajanjem RG v učne ure športne vzgoje omogočamo še večjo telesno aktivnost. Popestrimo 
jo lahko kolebnicami, obroči, žogami, glasbo, ritmom, plesom... (Lomšek-Macura in 
Vajngerl, 1999). V prvem triletju naj bi otroci osvojili najosnovnejša ritmična znanja. V 
drugem triletju pa jim novi elementi in pripomočki ponujajo dodaten izziv in možnost, da že 
znane kombinacije gibanj dopolnijo ali nadgradijo in vse to povežejo z glasbo. Otrokov 
organizem v starostnem obdobju drugega triletja je v začetku intenzivne rasti mišic. Otrok je 
sposoben razviti visoko stopnjo gibalne koordinacije, presežek telesne energije pa je usmerjen 
v gibalne dejavnosti. To obdobje označujemo kot idealen čas za začetek splošne športne 
vadbe otrok (Vajngerl in Žilavec, 2000).  

  



Aškerc, K. (2019). Kompetence razrednih učiteljev za poučevanje ritmične gimnastike na razredni 
stopnji. Magistrsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

 

16 
 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 
Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, kako razredni učitelji ocenjujejo lastno 
kompetentnost na področju RG. Želeli smo ugotoviti, kakšno je poznavanje športa RG med 
razrednimi učitelji in kakšno podporo jim na tem področju nudi šola. Zastavili smo si 
naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
1. Kako razredni učitelji ocenjujejo lastno kompetentnost za poučevanje RG v prvem in 

drugem triletju? 
 

2. Koliko poznajo razredni učitelji RG? 
 

 
3. Kakšno podporo imajo razredni učitelji s strani šole na področju RG? 
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4 METODE DELA 
 
V raziskavi smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop. Raziskava je potekala po 
deskriptivni metodi pedagoškega raziskovanja. Osnovno empirično gradivo je sestavljalo 10 
besednih opisov. Gradivo smo obdelali s kvalitativno analizo.  

4.1 Vzorec merjencev 
 
Vzorec je predstavljalo 10 učiteljic iz slovenskih osnovnih šol, ki poučujejo v prvem in 
drugem triletju. Učiteljice, ki so sodelovale, poučujejo na naslednjih osnovnih šolah: OŠ 
Šmartno pri Litiji, OŠ Litija, OŠ Gradec, OŠ Brinje, OŠ Petrovče in OŠ Karla Destovnika 
Kajuha Ljubljana. Ena učiteljica poučuje v prvem razredu, po ena v drugem in tretjem 
razredu, po tri pa v četrtem in petem razredu. Štiri intervjuvane učiteljice imajo manj kot deset 
let delovne dobe, dve učiteljici med deset in dvajset let, tri učiteljice pa poučujejo že več kot 
dvajset let. Vzorec je nesljučajnosten, ker niso imele vse učiteljice enakih možnosti, da bi jih 
vanj vključili. Hkrati pa je priložnosten, ker smo izbrali nam najbolj dostopne intervjuvance. 

4.2 Vzorec spremenljivk 
 
Vprašalnik za intervju vsebuje 10 vprašanj odprtega in zaprtega tipa, ki so razdeljena na tri 
vsebinske sklope. Prvi dve vprašanji se nanašata na poznavanje ritmične gimnastike med 
razrednimi učitelji, naslednja štiri vprašanja preverjajo kompetentnost razrednih učiteljev za 
poučevanje ritmične gimnastike, zadnja štiri pa nakazujejo na morebitno podporo šole na 
področju ritmike.  

4.3 Organizacija meritev 
 
Intervjuje smo izvajali maja in junija 2018. Pred izvedbo intervjujev smo najprej opravili 
poskusni pogovor. Ugotovili smo, kje in katera podvprašanja bo potrebno zastaviti 
intervjuvancem, da bomo dobili čim bolj ustrezne odgovore, ki nam bodo olajšali kodiranje. 
Ugotovili smo tudi, da sta dve vprašanji preveč podobni, zato smo ju združili. Po preureditvi 
vprašalnika smo se lotili pogovorov. Za termine intervjujev smo se dogovorili osebno. Izvajali 
smo jih na šolah, v kabinetih učiteljic. Trajali so približno od 20 do 30 minut. Nobena od 
intervjuvanih učiteljic ni dala soglasja za snemanje, zato le ti niso dostopni v takšni obliki.  

4.4 Metode obdelave podatkov  
 
V prvem koraku smo uredili zbrano gradivo. Vse ročno zapisane intervjuje smo prepisali na 
računalnik in jih parafrazirali. Nato smo določili enote kodiranja. Pri tem je bilo pomembno, 
da smo izpostavili pomembne izjave, nepomembne za raziskavo pa izpustili. Izbrane izjave 
smo nato oštevilčili. Pri odprtem kodiranju smo si pomagali s tabelami. Oštevilčenim izjavam 
smo določili pomen, kategorijo in nadkategorijo. Na koncu pa smo iz tabel naredili še osno 
kodiranje s pomočjo stolpcev. Tabele in stolpci so dostopni v prilogi 3.  
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5 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Sledeče poglavje smo razdelili glede na tri raziskovalna vprašanja. Najprej smo zapisali 
rezultate posameznih vprašanj iz intervjuja, nato pa pod vsakim vprašanjem iz intervjuja še 
razpravo. Na koncu smo povzeli rezultate in razprave ter hkrati odgovorili na posamezno 
raziskovalno vprašanje. Za boljše razumevanje interpretiranih rezultatov je potrebno 
pregledati tudi prilogo 4: osno kodiranje. 

5.1 Kompetentnost razrednih učiteljev za poučevanje ritmične gimnastike v 
prvem in drugem triletju  

 
Koliko se učitelji čutijo kompetentne na področju poučevanja RG smo v našem vprašalniku 
preverili s štirimi vprašanji. Na vprašanje: »Ali se čutite kompetentne za poučevanje 
ritmičnih vsebin v prvem in drugem triletju?« so štiri od desetih učiteljic odgovorile, da se 
čutijo kompetentne, štiri so napisale, da se čutijo srednje kompetentne 3, dve se ne čutita 
kompetentni. Tu smo jih potem povprašali še o razlogih za (ne)kompetentnost in področjih 
(ne)kompetentnosti. Učiteljici, ki se ne čutita kompetentni, sta kot razlog za to navedli 
premalo posredovanih ritmičnih vsebin s strani fakultete in lastno neizkušenost na tem 
področju. Ena učiteljica se ne čuti kompetentne na nobenem področju in bi želela pridobiti 
dodatna znanja na vseh področjih, druga pa na področju načrtovanja in demonstracije. Ena od 
srednje kompetentnih učiteljic je izpostavila, da se čuti kompetentno na področju načrtovanja 
in vodenja, nekompetentno pa na področju demonstracije in ocenjevanja zaradi premalo 
pridobljenega znanja na fakulteti; želela pa bi dodatno znanje iz demonstracije. Druga srednje 
kompetentna učiteljica meni, da je kompetentna na področju ocenjevanja, ker imajo jasno 
izdelane kriterije ocenjevanja, in diferenciacije. Nekompetentna pa je na področju vodenja; 
dodatno znanje bi želela s področja demonstracije. Tretja izmed teh se čuti kompetentno pri 
posredovanju zaradi lastnega zanimanja in nekompetentno pri demonstraciji zaradi lastne 
neizkušenosti; dodatna znanja pa želi pri načrtovanju ure. In zadnja, četrta od srednje 
kompetentnih, je izpostavila, da želi dodatna znanja iz področja ocenjevanja, ker se tam ne 
čuti kompetentne, saj na šoli, kjer poučuje, nimajo jasno opredeljenega ocenjevanja za to 
področje. Kar tri od štirih učiteljic, ki se čutijo kompetentne za poučevanje ritmike, pravijo, 
da so kompetentne na vseh področjih. Ena pa je izpostavila, da je najbolj kompetentna na 
področju vodenja in demonstracije in ima majhen primanjkljaj na področju načrtovanja, 
predvsem ji primanjkuje idej. Tri navajajo, da je razlog za kompetentnost lastno zanimanje. 
Ena izmed njih je izpostavila, da bi želela dodatno znanje na področju rokovanja s 
pripomočki, še posebej pri delu z obročem in trakom.  
 
Večina-osem učiteljic-se torej čuti kompetentne oz. srednje kompetentne za poučevanje 
ritmičnih vsebin. Ko smo učiteljice povprašali po področjih kompetentnosti in 
nekompetentnosti, smo našteli naslednja področja: načrtovanje, posredovanje vsebin oz. 
vodenje ure, demonstracija, ocenjevanje, diferenciacija in individualizacija. Nobeno področje 
kompetentnosti oz. nekompetentnosti pri odgovorih ne izstopa. So pa pričakovane težave pri 
demonstraciji: »Z ritmično gimnastiko nisem nikoli imela toliko izkušenj, da bi se pri 
demonstraciji počutila povsem kompetentno.«. In kar štiri od desetih učiteljic bi želele 
dodatno znanje na tem področju. Seveda tu lahko nastanejo težave, a ritmične vsebine v UN 
niso tako težavne, da jih ne bi mogel demonstrirati vsak učitelj. Zato se nam je zdelo vredno 
izpostaviti izjavo ene od vprašanih učiteljic: »Sem kompetentna na vseh področjih, to so 
                                                
3
 Srednje kompetentne so učiteljice, ki se ne čutijo nisi povsem kompetentne, niti povsem nekompetentne.  
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osnove in prav je, da jih učitelj obvlada tudi demonstrirati.«.  
 
Kompetentnost smo preverili tudi tako, da smo vprašali, kako bi učiteljice vključile ritmične 
vsebine v ure športa. Intervjuvane učiteljice so povedale, da bi vključile  ritmične vsebine 
tako v pripravljalni, osrednji in zaključni del ure. Dve učiteljici sta povedali, da bi jih 
vključile v vse tri dele ure naenkrat, štiri v pripravljalni in osrednji del hkrati, po dve pa samo 
v pripravljalni oz. osrednji del. V pripravljalnem delu so izpostavile igre z ritmičnim 
pripomočkom, kar osem pa gimnastične vaje z njim. Kako bi RG vključile v osrednji del ure, 
so tri od desetih povedale, da bi lahko učile nove ritmične vsebine, po ena pa sestave na 
glasbo, preskok čez kolebnico, rokovanja s pripomočkom, delo po postajah in poligon. Ena od 
desetih učiteljic je dala primer tudi za zaključni del ure in sicer igra z ritmičnimi elementi ali 
pripomočki. Kar devet od desetih bi uporabilo ritmični pripomoček pri uri. Naštevale so tudi 
po dva ali tri pripomočke za uporabo. Najpogosteje bi uporabile kolebnico-kar osem, pet 
obroč, štiri žogo in ena kije. Kot razloge, zakaj bi uporabile prav določen pripomoček, so 
povedale, da zaradi velikega števila pripomočkov, prisotnosti pripomočka v šoli, interesa 
učencev, uporabnosti pripomočka in ker se lahko tako dobro razvijajo ročne spretnosti. Ena 
učiteljica pa je izpostavila, da ima z določenim pripomočkom tudi izkušnje. Vsebine ritmične 
gimnastike so lahko vključene v vse dele ure. Kar osem učiteljic je izpostavilo začetno 
ogrevanje z ritmičnim pripomočkom. Tu je potrebno paziti na to, kar je povedala ena izmed 
intervjuvank: »Najenostavneje je elemente ritmične gimnastike vnesti v pripravljalni del ure 
(ogrevanje), saj se na ta način učenci dobro ogrejejo in pripravijo na nadaljevanje pouka.«. 
V začetnem in specialnem ogrevanju ne moremo izvajati prvin RG, lahko uporabimo le 
ritmični pripomoček. Gimnastične vaje so sistem izbranih vaj, ki jih izbiramo in izvajamo 
skladno z izbranim ciljem (Novak, idr., 2008). Splošno ogrevanje in gimnastične vaje so 
pomembne v vseh urah športa; če se ogrejejo bolj natančno in z ritmičnim pripomočkom še ne 
pomeni, da so zadostili vsebinam ritmike iz UN. Zato morajo ritmiko vključiti tudi: »[…] v 
osrednji del, ker so del ciljev, ki jih morajo učenci usvojiti.«. Vsi primeri, ki so jih v 
intervjujih naštele učiteljice, so ustrezni in so del UN. V zaključnem delu je pomembno, da se 
učenci umirijo; zato morajo biti igre z ritmičnimi elementi in pripomočki, ki jih je omenila 
ena izmed učiteljic, temu primerni. Če bi učence na koncu vključili v igro v tekmovanju 
preskakovanja kolebnice, bi to morala biti igra na izpadanje. Čisto na koncu bi se lahko npr. 
naučili še pravilno zavezati oz. pospraviti kolebnico. Rezultat, da bi kar osem od desetih 
učiteljic uporabilo pri uri pripomoček kolebnico, ni presenetljiv. Po naših izkušnjah je med 
laiki kolebnica najbolj poznan ritmični pripomoček in v šolah tudi najbolj dostopen, čeprav z 
našimi rezultati ne moremo tega potrditi. Zanimivo je, da nobena izmed učiteljic ni omenila 
traku, čeprav je del minimalnih standardov v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju: »[…] 
učenke izvedejo enostavne prvine s trakom ali obročem« (Kovač, idr., 2011, str. 33).  
 
»Katere oblike dela uporabljate pri poučevanju ritmičnih vsebin?« je bilo naslednje 
vprašanje s tega področja. Vseh deset učiteljic je naštelo vsaj dve obliki dela. Sedem od 
desetih učiteljic uporablja skupinsko obliko dela, prav tako jih sedem uporablja individualno 
obliko dela. Pri poučevanju ritmike uporablja delo v dvojicah šest od desetih učiteljic. 
Frontalno obliko uporabljajo tri. Po enkrat pa je bil odgovor poligon in delo po postajah. Tako 
kot je v raziskavi o učnih oblikah ugotovila V. Štemberger (2004), učitelji velikokrat narobe 
razumejo določene učne oblike. Presenečeni smo, da je toliko odgovorov za individualno 
obliko dela in bolj malo-samo tri-za frontalno učno obliko. Iz lastnih izkušenj poučevanja 
ritmike lahko povemo, da uporabljamo frontalno učno obliko, ko gre za učenje novih prvin, 
ko pa dekleta sama vadijo sestave, uporabljajo skupinsko učno obliko. Tudi Novak, idr. 
(2008) so zapisali, da vadbo gimnastične abecede, kamor sodi tudi ritmika, organiziramo 
največkrat frontalno. Kot je zapisala V. Štemberger (2004), učitelji kot individualno učno 
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obliko pojmujejo vse, kar učenec dela sam. Po tej razlagi bi lahko sodili, da je to doseženo, če 
vsak učenec sam preskakuje kolebnico. Če bi bili rezultati glede individualne učne oblike 
realni, bi učiteljice npr. individualno prilagajale poskoke s kolebnico ali pa bi učenci 
individualno izvajali ritmične sestave po svojih zmožnostih. Učiteljica, ki je navedla, da 
uporablja tudi delo po postajah, je za primer povedala: »Nekatere postaje bi bile takšne, da jih 
učenci lahko izvajajo sami (npr. preskakovanje kolebnice); na eni postaji, kjer bi se učili novo 
prvino (npr. stojo), pa bi bila jaz zraven za varovanje.«. Ta primer se nam zdi ustrezen.  
 
Sodobno učno tehnologijo pri poučevanju ritmike uporabljajo štiri od desetih učiteljic. Ena jo 
uporablja redko, pet pa jih ne uporablja. Vse, ki jo uporabljajo, uporabijo le radio. Le ena od 
desetih učiteljic včasih učencem pokaže na you-tubu kakšen video posnetek. »[…] včasih 
pogledamo kakšen posnetek vaje na youtube kanalu.« Ko smo z učiteljicami izvajali 
intervjuje, jih je bila večina kar presenečena nad vprašanjem, saj niso pomislile, da bi 
uporabile IKT pri športu. Niso si predstavljale, da bi npr. preko videa pokazale določeno 
ritmično prvino, ki je morebiti same ne bi demonstrirale. Ena učiteljica je povedala: »Ne, ne 
uporabljam, ker v dvorani nimamo možnosti projekcije«. Video posnetek lahko učencem 
pokažemo v razredu ali si s seboj odnesemo računalnik in jim ga pokažemo v telovadnici. Še 
lažje je, če posnetek učencem predvajamo preko pametnega telefona. Kot smo napisali v 
teoriji, je uporaba glasbe pri ritmiki zelo zaželena. Tudi UN (Kovač, idr., 2011) učitelje 
spodbuja k uporabi glasbene spremljave v različnih delih ure. »Ritem in glasbena spremljava 
zagotavljata večjo sproščenost ter gibalno ustvarjalnost učencev.« (Kovač, idr., 2011, str. 40). 
 
Na prvo raziskovalno vprašanje: »Kako razredni učitelji ocenjujejo lastno kompetentnost 
za poučevanje ritmičnih vsebin v prvem in drugem triletju?« lahko odgovorimo, da 
dobro. Tako pozitivnih rezultatov nismo pričakovali. Kar osem od desetih učiteljic se čuti 
kompetentne ali srednje kompetentne za poučevanje teh vsebin. V magistrski raziskavi T. 
Šlajkovec (2016) so učitelji visoko ocenili svojo usposobljenost za poučevanje športa. Kar 22 
od 36 kompetenc so ocenili z oceno 3 ali več. V tej raziskavi je kompetenco usposobljenost za 
uporabo različnih učnih metod in oblik pri različnih vsebinah in na različnih razvojnih ravneh 
pri predmetu šport največ učiteljev (64,8%) ocenilo z oceno 3, kar pomeni, da so za to  
kompetentni. Tudi pri nas so učiteljice navajale različne učne oblike: skupinsko, individualno, 
delo v dvojicah, frontalno, poligon in delo po postajah.  Zato te rezultate lahko primerjamo 
med seboj. Skeptični pa smo glede uporabe individualne oblike dela, kar smo opredelili že 
zgoraj. Iz naših rezultatov je razvidno, da učiteljice premalo uporabljajo IKT pri poučevanju 
ritmike; kar sedem od desetih učiteljic ne uporablja ali redko uporablja IKT. Rezultati T. 
Šlajkovec (2016) pa kažejo drugače. Največ (46,1%) vprašanih učiteljev je odgovorilo, da so 
usposobljeni za poučevanje s pomočjo sodobnih učnih tehnologij.  

5.2 Poznavanje ritmične gimnastike med učitelji  
 
Dve vprašanji v našem intervjuju sta bili namenjeni preverjanju našega drugega 
raziskovalnega vprašanja, ki se nanaša na poznavanje RG med razrednimi učitelji. S tem smo 
želeli preveriti, ali razredni učitelji sploh vedo, kakšen je ta šport in kaj vse sodi zraven. Na 
vprašanje: »Kaj menite, da sploh je ritmična gimnastika?« so intervjuvanke dogovarjale 
zelo na široko. Pomagali smo jim tudi s podvprašanji, da smo jih usmerili (npr. kateri so 
ritmični pripomočki, kdo se ukvarja s tem športom, katere so ritmične vsebine, katere ritmične 
vsebine poučujejo pri športu). Šest od desetih učiteljic meni, da je RG športna panoga, štiri 
menijo, da je ples. Osem učiteljic je izpostavilo, da se pri tem športu uporablja tudi različne 
pripomočke, ena izmed njih pa je natančneje povedala, da lahko vadijo tudi brez pripomočka. 
Ko so opisovale to panogo, so tri izpostavile tudi glasbeno spremljavo, ostale pa tudi 
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gibljivost, ritem, razgibavanje, celostno telesno gibanje, parter in povezavo z gimnastiko. 
Pripomočke pri ritmiki učiteljice dobro poznajo. Kar štiri od desetih so znale našteti vseh pet 
ritmičnih pripomočkov in dve sta našteli štiri. V večini so učiteljice povedale, da se s tem 
športom ukvarjajo predvsem ženske. Kar tri od desetih so tudi omenile, da ta šport trenirajo 
tudi moški.  
 
Nobena ritmična vsebina, ki so jih učiteljice naštevale, da sodijo k ritmiki, ne izstopa. Vsako, 
ki je našteta, so omenile ena do treh učiteljic: skakanje s kolebnico, delo z obročem, 
gimnastične prvine, rokovanje s pripomočki, gimnastične vaje, ples, balet, ritmične prvine, 
razvijanje gibljivosti, razvijanje ravnotežja in moči, preval, premet vstran, skoki in poskoki. V 
nadaljevanju pa so intervjuvane učiteljice naštevale ritmične vsebine, ki jih same poučujejo 
pri športu. Te se v večini ujemajo s prej naštetimi prvinami. Tudi tu se nam zdi presenetljivo, 
da nobena ritmična vsebina, ki jo poučujejo, ne prevladuje, čeprav vse učiteljice poučujejo po 
istem UN. Največkrat so navedeni obrati; omenilo jih je pet učiteljic. Po štiri od desetih 
učiteljic so povedale, da poučujejo preskakovanje kolebnice, delo z obročem in preval. Vse 
ostale ritmične prvine so naštele od ena do treh učiteljic: delo s kolebnico, skoki, seskoki, delo 
s trakom, razovka, lastovka, ples, gimnastika, športne aktivnosti z ritmičnimi pripomočki, 
akrobatika, premet vstran, ravnotežje na klopi,  ravnotežje na nizki gredi, hoja, pokončna 
drža, ritmika, stoja, gimnastične vaje, igre z obroči in prisunski poskok.  
 
Učiteljice so povedale, da: »[…] je ritmična gimnastika športna panoga […], je gibanje ob 
glasbi« in kjer »[…] pogosto uporabljajo različne pripomočke, in sicer kije, obroče, trakove, 
kolebnice, žoge«. Če povzamemo odgovore o tem, kaj sploh je RG, lahko sestavimo povzetek: 
ritmična gimnastika je športna panoga, pri kateri dekleta uporabljajo pripomočke in vadijo ob 
glasbeni spremljavi. Tudi v literaturah najdemo podobne opredelitve. »Ritmična gimnastika je 
panoga, ki razvija vse gibalne sposobnosti. Posebno velja izpostaviti gibljivost,  […] 
koordinacijo telesa v prostoru v povezavi s športnimi pripomočki in glasbo« (Vajngerl in 
Žilavec, 2000, str. 11). »Dobro poznavanje glasbe je za to športno panogo še kako 
pomembno, kajti jasno je, da ritmična gimnastika najbolj med vsemi športnimi panogami 
povezuje tri področja: gibalno, glasbeno in estetsko« (Vajngerl, 2017, str. 15). Ritmična 
gimnastika je ena redkih  tipično ženskih športna panog (Vajngerl in Žilavec, 2000). Ritmika 
je bolj znana kot ženski šport, a se od leta 2002 prireja tudi svetovna prvenstva za moške 
(Rode, 2016). Tako da imajo prav tudi tiste tri učiteljice, ki so povedale, da se: »z njo 
ukvarjajo tako dekleta, kot fantje«.   
 
Vse ritmične prvine, ki so jih učiteljice naštele, da sodijo k ritmiki, so ustrezne. Naj opišemo, 
kako te vsebine vključujemo v vadbe RG. Iz naših trenerskih izkušenj vemo, da se v prvem 
letu vadbe dekleta učijo predvsem balet, kasneje pa pri dekletih, ki vadijo že več let, vadimo 
balet, da s tem razvijajo napetost, nadzor nad telesom in medsebojno usklajenost. Na vseh 
treningih dekleta izvajajo gimnastične vaje, zato da se lahko pripravijo na vadbo. Skozi vse 
vadbe se z dekleti izvaja različne vaje, ki razvijajo ravnotežje, moč in gibljivost. Akrobatika 
(prevali, premet vstran, stoja, most…) kot jo imenujemo na vadbi, z dekleti izvajamo 
poljubno in bolj kot zanimivost. Pri starejših dekletih so te prvine že do dobra osvojene in jih 
izvajajo tudi v sestavah. Na veliko treningih izvajamo za pripravljalni del različne poskoke s 
kolebnico, da se dekletom poviša srčni utrip. V osrednjem delu treninga se z dekleti vadi 
sestave s pripomočki in prvine, ki jih imajo dekleta v sestavi: različna rokovanja s 
pripomočki, različne skoke in poskoke, drže, obrate… Ritmične vsebine, ki so jih 
intervjuvane učiteljice naštevale, da jih poučujejo pri športu smo pregledali in jih primerjali z 
UN (Kovač, idr., 2011). Drugače so vse naštete vsebine ustrezne in tudi vse se uči in izvaja na 
treningih ritmike, a smo bili tu bolj natančni; učene vsebine smo poiskali v UN in jih razdelili 
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po sklopih. Učiteljice so naštele vse skupaj 23 različnih učenih ritmičnih vsebin. Od tega jih 
po UN 12 ne sodi v ritmiko. V gimnastično abecedo/gimnastiko sodijo seskoki, akrobatika 
(preval, premet vstran, stoja), ravnotežje na klopi in nizki gredi. Ples je v UN načrtu svoja 
vsebina. Hoja in pokončna drža sodita med naravne oblike gibanja, športne aktivnosti z 
ritmičnimi pripomočki pa so lahko karkoli, kjer se uporabi pripomočke, ki so tudi namenjeni 
ritmiki. Med naštetimi vsebinami so učiteljice naštele tudi drže, skoke in obrate; te tri vsebine 
sodijo po UN tako v gimnastiko/gimnastično abecedo kot v ritmiko. Intervjuvane učiteljice so 
skupaj naštele vse ritmične prvine  iz UN: delo s kolebnico (6), poskoki (1), skoki (3), obrati 
(5), drže (6), delo z obročem (5), vaje s trakovi (1), kar kaže na srednje poznavanje ritmike po 
UN.  
  
Drugo vprašanje iz intervjuja, ki se nanaša na naše drugo raziskovalno vprašanje, je bilo: »Od 
kod imate izkušnje z RG?« Dve učiteljici zase menita, da imata izkušnje s tega področja, 
šest jih meni, da so srednje izkušene 4in dve, da sploh nimata izkušenj na tem področju. 
Razlogi za izkušnje in neizkušnje so različni. Največ učiteljic-šest od desetih-je povedalo, da 
so izkušnje pridobile od svojih učenk iz razreda, ki obiskujejo ritmični krožek. Štiri so tudi 
omenile, da imajo izkušnje z ritmiko iz fakultete, po trikrat pa so odgovorile, da kdo izmed 
sorodnikov trenira ta šport ali da se ga spomnijo iz televizije. Vsi ostali razlogi za izkušnje so 
bili omenjeni po enkrat do dvakrat: mediji, klubski krožek na šoli, interesna dejavnost na šoli, 
ritmični nastopi na šoli, treniranje znancev, osnovna šola, srednja šola, treniranje jazz baleta, 
treniranje športne gimnastike in ogled predstavitev na šoli. Razlogov, zakaj učiteljice nimajo 
izkušenj z RG, je malo in noben ne izstopa. Omenjale so, da v osnovni šoli in fakulteti niso 
imeli ritmičnih vsebin, da same nikoli niso trenirale tega športa in da tudi bližnji ne trenirajo. 
Ena učiteljica je povedala, da nobena njena učenka ne trenira tega športa.  
 
Osem od desetih vprašanih učiteljic meni, da so srednje izkušene ali izkušene s tem športom, 
največ-kar šest odgovorov-zato, ker njihove učenke trenirajo ritmiko. »Pri nas na šoli dekleta 
obiskujejo ritmiko in občasno odidem na nastop ali si ogledam predstavitev na šoli.« Kar štiri 
učiteljice-kar nas preseneča-so izpostavile, da imajo izkušnje iz televizije oz. medijev. 
Rezultat se nam zdi presenetljiv zato, ker ritmiko na televiziji predvajajo manj kot v prejšnjih 
desetletjih. Največkrat ko gre za svetovna, državna ali evropska prvenstva, ko tekmujejo 
slovenske ritmičarke. »Vse kar o njej vem, sem izvedela preko medijev, saj sem že od nekdaj 
po televiziji rada spremljala tekmovanja v ritmični gimnastiki.« Danes več različnih 
tekmovanj predvajajo in objavljajo preko you-tube kanalov. Zanimivo se nam zdi, da so kar 
štiri vprašane učiteljice izpostavile, da imajo izkušnje z RG iz fakultete.  
 
Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo želeli preveriti, koliko razredni učitelji poznajo 
RG. Iz njihovih odgovorov  so učitelji srednje izkušeni do izkušeni na tem področju. Izkušnje 
so učiteljice pridobile iz različnih področij; največ od svojih učenk, ki ta šport trenirajo.  
Njihove predstave o tem, kaj je RG, ustrezajo tudi razlagam iz literature. Če povzamemo, je 
RG športna panoga, ki povezuje  tri področja: gibalno, glasbeno in estetsko (Vajngerl, 2017). 
Tudi ritmične pripomočke intervjuvane učiteljice dobro poznajo. Naštele so vse ritmične 
pripomočke: kolebnica, obroč, žoga, trak in kiji. Slednji je najmanj poznan med učitelji, saj je 
bil naštet samo štirikrat. Z naštevanjem ritmičnih prvin, za katere so učiteljice menile, da 
spadajo v RG, so zajele zelo širok spekter prvin. Nekatere v osnovi niso prav ritmične (ples, 
balet, preval, premet vstran), a so vse naštete prvine nekako vpletene v treninge ritmične 
gimnastike. Nas pa preseneča, da ni bilo bolj enotnih odgovorov pri tem, katere ritmične 
prvine učiteljice učijo pri športu. Odgovori so bili spet raznoliki in so zajemali vsebine tudi iz 

                                                
4
 Srednje izkušene so učiteljice, ki se ne čutijo niti povsem izkušene, niti povsem neizkušene.  
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drugih sklopov. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je standard, da učenec sonožno 
preskakuje kolebnico in minimalni standard, da učenec preskakuje kolebnico. V drugem 
vzgojno- izobraževalnem obdobju so standardi, da učenec zadrži položaj razovno, skače s 
kolebnico in učenke povežejo različne prvine s trakom ali obročem v krajšo sestavo; 
minimalna standarda pa, da učenec sonožno skače s kolebnico in učenke izvedejo enostavne 
prvine s trakom ali obročem (Kovač, idr., 2011). Glede na navedene standarde in minimalne 
standarde iz UN, ki so povezani z ritmičnimi vsebinami, smo pričakovali več odgovorov s 
takšno vsebino. Da vadijo s kolebnico, je odgovorilo samo šest učiteljic, da delajo z obročem 
samo pet učiteljic, da vadijo s trakom, zgolj ena učiteljica in da učijo razovko, samo tri 
učiteljice. Drugače menimo, da učiteljice dobro poznajo ta šport, ker so tudi z odgovori 
potrdile, da so srednje izkušene do izkušene pri RG. Tako pozitivnih rezultatov nismo 
pričakovali.  

5.3 Podpora šole na področju ritmične gimnastike 
 
Tretji sklop vprašanj je vseboval štiri vprašanja, ki so bila povezana s tem, kako šola, na kateri 
učiteljice poučujejo, podpira  ritmično gimnastiko. Učiteljice smo vprašali, ali menijo, da 
imajo na šoli dovolj ritmičnih pripomočkov za izvajanje ur ritmike. Dve učiteljici sta 
povedali, da imajo na šoli vse ritmične pripomočke, tri so odgovorile, da jih imajo dovolj in 
ena je mnenja, da jih imajo premalo. Pri tem vprašanju smo jih nato  v intervjujih spodbudili, 
da naštejejo te pripomočke in opišejo, ali se jim zdijo primerni oz. neprimerni. Vse učiteljice 
so naštele kolebnice in obroče, kar sta tudi najbolj uporabljena pripomočka pri urah. Šest jih 
je povedalo, da imajo tudi kije, sedem jih je naštelo tudi žoge, tri pa trakove. Ena učiteljica je 
izpostavila tudi blazine. Iz odgovorov smo ugotovili, da so pripomočki bolj primerni (šest 
odgovorov) kot neprimerni. Nekatere učiteljice so še izpostavile posamezne pripomočke in jih 
opisovale kot neprimerne. Po ena intervjuvanka je izpostavila, da so kolebnice stare, 
neuporabne in različnih velikosti. Obročev imajo nekje premalo, niso varni, so slabi in 
polomljeni (po en odgovor). Žoge imajo nekje samo navadne in kijev imajo premalo (po en 
odgovor). Iz odgovorov lahko povzamemo, da imajo na šolah, kjer poučujejo intervjuvane 
učiteljice, dovolj ritmičnih pripomočkov za poučevanje ur ritmike pri športu. Ena učiteljica je 
povedala: »Za tisto, kar potrebujemo pri pouku, je dovolj.«.  Kovač, Čuk, Novak in Vajngerl 
(1994) so zapisali minimalne in optimalne pogoje za izvedbo ur gimnastike z ritmično 
izraznostjo. Za izvedbo ritmike v prvem in drugem triletju je minimalno število kolebnic 15, 
optimalno pa 30, minimalno število obročev in žog 10, optimalno 20, za kije so navedli le 
optimalno število (10). Le pri trakovih se razlikuje število pripomočkov v prvem in drugem 
triletju. V prvem triletju je navedeno samo optimalno število (10), v drugem triletju pa je 
minimalno število 10, optimalno pa 20, zaradi standarda in minimalnega standarda, ki ga 
morajo ob zaključku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja doseči učenke (Kovač, idr., 
2011). Učenci se naučijo preprosto rokovati z ritmičnimi pripomočki: žogo, kolebnico, 
obročem in trakom (Novak, idr., 2008), zato kijev v šoli za vadbo ritmike ne potrebujemo. Za 
žoge lahko izberemo gumijaste žoge, ki niso prelahke. V vsakem primeru je potrebno, da so 
pripomočki varni in primerni za učence. »Kolebnice so že stare in mnoge neuporabne,« je 
povedala ena izmed intervjuvank. Takšne pripomočke je potrebno zavreči oz. popraviti.  
 
Pri naslednjem vprašanju so nam učiteljice povedale, ali so se že kdaj udeležile 
izobraževanja z ritmično vsebino. Devet od desetih učiteljic se še nikoli ni udeležilo 
izobraževanja z ritmično vsebino. Udeležila se ga je zgolj ena učiteljica: »Da, bila sem na 
izobraževanju na fakulteti za šport. To je bilo izobraževanje o športnih aktivnostih v 1. in 2. 
triadi in je vsebovalo tudi prvine ritmike.«. Pet učiteljic si želi udeležiti takšnega 
izobraževanja, ena je odgovorila, da morda, tri učiteljice pa se ga ne bi udeležile. Ena izmed 
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njih je povedala: »[…]  ne čutim potrebe po tem, saj menim, da sem za osnove, ki jih v 1. in 2. 
triadi potrebujem, dovolj kompetentna«. Tudi v magistrski raziskavi T. Šlajkovec (2016) sta 
samo dva vprašana zapisala željo, da bi se udeležila izobraževanja na področju: ritmične 
gimnastike, motivacije, uporaba športnih rekvizitov in orodij, smučanja, pomen športa za 
zdravje, joge. Mogoče učitelji res nimajo potrebe po takem izobraževanju, ker je šolski 
program RG daleč od zahtev tekmovalnega športa. V UN devetletke so v okviru gimnastične 
abecede preproste gibalne naloge, za katere so razredni učitelji že tako kompetentni (Novak, 
idr., 2008).   
 
Naslednje vprašanje je bilo: »Ali imate na šoli krožek RG?« To vprašanje se nam zdi tako 
specifično, da smo odgovore podrobneje pregledali tudi po šolah. Deset intervjuvanih učiteljic 
prihaja namreč iz šestih različnih šol. Osem učiteljic je odgovorilo, da imajo na šoli krožek 
RG, dve pa, da na šoli krožka nimajo. Zanimivo je, da sta dve učiteljici iz iste šole odgovorili 
različno. Preverili smo in ugotovili, da na tej šoli imajo RG. Od šestih šol imajo torej na petih 
šolah krožek RG. Na štirih šolah vodijo RG različni klubi, na eni šoli pa imajo klubsko RG in 
RG kot interesno dejavnost, ki jo vodi učiteljica športa. Interesna dejavnost je na šoli že 5 let 
in več. Za klubske krožke so učiteljice povedale, da so na šolah 5–20 let, da dekleta hodijo na 
tekmovanja in dosegajo različne rezultate, niso pa znale povedati natančno kakšne. Menimo, 
da je RG kot klubski krožek dobro razširjen po šolah.  
 
Na naslednje vprašanje: »Se mogoče spomnite kakšne šolske prireditve, nastopa ali 
zaključka na katerem je bil prisoten tudi nastop ritmičnih skupin?« sta dve učiteljici 
odgovorili negativno. Obe sta kot razlog navedli, da nimajo ritmičnih nastopov, ker na šoli ni 
tega krožka. Za eno od njiju smo že prej zapisali, da se je pri tem podatku zmotila oz. ji ni 
znano, da imajo na njihovi šoli ta krožek. Ostalih osem učiteljic je na naše vprašanje pritrdilo; 
te nastope so potem tudi opisale. Nastopajo največ dekleta, ki ritmiko obiskujejo interesno ali 
kot klubsko dejavnost; ena učiteljica je odgovorila, da so nastopila tudi dekleta iz druge šole, 
ena pa, da: »Na vseh prireditvah in dogodkih, ki jih imamo na šoli, nastopa naša učenka, ki se 
ukvarja z vrhunsko ritmično gimnastiko.«. Ritmične nastope imajo na zaključnih prireditvah 
razredov, prireditvah za starše, otvoritvi nogometnega turnirja, šolskih prireditvah, na vseh 
šolskih dogodkih, pevskem nastopu, med odmori šolskih tekem in novoletnih prireditvah; vse 
po en odgovor. Tri učiteljice pa so izpostavile zaključne prireditve. Na vseh nastopih dekleta 
nastopijo z eno (en odgovor), 1–2 (trije odgovori) ali 2 točkama (en odgovor). »Ena do dve 
točki sta vedno uvrščeni na programski list.«  
 
Učiteljice, ki smo jih vključili v našo raziskavo, imajo na področju RG dobro podporo s strani 
šole. Na petih od šestih šol imajo ritmični klubski krožek, na eni šoli je ritmika celo interesna 
dejavnost. Dekleta, ki obiskujejo ta krožek, nastopajo na različnih šolskih prireditvah 
(novoletne, zaključne, prireditve za starše…). Kar zajema izobraževanja z ritmično vsebino, 
so bili rezultati slabi; samo ena od desetih učiteljic se je do sedaj udeležila izobraževanja, ki je 
vseboval tudi ritmične vsebine. Pri pregledu raziskav (Štemberger, 2003) smo ugotovili, da se 
tudi seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja športne vzgoje ne udeležuje 
kar 79,5% razrednih učiteljev. Želja po udeležbi je sicer malo višja-pet od desetih vprašanih. 
A tudi ti rezultati so primerljivi z raziskavo (Šlajkovec, 2016), kjer sta samo dva od 147 
odgovorila, da si želita izobraževanja na področju ritmične gimnastike, motivacije, uporabe 
športnih rekvizitov in orodij, smučanja, pomena športa za zdravje, joge. V raziskavi 
(Šlajkovec, 2016) je največ vprašanih učiteljev (59%) zadovoljnih z materialnimi pogoji šole. 
V raziskavi V. Štemberger (2003) pa je z materialnimi pogoji šole zadovoljnih 47,4% 
razrednih učiteljev. Z našimi vprašanji sicer nismo prišli do tako natančnih rezultatov, a 
vseeno lahko rečemo, da so primerljivi. Vseh deset učiteljic je povedalo, da imajo na šoli 
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kolebnice in obroče. Za žoge, trakove in kije pa je bilo malo manj odgovorov. V večini so tudi 
povedale, da so pripomočki ohranjeni in varni. 
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6 SKLEP 
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako razredni učitelji ocenjujejo lastno kompetentnost za 
poučevanje RG v prvem in drugem triletju osnovne šole. V raziskavi smo se osredinili tudi na 
to, koliko razredni učitelji poznajo RG in ali jim šole, na katerih poučujejo, nudijo podporo na 
tem področju.  
 
Intervjuvali smo deset učiteljic, ki so v šolskem letu 2018/2019 poučevale od 1. do 5. razreda. 
Intervjuvanke so bile iz šestih različnih osnovnih šol. Postavili smo jim deset odprtih 
vprašanj, ki smo jih sproti dopolnjevali s podvprašanji.  
 
Oblikovali smo tri raziskovalna vprašanja. Na podlagi analize intervjujev smo prišli so 
ugotovitev, s katerimi smo si lahko nanje odgovorili.  
 
Večina učiteljic se čuti kompetentne za poučevanje ritmičnih vsebin v prvem in drugem 
triletju osnovne šole, ker jih ta šport zanima. Največ težav jim povzročata demonstracija in 
ocenjevanje, ker nimajo dovolj izkušenj z ritmiko in tudi ne jasno oblikovanih kriterijev 
ocenjevanja. Dodatna znanja bi želele pridobiti na področju demonstracije, načrtovanja, 
rokovanja s pripomočki, dela z obročem in trakom. Pri urah športa z ritmično vsebino 
učiteljice največ uporabljajo skupinsko in individualno obliko dela. Presenetljivo zelo malo 
uporabljajo frontalno obliko. Novak, idr. (2008) navajajo, da vadbo gimnastične abecede 
(kamor spada tudi ritmična gimnastika) organiziramo v različnih učnih oblikah, predvsem kot 
frontalno delo, delo v skupinah in individualno delo. Iz raziskave smo ugotovili, da učiteljice 
ritmične vsebine vključujejo v vse tri dele ure: pripravljalni, osrednji in zaključni del. 
Učiteljice so povedale, da v pripravljalnem delu izvajajo različne igre z ritmičnimi 
pripomočki in gimnastične z ritmičnimi pripomočki. Raziskava je pokazala, da v osrednjem 
delu učiteljice z učenci izvajajo sestave na glasbo; preskakujejo kolebnico in rokujejo z 
ritmičnimi pripomočki. Učiteljice zelo pogosto pri urah z ritmično vsebino uporabljajo 
ritmične pripomočke, največ kolebnico in obroč. Preseneča nas, da učiteljice zelo malo 
uporabljajo sodobno učno tehnologijo pri RG. Občasno uporabljajo radio.  
Z raziskavo smo ugotovili, da imajo učiteljice pravo predstavo o tem, kaj je RG: športna 
panoga, ples; dekleta uporabljajo pripomočke ali vadijo brez njih, izpostavile pa so tudi 
glasbeno spremljavo, gibljivost, ritem, razgibavanje, celostno telesno gibanje in povezavo z 
gimnastiko. Ti opisi se skladajo s predstavitvijo dejavnosti RG po Novak, idr. (2008): »RG je 
estetski šport. Gibanje telesa, glasba in kompozicija so podrejeni pojmu »lepega«. Umetniški 
vtis se ustvarja s kompozicijo in gibanjem oz. plesom, kjer se ob glasbeni spremljavi 
prepletajo menjave plesnih korakov, položajev, skokov, obratov in drž. Prvine in vaje se 
izvajajo brez pripomočkov ali z njimi: s kolebnico, žogo, kiji, obročem in trakom. RG ima 
mnogo skupnega z gimnastiko, baletom in plesom« (str. 203).  
Z raziskavo smo ugotovili, da učiteljice  pri športu poučujejo vse ritmične prvine iz UN za 
prvo in drugo triletje (Kovač, idr., 2011): delo s kolebnico, trakom in obročem, obrati in drže, 
skoki in poskoki. Pričakovali pa smo večje število odgovorov za posamezno prej našteto 
področje. Po UN so si ritmične prvine v prvem in drugem triletju med seboj zelo podobne in 
zato naj ne bi bil razlik v odgovorih zaradi tega, ker intervjuvane učiteljice poučujejo v 
različnih razredih.  
Z raziskavo smo ugotovili, da so šole na katerih poučujejo intervjuvane učiteljice, dobro 
opremljene z ritmičnimi pripomočki. Na vseh šolah imajo kolebnice in obroče, na večini pa 
tudi ostale pripomočke: žoge, trakove in kije. Števila pripomočkov nismo preverjali; le dve 
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učiteljici sta sami izpostavili, da je število posameznih ritmičnih pripomočkov premalo. K. 
Volaj (2018) je v svoji raziskavi ugotovila, da so kolebnice eden izmed športnih 
pripomočkov, ki so prisotni na vseh šolah, ki so sodelovale v njeni raziskavi. Prav tam pa je 
tudi ugotovila, da aritmetična sredina števila kolebnic in obročev na raziskanih šolah dosega 
priporočeno minimalno število pripomočkov na šolah.  
Le ena učiteljica se je že udeležila izobraževanja, ki je vseboval tudi ritmične vsebine. 
Raziskana udeležba se sklada s splošno neudeležbo seminarjev stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja na področju športne vzgoje. 79,5% vprašanih razrednih učiteljev se jih ne 
udeležuje (Štemberger, 2003). Nekatere učiteljice bi si želele udeležiti seminarja z ritmično 
vsebino. Z raziskav smo ugotovili, da imajo na šolah krožek RG, ki ga vodi klub. Na eni šoli 
imajo tudi interesno dejavnost RG. Na različnih šolskih prireditvah nastopajo dekleta, ki 
trenirajo, z eno do dvema točkama.  
 
Z našo raziskavo smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. Rezultatov raziskave 
ne moremo posplošiti, saj smo v njej zajeli  premajhen vzorec učiteljev.  
Lahko bi jo izboljšali tako, da bi intervjuvankam vnaprej predstavili natančnejši opis ritmičnih 
prvin iz UN. Tako bi se učiteljice lahko boljše opredelile in lažje ocenile svoje kompetence, 
mi pa bi dobili natančnejše odgovore tudi pri ostalih vprašanjih. Nadgradnjo vidimo tudi v 
večjem številu intervjuvancev.  
 
Učiteljicam bi na podlagi naših rezultatov predlagali, da naj ritmične vsebine vključujejo 
predvsem v osrednji del učne ure. Predlagamo, da pri urah RG uporabljajo ritmične 
pripomočke. Učiteljem svetujemo, da pri športu z ritmično vsebino uporabljajo več frontalne 
učne oblike, ker je za učenje novih ritmičnih prvin najbolj primerna. Predlagali bi tudi 
uporabo sodobne učne tehnologije, radio kot obvezni spremljevalec pri RG in you-tube 
posnetke kot pomoč pri demonstraciji. Šolam predlagamo, da učiteljem zagotovijo ritmične 
pripomočke, ki so potrebni tudi po UN (Kovač, idr., 2011): kolebnice, obroči in trakovi. 
Zaželeno je, da imajo vsaj priporočeno minimalno število pripomočkov. Šolam svetujemo, da 
dotrajane ritmične pripomočke nadomestijo z novimi, varnimi in za delo primernimi. 
Izobraževanj, ki bi vključevala tudi ritmične vsebine, ni veliko, zato šolam predlagamo, da se 
povežejo s klubi, ki vodijo RG na njihovih šolah in za učitelje pripravijo izobraževanje. 
Učitelje in šole spodbujamo k temu, da vključujejo ritmični krožek na svoje šole in ritmične 
nastope v šolske prireditve in s tem pripomorejo k zanimivemu in drugačnemu načinu dela na 
njihovih šolah, ker je »ritmična gimnastika neizčrpen vir lepote gibanja« (Vajngerl, 2017, str. 
11).    
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8 PRILOGE  
 
PRILOGA 1: vprašalnik  
 

1. Kaj menite, da sploh je ritmična gimnastika? Prosim, da s svojimi besedami, na 
kratko, opišete. 
 

2. Od kod imate izkušnje z RG?  
 

3. Kako si predstavljate uro športa z vsebino RG? Na kakšen način bi lahko vključili 
vsebine RG v uro športa? 
 

4. Ali se čutite kompetentne za poučevanje ritmičnih vsebin v 1. in 2. triletju pri športu? 
 

5. Katere oblike dela uporabljate pri poučevanju ritmičnih vsebin? 
 

6. Ali uporabljate sodobno učno tehnologijo (video kamera, računalnik, telefon…) pri 
poučevanju ritmičnih vsebin pri športu?  
 

7. Menite, da imate na šoli dovolj (ritmičnih) pripomočkov za izvajanje ur RG? 
 

8. Ste se že kdaj udeležili kakršnegakoli izobraževanja, ki je vseboval tudi RG? Če se ga 
še niste, si ga želite? 
 

9. Imate na vaši šoli krožek RG? 
 

10. Se mogoče spomnite kakšne šolske priredite, nastopa ali zaključka na katerem je bil 
prisoten tudi nastop ritmičnih skupin? 

 
 
PRILOGA 2: Intervjuji 
 
INTERVJU A: 
 

1. Kaj menite, da sploh je ritmična gimnastika? Prosim, da s svojimi besedami, na 
kratko, opišete.  
1Ritmična gimnastika je po mojem mnenju vrsta plesa, pri katerem 2gimnastičarke 
3uporabljajo tudi pripomočke npr. 4obroče ali 5trakove. 6K ritmični gimnastiki sodi 
npr. skakanje s kolebnico in 7delo z obročem. 8V šoli učim preskakovanje kolebnice, 
9delamo pa tudi z obroči.  

 
2. Od kod imate izkušnje z RG?  

10Z ritmično gimnastiko nimam posebnih izkušenj, 11včasih si na televiziji pogledam 
kakšno tekmo.  

 
3. Kako si predstavljate uro športa z vsebino RG? Na kakšen način bi lahko 

vključili vsebine RG v uro športa? 
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12Vsebine ritmične gimnastike bi lahko vključili v uvodni del ure športa. 13Za 
začetek bi se lahko učenci igrali kakšno igro s kolebnico, 14kasneje pa bi lahko s 
kolebnico izvedli tudi gimnastične vaje. Podobno bi lahko izvedli tudi z obročem. 
15Kolebnico in 16obroč bi uporabila,  17ker jih imamo veliko na voljo.  

 
4. Ali se čutite kompetentne za poučevanje ritmičnih vsebin v 1. in 2. triletju pri 

športu? 
18Ne, za poučevanje teh vsebin se sploh ne čutim kompetentne. 19Nimam posebnih 
znanj na nobenem področju, 20ker nas s tem niso seznanili na fakulteti. 21Tako, da bi 
želela pridobiti znanja na vseh področjih.  

 
5. Katere oblike dela uporabljate pri poučevanju ritmičnih vsebin?  

22Skupinsko in 23individualno. 
 

6. Ali uporabljate sodobno učno tehnologijo (video kamera, računalnik, telefon…) 
pri poučevanju ritmičnih vsebin pri športu?  
24Ne, pri pouku športa sploh ne uporabljam sodobne učne tehnologije. 
 

7. Menite, da imate na šoli dovolj (ritmičnih) pripomočkov za izvajanje ur RG?  
25Na šoli nimamo dovolj pripomočkov. 26Imamo le kolebnice 27in obroče, 28sicer 
jih je dovolj za vse, 29ampak so nekateri pripomočki premajhni.  

 
8. Ste se že kdaj udeležili kakršnegakoli izobraževanja, ki je vseboval tudi RG? Če 

se ga še niste, si ga želite? 
30Do sedaj se še nisem udeležila nobenega izobraževanja na to temo, 31ampak si ga v 
prihodnje želim.  

 
9. Imate na vaši šoli krožek RG? 

32Ne, nimamo.  
 

10. Se mogoče spomnite kakšne šolske priredite, nastopa ali zaključka na katerem je 
bil prisoten tudi nastop ritmičnih skupin? 
33Ne, 34ker na naši šoli ni te dejavnosti.  

 
INTERVJU B:  
 

1. Kaj menite, da sploh je ritmična gimnastika? Prosim, da s svojimi besedami, na 
kratko, opišete. 
1Ritmična gimnastika je vrsta športa (gimnastike), s katerim se 2ukvarjajo samo 
dekleta oziroma ženske. 3Dekleta nastopajo ob glasbi, so 4zelo gibljiva in 5pogosto 
uporabljajo različne pripomočke, in sicer 6kije, 7obroče, 8trakove, 9kolebnice, 
10žoge. 
11Pri ritmični gimnastiki se učijo prvine gimnastike in 12ročne spretnosti (delo s 
pripomočki). Vse skupaj pa je zelo povezano z 13občutkom za ritem. 
14Vsebine, ki jih poučujem v šoli pa so preskakovanje kolebnice, 15različni skoki, 
16vaje z obroči, 17trakovi, 18razovka, 19različni obrati. 

 
2. Od kod imate izkušnje z RG?  

 
20Izkušenj z ritmično gimnastiko nimam veliko, saj se ne 21spomnim, da bi se z njo 
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veliko ukvarjali na šoli, 22fakulteti. 23Vse kar o njej vem, sem izvedela preko 
medijev, saj sem že od nekdaj po televiziji rada spremljala tekmovanja v ritmični 
gimnastiki. V otroštvu so me najbolj pritegnili 24pisani dresi z bleščicami in 25prvine 
plesa. Ritmičarke so se mi vedno zdele zelo elegantne, lepe. Z ritmiko pa sem se 
mogoče nekoliko bolj spoznala na zdajšnjem delovnem mestu. 26Odkar delam na OŠ, 
na šoli potekajo treningi športnega kluba za ritmično gimnastiko Bleščica, 27nedavno 
nazaj pa je s svojo interesno dejavnostjo pričela tudi učiteljica športa iz naše šole, ki je 
v preteklosti trenirala ritmično gimnastiko in 28sedaj s točkami iz ritmične gimnastike 
vedno sodeluje na naših razrednih prireditvah. 29Tudi moje učenke obiskujejo 
interesno dejavnost.  

 
 

3. Kako si predstavljate uro športa z vsebino RG? Na kakšen način bi lahko 
vključili vsebine RG v uro športa? 
 
30Najenostavneje je elemente ritmične gimnastike vnesti v pripravljalni del ure 
(ogrevanje), saj na ta način učenci dobro ogrejejo in pripravijo na nadaljevanje pouka. 
31Zlasti so jim blizu 32gimnastične vaje 33z obroči, 34kolebnicami in 35žogami, 
kamor pa lahko hitro vključim tudi elemente ritmične gimnastike.  

 
4. Ali se čutite kompetentne za poučevanje ritmičnih vsebin v 1. in 2. triletju pri 

športu? 
36Rekla bi, da nekje vmes. 37Z ritmično gimnastiko na fakulteti nismo bili tako dobro 
seznanjeni. 38Najbolj kompetentno se počutim pri načrtovanju in 39vodenju ritmičnih 
vsebin, 40težave pa mi povzroča demonstracija in 41ocenjevanje ritmičnih vsebin. 
42Dodatna znanja bi želela pridobiti na področju demonstracije. Ostala področja se 
lahko naučim tudi preko literature, za demonstracijo pa je potrebna praksa.  

 
5. Katere oblike dela uporabljate pri poučevanju ritmičnih vsebin? 

43Frontalna oblika dela, 44poligon, 45delo po postajah. 
 

6. Ali uporabljate sodobno učno tehnologijo (video kamera, računalnik, telefon…) 
pri poučevanju ritmičnih vsebin pri športu?  
46Ne, ne uporabljam.  
 

7. Menite, da imate na šoli dovolj (ritmičnih) pripomočkov za izvajanje ur RG? 
47Na šoli imamo sicer vse ritmične pripomočke, 48a je za vse učence dovolj le 
kolebnic. 49Kolebnice so že stare 50in mnoge neuporabne. 51Žoge imamo navadne, 
ne prav ritmičnih.  

 
8. Ste se že kdaj udeležili kakršnegakoli izobraževanja, ki je vseboval tudi RG? Če 

se ga še niste, si ga želite? 
52Takšnega izobraževanja se še nisem udeležila in 53se ga verjetno tudi ne bi, saj 
54so običajno vsa izobraževanja plačljiva, denarja zanje pa je zelo malo 55in bi rajši 
izbrala kakšen drug seminar, s področja vsebin, ki me bolj zanimajo oz. čutim po 
dodatnem znanju večjo potrebo (npr. učenci s posebnimi potrebami, delo z vedenjsko 
težavnimi učenci, avtizem ...). 

 
9. Imate na vaši šoli krožek RG? 

56Na šoli imamo 57šolski in 58klubski krožek. Ne bi vedela točno koliko časa sta na 
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šoli, 59klubski zagotovo več kot 10 let, 60šolski pa okoli 5 let. 61Vem, da so učenke 
iz kluba že dosegle nekaj uspehov, ampak ne znam navesti kakšnih.  

 
10. Se mogoče spomnite kakšne šolske priredite, nastopa ali zaključka na katerem je 

bil prisoten tudi nastop ritmičnih skupin? 
62Dekleta, ki obiskujejo interesno dejavnost ritmične gimnastike 63se vedno 
predstavijo 64na zaključnih prireditvah posameznih oddelkov. Letos vem, da se bodo s 
svojo točko oziroma točkama 65predstavile tako ritmičarke 1., 66kot tudi ritmičarke 2. 
razreda. Tudi lansko leto je bilo tako. 67Običajno se predstavijo z eno ali dvema 
točkama.  
 

INTERVJU C: 
 

1. Kaj menite, da sploh je ritmična gimnastika? Prosim, da s svojimi besedami, na 
kratko, opišete. 
1Menim, da je ritmična gimnastika športna panoga, 2pri kateri se učenci razgibajo. 3Z 
ritmiko se ukvarjajo samo dekleta. 4Na začetku izvajajo gimnastične vaje nato pa 
5plešejo, pri tem pa lahko 6uporabljajo različne pripomočke:  7obroče, 8kolebnice, 
9trakove, 10žoge. 11K vsebinam ritmične gimnastike v šoli sodijo balet, 12ples in 
13gimnastika. 14Ples in 15gimnastiko v šoli izvajam tudi sama.   
 

2. Od kod imate izkušnje z RG?  
16Z ritmično gimnastiko žal nimam izkušenj. 17Nikoli nisem trenirala, pa 18tudi 
nihče od mojih znancev ali 19sorodnikov se s tem športom ni nikoli ukvarjal. 20 Ko 
sem pred leti poučevala v 1. triadi so na ritmično gimnastiko hodile moje učenke. 

 
3. Kako si predstavljate uro športa z vsebino RG? Na kakšen način bi lahko 

vključili vsebine RG v uro športa? 
21Ritmično gimnastiko lahko v uro športa vključimo v vse dele ure- tako v 
pripravljalni, 22osrednji, 23kot tudi v zaključni del ure. 24Uporabljala bi kolebnice, 
25žoge, 26kije in 27obroče, 28ker imamo te pripomočke v šoli. 29Lahko bi najprej 
izvedli gimnastične vaje s pripomočkom, 30potem pa bi se v osrednjem delu naučili 
eno od vsebin ritmične gimnastike (npr. razovka).  
 
 

4. Ali se čutite kompetentne za poučevanje ritmičnih vsebin v 1. in 2. triletju pri 
športu? 
31Nekaj vmes. Mislim, da bi lahko poučevala ritmične vsebine v 2. triletju, saj del vaj 
izvajamo že sedaj- gimnastika in ples. 32Težav nimam pri ocenjevanju, 33ker že 
imamo izdelane kriterije ocenjevanja. 34Tudi z diferenciacijo nimam težav. 
35Obnoviti bi morala osnovna znanja za vodenje ur ritmične gimnastike, 36želim pa 
se naučiti tudi kaj novega na področju demonstracije.  
 

5. Katere oblike dela uporabljate pri poučevanju ritmičnih vsebin? 
37Uporabljam individualno delo, 38delo v dvojicah in 39skupinsko delo. 
 

6. Ali uporabljate sodobno učno tehnologijo (video kamera, računalnik, telefon…) 
pri poučevanju ritmičnih vsebin pri športu?  
40Pri urah športa redko, 41včasih uporabim radio.  
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7. Menite, da imate na šoli dovolj (ritmičnih) pripomočkov za izvajanje ur RG? 
42Na šoli je kar nekaj pripomočkov s katerimi lahko vadijo vsi učenci: 43kolebnice, 
44obroči 45in kiji. 46Menim, da so za zdaj pripomočki tudi primerni, a so novi 
pripomočki vedno dobrodošli. 

 
8. Ste se že kdaj udeležili kakršnegakoli izobraževanja, ki je vseboval tudi RG? Če 

se ga še niste, si ga želite? 
47Izobraževanja o ritmični gimnastiki se še nisem udeležila. 48Morda bi se ga 
udeležila, saj znanja ni nikoli dovolj. 

 
9. Imate na vaši šoli krožek RG? 

49Da, 50na naši šoli imamo klubski krožek 51sigurno že 10 let. 52Vem, da ga 
obiskujejo predvsem mlajše deklice (1. triada). 53Ni mi znano ali so dekleta dosegla 
kakšne posebne uspehe.  

 
10. Se mogoče spomnite kakšne šolske priredite, nastopa ali zaključka na katerem je 

bil prisoten tudi nastop ritmičnih skupin? 
54Vedno, 55ko so prireditve za starše (na naši šoli), 56nastopajo tudi učenke ki 
trenirajo ritmično gimnastiko. 57Ena ali dve točki sta vedno uvrščeni na programski 
list. 
 

INTERVJU Č: 
 

1. Kaj menite, da sploh je ritmična gimnastika? Prosim, da s svojimi besedami, na 
kratko, opišete. 
1Gibanje ob glasbi. 2Tukaj se uči različnih prvin plesa in 3delo z različnimi 
pripomočki: 4kolebnico, 5trakom, 6kiji, 7obročem ali 8žogo. 9V šoli izvajam različne 
športne aktivnosti s pripomočki ritmične gimnastike (žogami, obroči in kolebnicami). 
10Ritmično gimnastiko vadijo večinoma dekleta, 11lahko pa tudi fantje.  

 
2. Od kod imate izkušnje z RG?  

12Z ritmično gimnastiko imam bolj malo izkušenj. 13Poznam jo, ker nekatera dekleta 
iz razreda obiskujejo to dejavnost.  

 
3. Kako si predstavljate uro športa z vsebino RG? Na kakšen način bi lahko 

vključili vsebine RG v uro športa? 
14Vsebine bi vključila npr. v osrednji del, 15kjer bi se učili novih prvin (npr. skokov) 
16zraven pa bi učenci lahko imeli še pripomočke: kolebnice, 17žoge, 18obroče. 19Te 
tri pripomočke bi uporabila, zato ker so mi blizu.   

 
4. Ali se čutite kompetentne za poučevanje ritmičnih vsebin v 1. in 2. triletju pri 

športu? 
20Da. 21Najbolj se čutim kompetentno pri vodenju ure 22in demonstraciji. 23Vse kar 
je povezano s plesom in glasbo mi gre dobro in to zelo rada delam z učenci. 
24Primanjkljaj pa čutim na področju načrtovanja ur z ritmičnimi vsebinami. 25Sama 
nimam toliko idej za zanimivo načrtovanje ur ritmične gimnastike.  

 
5. Katere oblike dela uporabljate pri poučevanju ritmičnih vsebin?  

26Frontalno, 27individualno in 28delo v paru. 
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6. Ali uporabljate sodobno učno tehnologijo (video kamera, računalnik, telefon…) 
pri poučevanju ritmičnih vsebin pri športu?  
29Da, 30pri poučevanju ritmičnih vsebin uporabljam radio in 31včasih si pogledamo 
kakšen posnetek vaje na youtube kanalu. 

 
7. Menite, da imate na šoli dovolj (ritmičnih) pripomočkov za izvajanje ur RG? 

32Na šoli imamo žoge, 33kije, 34obroče 35in kolebnice, 36vseh je dovolj za vse 
učence, 37so tudi primerni.  

 
8. Ste se že kdaj udeležili kakršnegakoli izobraževanja, ki je vseboval tudi RG? Če 

se ga še niste, si ga želite?  
38Do sedaj se še nisem udeležila nobenega izobraževanja na to temo 39in tudi v planu 
nimam nobene takšne udeležbe.  

 
9. Imate na vaši šoli krožek RG? 

40Že več kot deset let 41je na naši šoli 42klubski krožek ritmične gimnastike. 43Vem, 
da dekleta hodijo na tekmovanja, 44a ne poznam njihovih rezultatov.  
 

10. Se mogoče spomnite kakšne šolske priredite, nastopa ali zaključka na katerem je 
bil prisoten tudi nastop ritmičnih skupin? 
45Spomnim se, da so 46dekleta, ki vadijo ritmično gimnastiko, 47z eno točko 
48nastopala na zaključni prireditvi naše šole. 

 
INTERVJU D: 
 

1. Kaj menite, da sploh je ritmična gimnastika? Prosim, da s svojimi besedami, na 
kratko, opišete. 
1Ritmična gimnastika je šport, ki združuje 2gimnastiko,3 ples in 4glasbo. 5Pri ritmični 
gimnastiki se uči ritmičnih prvin v povezavi s plesom in glasbo ter se 6razvija 
gibljivost, 7ravnotežje in 8moč. 9Z ritmično gimnastiko se ukvarjajo dekleta (ne 
poznam nobenega fanta, ki bi se ukvarjal s tem športom). 10Pri ritmiki se uporabljajo 
pripomočki: 11kolebnice, 12obroči, 13žoge in 14trakovi. 15V šoli pri športu veliko 
uporabljamo omenjene rekvizite. 16Izvajamo tudi razovko, 17lastovko, 18obrate na 
obeh ali 19eni nogi. 

 
2. Od kod imate izkušnje z RG?  

20Z ritmično gimnastiko imam zelo malo izkušenj. 21Zanjo sem slišala od sošolke, ki 
jo je trenirala in od nje tudi pridobila malo več informacij. 22V razredu imam deklico, 
ki je ta šport trenirala, a je ne trenira več.  

 
3. Kako si predstavljate uro športa z vsebino RG? Na kakšen način bi lahko 

vključili vsebine RG v uro športa?  
Ritmično gimnastiko bi npr. lahko vključili v celotno uro. 23V pripravljalnem delu bi 
24učenci izvedli gimnastične vaje in zraven uporabili ritmični pripomoček. 25V 
osrednjem delu bi 26izvajali sestave na glasbo in 27za zaključek bi lahko izvedli 
28kakšno igro z določenimi elementi RG 29in pripomočki (kolebnice, žoge). 30Pri 
izvedeni uri RG bi najlažje uporabili kolebnice in 31žoge, 32ker jih je veliko in bi 
lahko vsi učenci sodelovali. 
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4. Ali se čutite kompetentne za poučevanje ritmičnih vsebin v 1. in 2. triletju pri 
športu? 
33Nekje vmes. 34Z ritmično gimnastiko nisem nikoli imela toliko izkušenj, 35da bi se 
pri demonstraciji počutila povsem kompetentno. 36Drugače menim,da se lahko na 
učno uro dobro pripravim in 37učencem posredujem vsebine ritmike. 38Na področju 
demonstracije in 39idej za načrtovanje  učne ure bi si želela pridobiti še znanja.  

 
5. Katere oblike dela uporabljate pri poučevanju ritmičnih vsebin? 

40Frontalna, 41skupinska.  
 

6. Ali uporabljate sodobno učno tehnologijo (video kamera, računalnik, telefon…) 
pri poučevanju ritmičnih vsebin pri športu?  

 42Pri pouku športa  še nisem uporabljala učne tehnologije, jo bom pa v prihodnje – 
 predvsem pri prikazovanju določenih vzorcev gibanja – npr. vaja na gredi. 

 
7. Menite, da imate na šoli dovolj (ritmičnih) pripomočkov za izvajanje ur RG? 

43Na šoli imamo nekaj pripomočkov za izvajanje teh ur. 44Največ je žog, 45kolebnic 
46in obročev. 47Mislim, da obročev ni dovolj za celoten razred, ostalih pa je dovolj. 
48Pripomočki, ki so na voljo, so primerni 49in varni. 

 
8. Ste se že kdaj udeležili kakršnegakoli izobraževanja, ki je vseboval tudi RG? Če 

se ga še niste, si ga želite?  
50Nikoli se še nisem udeležila nobenega ritmičnega izobraževanja, 51bi pa z veseljem 
pridobila nova znanja s tega področja. 

 
9. Imate na vaši šoli krožek RG? 

52Na naši šoli deluje 53klubski krožek. 54Koliko časa na naši šoli že deluje, ne vem 
in 55niti ne poznam njihovih uspehov. 
 

10. Se mogoče spomnite kakšne šolske priredite, nastopa ali zaključka na katerem je 
bil prisoten tudi nastop ritmičnih skupin? 
56Spomnim se nastopa ritmičark, 57ko so nastopile na otvoritvi nogometnega turnirja 
(ne pod okriljem naše šole). 58Nastopile so dekleta druge šole. 
 

INTERVJU E: 
 

1. Kaj menite, da sploh je ritmična gimnastika? Prosim, da s svojimi besedami, na 
kratko, opišete. 
1Pri ritmični gimnastiki v osnovni šoli, v 2. triadi se poučuje akrobatika (npr. 2preval 
naprej in 3nazaj, 4premet vstran), 5vaje ravnotežja na klopi in 6nizki gredi (7hoja z 
različnimi nalogami, 8obrat sonožno, 9razovka, 10različni skoki in 11seskoki) ter 
12ritmika (13preskakovanje kolebnice, 14vaje z obroči).  

 
2. Od kod imate izkušnje z RG?  

15Izkušnje imam zgolj iz šole (16osnovne, 17srednje in 18fakultete). 19Nikdar nisem 
trenirala tega, 20niti nihče od mojih znancev ne. 21Ritmične gimnastike na splošno ne 
spremljam in 22nihče v mojem razredu ne trenira. 

 
3. Kako si predstavljate uro športa z vsebino RG? Na kakšen način bi lahko 

vključili vsebine RG v uro športa? 
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23Ritmične vsebine 24vključimo najpogosteje v osrednji del, ker so del ciljev, ki jih 
morajo učenci usvojiti.  

 
4. Ali se čutite kompetentne za poučevanje ritmičnih vsebin v 1. in 2. triletju pri 

športu? 
25Sem kompetentna 26na vseh področjih, 27to so osnove in prav je, da jih učitelj 
obvlada,tudi demonstrirati. 

 
5. Katere oblike dela uporabljate pri poučevanju ritmičnih vsebin? 

28Individualna, 29skupinska.  
 

6. Ali uporabljate sodobno učno tehnologijo (video kamera, računalnik, telefon…) 
pri poučevanju ritmičnih vsebin pri športu?  
30Ne. 
 

7. Menite, da imate na šoli dovolj (ritmičnih) pripomočkov za izvajanje ur RG? 
31Za tisto, kar potrebujemo pri pouku je dovolj. 32Pripomočki so brezhibni 33in 
varni, 34nima sicer vsak učenec svojega pripomočka, vendar se ura izvede na tak 
način, da ni moteče in lahko vsak učenec vadi in napreduje. 

 
8. Ste se že kdaj udeležili kakršnegakoli izobraževanja, ki je vseboval tudi RG? Če 

se ga še niste, si ga želite? 
35Takšnega izobraževanje se še nisem udeležila 36in ne čutim potrebe po tem, 37saj 
menim, da sem za osnove, ki jih v 1. in 2. triadi potrebujem, dovolj kompetentna. 
 

9. Imate na vaši šoli krožek RG? 
38Ni tega krožka. 
 

10. Se mogoče spomnite kakšne šolske priredite, nastopa ali zaključka na katerem je 
bil prisoten tudi nastop ritmičnih skupin? 
39Ne. 40Pri nas na šoli nimamo ritmičnih skupin, so pa plesalci in gledališčniki. 
 

 
 
INTERVJU F:  
 

1. Kaj menite, da sploh je ritmična gimnastika? Prosim, da s svojimi besedami, na 
kratko, opišete. 
1Oblika športa pri katerem 2uporabljamo celo telo. 3Pogosta je uporaba različnih 
pripomočkov (4žoge, 5obroči, 6trakovi).  7V šoli izvajamo poskoke s kolebnico, 8vaje 
z obroči in 9preval naprej in 10nazaj.  

 
2. Od kod imate izkušnje z RG?  

11Izkušnje imam 12samo iz faksa. In pa včasih 13grem na nastop gledat mojo 
nečakinjo.  

  
3. Kako si predstavljate uro športa z vsebino RG? Na kakšen način bi lahko 

vključili vsebine RG v uro športa? 
14Lahko bi jo vključila v pripravljalni 15in osrednji del. 16Pri uvodnem delu bi učenci 
izvajali gimnastične vaje s kolebnico. 17Potem pa bi se po metodičnem postopku 
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naučili preskok čez kolebnico. 18Kolebnico bi uporabila, 19ker se da veliko stvari 
delati z njo.  
 

4. Ali se čutite kompetentne za poučevanje ritmičnih vsebin v 1. in 2. triletju pri 
športu? 
20Srednje.  21Največ težav imam pri ocenjevanju teh vsebin, 22ker se mi zdi težko 
presoditi ali bi učenec že moral doseči določeno vsebino ali je še premalo razvit za to 
stvar (npr. preskok kolebnice). 23Zato si želim prav na področju ocenjevanja pridobiti 
nova znanja.  

 
5. Katere oblike dela uporabljate pri poučevanju ritmičnih vsebin? 

24Individualna, 25v paru.  
 

6. Ali uporabljate sodobno učno tehnologijo (video kamera, računalnik, telefon…) 
pri poučevanju ritmičnih vsebin pri športu?  
26Uporabljam 27samo radio.  
 

7. Menite, da imate na šoli dovolj (ritmičnih) pripomočkov za izvajanje ur RG? 
28Imamo kolebnice, 29ki jih je veliko 30in so različnih velikosti. 31Žoge imamo 
32navadne ne prav ritmičnih33. Imamo pa tudi obroče 34in kije. 35Obročev je veliko, 
36a niso varni-37so polomljeni.  

 
8. Ste se že kdaj udeležili kakršnegakoli izobraževanja, ki je vseboval tudi RG? Če 

se ga še niste, si ga želite? 
38Ne, 39si ga želim. 

 
9. Imate na vaši šoli krožek RG? 

40Na šoli imamo 41klubski krožek, 42vem da je na šoli že vsaj 5 let, toliko časa 
kolikor sem tukaj. Na naši šoli je učenka, ki se ukvarja z vrhunsko ritmično 
gimnastiko in dosega zelo visoke rezultate.  
 

10. Se mogoče spomnite kakšne šolske priredite, nastopa ali zaključka na katerem je 
bil prisoten tudi nastop ritmičnih skupin? 
43Na vseh prireditvah in dogodkih, ki jih imamo na šoli, 44nastopa 45naša učenka, ki 
se ukvarja z vrhunsko ritmično gimnastiko. 

 
INTERVJU G: 
 

1. Kaj menite, da sploh je ritmična gimnastika? Prosim, da s svojimi besedami, na 
kratko, opišete. 
1Športno področje, ki 2zajema ples, 3lahko s pripomočki ali 4brez. 5Učijo se osnovnih 
prvin gimnastike (6preval, 7premet vstran), 8skoke, 9pridobivajo na gibljivosti. 10Z 
njo se ukvarjajo tako dekleta kot 11fantje. 12Uporabljajo kolebnice,13 trakove, 
14žoge, 15kije in 16obroče. 17V šoli učim preval, 18premet vstran, 19stojo, 20ples in 
21delo s kolebnico.  

 
2. Od kod imate izkušnje z RG?  

22Sama sem na vrhunskem nivoju trenirala jazz balet, ki vsebuje tudi prvine ritmike. 
23Izkušnje pa imam 24tudi iz fakultete in 25iz srednje šole, ker se je 26moja sošolka 
ukvarjala z vrhunsko ritmiko, 27včasih jo spremljam tudi preko televizije.  
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3. Kako si predstavljate uro športa z vsebino RG? Na kakšen način bi lahko 

vključili vsebine RG v uro športa? 
28Že v pripravljalni del (29igra, 30gimnastične vaje) 31lahko vključimo kakšen 
pripomoček (npr. žogo). 32Potem pa v osrednjem delu 33naučimo otroke različna 
rokovanja s tem pripomočkom.   

 
4. Ali se čutite kompetentne za poučevanje ritmičnih vsebin v 1. in 2. triletju pri 

športu? 
34Da. 35Na vseh področjih se čutim kompetentno, 36ker so mi te vsebine blizu.  
 

5. Katere oblike dela uporabljate pri poučevanju ritmičnih vsebin? 
37Individualno, 38v paru in 39skupinsko.  
 

6. Ali uporabljate sodobno učno tehnologijo (video kamera, računalnik, telefon…) 
pri poučevanju ritmičnih vsebin pri športu?  
40Uporabljam 41radio.  

 
7. Menite, da imate na šoli dovolj (ritmičnih) pripomočkov za izvajanje ur RG? 

42Na šoli imamo vse ritmične pripomočke. 43Kolebnic 44in obročev je dovolj za vse 
učence. 45Vsi pripomočki so dobri.  

 
8. Ste se že kdaj udeležili kakršnegakoli izobraževanja, ki je vseboval tudi RG? Če 

se ga še niste, si ga želite? 
46Da, bila sem na izobraževanju na fakulteti za šport. 47To je bilo izobraževanje o 
športnih aktivnostih v 1. in 2. triadi in je vseboval tudi prvine ritmike.  

 
9. Imate na vaši šoli krožek RG? 

48Na šoli imamo 49šolski in 50klubski krožek. 51Interesna dejavnost je na šoli že vsaj 
10 let. 52Klubski mislim, da že skoraj 20. 53Dekleta, ki trenirajo v klubu so dosegla 
že vidne rezultate.  
 

10. Se mogoče spomnite kakšne šolske priredite, nastopa ali zaključka na katerem je 
bil prisoten tudi nastop ritmičnih skupin? 
54Učenke naše šole, ki vadijo v klubu 55in v šoli, 56nastopajo 57 na različnih naših 
prireditvah. 58Spomnim se spomladanskega pevskega nastopa, 59zaključne prireditve, 
60nastopajo pa tudi med odmori šolskih tekem (npr. rokomet).   

 
INTERVJU H: 
 

1. Kaj menite, da sploh je ritmična gimnastika? Prosim, da s svojimi besedami, na 
kratko, opišete. 
1To je skupek gimnastičnih prvin, ki se 2izvajajo na parterju, 3občasno s pripomočki 
(4kolebnica, 5žoga). 6S tem športom se lahko ukvarjajo tako dekleta 7kot fantje. 8V 
šoli učim delo s kolebnico, 9lastovko, 10pokončno držo, 11hojo na vzponu, 12stojo, 
13premet vstran.  

 
2. Od kod imate izkušnje z RG?  

14Ritmične gimnastike se spomnim iz moje osnovne šole in 15iz faksa. 16V OŠ sem 
sama trenirala športno gimnastiko. 17Danes ritmiko spremljam včasih preko televizije, 
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18trenira jo moja nečakinja in 19dve učenki iz razreda.  
 
 

3. Kako si predstavljate uro športa z vsebino RG? Na kakšen način bi lahko 
vključili vsebine RG v uro športa? 
20V pripravljalnem delu 21bi učenci naredili gimnastične vaje s kolebnico, 22v 
osrednjem delu pa bi npr23. naredila delo po postajah. Nekatere postaje bi bile takšne, 
da jih učenci lahko izvajajo sami (npr. preskakovanje kolebnice), na eni postaji kjer bi 
se učili novo prvino (npr. stojo) pa bi bila jaz zraven za varovanje. 24Kolebnico 25bi 
izbrala zato, ker se da največ narediti z njo.  

 
4. Ali se čutite kompetentne za poučevanje ritmičnih vsebin v 1. in 2. triletju pri 

športu? 
26Da. 27Na vseh področjih se čutim kompetentno. 28Primanjkuje  mi znanja za 
rokovanja s pripomočki in 29delo z obročem 30in trakom.  

 
5. Katere oblike dela uporabljate pri poučevanju ritmičnih vsebin? 

31Skupinsko, 32v paru.  
 

6. Ali uporabljate sodobno učno tehnologijo (video kamera, računalnik, telefon…) 
pri poučevanju ritmičnih vsebin pri športu?  
33Ne, ne uporabljam, ker v dvorani nimamo možnosti projekcije.  
 

7. Menite, da imate na šoli dovolj (ritmičnih) pripomočkov za izvajanje ur RG? 
34Da. Pripomočkov imamo veliko, 35kolebnic 36je zagotovo dovolj za vse učence. 
37Imamo tudi obroče, 38trakove 39in žoge 40ter blazine. 41Vsi pripomočki so 
primerni za delo in niso nevarni.  

 
8. Ste se že kdaj udeležili kakršnegakoli izobraževanja, ki je vseboval tudi RG? Če 

se ga še niste, si ga želite? 
42Ne še, 43bi se ga pa udeležila.  

 
9. Imate na vaši šoli krožek RG? 

44Na šoli imamo 45krožek in 46klubsko izven šolsko dejavnost ritmiko. 47Oba sta na 
šoli že vsaj 10 let. 48Vem, da dekleta, ki vadijo v šolski ritmiki, ne hodijo na 
tekmovanja.  
 

10. Se mogoče spomnite kakšne šolske priredite, nastopa ali zaključka na katerem je 
bil prisoten tudi nastop ritmičnih skupin? 
Da, naša dekleta so se na novoletni prireditvi predstavila z 1-2 točkama.  

 
INTERVJU I: 
 

1. Kaj menite, da sploh je ritmična gimnastika? Prosim, da s svojimi besedami, na 
kratko, opišete. 
1To je šport, kjer se 2kombinira ples in 3gimnastika. 4Uči se prevale, 5skakanje s 
kolebnico, 6premet vstran, 7razvijanje gibljivosti, 8različnih skokov in 9poskokov ter 
10rokovanja z različnimi ritmičnimi pripomočki (11kiji, 12kolebnica, 13obroč, 14žoga 
in 15trak). 16Z ritmiko se ukvarjajo samo dekleta. 17V šoli učim gimnastične vaje, 
18preval naprej in 19nazaj, 20igre z obroči, 21prisunski poskok, 22obrat na eni nogi in 
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23lastovko.  
 

2. Od kod imate izkušnje z RG?  
24Pri nas na šoli dekleta obiskujejo ritmiko in 25občasno odidem na nastop ali 26si 
ogledam predstavitev na šoli. 27Pred leti je trenirala tudi moja hči.  

 
3. Kako si predstavljate uro športa z vsebino RG? Na kakšen način bi lahko 

vključili vsebine RG v uro športa? 
28V pripravljalnem delu bi lahko 29najprej v igro vključila hojo po kolebnicah ali 
preskakovanje kolebnice, ki leži na tleh. 30Potem bi lahko naredili gimnastične vaje s 
kolebnico. 31V osrednjem delu pa bi 32naredila kakšen poligon in vanj vključila 
preskoke, poskoke in teke. 33Pri te uri bi vključila kolebnico, ker se mi zdi, 34da 
učenci lahko zelo dobro razvijajo ročne spretnosti.  

 
4. Ali se čutite kompetentne za poučevanje ritmičnih vsebin v 1. in 2. triletju pri 

športu? 
35Na področju ritmike se ne čutim kompetentno, 36ker se nisem nikoli konkretno 
ukvarjala s tem ali delala teh vsebin. 37Najprej bi si želela pridobiti dodatna znanja pri 
načrtovanju in 38nato bi si želela ogledati demonstracijo in sama preizkusiti pod 
vodstvom mentorice. 

 
5. Katere oblike dela uporabljate pri poučevanju ritmičnih vsebin?  

39Individualno, 40delo v dvojicah in 41skupinsko obliko dela. 
 
 

6. Ali uporabljate sodobno učno tehnologijo (video kamera, računalnik, telefon…) 
pri poučevanju ritmičnih vsebin pri športu?  
42Zgolj CD predvajalnik. 
 

7. Menite, da imate na šoli dovolj (ritmičnih) pripomočkov za izvajanje ur RG?  
43Imamo kije, 44kolebnice, 45obroče 46in žoge. 47Kijev je najmanj in jih ni za 
vsakega učenca. 48Drugače so pripomočki ustrezni, 49obroči bi bili lahko boljši.  

 
8. Ste se že kdaj udeležili kakršnegakoli izobraževanja, ki je vseboval tudi RG? Če 

se ga še niste, si ga želite?  
51Do sedaj se ga še nisem udeležila. 52Da, takšno znanje je vedno dobrodošlo. 

 
9. Imate na vaši šoli krožek RG? 

53Na šoli ritmiko 54vodi klub, 55sigurno že več kot 10 let. 56Vem, da so učenke že 
dosegle dobre rezultate.  

 
10. Se mogoče spomnite kakšne šolske priredite, nastopa ali zaključka na katerem je 

bil prisoten tudi nastop ritmičnih skupin? 
57Spomnim se zaključne prireditve, 58nastopile so 59naše učenke, 60z dvema 
nastopnima točkama.  
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PRILOGA 3: postopek raziskave  
 
NADKATEGORIJA: Poznavanje ritmične gimnastike 
 
OSEBA IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
1A Ritmična gimnastika je po 

mojem mnenju vrsta plesa 
Ples  Ritmična gimnastika 

2A Gimnastičarke Ženske Spol  
3A Uporabljajo tudi pripomočke Uporaba 

pripomočkov 
Ritmična gimnastika  

4A Obroče Obroč Ritmični pripomočki 
5A Trakove Trak Ritmični pripomočki 
6A K ritmični gimnastiki sodi npr. 

skakanje s kolebnico 
Skakanje s kolebnico Ritmične vsebine 

7A Delo z obročem Delo z obročem  Ritmične vsebine 
8A V šoli učim preskakovanje 

kolebnice 
Preskakovanje 
kolebnice 

Učene ritmične 
vsebine  

9A Delamo pa tudi z obroči Delo z obročem Učene ritmične 
vsebine 

1B Ritmična gimnastika je vrsta 
športa 

Športna panoga  Ritmična gimnastika  

2B Ukvarjajo samo dekleta oziroma 
ženske 

Ženske Spol 

3B Dekleta nastopajo ob glasbi Glasbena spremljava Ritmična gimnastika 
4B Zelo gibljiva Gibljivost Ritmična gimnastika 
5B Pogosto uporabljajo različne 

pripomočke 
Uporaba 
pripomočkov 

Ritmična gimnastika 

6B Kije Kiji  Ritmični pripomočki 
7B Obroče Obroč Ritmični pripomočki 
8B Trakove  Trak Ritmični pripomočki 
9B Kolebnice  Kolebnica Ritmični pripomočki 
10B Žoge  Žoga  Ritmični pripomočki 
11B Pri ritmični gimnastiki se učijo 

prvine gimnastike 
Gimnastične prvine Ritmične vsebine  

12B Ročne spretnosti (delo s 
pripomočki) 

Rokovanje s 
pripomočki  

Ritmične vsebine  

13B Občutkom za ritem Ritem  Ritmična gimnastika 
14B Vsebine, ki jih poučujem v šoli 

pa so preskakovanje kolebnice 
Preskakovanje 
kolebnice  

Učene ritmične 
vsebine  

15B Različni skoki  Skoki  Učene ritmične 
vsebine 

16B Vaje z obroči  Delo z obročem Učene ritmične 
vsebine 

17B Trakovi  Delo s trakom  Učene ritmične 
vsebine 

18B Razovka  Razovka  Učene ritmične 
vsebine 

19B Različni obrati  Obrati  Učene ritmične 
vsebine 
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1C Menim, da je ritmična 
gimnastika športna panoga 

Športna panoga Ritmična gimnastika  

2C Pri kateri se učenci razgibajo  Razgibavanje  Ritmična gimnastika  
3C Z ritmiko se ukvarjajo samo 

dekleta  
Ženske  Spol 

4C Na začetku izvajajo gimnastične 
vaje 

Gimnastične vaje  Ritmične vsebine 

5C Plešejo  Ples  Ritmične vsebine  
6C Uporabljajo različne 

pripomočke  
Uporaba 
pripomočkov  

Ritmična gimnastika  

7C Obroče Obroč Ritmični pripomočki 
8C Kolebnice Kolebnica Ritmični pripomočki 
9C Trakove Trak Ritmični pripomočki 
10C Žoge  Žoga  Ritmični pripomočki 
11C K vsebinam ritmične gimnastike 

v šoli sodijo balet  
Balet  Ritmične vsebine  

12C Ples  Ples  Ritmične vsebine 
13C Gimnastika  Gimnastične prvine  Ritmične vsebine 
14C Ples Ples  Učene ritmične 

vsebine 
15C In gimnastiko v šoli izvajam 

tudi sama  
Gimnastika  Učene ritmične 

vsebine 
1Č Gibanje ob glasbi  Glasbena spremljava Ritmična gimnastika  
2Č Tukaj se uči različnih prvin 

plesa 
Ples  Ritmične vsebine  

3Č Delo z različnimi pripomočki  Uporaba 
pripomočkov  

Ritmična gimnastika  

4Č Kolebnico Kolebnica Ritmični pripomočki  
5Č Trakom Trak  Ritmični pripomočki  
6Č Kiji Kiji  Ritmični pripomočki  
7Č Obročem Obroč  Ritmični pripomočki  
8Č Žogo Žoga  Ritmični pripomočki  
9Č V šoli izvajam različne športne 

aktivnosti s pripomočki ritmične 
gimnastike  

Športne aktivnosti z 
ritmičnimi 
pripomočki  

Učene ritmične 
vsebine  

10Č Ritmično gimnastiko vadijo 
večinoma dekleta 

Ženske  Spol  

11Č Lahko pa tudi fantje  Moški  Spol  
1D Ritmična gimnastika je šport Športna panoga Ritmična gimnastika  
2D Združuje gimnastiko Gimnastika  Ritmična gimnastika 
3D Ples  Ples  Ritmična gimnastika 
4D Glasbo  Glasbena spremljava  Ritmična gimnastika 
5D Pri ritmični gimnastiki se uči 

ritmičnih prvin  
Ritmične prvine  Ritmične vsebine  

6D Razvija gibljivost  Razvijanje gibljivosti  Ritmične vsebine 
7D Ravnotežje  Razvijanje ravnotežja  Ritmične vsebine 
8D Moč  Razvijanje moči  Ritmične vsebine 
9D Z ritmično gimnastiko se 

ukvarjajo dekleta 
Ženske  Spol  
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10D Pri ritmični gimnastiki se 
uporabljajo pripomočki 

Uporaba 
pripomočkov  

Ritmična gimnastika  

11D Kolebnice Kolebnica Ritmični pripomočki  
12D Obroči  Obroč Ritmični pripomočki  
13D Žoge  Žoga Ritmični pripomočki  
14D Trakovi  Trak  Ritmični pripomočki  
15D V šoli pri športu veliko 

uporabljamo omenjene rekvizite 
Športne aktivnosti z 
ritmičnimi 
pripomočki  

Učene ritmične 
vsebine 

16D Izvajamo tudi razovko Razovka  Učene ritmične 
vsebine 

17D Lastovko Lastovka Učene ritmične 
vsebine 

18D Obrate na obeh  Obrati Učene ritmične 
vsebine 

19D Eni nogi  Obrati  Učene ritmične 
vsebine 

1E Pri ritmični gimnastiki v 
osnovni šoli, v 2. triadi, se 
poučuje akrobatika 

Akrobatika  Učene ritmične 
vsebine 

2E Preval naprej  Preval  Učene ritmične 
vsebine 

3E In nazaj Preval Učene ritmične 
vsebine 

4E Premet vstran Premet vstran Učene ritmične 
vsebine 

5E Vaje ravnotežja na klopi  Ravnotežje na klopi Učene ritmične 
vsebine 

6E Nizki gredi  Ravnotežje na nizki 
gredi 

Učene ritmične 
vsebine 

7E Hoja z različnimi nalogami  Hoja  Učene ritmične 
vsebine 

8E Obrat sonožno  Obrati  Učene ritmične 
vsebine 

9E Razovka  Razovka Učene ritmične 
vsebine 

10E Različni skoki Skoki  Učene ritmične 
vsebine 

11E Seskoki  Seskoki  Učene ritmične 
vsebine 

12E Ritmika  Ritmika  Učene ritmične 
vsebine 

13E Preskakovanje kolebnice  Preskakovanje 
kolebnice 

Učene ritmične 
vsebine 

14E Vaje z obroči  Delo z obročem  Učene ritmične 
vsebine 

1F Oblika športa Športna panoga  Ritmična gimnastika  
2F Uporabljamo celo telo Celostno gibanje 

telesa  
Ritmična gimnastika  
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3F Pogosta je uporaba različnih 
pripomočkov 

Uporaba 
pripomočkov  

Ritmična gimnastika  

4F Žoge  Žoga  Ritmični pripomočki  
5F Obroči  Obroč Ritmični pripomočki 
6F Trakovi  Trak  Ritmični pripomočki 
7F V šoli izvajamo poskoke s 

kolebnico  
Preskakovanje 
kolebnice   

Učene ritmične 
vsebine  

8F Vaje z obroči  Delo z obročem  Učene ritmične 
vsebine 

9F Preval naprej Preval  Učene ritmične 
vsebine 

10F Nazaj  Preval   Učene ritmične 
vsebine 

1G Športno področje  Športna panoga  Ritmična gimnastika 
2G Zajema ples  Ples  Ritmična gimnastika 
3G Lahko s pripomočki  Uporaba 

pripomočkov 
Ritmična gimnastika 

4G Ali brez Brez pripomočka  Ritmična gimnastika  
5G Učijo se osnovnih prvin 

gimnastike  
Gimnastične prvine  Ritmične vsebine  

6G Preval  Preval  Ritmične vsebine 
7G Premet vstran  Premet vstran  Ritmične vsebine 
8G Skoke  Skoki  Ritmične vsebine 
9G Pridobivanje na gibljivosti  Razvijanje gibljivosti  Ritmične vsebine 
10G Z njo se ukvarjajo tako dekleta  Ženske  Spol  
11G Kot fantje  Moški  Spol  
12G Uporabljajo kolebnice  Kolebnica  Ritmični pripomočki  
13G Trakove  Trak  Ritmični pripomočki 
14G Žoge  Žoga  Ritmični pripomočki 
15G Kije  Kiji  Ritmični pripomočki 
16G Obroče  Obroč  Ritmični pripomočki 
17G V šoli učim preval  Preval  Učene ritmične 

vsebine  
18G Premet vstran  Premet vstran  Učene ritmične 

vsebine 
19G Stojo  Stoja  Učene ritmične 

vsebine 
20G Ples  Ples  Učene ritmične 

vsebine 
21G Delo s kolebnico  Delo s kolebnico  Učene ritmične 

vsebine 
1H To je skupek gimnastičnih prvin Gimnastika  Ritmična gimnastika 
2H Izvajajo na parterju  Parter  Ritmična gimnastika 
3H Občasno s pripomočki  Uporaba 

pripomočkov  
Ritmična gimnastika 

4H Kolebnica  Kolebnica  Ritmični pripomočki  
5H Žoga  Žoga  Ritmični pripomočki 
6H S tem športom se lahko 

ukvarjajo tako dekleta  
Ženske  Spol  
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7H Kot fantje  Moški  Spol  
8H V šoli učim delo s kolebnico  Delo s kolebnico  Učene ritmične 

vsebine  
9H Lastovko  Lastovka  Učene ritmične 

vsebine 
10H Pokončno držo  Pokončna drža Učene ritmične 

vsebine 
11H Hojo na vzponu  Hoja   Učene ritmične 

vsebine 
12H Stojo  Stoja  Učene ritmične 

vsebine 
13H Premet vstran  Premet vstran  Učene ritmične 

vsebine 
1I To je šport Športna panoga   Ritmična gimnastika  
2I Kombinira ples  Ples  Ritmična gimnastika 
3I Gimnastika  Gimnastika  Ritmična gimnastika 
4I Uči se prevale  Preval  Ritmične vsebine  
5I Skakanje s kolebnico  Skakanje s kolebnico  Ritmične vsebine 
6I Premet vstran  Premet vstran  Ritmične vsebine 
7I Razvijanje gibljivosti  Razvijanje gibljivosti  Ritmične vsebine 
8I Različnih skokov  Skoki  Ritmične vsebine 
9I Poskokov  Poskoki  Ritmične vsebine 
10I Rokovanja z različnimi 

ritmičnimi pripomočki  
Rokovanje s 
pripomočki  

Ritmične vsebine 

11I Kiji  Kiji  Ritmični pripomočki  
12I Kolebnica Kolebnica Ritmični pripomočki 
13I Obroč Obroč  Ritmični pripomočki 
14I Žoga  Žoga  Ritmični pripomočki 
15I Trak  Trak  Ritmični pripomočki 
16I Z ritmiko se ukvarjajo samo 

dekleta  
Ženske  Spol  

17I V šoli učim gimnastične vaje  Gimnastične vaje  Učene ritmične 
vsebine  

18I Preval naprej Preval  Učene ritmične 
vsebine 

19I Nazaj Preval  Učene ritmične 
vsebine 

20I Igre z obroči  Igre z obroči  Učene ritmične 
vsebine 

21I Prisunski poskok  Prisunski poskok  Učene ritmične 
vsebine 

22I Obrat na eni nogi  Obrati  Učene ritmične 
vsebine 

23I Lastovko  Lastovka Učene ritmične 
vsebine 

 
NADKATEGORIJA: Izkušnje z ritmično gimnastiko  
 
OSEBA IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
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10A Z ritmično gimnastiko nimam 
posebnih izkušenj  

Neizkušenost  Izkušnje   

11A Včasih si na televiziji pogledam 
kakšno tekmo  

Televizija  Razlog za izkušnje  

20B Izkušenj z ritmično gimnastiko 
nimam veliko  

 Srednje izkušenost Izkušnje  

21B Ne spomnim, da bi se z njo 
veliko ukvarjali na šoli 

Osnovna šola  Razlog za ne 
izkušnje 

22B Fakulteti  Fakulteta  Razlog za ne 
izkušnje  

23B Vse kar o njej vem, sem 
izvedela preko medijev  

Mediji  Razlog za izkušnje  

24B Pisani dresi z bleščicami  Dresi  Razlog za izkušnje 
25B Prvine plesa  Prvine plesa  Razlog za izkušnje 
26B Odkar delam na OŠ, na šoli 

potekajo treningi športnega 
kluba za ritmično gimnastiko 

Klubski krožek na 
šoli 

Razlog za izkušnje 

27B Nedavno nazaj pa je s svojo 
interesno dejavnostjo pričela 
tudi učiteljica športa iz naše šole 

Interesna dejavnost 
na šoli  

Razlog za izkušnje 

28B Sedaj s točkami iz ritmične 
gimnastike vedno sodelujejo na 
naših razrednih prireditvah 

Ritmični nastopi na 
šoli  

Razlog za izkušnje 

29B Tudi moje učenke obiskujejo 
interesno dejavnost 

Učenke obiskujejo 
ritmiko  

Razlog za izkušnje 

16C Z ritmično gimnastiko žal 
nimam izkušenj 

Neizkušenost  Izkušnje  

17C Nikoli nisem trenirala Ne treniranje  Razlog za ne 
izkušnje  

18C Pa tudi nihče od mojih znancev Ne treniranje 
znancev  

Razlog za ne 
izkušnje 

19C Sorodnikov se s tem športom ni 
nikoli ukvarjal 

Ne treniranje 
sorodnikov 

Razlog za 
neizkušenost 

20C Ko sem pred leti poučevala v 1. 
Triletju so na ritmično 
gimnastiko hodile moje učenke  

Učenke obiskujejo 
ritmiko   

Razlog za izkušnje  

12Č Z ritmično gimnastiko imam 
bolj malo izkušenj  

Srednje izkušenost  Izkušnje  

13Č Poznam jo, ker dekleta iz 
razreda obiskujejo to dejavnost 

Učenke obiskujejo 
ritmiko 

Razlog za izkušnje 

20D Z ritmično gimnastiko imam 
zelo malo izkušenj 

Srednje izkušenost  Izkušnje 

21D Zanjo sem slišala od sošolke, ki 
jo je trenirala 

Treniranje znancev Razlog za izkušnje 

22D V razredu imam deklico, ki je ta 
šport trenirala 

Učenke obiskujejo 
ritmiko 

Razlog za izkušenost  

15E Izkušnje imam zgolj iz šole  Izkušenost  Izkušnje  
16E Osnovne  Osnovna šola  Razlog za izkušnje 
17E Srednje  Srednja šola  Razlog za izkušnje 



Aškerc, K. (2019). Kompetence razrednih učiteljev za poučevanje ritmične gimnastike na razredni 
stopnji. Magistrsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

 

48 
 

18E Fakultete  Fakulteta  Razlog za izkušnje 
19E Nikdar nisem trenirala Ne treniranje  Razlog za ne 

izkušnje 
20E Niti nihče v moji bližini ne Ne treniranje 

znancev 
Razlog za ne 
izkušnje 

21E Ritmične gimnastike na splošno 
ne spremljam  

Ne spremljanje  Razlog za ne 
izkušnje 

22E  Nihče v mojem razredu ne 
trenira  

Učenke ne obiskujejo 
ritmike  

Razlog za ne 
izkušnje 

11F Izkušnje imam Srednje izkušenost  Izkušnje  
12F Samo iz faksa  Fakulteta  Razlog za izkušnje  
13F Grem na nastop gledat mojo 

nečakinjo  
Treniranje 
sorodnikov  

Razlog za izkušnje 

22G Sama sem na vrhunskem nivoju 
trenirala jazz balet, ki vsebuje 
tudi prvine ritmike  

Treniranje jazz baleta  Razlog za izkušnje 

23G Izkušnje pa imam Izkušenost  Izkušnje 
24G Tudi iz fakultete Fakulteta  Razlog za izkušnje 
25G Iz srednje šole  Srednja šola  Razlog za izkušnje 
26G Moja sošolka ukvarjala z 

vrhunsko ritmiko 
Treniranje znancev  Razlog za izkušnje 

27G Včasih jo spremljam tudi preko 
televizije  

Televizija  Razlog za izkušnje 

14H Ritmične gimnastike se 
spomnim iz moje snovne šole 

Osnovna šola Razlog za izkušnje 

15H Iz faksa  Fakulteta  Razlog za izkušnje 
16H V OŠ sem sama trenirala 

športno gimnastiko  
Treniranje športne 
gimnastike  

Razlog za izkušnje 

17H Danes ritmiko spremljam včasih 
preko televizije  

Televizija  Razlog za izkušnje 

18H Trenira jo moja nečakinja  Treniranje 
sorodnikov 

Razlog za izkušnje 

19H Dve učenki iz razreda Učenke obiskujejo 
ritmiko  

Razlog za izkušnje 

24I Pri nas na šoli dekleta 
obiskujejo ritmiko  

Učenke trenirajo 
ritmiko 

Razlog za izkušnje 

25I Občasno odidem na nastop Ritmični nastopi na 
šoli  

Razlog za izkušnje 

26I Si ogledam predstavitev na šoli  Ogled predstavitve 
na šoli  

Razlog za izkušnje 

27I Pred leti je trenirala tudi moja 
hči  

Treniranje 
sorodnikov 

Razlog za izkušnje 

 
 
NADKATEGORIJA: Vključitev ritmičnih vsebin pri športu 
 
OSEBA IZJAVA POJEM KATEGORIJA  
12A Vsebine ritmične gimnastike bi 

lahko vključili v uvodni del ure 
Pripravljali del Vključitev  
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športa 
13A Za začetek bi se lahko učenci 

igrali kakšno igro s kolebnico  
Igra s pripomočkom  Pripravljalni del  

14A Kasneje pa bi lahko s kolebnico 
izvedli tudi gimnastične vaje 

Gimnastične vaje s 
pripomočkom 

Pripravljalni del  

15A Kolebnico  Kolebnica  Pripomočki pri uri 
16A In obroč bi uporabila  Obroč  Pripomočki pri uri 
17A Ker jih imamo dovolj na voljo Veliko število 

pripomočkov  
Razlog za uporabo 
pripomočka  

30B Najenostavneje je elemente 
ritmične gimnastike vnesti v 
pripravljalni del ure 

Pripravljalni del  Vključitev  

31B Zlasti so jim blizu Interes učencev  Razlog za uporabo 
pripomočka  

32B Gimnastične vaje  Gimnastične vaje s 
pripomočkom  

Pripravljalni del 

33B Z obroči  Obroč  Pripomočki pri uri  
34B Kolebnicami  Kolebnica  Pripomočki pri uri  
35B Žogami  Žoga  Pripomočki pri uri 
21C Ritmično gimnastiko lahko v 

uro športa vključimo v vse dele 
ure- tako v pripravljalni 

Pripravljalni del  Vključitev  

22C Osrednji  Osrednji del Vključitev  
23C Kot tudi v zaključni del  Zaključni del  Vključitev  
24C Uporabljala bi kolebnice  Kolebnica  Pripomočki pri uri 
25C Žoge  Žoga  Pripomočki pri uri 
26C Kije  Kiji  Pripomočki pri uri 
27C  Obroče  Obroči  Pripomočki pri uri  
28C Ker imamo te pripomočke v šoli  Prisotnost 

pripomočka v šoli  
Razlog za uporabo 
pripomočka  

29C Lahko bi najprej izvedli 
gimnastične vaje s 
pripomočkom 

Gimnastične vaje s 
pripomočkom  

Pripravljalni del 

30C Potem pa bi se v osrednjem delu 
naučili eno od vsebin ritmične 
gimnastike (npr. razovka)  

Učenje novih 
ritmičnih vsebin  

Osrednji del  

14Č Vsebine bi vključila npr. v 
osrednji del  

Osrednji del Vključitev  

15Č Kjer bi se učili novih prvin (npr. 
skokov) 

Učenje novih 
ritmičnih vsebin  

Osrednji del  

16Č Zraven pa bi učenci lahko imeli 
še pripomočke: kolebnice 

Kolebnica  Pripomočki pri uri  

17Č Žoge  Žoga  Pripomočki pri uri 
18Č Obroče  Obroč  Pripomočki pri uri 
19Č Te tri pripomočke bi uporabila, 

ker so mi blizu  
Lastno znanje Razlog za uporabo 

pripomočka  
23D V pripravljalnem delu Pripravljalni del  Vključitev  
24D Učenci izvedli gimnastične vaje 

in zraven uporabili ritmični 
Gimnastične vaje s 
pripomočkom  

Pripravljalni del 
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pripomoček 
25D V osrednjem delu Osrednji del  Vključitev  
26D Izvajali sestave na glasbo  Sestave na glasbo  Osrednji del  
27D Za zaključek  Zaključni del Vključitev 
28D Kakšno igro z določenimi 

elementi RG 
Igra z ritmičnimi 
elementi  

Zaključni del 

29D In pripomočki  Igra z ritmičnimi 
pripomočki  

Zaključni del 

30D Pri izvedeni uri RG bi najlažje 
uporabili kolebnice 

Kolebnica  Pripomočki pri uri  

31D Žoge  Žoga  Pripomočki pri uri 
32D Ker jih je veliko in bi lahko vsi 

učenci sodelovali 
Veliko število 
pripomočkov  

Razlog za uporabo 
pripomočka  

23E Ritmične vsebine  Učenje novih 
ritmičnih vsebin  

Osrednji del 

24E Vključimo najpogosteje v 
osrednji del 

Osrednji del Vključitev  

14F Lahko bi jo vključila v 
pripravljalni del  

Pripravljalni del Vključitev  

15F In osrednji del  Osrednji del Vključitev 
16F Pri uvodnem delu bi učenci 

izvajali gimnastične vaje s 
kolebnico 

Gimnastične vaje s 
pripomočkom  

Pripravljalni del  

17F Potem pa bi se po metodičnem 
postopku naučili preskok čez 
kolebnico 

Preskok čez 
kolebnico  

Osrednji del  

18F Kolebnico bi uporabila Kolebnica Pripomočki pri uri 
19F Ker se da veliko stvari delati z 

njo  
Uporabnost 
pripomočka  

Razlog za uporabo 
pripomočka  

28G Že v pripravljalni del Pripravljalni del Vključitev  
29G Igra  Igra s pripomočkom Pripravljalni del  
30G Gimnastične vaje Gimnastične vaje s 

pripomočkom  
Pripravljalni del 

31G Lahko vključimo kakšen 
pripomoček (npr. žogo) 

Žoga  Pripomočki pri uri  

32G Potem pa v osrednjem delu  Osrednji del Vključitev  
33G Naučimo otroke različna 

rokovanja s tem pripomočkom  
Rokovanja s 
pripomočkom 

Osrednji del  

20H V pripravljalnem delu Pripravljalni del Vključitev  
21H Bi učenci naredili gimnastične 

vaje s kolebnico  
Gimnastične vaje s 
pripomočkom 

Pripravljalni del 

22H V osrednjem delu Osrednji del Vključitev  
23H Naredila delo po postajah  Delo po postajah Osrednji del  
24H Kolebnico  Kolebnica Pripomočki pri uri  
25H Bi izbrala zato, ker se da največ 

narediti z njo  
Uporabnost 
pripomočka 

Razlog za uporabo 
pripomočka  

28I V pripravljalnem delu  Pripravljalni del  Vključitev  
29I Najprej v igro vključila hojo po 

kolebnicah ali preskakovanje 
Igra s pripomočkom  Pripravljalni del  



Aškerc, K. (2019). Kompetence razrednih učiteljev za poučevanje ritmične gimnastike na razredni 
stopnji. Magistrsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

 

51 
 

kolebnice, ki leži na tleh 
30I Potem bi lahko naredili 

gimnastične vaje s kolebnico 
Gimnastične vaje s 
pripomočkom  

Pripravljalni del  

31I V osrednjem delu  Osrednji del  Vključitev   
32I Naredila kakšen poligon in vanj 

vključila preskoke, poskoke in 
teke 

Poligon  Osrednji del  

33I Pri te uri bi vključila kolebnico Kolebnica  Pripomočki pri uri  
34I Da učenci lahko zelo dobro 

razvijajo ročne spretnosti  
Razvijanje ročnih 
spretnosti  

Razlog za uporabo 
pripomočka  

 
NADKATEGORIJA: Kompetentnost učiteljev za poučevanje ritmike v 1. in 2. triletju  
 
OSEBA IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
18A Ne, za poučevanje teh vsebin se 

sploh ne čutim kompetentne 
Ne Kompetentnost  

19A Nimam posebnih znanj na 
nobenem področju 

Vsa področja  Področje 
nekompetentnosti  

20A Ker nas s tem niso seznanili na 
fakulteti. 

Fakulteta  Razlog za 
nekompetentnost  

21A Tako da bi želela pridobiti 
znanja na vseh področjih  

Vsa področja  Želeno dodatno 
znanje  

36B Rekla bi, da nekje vmes Srednje  Kompetentnost  
37B Z ritmično gimnastiko na 

fakulteti nismo bili tako dobro 
seznanjeni 

Fakulteta  Razlog za 
nekompetentnost 

38B Najbolj kompetentno se počutim 
pri načrtovanju 

Načrtovanje  Področje 
kompetentnosti  

39B Vodenju ritmičnih vsebin Vodenje  Področje 
kompetentnosti 

40B Težave pa mi povzroča 
demonstracija 

Demonstracija  Področje 
nekompetentnosti 

41B Ocenjevanje ritmičnih vsebin Ocenjevanje  Področje 
nekompetentnosti 

42B Dodatna znanja bi želela 
pridobiti na področju 
demonstracije 

Demonstracija  Želeno dodatno 
znanje  

31C Nekje vmes Srednje  Kompetentnost  
32C Težav nimam pri ocenjevanju  Ocenjevanje  Področje 

kompetentnosti  
33C Ker že imamo izdelane kriterije 

ocenjevanja  
Izdelani kriteriji 
ocenjevanja  

Razlog za 
kompetentnost  

34C Tudi z diferenciacijo nimam 
težav 

Diferenciacija  Področje 
kompetentnosti  

35C Obnoviti bi morala osnovna 
znanja za vodenje ur ritmične 
gimnastike 

Vodenje  Področje 
nekompetentnosti  

36C Želim pa se naučiti tudi kaj 
novega na področju 

Demonstracija  Želeno dodatno 
znanje  
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demonstracije  
20Č Da Da  Kompetentnost  
21Č Najbolj se čutim kompetentno 

pri vodenju ure 
Vodenje  Področje 

kompetentnosti  
22Č In demonstraciji  Demonstracija  Področje 

kompetentnosti 
23Č Vse kar je povezano s plesom in 

glasbo mi gre dobro in to zelo 
rada delam z učenci 

Lastno zanimanje  Razlog za 
kompetentnost  

24Č Primanjkljaj pa čutim na 
področju načrtovanja ur z 
ritmičnimi vsebinami 

Načrtovanje  Področje 
nekompetentnosti  

25Č Sama nimam toliko idej za 
zanimivo načrtovanje ur 
ritmične gimnastike  

Primanjkljaj idej  Razlog za 
nekompetentnost  

33D Nekje vmes  Srednje  Kompetentnost  
34D Z ritmično gimnastiko nisem 

nikoli imela toliko izkušenj 
Lastna neizkušenost Razlog za 

nekompetentnost  
35D Da bi se pri demonstraciji 

počutila povsem kompetentno 
Demonstracija  Področje 

nekompetentnosti  
36D Drugače menim,da se lahko na 

učno uro dobro pripravim 
Lastno zanimanje  Razlog za 

kompetentnost  
37D Učencem posredujem vsebine 

ritmike 
Posredovanje  Področje 

kompetentnosti  
38D Na področju demonstracije Demonstracija  Želeno dodatno 

znanje 
39D Idej za načrtovanje  učne ure bi 

si želela pridobiti še znanja 
Načrtovanje  Želeno dodatno 

znanje 
25E Sem kompetentna  Da  Kompetentnost 
26E Na vseh področjih  Vsa področja  Področje 

kompetentnosti  
27E To so osnove in prav je, da jih 

učitelj obvlada  
Lastno zanimanje   Razlog za 

kompetentnost  
20F Srednje  Srednje  Kompetentnost  
21F Največ težav imam pri 

ocenjevanju teh vsebin 
Ocenjevanje  Področje 

nekompetentnosti  
22F Ker se mi zdi težko presoditi ali 

bi učenec že moral doseči 
določeno vsebino ali je še 
premalo razvit za to stvar (npr. 
preskok kolebnice) 

Nejasni kriteriji 
ocenjevanja  

Razlog za 
nekompetentnost  

23F Zato si želim prav na področju 
ocenjevanja pridobiti nova 
znanja. 

Ocenjevanje  Želeno dodatno 
znanje  

34G Da Da  Kompetentnost  
35G Na vseh področjih se čutim 

kompetentno  
Vsa področja  Področje 

kompetentnosti  
36G Ker so mi te vsebine blizu  Lastno zanimanje Razlog za 

kompetentnost  
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26H Da Da Kompetentnost  
27H Na vseh področjih se čutim 

kompetentno  
Vsa področja  Področje 

kompetentnosti  
28H Primanjkuje mi znanja za 

rokovanja s pripomočki 
Rokovanja s 
pripomočki 

Želeno dodatno 
znanje  

29H Delo z obročem  Delo z obročem Želeno dodatno 
znanje 

30H In trakom  Delo s trakom  Želeno dodatno 
znanje 

35I Na področju ritmike se ne čutim 
kompetentno 

Ne Kompetentnost  

36I Ker se nisem nikoli konkretno 
ukvarjala s tem ali delala teh 
vsebin 

Lastna neizkušenost  Razlog za 
nekompetentnost  

37I Najprej bi si želela pridobiti 
dodatna znanja pri načrtovanju 

Načrtovanje  Želeno dodatno 
znanje 

38I Nato bi si želela ogledati 
demonstracijo in sama 
preizkusiti pod vodstvom 
mentorice 

Demonstracija  Želeno dodatno 
znanje 

 
NADKATEGORIJA: Oblike dela pri poučevanju ritmike 
 
OSEBA IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
22A Skupinsko  Skupinska  Oblike dela  
23A Individualno  Individualna  Oblike dela  
43B Frontalna oblika  Frontalna  Oblika dela 
44B Poligon  Poligon  Oblika dela 
45B Delo po postajah  Delo po postajah  Oblika dela 
37C  Uporabljam individualno delo Individualna  Oblika dela 
38C Delo v dvojicah  Delo v dvojicah Oblika dela 
39C In skupinsko delo  Skupinska  Oblika dela 
26Č Frontalno  Frontalna  Oblika dela 
27Č Individualno  Individualna  Oblika dela 
28Č Delo v paru Delo v dvojicah  Oblika dela 
40D Frontalna  Frontalna  Oblika dela 
41D Skupinska  Skupinska  Oblika dela 
28E Individualna  Individualna  Oblika dela 
29E Skupinska  Skupinska  Oblika dela 
24F Individualna  Individualna  Oblika dela 
25F V paru  Delo v dvojicah  Oblika dela 
37G Individualno  Individualna  Oblika dela 
38G V paru  Delo v dvojicah  Oblika dela 
39G Skupinsko  Skupinska  Oblika dela 
31H Skupinsko  Skupinska  Oblika dela 
32H V paru  Delo v dvojicah  Oblika dela 
39I Individualno Individualna  Oblika dela 
40I Delo v dvojicah  Delo v dvojicah  Oblika dela 
41I Skupinsko obliko dela Skupinska  Oblika dela 
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NADKATEGORIJA: Uporaba sodobne učne tehnologije pri ritmiki  
 
OSEBA IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
24A Ne, pri pouku športa sploh ne 

uporabljam sodobne učne 
tehnologije 

Neuporaba  Uporabnost  

46B Ne, ne uporabljam  Neuporaba  Uporabnost 
40C Pri urah športa redko Redko  Uporabnost  
41C Včasih uporabim radio  Radio  Uporaba  
29Č Da  Uporaba  Uporabnost  
30Č Pri poučevanju ritmičnih vsebin 

uporabljam radio 
Radio  Uporaba  

31Č Včasih si pogledamo kakšen 
posnetek vaje na youtube kanalu  

Youtube  Uporaba  

42D Pri pouku športa še nisem 
uporabljala učne tehnologije 

Neuporaba  Uporabnost  

30E Ne  Neuporaba  Uporabnost  
26F Uporabljam  Uporaba  Uporabnost  
27F Samo radio  Radio  Uporaba  
40G Uporabljam Uporaba  Uporabnost 
41G Radio  Radio  Uporaba  
33H Ne, ne uporabljam, ker v 

dvorani nimamo možnosti 
projekcije  

Neuporaba  Uporabnost  

42I  Zgolj CD predvajalnik  Radio  Uporaba  
 
NADKATEGORIJA: Ritmični pripomočki na šoli 
 
OSEBA IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
25A Na šoli nimamo dovolj 

pripomočkov 
Premalo število Pripomočki na šoli  

26A Imamo le kolebnice Kolebnice  Pripomočki na šoli 
27A In obroče  Obroči  Pripomočki na šoli 
28A Sicer jih je dovolj za vse Primerno število  Primernost 

pripomočkov 
29A Ampak so nekateri pripomočki 

premajhni  
Premajhni  Neprimernost 

pripomočkov   
47B Na šoli imamo sicer vse 

ritmične pripomočke  
Vsi  Pripomočki na šoli  

48B A je za vse učence dovolj le 
kolebnic  

Primerno število Kolebnice  

49B Kolebnice so že stare  Stare  Kolebnice  
50B In mnoge neuporabne  Mnoge neuporabne  Kolebnice  
51B Žoge imamo navadne, ne prav 

ritmičnih  
Navadne  Žoge  

42C Na šoli je kar nekaj 
pripomočkov s katerimi lahko 
vadijo vsi učenci 

Primerno število  Primernost 
pripomočkov  
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43C Kolebnice  Kolebnice  Pripomočki na šoli  
44C Obroči  Obroči  Pripomočki na šoli  
45C In kiji  Kiji  Pripomočki na šoli  
46C Menim, da so za zdaj 

pripomočki tudi primerni  
Primerni  Primernost 

pripomočkov  
32Č Na šoli imamo žoge Žoge  Pripomočki na šoli 
33Č Kije  Kiji  Pripomočki na šoli 
34Č Obroče Obroči  Pripomočki na šoli 
35Č In kolebnice  Kolebnice  Pripomočki na šoli 
36Č Vseh je dovolj za vse učence  Primerno število  Primernost 

pripomočkov  
37Č So tudi primerni  Primerni  Primernost 

pripomočkov  
43D Na šoli imamo nekaj 

pripomočkov za izvajanje teh ur 
Dovolj  Pripomočki na šoli  

44D Največ je žog  Žoge  Pripomočki na šoli  
45D Kolebnic  Kolebnice Pripomočki na šoli 
46D In obročev  Obroči  Pripomočki na šoli 
47D Mislim, da obročev ni dovolj za 

celoten razred  
Premalo število  Obroči  

48D Pripomočki, ki so na voljo so 
primerni 

Primerni  Primernost 
pripomočkov 

49D In varni  Varni  Primernost 
pripomočkov  

31E Za tisto kar potrebujemo pri 
pouku je dovolj 

Dovolj  Pripomočki na šoli  

32E Pripomočki so brezhibni Brezhibni  Primernost 
pripomočkov  

33E In varni  Varni  Primernost 
pripomočkov  

34E Nima sicer vsak učenec svojega 
pripomočka  

Premalo število  Neprimernost 
pripomočkov   

28F Imamo kolebnice Kolebnice  Pripomočki na šoli  
29F Ki jih je veliko Primerno število  Kolebnice  
30F In so različnih velikosti  Različnie velikosti  Kolebnice  
31F Žoge imamo  Žoge  Pripomočki na šoli 
32F Navadne, ne prav ritmičnih Navadne  Žoge  
33F Imamo pa tudi obroče  Obroči  Pripomočki na šoli 
34F In kije  Kiji  Pripomočki na šoli 
35F Obročev je veliko  Primerno število  Obroči  
36F A niso varni  Niso varni  Obroči  
37F So polomljeni  Polomljeni  Obroči  
42G Na šoli imamo vse ritmične 

pripomočke  
Vsi Pripomočki na šoli  

43G Kolebnic  Primerno število  Kolebnice  
44G In obročev je dovolj za vse 

učence  
Primerno število  Obroči  

45G Vsi pripomočki so dobri  Primerni  Primernost 
pripomočkov  
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34H Da. Pripomočkov imamo veliko  Dovolj  Pripomočki na šoli  
35H Kolebnic  Kolebnice  Pripomočki na šoli 
36H Je zagotovo dovolj za vse 

učence 
Primerno število  Kolebnice  

37H Imamo tudi obroče  Obroči  Pripomočki na šoli 
38H Trakove  Trakovi  Pripomočki na šoli 
39H In žoge  Žoge  Pripomočki na šoli 
40H Ter blazine  Blazine  Pripomočki na šoli 
41H Vsi pripomočki so primerni za 

delo  
Primerni  Primernost 

pripomočkov  
43I Imamo kije  Kiji  Pripomočki na šoli 
44I Kolebnice  Kolebnice  Pripomočki na šoli 
45I Obroče  Obroči  Pripomočki na šoli 
46I In žoge  Žoge  Pripomočki na šoli 
47I Kijev je najmanj in jih ni za 

vsakega učenca  
Premalo število  Kiji  

48I Drugače so pripomočki ustrezni  Primerni  Primernost  
49I Obroči bi bili lahko boljši  Slabi  Obroči  
 
NADKATEGORIJA: Udeležba izobraževanj z ritmično vsebino 
 

OSEBA IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
30A Do sedaj se še nisem udeležila 

nobenega izobraževanja na to 
temo 

Neudeležba  Udeleženost  

31A Ampak si ga v prihodnje želim Da  Želja po udeležbi  
52B Takšnega izobraževanja se še 

nisem udeležila  
Neudeležba  Udeleženost  

53B Se ga verjetno tudi ne bi Ne  Želja po udeležbi  
54B So običajno vsa izobraževanja 

plačljiva, denarja zanje pa je 
zelo malo 

Denar  Razlog za 
neudeležbo  

55B In bi rajši izbrala kakšen drug 
seminar, s področja vsebin, ki 
me bolj zanimajo 

Lastno nezanimanje  Razlog za 
neudeležbo  

47C Izobraževanja o ritmični 
gimnastiki se še nisem udeležila  

Neudeležba  Udeleženost  

48C Morda bi se ga udeležila, saj 
znanja ni nikoli dovolj  

Morda  Želja po udeležbi  

38Č Do sedaj se še nisem udeležila 
nobenega izobraževanja na to 
temo   

Neudeležba  Udeleženost  

39Č Tudi v planu nimam nobene 
takšne udeležbe  

Ne  Želja po udeležbi  

50D Nikoli se še nisem udeležila 
nobenega ritmičnega 
izobraževanja 

Neudeležba  Udeleženost  

51D Bi pa z veseljem pridobila nova 
znanja s tega področja  

Da  Želja po udeležbi  
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35E Takšnega izobraževanja se še 
nisem udeležila 

Neudeležba  Udeleženost  

36E In ne čutim potrebe po tem Ne  Želja po udeležbi  
37E Saj menim, da sem za osnove, ki 

jih v 1. in 2. triadi potrebujem, 
dovolj kompetentna  

Dovolj znanja  Razlog za 
neudeležbo  

38F Ne  Neudeležba  Udeleženost  
39F Si ga želim  Da  Želja po udeležbi  
46G Da, bila sem na izobraževanju 

na fakulteti za šport 
Udeležba  Udeleženost  

47G To je bilo izobraževanje o 
športnih aktivnostih v 1. in 2. 
triadi in je vseboval tudi prvine 
ritmike  

Izobraževanje o 
športnih aktivnostih  

Udeležba  

42H Ne še Neudeležba  Udeleženost  
43H Bi se ga pa udeležila  Da  Želja po udeležbi  
51I Do sedaj se ga še nisem 

udeležila 
Neudeležba  Udeleženost  

52I Da, takšno znanje je vedno 
dobrodošlo  

Da  Želja po udeležbi  

 
NADKATEGORIJA: Ritmični krožek na šoli 
 

OSEBA IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
32A Ne, nimamo  Ne Ritmika na šoli  
56B Na šoli imamo Da  Ritmika na šoli  
57B Šolski  Interesna dejavnost  Vrsta krožka  
58B In klubski krožek  Klubski krožek  Vrsta krožka  
59B Klubski zagotovo več kot 10 let 10+ let Klubski krožek 
60B Šolski pa okoli 5 let  5 let  Interesna dejavnost  
61B Vem, da so učenke iz kluba 

dosegle že nekaj uspehov  
Uspehi deklet  Klubski krožek  

49C Da Da  Ritmika na šoli  
50C Na naši šoli imamo klubski 

krožek 
Klubski krožek  Vrsta krožka  

51C Sigurno že 10 let 10+ let Klubski krožek  
52C Vem, da ga obiskujejo 

predvsem mlajše deklice (1. 
triada)  

Obisk mlajših učenk Klubski krožek  

53C Ni mi pa znano ali so dekleta 
dosegla kakšne posebne uspehe  

Ne poznam uspehov  Klubski krožek  

40Č Že več kot deset let 10+ let Klubski krožek  
41Č Je na naši šoli  Da  Ritmika na šoli  
42Č Klubski krožek ritmične 

gimnastike  
Klubski krožek  Vrsta krožka  

43Č Vem, da dekleta hodijo na 
tekmovanja 

Obisk tekmovanj  Klubski krožek 

44Č A ne poznam njihovih uspehov  Ne poznam uspehov  Klubski krožek  
52D Na naši šoli deluje  Da  Ritmika na šoli  
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53D Klubski krožek Klubski krožek  Vrsta krožka  
54D Koliko časa na naši šoli že 

deluje, ne vem 
Ne vem koliko časa  Klubski krožek  

55D Niti ne poznam njihovih 
rezultatov  

Ne poznam uspehov  Klubski krožek  

38E Ni tega krožka Ne  Ritmika na šoli  
40F Na šoli imamo Da  Ritmika na šoli  
41F Klubski krožek Klubski krožek Vrsta krožka  
42F Vem, da je na šoli že vsaj 5 let 5 let  Klubski krožek  
48G Na šoli imamo Da  Ritmika na šoli  
49G Šolski Interesna dejavnost Vrsta krožka 
50G In klubski krožek Klubski krožek Vrsta krožka  
51G Interesna dejavnost je na šoli 

vsaj 10 let 
10+ let Interesna dejavnost 

52G Klubski mislim, da že skoraj 20 Skoraj 20 let  Klubski krožek 
53G Dekleta, ki trenirajo v klubu, so 

dosegla že vidne rezultate 
Uspehi deklet  Klubski krožek  

44H Na šoli imamo Da  Ritmika na šoli  
45H Krožek  Interesna dejavnost  Vrsta krožka 
46H In klubsko izven šolsko 

dejavnost ritmiko  
Klubski krožek Vrsta krožka  

47H Oba sta na šoli že vsaj 10 let 10+ let Klubski 
krožek/interesna 
dejavnost  

48H Vem, da dekleta, ki vadijo v 
šolski ritmiki, ne hodijo na 
tekmovanja  

Ne hodijo na 
tekmovanja 

Interesna dejavnost  

53I Na šoli ritmiko Da  Ritmika na šoli 
54I Vodi klub Klubski krožek Vrsta krožka 
55I Sigurno že več kot 10 let 10+ let Klubski krožek 
56I Vem, da so učenke že dosegle 

dobre rezultate  
Uspehi deklet  Klubski krožek  

 
NADKATEGORIJA: Prisotnost ritmičnih nastopov na šoli   
 

OSEBA IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
33A Ne Ne  Ritmični nastop 
34A Ker na naši šoli ni te dejavnosti  Na šoli ni te 

dejavnosti  
Razlog za odsotnost 
nastopov  

62B Dekleta, ki obiskujejo interesno 
dejavnost ritmično gimnastiko  

Dekleta, ki 
obiskujejo interesno 
dejavnost ritmiko 

Nastopajoči   

63B Se vedno predstavijo  Da  Ritmični nastop  
64B Na zaključnih prireditvah 

posameznih oddelkov  
Zaključna prireditev 
razreda  

Prisotnost nastopa 

65B Predstavile tako ritmičarke 1.  Ritmičarke 1. 
razredov  

Nastopajoči  

66B Kot tudi ritmičarke 2. razreda  Ritmičarke 2. 
razredov  

Nastopajoči 
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67B Običajno se predstavijo z eno ali 
dvema točkama  

1–2 točki   Število nastopov  

54C Vedno  Da  Ritmični nastop 
55C Ko so prireditve za starše  Prireditev za starše  Prisotnost nastopa  
56C Nastopajo tudi učenke, ki 

trenirajo ritmično gimnastiko  
Dekleta, ki 
obiskujejo klubski 
krožek 

Nastopajoči 

57C Ena ali dve točki sta vedno 
uvrščeni na programski listi  

1–2 točki  Število nastopov  

45Č Spomnim se, da so  Da  Ritmični nastop  
46Č Dekleta, ki vadijo ritmično 

gimnastiko 
Dekleta, ki 
obiskujejo klubski 
krožek 

Nastopajoči 

47Č Z eno točko  1  Število nastopov 
48Č Nastopala na zaključni prireditvi 

naše šole  
Zaključna prireditev Prisotnost nastopa  

56D Spomnim se nastopa ritmičark Da  Ritmični nastop 
57D Ko so nastopile na otvoritvi 

nogometnega turnirja 
Otvoritev 
nogometnega turnirja 

Prisotnost nastopa   

58D Nastopile so dekleta druge šole  Dekleta druge šole  Nastopajoči 
39E Ne Ne Ritmični nastop  
40E Pri nas na šoli nimamo ritmičnih 

skupin 
Na šoli ni te 
dejavnosti  

Razlog za odsotnost 
nastopov  

43F Na vseh prireditvah in 
dogodkih, ki jih imamo na šoli  

Vsi šolski dogodki Prisotnost nastopa 

44F Nastopa  Da  Ritmični nastopi  
45F Naša učenka, ki se ukvarja z 

vrhunsko ritmično gimnastiko  
Vrhunska ritmičarka 
iz šole  

Nastopajoči 

54G Učenke naše šole, ki trenirajo v 
klubu 

Dekleta, ki 
obiskujejo klubski 
krožek  

Nastopajoči 

55G In v šoli  Dekleta, ki 
obiskujejo interesno 
dejavnost ritmiko 

Nastopajoči 

56G Nastopajo  Da  Ritmični nastop  
57G Na različnih naših prireditvah Šolska prireditev Prisotnost nastopa  
58G Spomnim se spomladanskega 

pevskega nastopa 
Pevski nastop  Prisotnost nastopa 

59G Zaključne prireditve Zaključna prireditev  Prisotnost nastopa 
60G Nastopajo pa tudi med odmori 

šolskih tekem 
Odmori šolskih 
tekem 

Prisotnost nastopa 

49H Da  Da  Ritmični nastop 
50H Naša dekleta  Dekleta, ki 

obiskujejo interesno 
dejavnost ritmiko 

Nastopajoči 

51H So se na novoletni prireditvi  Novoletna prireditev  Prisotnost nastopa 
52H Predstavila z 1–2 točkama 1–2 točki  Število nastopov  
57I Spomnim se zaključne 

prireditve 
Zaključna prireditev Prisotnost nastopa 
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58I Nastopile  so Da  Ritmični nastop 
59I Naše učenke Dekleta, ki 

obiskujejo klubski 
krožek  

Nastopajoči 

60I Z dvema nastopnima točkama  2 točki  Število nastopov  
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PRILOGA 4: osno kodiranje 
 
Poznavanje ritmične gimnastike  
 

- Ritmična gimnastika 
o Ples (1A, 3D, 2G, 2I) 
o Uporaba pripomočkov (3A, 

5B, 6C, 3Č, 10D, 3F, 3G, 3H) 
o Brez pripomočka (4G)  
o Športna panoga (1B, 1C, 1D, 

1F, 1G, 1I)  
o Glasbena spremljava (3B, 1Č, 

4D) 
o Gibljivost (4B) 
o Ritem (13B)  
o Razgibavanje (2C) 
o Gimnastika (2D, 1H, 3I) 
o Celostno gibanje telesa (2F) 
o Parter (2H) 

- Ritmični pripomočki  
o Obroč (4A, 7B, 7C, 7Č, 12D, 

5F, 16G, 13I) 
o Trak (5A, 8B, 9C, 5Č, 14D, 

6F, 13G, 15I) 
o Kiji (6B, 6Č, 15G, 11I) 
o Žoga (10B, 10C, 8Č, 13D, 4F, 

14G, 5H, 14I) 
o Kolebnica (9B, 8C, 4Č, 11D, 

12G, 4H, 12I)  
- Spol  

o Ženske (2A, 2B, 3C, 10Č, 9D, 
10G, 6H, 16I) 

o Moški (11Č, 11G, 7H) 
- Ritmične vsebine 

o Skakanje s kolebnico (6A, 5I) 
o Delo z obročem (7A) 
o Gimnastične prvine (11B, 13C, 

5G)  
o Rokovanje s pripomočki (12B, 

10I) 
o Gimnastične vaje (4C) 
o Ples (5C, 12C, 2Č) 
o Balet (11C) 
o Ritmične prvine (5D)  
o Razvijanje gibljivosti (6D, 9G, 

7I)  
o Razvijanje ravnotežja (7D)  
o Razvijanje moči (8D) 

o Preval (6G, 4I)  
o Premet vstran (7G, 6I) 
o Skoki (8G, 8I) 
o Poskoki (9I) 

- Učene ritmične vsebine  
o Preskakovanje kolebnice (8A, 

14B, 13E, 7F) 
o Delo z obročem (9A, 16B, 

14E, 8F) 
o Delo s kolebnico (21G, 8H)  
o Skoki (15B, 10E) 
o Seskoki (11E)  
o Delo s trakom (17B)  
o Razovka (18B, 16D, 9E) 
o Lastovka (17D, 9H, 23I) 
o Obrati (19B, 18D, 19D, 8E, 

22I)  
o Ples (14C, 20G) 
o Gimnastika (15C)  
o Športne aktivnosti z ritmičnimi 

pripomočki (9Č, 15D)  
o Akrobatika (1E) 
o Preval (2E, 3E, 9F, 10F, 17G, 

18I, 19I) 
o Premet vstran (4E, 18G, 13H) 
o Ravnotežje na klopi (5E)  
o Ravnotežje na nizki gredi (6E)  
o Hoja (7E, 11H) 
o Pokončna drža (10H) 
o Ritmika (12E)  
o Stoja (19G, 12H) 
o Gimnastične vaje (17I) 
o Igre z obroči (20I) 
o Prisunski poskok (21I) 
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Izkušnje z ritmično gimnastiko  
 

- Izkušnje  
o Neizkušenost (10A, 16C)  
o Srednje izkušenost (20B, 12Č, 

20D, 11F) 
o Izkušenost (15E, 23G)   

- Razlog za izkušenost  
o Televizija (11A, 27G, 17H) 
o Mediji (23B) 
o Dresi (24B) 
o Prvine plesa (25B)   
o Klubski krožek na šoli (26B)  
o Interesna dejavnost na šoli 

(27B) 
o Ritmični nastopi na šoli (28B, 

25I)  
o Učenke obiskujejo ritmiko 

(29B, 20C, 13Č, 22D, 19H, 
24I)  

o Treniranje znancev (21D, 26G)  
o Treniranje sorodnikov (13F, 

18H, 27I) 
o Osnovna šola (16E, 14H) 
o Srednja šola (17E, 25G) 
o Fakulteta (18E, 12F, 24G, 

15H) 
o Treniranje jazz baleta (22G) 
o Treniranje športne gimnastike 

(16H) 
o Ogled predstavitve na šoli 

(26I)  
 

- Razlog za neizkušenost  
o Osnovna šola (21B) 
o Fakulteta (22B) 
o Ne treniranje (17C, 19E) 
o Ne treniranje znancev (18C, 

20E) 
o Ne treniranje sorodnikov 

(19C) 
o Ne spremljanje (21E) 
o Učenke ne obiskujejo (22E)  

 
 
 
 
 
 

Vključitev ritmičnih vsebin pri športu 
 

- Vključitev  
o Pripravljalni del (12A, 30B, 

21C, 23D, 14F, 28G, 20H, 
28I) 

o Osrednji del (22C, 14Č, 25D, 
24E,  15F, 32G, 22H, 31I) 

o Zaključni del (23C, 27D) 
- Pripravljalni del 

o Igra s pripomočkom (13A, 
29G, 29I) 

o Gimnastične vaje s 
pripomočkom (14A, 32B, 
29C, 24D, 16F, 30G, 21H, 
30I) 

- Osrednji del 
o Učenje novih ritmičnih vsebin 

(30C, 15Č,23E) 
o Sestave na glasbo (26D) 
o Preskok čez kolebnico (17F) 
o Rokovanja s pripomočkom 

(33G) 
o Delo po postajah (23H) 
o Poligon (32I)  

- Zaključni del 
o Igra z ritmičnimi elementi 

(28D) 
o Igra z ritmičnimi pripomočki 

(29D) 
- Pripomočki pri uri 

o Kolebnica (15A, 34B, 24C, 
16Č, 30D, 18F, 24H, 33I) 

o Obroč (16A, 33B, 27C, 18Č, 
31G) 

o Žoga (35B, 25C, 17Č, 31D) 
o Kiji (26C) 

- Razlog za uporabo pripomočka  
o Veliko število pripomočkov 

(17A, 32D) 
o Interes učencev (31B) 
o Prisotnost pripomočka v šoli 

(28C) 
o Lastno znanje (19Č) 
o Uporabnost pripomočka (19F, 

25H) 
o Razvijanje ročnih spretnosti 

(34I)  
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Kompetentnost učiteljev za poučevanje 
ritmike v 1. in 2. triletju  
 

- Kompetentnost  
o Ne (18A, 35I) 
o Srednje (36B, 31C, 33D, 20F) 
o Da (20Č, 25E, 34G, 26H)  

- Področja kompetentnosti  
o Načrtovanje (38B) 
o Vodenje (39B, 21Č) 
o Ocenjevanje (32C) 
o Diferenciacija (34C) 
o Demonstracija (22Č) 
o Posredovanje (37D) 
o Vsa področja (26E, 35G, 27H) 

- Področja nekompetentnosti  
o Vsa področja (19A) 
o Demonstracija  (40B, 35D) 
o Ocenjevanje (41B, 21F) 
o Vodenje (35C) 
o Načrtovanje (24Č)  

- Razlog za kompetentnost  
o Izdelani kriteriji ocenjevanja 

(33C) 
o Lastno zanimanje (23Č, 36D, 

27E, 36G)  
- Razlog za nekompetentnost  

o Fakulteta (20A, 37B) 
o Primanjkljaj idej (25Č)  
o Lastna neizkušenost (34D,36I)  
o Nejasni kriteriji ocenjevanja 

(22F) 
- Želeno dodatno znanje 

o Vsa področja (21A) 
o Demonstracija (42B, 36C, 

38D, 38I) 
o Načrtovanje (39D, 37I) 
o Ocenjevanje (23F) 
o Rokovanja s pripomočki (28H) 
o Delo z obročem (29H) 
o Delo s trakom (30H) 

 
Oblike dela pri poučevanju ritmike  

- Oblika dela 
o Skupinska (22A, 39C, 41D, 

29E, 39G, 31H, 41I) 
o Individualna (23A, 37C, 27Č, 

28E, 24F, 37G, 39I) 

o Delo v dvojicah (38C, 28Č, 
25F, 38G, 32H, 40I) 

o Frontalna (43B,  26Č, 40D)  
o Poligon (44B) 
o Delo po postajah (45B) 

 
Uporaba sodobne učne tehnologije pri 
ritmiki  

- Uporabnost  
o Uporaba (29Č, 26F, 40G) 
o Neuporaba (24A, 46B, 42D, 

30E, 33H) 
o Redko (40C)  

- Uporaba  
o Radio (41C, 30Č, 27F, 41G, 

42I) 
o Youtube (31Č) 

 
Ritmični pripomočki na šoli  

- Pripomočki na šoli 
o Vsi (47B, 42G) 
o Dovolj (43D, 31E, 34H) 
o Premalo število(25A) 
o Kolebnice (26A, 43C, 35Č, 

45D, 28F, 35H, 44I) 
o Obroči (27A, 44C, 34Č, 46D, 

33F, 37H, 45I) 
o Kiji (45C, 33Č, 34F, 43I) 
o Žoge (32Č, 44D, 31F, 39H, 

46I) 
o Trakovi (38H) 
o Blazine (40H) 

- Primernost pripomočkov  
o Primerno število (28A, 42C, 

36Č) 
o Primerni (46C, 37Č, 48D, 

45G, 41H, 48I) 
o Varni (49D, 33E) 
o Brezhibni (32E) 

- Neprimernost pripomočkov  
o Premajhni (29A) 
o Premalo število (34E) 

- Kolebnice 
o Primerno število (48B, 29F, 

43G, 36H) 
o Stare (49B)  
o Mnoge neuporabne (50B) 
o Različne velikosti (30F) 
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- Obroči  
o Premalo število (47D) 
o Primerno število (35F, 44G) 
o Niso varni (36F) 
o Polomljeni (37F) 
o Slabi (49I) 

- Žoge 
o Navadne (51B, 32F) 

- Kiji 
o Premalo število (47I) 

 
Udeležba izobraževanj z ritmično vsebino 

- Udeleženost 
o Neudeležba (30A, 52B, 47C, 

38Č, 50D, 35E, 38F, 42H, 51I) 
o Udeležba (46G) 

- Želja po udeležbi 
o Da (31A, 51D, 39F, 43H, 52I) 
o Ne (53B, 39Č, 36E)  
o Morda (48C) 

- Razlog za neudeležbo 
o Denar (54B) 
o Lastno nezanimanje (55B) 
o Dovolj znanja (37E) 

- Udeležba  
o Izobraževanje o športnih 

aktivnostih (47G) 
 
Ritmični krožek na šoli  

- Ritmika na šoli  
o Da (56B, 49C, 41Č, 52D, 40F, 

48G, 44H, 53I)  
o Ne (32A, 38E)  

- Vrsta krožka  
o Interesna dejavnost (57B, 49G, 

45H) 
o Klubski krožek (58B, 50C, 

42Č, 53D, 41F, 50G, 46H, 
54I) 

- Klubski krožek 
o 10+ let (59B, 51C, 40Č, 47H, 

55I) 
o 5 let (42F) 
o Skoraj 20 let (52G) 
o Uspehi deklet (61B, 53G, 56I) 
o Obisk mlajših deklet (52C) 
o Ne poznam uspehov (53C,  

44Č, 55D) 

o Obisk tekmovanj (43Č) 
o Nevem koliko časa (54D) 

- Interesna dejavnost  
o 5 let (60B) 
o 10+ let (51G, 47H) 
o Ne hodijo na tekmovanja 

(48H) 
 
Prisotnost ritmičnih nastopov na šoli  

- Ritmični nastop 
o Ne (33A, 39E) 
o Da (63B, 54C, 45Č, 56D, 44F, 

56G, 49H, 58I) 
- Nastopajoči  

o Dekleta, ki obiskujejo 
interesno dejavnost ritmiko 
(62B, 55G, 50H) 

o Dekleta, ki obiskujejo klubski 
krožek (56C, 46Č, 54G, 59I) 

o Ritmičarke 1. razredov (65B) 
o Ritmičarke 2. razredov (66B) 
o Dekleta druge šole (58D) 
o Vrhunska ritmičarka iz šole 

(45F) 
- Prisotnost nastopa 

o Zaključna prireditev razreda 
(64B) 

o Prireditev za starše (55C) 
o Zaključna prireditev (48Č, 

59G, 57I) 
o Otvoritev nogometnega 

turnirja (57D) 
o Vsi šolski dogodki (43F) 
o Šolska prireditev (57G) 
o Pevski nastop (58G) 
o Odmori šolskih tekem (60G) 
o Novoletna prireditev (51H) 

- Število nastopov 
o 1 točka (47Č) 
o 1–2 točki (67B, 57C, 52H) 
o 2 točki (60I)  

- Razlog za odsotnost nastopa 
o Na šoli ni te dejavnosti (34A, 

40E) 
 


