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III 

IZVLEČEK 
 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti analize rezultatov v znanju plavanja učencev prvega in 

tretjega razreda ter njihov napredek v dveh letih v občini Škofja Loka. Predvsem nas je 

zanimalo, katerega »Morskega konjička« usvoji največ učencev v prvem in katerega 

»Delfina« usvoji največ učencev v tretjem razredu. Analiza rezultatov nam je pokazala, 

kakšno je plavalno znanje učencev v občini Škofja Loka. 

 

V raziskavi so sodelovale tri osnovne šole v občini Škofja Loka. Skupaj je vzorec merjencev 

štel 232 učencev. Zaradi same oblike podatkov si pri obdelavi nismo pomagali z 

računalniškimi programi. Natančnejši opis obdelave podatkov je opisan v diplomskem delu, 

in sicer v poglavju »Metode dela«. 

 

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so učenci v prvem razredu še premladi, da bi lahko 

postali plavalci. Vendar pa že v dveh letih, torej v tretjem razredu, večina učencev (80,2 %) 

postane plavalcev. Ta odstotek je primerljiv z odstotkom raziskave, ki je bila izvedena za 

učence sedmega razreda (80,8 %), kar je zelo vzpodbudno.  

 

Ta odstotek je primerljiv z odstotkom raziskave, ki je bila narejena za učence sedmega 

razreda (80,8 %). Glede na raziskavo lahko sklepamo, da je k tako dobremu rezultatu 

pripomogel boljši plavalni program v zadnjih nekaj letih.  

 

Rezultati dane raziskave kažejo, da je za plavalno znanje učencev danes zelo dobro 

poskrbljeno. Razredni učitelji in športni pedagogi pa se moramo naprej truditi, da se bo 

omenjeni plavalni program ohranjal še naprej.  
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»PUPILS PROGRESS IN THE KNOWLEDGE OF SWIMMING IN THE 

ŠKOFJA LOKA MUNICIPALITY« 

 

 

ABSTRACT 
 

 

In the following thesis, we present the results of the analysis of our research on the swimming 

proficiency of first and third grade primary school students in the municipality of Škofja Loka 

and the progress made by these students in this field over a two-year period of active 

swimming lessons. The primary focus of the survey was which “Sea Horse” proficiency 

rating and which “Dolphin” proficiency rating was achieved by the largest number of first 

grade and third grade pupils respectively. The analysis of the results of the study gives us a 

clear idea of the swimming proficiency of the primary school pupils in the Škofja Loka 

municipality. 

 

The research conducted encompassed three primary schools within the Škofja Loka 

municipality, with a participatory sample of 232 pupils. Owing to the form of the data 

acquired, no computerized processing programmes could be implemented and the data was 

therefore processed by hand. A more detailed description of the applied data processing 

method can be found under the heading of “Methods of Work”. 

 

Based on the results obtained, we can conclude that the first grade pupils are still too young to 

be able to qualify as proficient swimmers. However, already within the next two years – i.e. 

by conclusion of the third grade, the majority (80.2 %) of these pupils do qualify as 

“swimmers”. This result is very similar to the results obtained in a previous study of the 

swimming proficiency of seventh grade students (80.8 %). In view of these findings, we may 

conclude that the significant increase in the swimming capacity of Škofja Loka’s primary 

school children can be attributed mainly to the newly introduced swimming proficiency 

programme. 

 



V 

In conclusion, the study shows that care for the swimming capabilities of our pupils is at a 

very high level, presenting a strong argument for the further maintenance and implementation 

of the new programme for teaching swimming proficiency in the future – with the continued 

support of all the teachers who – ultimately – make it possible. 
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1.0 UVOD 
 
 
»Če je v gibalnem smislu hoja osnovni način gibanja na kopnem, potem je plavanje osnovni 

način gibanja v vodi. Plavanje predstavlja človekovo obvladovanje vode z lastnimi silami, ki 

mu omogočajo varno gibanje v želeni smeri na vodni gladini ali pod njo« (Kapus, 2002: 24).  

 

Ljudje so se že v preteklosti zavedali, kako zelo je pomembno plavanje. Kljub temu veliko 

ljudi ni znalo plavati, zato je bilo število utopljencev zelo veliko. Tako so se oblikovali 

različni tečaji, v katerih so se ljudje učili plavati. Dandanes vsi težimo k temu, da bi se učenci 

naučili plavati čim prej in čim bolje. V diplomskem delu želimo – med drugim – predstaviti 

tudi, kako pomembno je plavanje za človekov vsakdan. 

 

Sprašujemo se, kdaj je pravi čas, da se začnemo učiti plavati. Strokovnjaki so si različnih 

mnenj glede starosti, vendar pa se vsi dobro zavedajo, da je najbolje začeti v otroštvu, ko so 

otrokove motorične in gibalne sposobnosti delno že razvite.  

 

Otroci imajo ob vstopu v prvi razred osnovne šole zelo različno plavalno predznanje. Zato je 

zelo pomembno, da so vsi otroci vključeni v tečaj plavanja. Tako športni pedagogi ali razredni 

učitelji, ki so pridobili naziv vaditelj plavanja, na prvem srečanju vidijo, kakšno je plavalno 

(pred)znanje učencev. Na podlagi teh rezultatov oblikujejo enakovredne skupine. To je zelo 

pomembno, saj so tako v skupini učenci s približno enakim znanjem. Tudi za učitelje je delo s 

táko skupino lažje. Še bolje pa je to pomembno za učence, ki se učijo tistih stvari, ki jih še ne 

znajo.  

 

Izvajalci plavalnega tečaja za zaključek pripravijo preverjanje znanja plavanja za vse prisotne 

učence. Na podlagi plavalnega znanja, ki ga učenec pokaže, učitelj zapiše doseženo oceno. 

Učenec za oceno, ki jo je dosegel, prejme medaljo. 

 

V celotnem procesu učenja in dela z otroki je veliko govora ravno o ocenah, ki jih učenci 

dosežejo, po drugi strani pa jih ves čas spodbujamo, da je pomembno sodelovati in ne 

zmagati. To je res, vendar pa moramo postaviti meje in ocene. Tako bomo resnično lahko 

vedeli, kateri izmed učencev je plavalec in kateri ne. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do 
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tragičnih posledic. Učence pa lahko spodbudimo tako (če so razočarani, ker niso dosegli 

določene medalje), da bodo še imeli tečaje plavanja in imajo takrat čas, da se naučijo plavati.  

 

Veliko raziskav o znanju plavanja za učence petih in sedmih razredov sta opravila G. Jurak in 

M. Kovač, le malo pa je takih, ki bi se osredotočale na učence nižjih razredov. Tako smo v 

našem delu za primerjavo uporabljali analize predvsem iz starejše populacije učencev. Vendar 

menimo, da gre tudi učencem v nižjih razredih delo odlično od rok (in nog).  
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 
 
 
Dandanes je znanje plavanja za človeka izrednega pomena. Ne le z vidika preživetja v vodi, 

temveč se vedno bolj poudarja pozitiven vpliv plavanja na zdravje. Poleg tega plavanje 

predstavlja tudi aktivnost, s katero se ljudje lahko ukvarjajo v prostem času. Zato je zelo 

pomembno, da naučimo otroke plavati. Njihovo predznanje pa je ob vstopu v osnovno šolo 

zelo različno. V diplomskem delu želimo preveriti, kakšno je plavalno znanje otrok ob vstopu 

v osnovno šolo in kako njihovo znanje napreduje.  

 

2.1  Zgodovina plavanja 
 

 
Plavanje ima pomembno vlogo v življenju ljudi že od pradavnine. V času plemenskih 

skupnosti je voda za ljudi predstavljala neposredno nevarnost pri iskanju hrane ali 

reševanju pred sovražniki, saj so bile reke velika ovira za preseljevanje nomadskih 

skupnosti, poplave pa so ogrožale poljedeljske kulture. Plavanje prvič zasledimo v 4. 

stoletju pr. n. št. Znanje plavanja je zaradi povezanosti z morjem postalo še pomembnejše 

v času razvoja sredozemskih kultur (Minojci, Feničani, Grki). Na Kitajskem in v Indiji so 

se s plavanjem ukvarjali že 2000 let pr. n. št. V preteklosti bi lahko za zlato dobo 

plavalnega opismenjevanja imenovali antiko. Med starimi Grki in Rimljani je 

prevladovalo mnenje, da mora kulturen in pismen človek znati pisati in plavati. Znanje 

plavanja pa so v kasnejših zgodovinskih obdobjih zaznamovali vzponi in padci. Vedno pa 

je bilo plavanje kulturna vrednota višjih družbenih slojev. Znanje plavanja je pomenilo 

določen ugled in položaj v družbi (Jurak in Kovač, 2002a).  

 
Poznavalci, med njimi Kapus (2002), pravijo, da se je plavanje v svetu pojavljalo v treh 

oblikah (vzgojni, rekreativni in tekmovalni). Tako se je pojavljalo tudi pri nas, v Sloveniji. 

Učenje plavanja je bilo in bo vedno odvisno od vodnih površin, primernih za plavanje 

(kopališča in plavališča), in od strokovnih kadrov.  

 

Kapus (2002) omenja tudi prva kopališča na Slovenskem. Veliko jih je bilo zgrajenih že v 

antičnem času. Za današnje dni pa so pomembna le kopališča, ki so jih zgradili v 18. in 

19. stoletju. Avtor pravi, da je prva jugoslovanska šola plavanja potekala leta 1931 na 
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kopališču Ilirija. Organizirala je tečaje za otroke, mladino, odrasle in invalide. Poleg tega 

je prirejala prve tečaje za vaditelje in učitelje plavanja. V tistem času so imeli tečaji 

podobno vsebino kot danes; trajali so 30 ur, danes pa le 20. V času druge svetovne vojne 

je bilo »oplavanjevanje« na Slovenskem v mirovanju. Posledično je bilo znanje Slovencev 

v plavanju zelo šibko. Raslo je tudi število utopljencev; na leto jih je bilo več kot 130. 

Tako se je leta 1963 na pobudo Zvezne komisije za telesno kulturo pri izvršnem odboru 

takratne Jugoslavije izoblikovala akcija »Naučimo se plavati«.   

 

Jurak (2002b) opisuje, da so začeli leta 1976 izvajati program »Športna značka« v vrtcih 

in šolah. Del tega programa je bilo tudi plavanje. Naloga za 5 do 7 let stare otroke je bila:   

drsenje na vodi z rokami naprej in potopljenim obrazom, ki je trajalo 5 sekund. Danes bi 

za to znanje plavanja učenec dobil oceno 1. To pomeni, da je učenec neplavalec s stopnjo 

prilagojenosti na vodo 1, dobil pa bi bronastega morskega konjička. Čez dve leti so v 

program vključili tudi učence 4. razredov. Za nalogo so morali preplavati 25 m na 

poljuben način. Danes učenci za to opravljeno nalogo dobijo zlatega morskega konjička. 

Plavanje morajo začeti s skokom na noge v vodo.  

 

Učenje plavanja (32-urni program) je leta 1983 postalo obvezni del učnega programa 

osnovne šole. Za učenje plavanja pri nas je to pomenilo razcvet, saj se je povečevalo 

število učencev, vključenih v plavalne tečaje in šolo v naravi. Druga polovica osemdesetih 

let pa je prinesla preobrat. Število učencev se je začelo zmanjševati, prav tako pa tudi 

število ur (10–20 ur). Merilo znanja plavanja je leta 1989 postala razdalja 50 m. Tudi 

danes je to še vedno meja, ki loči plavalca od neplavalca. Učenec si pridobi bronastega 

delfina, njegovo znanje pa je na stopnji 5 (Jurak in Kovač, 2002b). 

 

Še vedno pa v tem času veliko ljudi ni znalo plavati, kar je zelo skrbelo strokovnjake s 

tega področja. Ti so se leta 1994, in sicer na 1. slovenskem posvetu o učenju plavanja in 

varnosti pred utapljanjem, odločili, da je potrebno ukrepati. Istega leta so se na 

Ministrstvu za šolstvo in šport (v nadaljevanju MŠŠ) odločili zasnovati projekt, ki bi 

poskušal izboljšati obstoječe stanje. Glavni cilj projekta, ki se imenuje »Odpravljanje 

plavalne nepismenosti učencev v višjih razredih osnovnih šol v Sloveniji«, je, da bi čim 

več osnovnošolskih otrok naučili plavati. Projekt je sestavljen iz preverjanja znanja 

plavanja in programa učenja plavanja, vanj pa so vključeni učenci 5. in 7. razredov. 

Projekt poteka še danes (Jurak, 2002b). 
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Kljub vsem prizadevanjem pa rezultati še niso prepričali strokovnjakov. Tako od šolskega 

leta 1997/98 MŠŠ sofinancira še 20-urni plavalni tečaj na nižji stopnji ali šolo v naravi s 

tečajem plavanja (28 ur), Zavod za šport Slovenije pa plavalne tečaje za neplavalce v 

srednji šoli. Vrtci, ki se nahajajo v večjih mestih po Sloveniji in imajo dobre pogoje za 

učenje plavanja, organizirajo 10-urne tečaje prilagajanja na vodo. Tečaji so del programa 

Zlati sonček. Leta 1996 so se na MŠŠ odločili, da bodo prenovili del programa športne 

značke za mlajše starostne skupine in ga poimenovali Zlati sonček. V ta namen je leta 

1998 izšel tudi priročnik »Morski konjiček«, ki je namenjen plavalnemu opismenjevanju 

predšolskih otrok. Učenje plavanja pa so šele v šolskem letu 1999/00 povezali s 

programom »Krpan«, ta pa je namenjen učencem od 10. do 13. leta starosti (Jurak, 

2002b). 

 

2.2  Pomen učenja in znanja plavanja z različnih vidikov 
 

»Plavanje predstavlja človekovo obvladovanje vode z lastnimi silami, ki mu omogočajo 

varno gibanje v želeni smeri na vodni gladini ali pod njo« (Kapus et al., 2002: 24). 

 

Plavalne aktivnosti se v svetu in tudi že pri nas izvajajo v organiziranih oblikah vadbe. 

Predvsem je to posledica prirastka prostega časa, širjenja znanja plavanja in sposobnosti 

ter dvigovanja zanimanja za plavanje. S plavanjem se lahko ukvarjajo ljudje različnih 

starosti, znanj, sposobnosti in potreb ter se pri tem počutijo dobro (Kapus et al., 2002). 

 

Kot smo že omenili, pri plavanju ni starostnih omejitev. Prešern (1989) pravi, da je to 

posebna športna zvrst, saj se z njo lahko ukvarjamo skoraj od rojstva do smrti. Nekateri 

otroci namreč splavajo, še preden shodijo, starostne omejitve pa ni niti pri starostnikih. Za 

dojenčke od šestega meseca naprej različni izvajalci ponujajo plavanje s starši, pri čemer 

gre za stik z vodo in ne za pravo učenje plavanja. Kdaj je torej najprimernejši čas za 

učenje plavanja? Prešern meni, da je najprimernejša starost med šestim in osmim letom. 

Takrat so namreč otrokove motorične sposobnosti za sprejemanje novih spoznanj že dobro 

razvite in se otrok lahko hitro nauči plavati. 
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Poleg tega je plavanje eden izmed najcenejših športov, saj zanj potrebujemo le kopalke in 

brisačo. Vse več ljudi pri plavanju uporablja tudi plavalno kapo in varovalna očala. Kapo 

predvsem zaradi las, saj preprečuje, da bi plavalcu med vadbo nagajali lasje, očala pa 

varujejo pred soljo v morski vodi in pred klorirano vodo v bazenih.  

Učenje plavanja je zelo zapleten proces. Osebe, ki ne znajo plavati, ne morejo biti vaditelji 

ali učitelji plavanja. Tisti, ki so usposobljeni za učenje plavanja, morajo imeti ustrezna 

znanja o reševanju iz vode. Starši so pri učenju plavanja zelo pomemben dejavnik, saj 

otroci z njihovo pomočjo naredijo prve plavalne zavesljaje. Pri tem je pomembno, da 

starši poznajo pravilen postopek učenja, saj lahko v nasprotnem primeru povzročijo več 

škode kot koristi (Kapus et al., 2002). 

 

Ritem današnjega časa je ljudem približal vodne površine; veliko krajev ima zimske ali 

letne bazene, na morju, ob jezerih in rekah so urejena kopališča. Voda s svojimi 

značilnostmi predstavlja primerno okolje za sprostitev, zabavo, regeneracijo, rekreacijo, 

druženje in igro. Veliko govorimo o plavanju, a obstaja še mnogo drugih vodnih 

dejavnosti: vodni fitnes, gimnastika v vodi, vaterpolo, potapljanje, hitrostno plavanje, 

aerobika v vodi, vadba za nosečnice, umetnostno plavanje, s katerimi se ukvarjajo ljudje v 

prostem času … Osnova za vse dejavnosti v vodi, na njej in ob njej pa je znanje plavanja 

(Jurak in Kovač, 2002a). 

 

Poznamo veliko dejavnikov, ki odvračajo človeka od gibanja in zdravega življenja, kar 

lahko vodi do različnih bolezni. Plavanje pa s svojim vsestranskim delovanjem na 

človekov organizem pomembno nevtralizira negativne dejavnike, ki jih agresivno vsiljuje 

sodoben način življenja. Kot preventivno in kurativno zdravstveno sredstvo bi moralo 

predstavljati nepogrešljivo športno-rekreativno dejavnost sodobnega človeka« (Jurak in 

Kovač, 2002a). 

 

2.2.1 Varnostni vidik 
 

Kapus (2002) pravi, da je problem utopitev v Sloveniji zelo pereč. Po letu 1969 se je 

namreč utopilo več kot 1600 ljudi. Vedno več je dejavnosti v vodi in ob njej (prosto in 

avtonomno potapljanje, rafting, plavanje po tolmunih, premagovanje manjših in večjih 

slapov, dričanje po toboganih, spuščanje v globine sotesk, kajak …), ki so za ljudi zelo 

privlačne, obenem pa predstavljajo nevarnost za utopitev. 
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2.2.2 Biološko-zdravstveni vidik 
 

Pri plavanju gre za premagovanje odpora vode z velikimi in ponavljajočimi se gibi, kar 

zelo pospešuje delovanje srca in pretoka krvi po žilah. Že sam ležeči položaj plavalčevega 

telesa v vodi ima zelo ugoden vpliv na srce. Srcu namreč ni potrebno črpati krvi iz 

spodnjega dela telesa in ni mu potrebno potiskati krvi v zgornje dele telesa. Med samim 

plavanjem ne nosimo teže lastnega telesa in tudi to srcu olajša delo. Največje skupine 

mišic se pri plavalni dejavnosti izmenično krčijo in popuščajo, kar pomaga pri pretoku 

krvi in ohranjanju prožnega ožilja. Hkrati se zmanjšuje tudi možnost okvar ožilja (Šink, 

1974). 

 

Ležeči položaj pri plavanju in navidezno zmanjšanje telesne teže ugodno vplivata na 

hrbtenico. Veliki plavalni gibi ohranjajo gibljivost glavnih sklepov. Ker pri gibanju 

sodelujejo vse večje mišične skupine, plavanje oblikuje skladno razvito telo. Plavalni gibi 

se izvajajo nadzorovano, zato pri plavanju ni nevarnosti poškodb in se z njim varno 

ukvarjamo od zgodnjega otroštva do pozne starosti.  

Dihanje je v vodi zaradi premagovanja odpora vode oteženo. Tako krepimo dihalne 

mišice. Poglobljeno dihanje povečuje kapaciteto pljuč. Poleg tega plavalec vdihava zrak 

tik nad vodno gladino, kar ugodno vpliva na sluznico dihalnih poti, ker je zrak vlažen 

(Jurak in Kovač, 2002a). 

 

2.2.3 Psihološki vidik 
 

Okolje, v katerem plavamo (sonce, voda, zrak), pomirjevalno vpliva na živčni sistem. 

Mrzla voda draži človekov živčni sistem, medtem ko nas topla voda pomirja. Tako je 

plavanje primerno za ljudi, ki opravljajo zahtevna umska dela, ki povzročajo visoko 

živčno napetost. Zelo primerno pa je tudi za ljudi z večjimi telesnimi obremenitvami, saj 

omogoča sprostitev in hitrejšo obnovo energije (Jurak in Kovač, 2002a). 

 

2.2.4 Sociološko-socialni vidik 
 

Učenje plavanja v skupini predstavlja s sociološkega vidika veliko prednost. Otroci se na 

tečaju družijo s svojimi vrstniki in tako nastajajo nova prijateljstva. Za plavanje ne 

potrebujemo veliko opreme pa tudi cenovno je zelo dostopno. S tega vidika se lahko 

plavanja udeležuje vsa družina in tako ohranja družinske vezi. 
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S socialnega vidika, kot smo že omenili, predstavlja plavanje za posameznika majhen 

strošek. Na drugi strani pa zahteva od države in lokalnih skupnosti večji strošek, saj 

morajo vlagati v kopališča, jih vzdrževati, obnavljati ipd. Z urejenostjo kopališč pa se 

poveča možnost ukvarjanja širše populacije s plavanjem kot športno-rekreativno 

dejavnostjo (Kapus et al., 2002). 

 

2.2.5 Vzgojno-izobraževalni vidik 
 

Kapus (2002) meni, da sodi plavanje v temeljno športno izobrazbo. Tako je pri nas in v 

šolskih sistemih razvitih držav plavanje vključeno v učni načrt. Vendar pa ni povsod tako.  

Na Švedskem, Nizozemskem in Nemčiji je plavanje poseben ali izbirni predmet. Vendar 

pa je ena izmed nalog športne vzgoje načrtno spodbujanje in iskanje nagnjenosti za eno ali 

drugo športno zvrst, ki bi jo učenec vzljubil in se z njo ukvarjal tudi v svojem prostem 

času. Mednarodne nevladne in vladne organizacije (Mednarodni komite za znanost v 

športni vzgoji in športu in druge) na deklarativni ravni ustvarjajo pogoje za čim boljšo 

šolsko športno vzgojo, financirano iz javnih financ. Šolska športna vzgoja je opredeljena 

kot temeljna pravica vsakega učenca. Plavalna vzgoja je (naj bi bila!) sestavni del take 

šolske športne vzgoje.  

Pri plavanju otroci usvajajo tudi novih gibalna znanja, kar ima pomembne vzgojne učinke, 

predvsem pri možnem premagovanju strahu pred globoko vodo. Sodobna šola plavanja 

temelji na humanizaciji, kar pomeni, da poskuša učitelj približati učne vsebine interesom 

učencev, da so pri učenju čim bolj aktivni. Seveda pri tem učitelj ne sme pozabiti, da 

otroci dojemajo svet okoli sebe čustveno in ne zgolj razumsko. Zato mora učitelj 

prilagoditi učne metode, oblike, vsebine in količino učne snovi ter organizacijo dela 

razvojnim posebnostim ter psihičnim in telesnim zmogljivostim otroka. To najbolj velja 

za predšolske in osnovnošolske otroke, medtem ko je pri učenju odraslih drugače. V 

ospredju je razumsko učenje plavanja. Poleg tega naj učitelj pri učenju plavanja poskuša 

razvijati tudi medsebojno pomoč, tovarištvo, občutek soodvisnosti, solidarnosti ... 

Predvsem je pomembno, da učitelj uči v duhu »vsak plavalec – prvi reševalec«.  

 

2.2.6 Športno-rekreativni vidik 
 

Plavanje in druge vodne dejavnosti predstavljajo pomemben dejavnik športno-rekreativne 

ponudbe. Natrpan ritem današnje družbe zahteva nenehno obnavljanje življenjske 

energije. Z razvojem športno-rekreativne dejavnosti se je razvil tudi športno-rekreativni 
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turizem. Vse več ljudi se zaveda pozitivnega pomena gibanja. Centri se povečujejo in 

vsebujejo različne »vodne objekte« (bazene, savne, reke, naravna kopališča) in programe 

plavalnih in drugih dejavnosti v vodi (šola plavanja, potapljanja, jadranja, kajakaštva, 

vodna aerobika, fitnes, korektivna gimnastika …), ki privabljajo ljudi (Kapus et al., 2002). 

 

2.2.7 Tekmovalni vidik 
 

Najpomembnejši cilj tekmovalnega plavanja je doseči čim boljši tekmovalni rezultat ne 

glede na raven tekmovanja. Poleg glavnega cilja pa je pomembno tudi: 

• vsem nadarjenim učencem omogočiti vključevanje v tekmovalno plavanje; 

• zagotoviti osnovne razmere ter možnosti za optimalni razvoj sposobnosti, ki 

omogočajo uspeh; 

• vrhunskim plavalcem omogočiti optimalne razmere za razvoj njihove vrhunske 

športne ustvarjalnosti, primerljive in konkurenčne na najvišji tekmovalni ravni; 

• organizirati ter izvajati domača in mednarodna tekmovanja v Sloveniji.  

(Kapus et al., 2002.) 

 
 

2.3  Sistemske rešitve na področju plavanja pri nas 
 

G. Jurak in M. Kovač (2002č) menita, da je plavanje še ena izmed panog, ki zahteva več 

zaporednih stopenj učenja, ki se sistematično nadgrajujejo. Tu le ena stopnja učenja 

plavanja ni dovolj. S tem mislimo na učenje, v katero je vključena večina populacije 

otrok, zato lahko trdimo, da je sistematično učenje plavanja v Sloveniji zelo različno 

razvito. Vzrokov za to je več: od (ne)primernih objektov za učenje plavanja do 

(ne)pripravljenosti šol, vrtcev, občinskih struktur, vodstev bazenov in drugih odgovornih, 

da bi vzpostavili sistem organiziranega učenja plavanja na posameznem področju. Učenje 

plavanja v Sloveniji, na splošno, poteka na dva načina. V mestnih občinah in v nekaterih 

krajih, kjer imajo bazene, primerne za učenje plavanja, poteka učenje plavanja v plavalnih 

šolah oziroma zavodih, ki organizirajo učenje plavanja na tem področju.  

V mestih, kjer izvajajo učenje plavanja plavalne šole oziroma zavodi, je nujno 

sodelovanje med odgovornimi za šport v lokalni skupnosti, MŠŠ, Zavodom za šport 

Slovenije, šolami in izvajalcem. Izvajalec pripravi program učenja plavanja, ki se ga 

potem šole udeležujejo. Učitelj športne vzgoje, ki je odgovoren za učenje plavanja na šoli, 

pošlje izvajalcu pred začetkom tečaja veljavne preglednice Zavoda za šport Slovenije z 
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vpisanimi imeni, priimki in letnico rojstva učencev. Če gre za preverjanje znanja plavanja, 

vpiše v preglednico vse učence. Učence nato napoti na preverjanje znanja plavanja, na 

katerem izvajalec preverjanja in ugotovi njihovo znanje. Izvajalec po končanem 

preverjanju pošlje kopijo preglednic na šolo. Če športni učitelji opazijo nepravilnosti, se 

povežejo z izvajalcem in odpravijo napake. Pri delu je šolam in izvajalcem v veliko 

pomoč računalniški program »Morski konjiček«. 

Šole, ki niso vključene v programe plavalnih šol oziroma zavodov, morajo organizirati 

učenje plavanja same. Športni učitelj, ki je odgovoren za plavanje na šoli, mora 

organizirati prevoz, se dogovoriti za najem bazena in poiskati učitelje plavanja. Sam mora 

pripraviti veljavne preglednice, ki jih po koncu tečaja pošlje pristojnim osebam. 

Podrobnejša navodila, kako organizirati tečaj plavanja, so v priročnikih za učenje 

plavanja.  

 

2.3.1  Stopnje sistematičnega učenja plavanja 
 
 

V zadnjih letih so se strokovnjaki na področju plavanja osredotočili predvsem na to, da bi 

izboljšali pogoje plavanja v nižjih starostnih obdobjih. Analize rezultatov spremljanja znanja 

plavanja so namreč pokazale, da prizadevanja na razredni stopnji ne bodo uspešna, če ne 

bomo postavili dobrih izhodišč že v predšolskem obdobju in na razredni stopnji. Tako v 

Sloveniji potekajo naslednje stopnje sistematičnega učenja plavanja: 

 

1. tečaji prilagajanja na vodo za predšolske otroke, 

2. plavalni tečaji na nižji stopnji, 

3. šole v naravi s plavalnimi vsebinami, 

4. preverjanja znanja plavanja v petem razredu, 

5. tečaji plavanja za neplavalce na višji stopnji, 

6. preverjanja znanja plavanja v sedmem razredu, 

7. spopolnjevanje znanja plavanja in osnovnošolska tekmovanja v plavanju, 

8. tečaji plavanja za neplavalce v srednjih šolah, 

9. spopolnjevanje znanja plavanja in srednješolska tekmovanja v plavanju, 

10. tečaji plavanja za neplavalce na fakultetah. 
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Vse zgoraj navedene stopnje izvajajo le v redkih mestih. V krajih, kjer imajo primerne 

bazene, so vzpostavili 6-stopenjski program. Še vedno pa ponekod poteka učenje plavanja 

večinoma le v šoli v naravi in plavalnih tečajih na predmetni stopnji (Jurak in Kovač, 

2002c). 

 

Tečaj prilagajanja na vodo za predšolske otroke 

 

Prilagajanje na vodo je prva stopnja učenja plavanja. Pomembno je, da pred začetkom 

učenja tehnike plavanja otroke navadimo na značilnosti gibanja v vodi. Nam se zdi 

gibanje v vodi samoumevno, za otroke pa je to nova izkušnja. Tako smo plavalno 

opismenjevanje povezali s programom »Zlati sonček«, ki je nasledil stari program 

»Športna značka«. V program je vključenih več kot dve tretjini predšolskih otrok in 

učencev prvega ter drugega razreda. Udeležujejo se 10-urnih tečajev prilagajanja na vodo. 

To je tudi ena izmed nalog programa A. Voda, v kateri izvajamo nalogo, mora segati 

otroku približno do pasu. Naloga je podrobneje opisana v poglavju »Program Zlati 

sonček«. Pestra izbira učnih vsebin in didaktičnih pripomočkov, ki so predstavljeni v 

priročniku za učenje plavanja »Morski konjiček«, so največja motivacija za otroke (Jurak 

in Kovač, 2002c). 

 

Plavalni tečaj na nižji stopnji 

 

V preteklosti so bili programi tečajev plavanja po občinah zelo različni. Danes se stanje 

izboljšuje − predvsem zaradi novega učnega načrta. Vse šole morajo v drugem ali tretjem 

razredu devetletke organizirati 20-urni tečaj plavanja. Učinkovitost učenja plavanja 

osnovnošolcev lahko izboljšamo s celovitim programom vadbe, ki bo upošteval vidike 

varnosti, igre, vzgoje, motivacije in druženja otrok pri učenju plavanja, ter z boljšo 

časovno organizacijo izpeljave plavalnih tečajev. Predvidoma naj bi program potekal 10- 

-krat po dve šolski uri. Tudi tu smo naloge povezali s športnim programom »Zlati 

sonček«, in sicer v programih B in D. Prav tako sta podrobneje opisana v poglavju 

»Program Zlati sonček«. Plavalne tečaje na nižji stopnji že kar nekaj let sofinancira 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Za izvedbo strnjenega tečaja na razredni stopnji 

(20 ur) zagotavlja sredstva v višini stroškov dela strokovnega kadra. Šole morajo za 

povračilo stroškov poleg zahtevka za sredstva poslati tudi poročilo o izvedenem tečaju na 
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zahtevanem obrazcu. Večino stroškov tečaja pokrijejo tudi lokalne skupnosti (Jurak in 

Kovač, 2002c). 

 

Šola v naravi s plavalnimi vsebinami 

 

Pri nas že vrsto let poteka učenje plavanja v šolah v naravi. To je posebna vzgojno- 

-izobraževalna oblika dela s poudarkom na različnih vsebinah: športu, naravoslovju, 

slovenščini ... Bistvo je, da ves razred ali vsi oddelki odidejo za nekaj časa v naravno, čim 

manj urbano okolje zunaj kraja stalnega bivanja. Tam učitelji nadaljujejo pedagoško delo 

po posebnem vzgojno-izobraževalnem programu. Zaradi sproščenega vzdušja v šoli v 

naravi lahko trdimo, da so splošni pedagoški in tudi izobraževalni učinki veliko večji kot 

pri učenju v učilnicah.  

Poletna šola v naravi naj poteka, če je le mogoče, na morju. Specifična teža morske vode 

je eden od poglavitnih didaktičnih pripomočkov pri učenju plavanja. Učenci se veliko 

hitreje naučijo plavati v slani vodi. Tudi podnebne razmere so veliko boljše ob morju kot 

na odprtih plavališčih na celini. Pri izbiri ustreznega kraja ne smemo pozabiti na 

raznovrstnost vadišča, da lahko organiziramo delo z različnimi skupinami. Tudi v šoli v 

naravi je naš cilj, da vsi učenci − začetniki in tudi boljši plavalci − napredujejo v znanju 

plavanja. Zato oblikujemo čim bolj homogene skupine in za vsako skupino posebej 

pripravimo program in cilj. Pri izbiri meseca so učitelji različnih mnenj. Junija so dnevi 

dolgi, vendar je voda hladnejša kot septembra. To skrajšuje čas dela v njej, kar lahko 

vpliva na končni uspeh. Sonce je junija že precej nevarno, zato moramo biti pozorni in 

otroke ves čas opominjati nanj. Septembra je morska voda še precej topla pa tudi 

temperatura ozračja je nižja. Sonce ni več tako močno in nevarno za opekline. Po drugi 

strani pa lahko septembrsko poslabšanje vremena že precej ohladi ozračje. Krajši dan in 

jutranji hlad prav tako zmanjšujeta čas dela v vodi.  

Tako organizirajo poletno šolo v naravi nekatere šole v toplicah. V toplicah ni slane vode, 

je pa temperatura vode višja, kar omogoča, da z učenci vadimo dlje časa. Vendar pa taka 

šola v naravi ni prava. Organizacija dejavnosti ob vodi in na njej, kot so čolnarjenje, 

potapljanje, raziskovanje dna ..., je nemogoča (Kristan, 2010). 
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Preverjanje znanja plavanja v petem in sedmem razredu 

 

Kljub temu da je na razredni stopnji šolanja učencev dobro poskrbljeno za plavalno 

opismenjevanje, ostaja še okoli 20 % otrok, ki se na tej stopnji ne naučijo plavati. Zato je 

preverjanje organizirano ob zaključku razredne stopnje in nato še čez dve leti. Preverjanja 

se udeležijo učenci, za katere učitelji ne vedo, kakšno je njihovo plavalno znanje, in 

učenci neplavalci. Vse to je del projekta »Odpravljanje plavalne nepismenosti učencev v 

višjih razredih osnovnih šol v Sloveniji«. Zavod za šport Slovenije sofinancira stroške 

preverjanja, saj udeleženim šolam povrne vstopnino v bazene. V nekaterih mestih 

preverjanja opravljajo tudi javni zavodi, ki delujejo na lokalnem področju (Jurak in 

Kovač, 2002c). 

 

Tečaji plavanja za neplavalce na višji stopnji  

 

Za tiste učence, ki v okviru že zgoraj omenjenega projekta ne dosežejo naziva plavalec 

(bronasti delfin), šola lahko organizira plavalni tečaj. Tečaji trajajo 20 ur in so strokovno 

vodeni. Njihov glavni cilj je, da se vsi udeleženci naučijo plavati, seveda pa imajo učenci 

možnost, da pokažejo boljši rezultat. V te tečaje je letno vključenih približno 2000 

učencev višjih razredov. Zavod za šport Slovenije skoraj v celoti pokriva stroške za 

neplavalce na višji stopnji (Jurak in Kovač, 2002c). 

 

Plavalni tečaji za neplavalce 

 

MŠŠ je v šolskem letu 1997/98 začel sofinancirati tudi plavalne tečaje za neplavalce v 

srednji šoli. Še vedno je namreč veliko otrok, ki zapustijo osnovno šolo in ne znajo 

plavati. Tako lahko srednje šole preverijo plavalno znanje svojih dijakov. Neplavalce 

vključijo v 20-urne plavalne tečaje. Tečaja šole ne smejo izvajati v času ur rednega pouka 

(Jurak in Kovač, 2002c). 

 

Šolska športna tekmovanja v plavanju  

 

Šolska športna tekmovanja v plavanju so del dodatne ponudbe, ki jo šole lahko ponudijo 

učencem in dijakom. Gre za nadgradnjo rednega dela pouka, obenem pa povezujejo 

učitelje, učence, starše in šolo z odgovornimi za šport na lokalni ravni, s športnimi 
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društvi ... V dejavnosti društev se lahko vključijo učenci in dijaki, ki redno trenirajo ali pa 

jim je ukvarjanje s plavanjem ena izmed življenjskih vrednot. Cilj teh tekmovanj je 

učence in dijake telesno, socialno in pedagoško pripraviti na tekmovanje, da razumejo 

pomen zmage in poraza. Spodbuja se tudi fair play, tega pa je možno doseči le, če so 

učenci in dijaki za tekmovanje dobro pripravljeni, na samem tekmovanju pa strokovno 

vodeni. Organizacija tekmovanj poteka stopenjsko: šole organizirajo razredna in šolska 

tekmovanja ter se nato vključijo v občinsko, področno in državno tekmovanje.  

 

Tekmovanja za osnovno šolo potekajo v naslednjih disciplinah 

• posamično, registrirani tekmovalci, 100 m mešano (delfin, hrbtno, prsno, kravl); 

• posamično, neregistrirani tekmovalci, 50 m prosto; 

• ekipa, neregistrirani, štafeta 8 x 25 m prosto. 

 

Ekipa je sestavljena iz 4 učencev ali učenk, ki plavajo v poljubnem vrstnem redu. Poljubna je 

tudi tehnika plavanja. Štafetna predaja je dotik roba bazena.  

V kategorijo registrirani tekmovalci spadajo učenci in učenke, ki so registrirani pri Plavalni 

zvezi Slovenije, Vaterpolski zvezi Slovenije ali pri Triatlonski zvezi Slovenije. Ti tekmovalci 

ne morejo tekmovati v štafeti.  

 

Podobna pravila veljajo tudi za dijake in dijakinje, le discipline so malo drugačne. 

Tekmovanja za srednjo šolo potekajo v naslednjih disciplinah: 

• posamično, registrirani tekmovalci, 100 m mešano (delfin, hrbtno, prsno, kravl); 

• posamično, neregistrirani tekmovalci, 100 m prosto.  

(Reberšak Cizelj et al., 2011.)  

 

 

2.4  Plavanje v učnem načrtu osnovne šole 
 

 
Predmetnik v novem učnem načrtu (2011) v sklopu ur rednega pouka predvideva 20-urni 

tečaj plavanja, ki ga šola izvede v 2. ali 3. razredu. Pri izvedbi tečaja plavanja naj se v 

obliki medpredmetnih povezav poleg ciljev športne vzgoje uresničujejo tudi cilji drugih 

predmetov prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (npr. slovenščine, spoznavanja 

okolja, matematike ...). 
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V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju mora šola organizirati šolo v naravi. Učni 

načrt predvideva, da je ena s poudarkom na plavanju in druga na zimskih dejavnostih.  

Program se v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju navpično stopnjuje s širjenjem 

vsebin in poglabljanjem znanj. Šola pa mora organizirati plavalni tečaj za tiste učence, ki 

se niso naučili plavati. Osnovno šolo naj bi vsi učenci zapustili kot plavalci (Učni načrt – 

osnovna šola, 2011).  

 

 

Preglednica 1: Vsebine plavanja in nekaterih vodnih aktivnosti v učnem načrtu za 

osnovno šolo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Učni načrt – osnovna šola, 2011) 

 
PLAVALNA ABECEDA 

1. razred 2. razred 3. razred 
(Za šole, ki imajo pogoje, in 
šole, ki izpeljejo tečaj 
privajanja na vodo.) 

Šola mora organizirati 20-urni plavalni tečaj v drugem 
ali tretjem razredu. 

Praktične vsebine 
Hoja in tekanje v plitvi vodi z različnimi nalogami in igrami. 
Vaje za privajanje na odpor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, 
plovnost in drsenje. 
Varno skakanje na noge v vodo.  
Povezava elementov 
privajanja na vodo z 
izbranimi elementarnimi 
igrami v plitvi vodi. 

Povezava elementov privajanja na vodo z izbranimi 
elementarnimi igrami v vodi. 

Ena od tehnik plavanja. Vaje za varnost v vodi in tehnika plavanja prsno, kravl ali 
hrbtno. 

Teoretične vsebine 
Nevarnosti v vodi, še zlasti pri skokih v vodo. Pravila varnosti in red na plavališču. 
Zamenjava mokrih kopalk s suhimi in vzdrževanje higiene v vodi ter zunaj nje.  
 

V učnem načrtu so opredeljeni tudi standardi znanja. Minimalni standardi znanja in 

sposobnosti pa so pogoj za učenčevo napredovanje (v besedilu so podčrtani). V prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju mora biti učenec prilagojen na vodo in v izbrani tehniki 

mora preplavati 25 metrov; za uspešno opravljeno nalogo dobi zlatega morskega konjička. 

Za napredovanje v drugo vzgojno-izobraževalno obdobje mora biti učenec prilagojen na 

vodo in preplavati mora 15 metrov (Učni načrt – osnovna šola, 2011),  
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Preglednica 2: Vsebine plavanja in nekaterih vodnih dejavnosti v učnem načrtu za osnovno 

šolo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Učni načrt – osnovna šola, 2011) 

PLAVANJE IN NEKATERE VODNE DEJAVNOSTI (poletna šola v naravi) 
4. razred 5. razred 6. razred 
  V šestem razredu šola 

preveri znanje plavanja 
vseh učencev. 

Praktične vsebine 
Ena ali dve tehniki plavanja. 
Šolski štartni skok, šolski obrat, potop s prelomom. 
Elementi samoreševanja. 
Teoretične vsebine 
Pomen znanja plavanja. Lastnosti vode. Higiena v vodi in ob njej, nevarnosti skakanja na 
glavo, nevarnosti v globoki vodi. 
 

Šolo v naravi z vsebinami plavanja šola organizira v 4. razredu, namenjena pa je, kot smo 

že omenili, predvsem plavalnemu opismenjevanju in spopolnjevanju plavanja.  

Za napredovanje morajo učenci preplavati 50 metrov (naloga za bronastega delfina) in 

med samim plavanjem opravi nalogo za varnost. V primeru, da učenec ne zmore 

preplavati razdalje, ki v Sloveniji opredeljuje plavalca, zaradi razvojnih ali zdravstvenih 

težav, mu šola predlaga, naj se vključi v dodatno šolo v naravi z vsebinami plavanja ali 

plavalni tečaj. Učenci, ki presežejo minimalne standarde znanja, pa morajo, poleg osnovne 

naloge, še neprekinjeno plavati deset minut v globoki vodi (Učni načrt – osnovna šola, 

2011). 

 

Preglednica 3: Vsebine plavanja in nekaterih vodnih dejavnosti v učnem načrtu za osnovno 

šolo v tretjem triletju (Učni načrt – osnovna šola, 2011) 

PLAVANJE IN NEKATERE VODNE DEJAVNOSTI (dodatne vsebine) 
7. razred 8. razred 9. razred 
Šola naj organizira plavalni tečaj za neplavalce. 
Praktične vsebine 
Spopolnjevanje znanja plavanja.  
Vzdržljivostno plavanje.  
Učenje druge ali tretje plavalne tehnike.  
Skok na glavo, obrat, potop z navpičnim prelomom, štafetne predaje.  
Elementi samoreševanja.  
Teoretične vsebine 
Higiena na plavališču in urejenost plavališča. Pravila varnosti. Samoreševanje. Sile, ki 
vplivajo na gibanje telesa v vodi.  
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Nalogi, ki ju morajo opraviti učenci v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, se ne 

razlikujeta od tistih, ki ju morajo opraviti v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Učenec mora preplavati 50 metrov (naloga za bronastega delfina) in neprekinjeno plavati 

deset minut v globoki vodi (Učni načrt – osnovna šola, 2011). 

  

2.5  Športni programi 
 

Plavanje je bilo že v preteklosti del športnega programa Športna značka, ki se je kasneje 

preoblikoval v športna programa Zlati sonček in Krpan. Športni program Zlati sonček je 

namenjen učencem od 5. do 9. leta starosti, Krpan pa je namenjen učencem od 9. do 12. 

leta starosti. V zadnjih letih se je sistem učenja plavanja še uspešneje povezal z 

omenjenima programoma (Kapus et al., 2002). 

 

Na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport je predstavljen nov projekt, imenovan 

»Mali sonček«, ki v letošnjem šolskem letu poteka prvič. Izvajalec programa je Zavod za 

šport RS Planica. Program je namenjen predšolskim otrokom od 2. do 6. leta starosti in 

vsebuje 4 stopnje. Gre za gibalno-športni program, ki želi obogatiti gibalno-športne 

dejavnosti v vrtcih. Predvsem želi k sodelovanju pritegniti tudi starše otrok.  

 

Od 1997 leta veljajo dopolnjena merila za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih 

sposobnosti. Učitelj skuša s testi ugotoviti učenčevo znanje plavanja in ga umestiti v 

standardizirane skupine znanja plavanja. Hkrati ugotavlja tudi razvoj (gibalnih) plavalnih 

sposobnosti in psihosocialnih ter varnostnih vidikov učenca. Učenci morajo za nalogo 

preplavati določeno razdaljo, ki se postopno povečuje. Na ta način lahko prikažemo 

napredek učencev v plavalnem znanju. Napredek se kaže tudi v povečani hitrosti in 

sposobnosti vzdržljivostnega plavanja. Učenec mora med plavanjem opraviti še določene 

naloge za varnost. Dober plavalec je tisti, ki je sposoben plavati dolgotrajno in 

ekonomično, v posebnih okoliščinah pa tudi hitreje. Naloga učitelja je tudi, da od učenca 

zahteva dosledno izpolnitev nalog. Pri tem pa mora biti učitelj zelo dosleden pri 

podeljevanju priznanj, saj bi lahko z lažnim in nepoštenim podeljevanjem priznanj zavajal 

učence, njihove starše in učitelje plavanja (Kapus et al., 2002). 
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V nadaljevanju smo opisali Ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti z 

uveljavljenimi merili. Pri posamezni nalogi smo tudi navedli, kdaj otroci izvajajo nalogo 

pod okriljem programa »Zlati sonček« in »Krpan«.  

 

Preglednica 4: Lestvica za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti. 

ŠTEVILČNA 
OCENA 

OPISNA OCENA NAZIV 

0 Neplavalec, neprilagojen na vodo  
1 Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 1 Bronasti morski konjiček 
2 Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 2 Srebrni morski konjiček 
3 Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 3 Zlati morski konjiček 
4 Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 4 Delfinček 
5 Plavalec, stopnja znanja plavanja 5 Bronasti delfin 
6 Plavalec, stopnja znanja plavanja 6 Srebrni delfin 
7 Plavalec, stopnja znanja plavanja 7 Zlati delfin 
8 Plavalec, stopnja znanja plavanja 8 Delfin reševalec 

 
Pomembno je, da učitelj preveri učenčev datum rojstva, predvsem pri nalogah, pri katerih 

mora učenec izpolniti normo. Učencu se določi norma glede na starost in spol.   

 

Oceno 0 (neplavalec, neprilagojen na vodo) dobi učenec, ki ni prilagojen na vodo v taki 

meri, da je sposoben drseti na vodi.  

 

Oceno 1 (neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 1) dobi učenec, ki uspešno opravi 

naslednji nalogi:  

• Učenec zadrsi v prsnem položaju iztegnjen z vzročenimi rokami in glavo med 

rokami. 

• Drsenje z glavo v vodi mora trajati vsaj 5 sekund. 

Naloga se izvaja v vrtcu (zadnje leto pred vstopom v šolo) in je del programa A v okviru 

projekta »Zlati sonček«.  

 

Za uspešno opravljen preizkus prilagojenosti na vodo dobi učenec značko Bronasti morski 

konjiček.  

 

Oceno 2 (neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 2) dobi učenec, ki uspešno opravi 

naslednje naloge:  
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• Učenec mora preplavati 8 m s poljubnim načinom plavanja neprekinjeno brez 

vmesnega dotika dna, roba bazena ali drugega plavalca.  

• Plavanje prične v vodi. 

• Nalogo lahko izvede tudi s plavanjem pod vodo.  

 

Pojasnilo: Kriterij je namenjen učencem predšolske starosti in vsem plavalnim 

začetnikom. Plavanje pod vodo je sicer dopustno kot vmesna stopnja usvajanja znanja 

plavanja (boljša plovnost zaradi polnih pljuč). Vendar se skuša učitelj pri učenju 

izogniti plavanju pod vodo z daljšim zadrževanjem zraka zaradi možnih škodljivih 

učinkov pomanjkanja kisika. V takšnih pogojih je posebej prepovedano tekmovanje.  

 

Naloga se izvaja v 1. razredu devetletne osnovne šole in je del programa B v okviru 

projekta »Zlati sonček«.  

 

Za uspešno opravljen preizkus prilagojenosti na vodo dobi učenec značko Srebrni morski 

konjiček.  

 

Oceno 3 (neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 3) dobi učenec, ki uspešno opravi 

naslednje naloge:  

• Učenec mora preplavati razdaljo 25 m s poljubnim načinom plavanja 

neprekinjeno brez vmesnega dotika dna, roba bazena ali drugega plavalca.  

• Plavanje prične v vodi ali s skokom v vodo na noge.  

• Razdaljo lahko preplava v eni ali dveh smereh (v krajših bazenih), toda 

razdalja čistega plavanja ne sme biti krajša od 25 m.  

 

Naloga se izvaja v 3. razredu devetletne osnovne šole in je del zamenjalnih nalog 

programa D v okviru projekta »Zlati sonček«.  

 

Za uspešno opravljen preizkus prilagojenosti na vodo dobi učenec značko Zlati morski 

konjiček.  

 

Oceno 4 (neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 4) dobi učenec, ki uspešno opravi 

naslednje naloge:  
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• Učenec mora preplavati razdaljo 35 m s poljubnim načinom plavanja 

neprekinjeno brez vmesnega dotika dna, roba bazena ali drugega plavalca. 

• Plavanje prične s skokom v vodo na noge. 

• Razdaljo lahko preplava v eni ali dveh smereh (v krajših bazenih), toda 

razdalja čistega plavanja ne sme biti krajša od 35 m.  

 

Pojasnilo: Kriterij je namenjen učencem predšolske starosti in vsem plavalnim 

začetnikom. Učitelj lahko izvaja ocenjevanje na različnih vodnih površinah, kjer lahko 

učenec preplava dolžino 35 m − če je mogoče − brez menjanja smeri plavanja. Pri 

preverjanju znanja plavanja v bazenih, ki so krajši od 35 m, se učenec meter pred 

obratom s plavanjem brez stopanja na tla ali dotika stene bazena obrne v nasprotno 

smer. Pri določanju dolžine plavanja učitelj upošteva dolžino, ki jo plavalec dejansko 

preplava, ne pa dolžine bazena. Preverjanje znanja plavanja se sme izvajati le v 

stoječih vodah, primerno globokih, kajti preplitva voda učenca ovira. Pri preverjanju 

znanja plavanja na odprtih vodah mora učitelj dolžino 35 m vidno označiti.  

 

Naloga se izvaja v 5. razredu devetletne osnovne šole, v katerem se učenci potegujejo za 

osvojitev srebrne medalje, in sicer v okviru projekta »Krpan«.  

 

Za uspešno opravljen preizkus prilagojenosti na vodo dobi učenec značko Delfinček.  

 

Oceno 5 (plavalec, stopnja znanja plavanja 5) dobi učenec, ki uspešno opravi naslednji 

nalogi:  

• Učenec mora preplavati razdaljo 50 m tako, da plava v eno smer 25 m, nato pa 

se med plavanjem obrne in plava nazaj proti cilju. Med plavanjem drugih 25 m 

se v sredini zaustavi in z ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni 

položaj v ležeči položaj na hrbtu ter zopet nazaj skozi pokončni položaj v 

položaj na prsih. Nato nadaljuje s plavanjem do cilja.  

• Plavanje prične s skokom na noge v vodo.  

 

Naloga se izvaja v 6. razredu devetletne osnovne šole, v katerem se učenci potegujejo za 

osvojitev zlate medalje, in sicer v okviru projekta »Krpan«.  
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Za uspešno opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti dobi učenec 

značko Bronasti delfin.  

 

Oceno 6 (plavalec, stopnja znanja plavanja 6) dobi učenec, ki uspešno opravi naslednji 

nalogi:  

1. Učenec mora neprekinjeno plavati 10 minut.  

• Plava neprekinjeno, brez vmesnih počitkov ali postankov. 

• Hitrost plavanja si prilagaja sam, ne sme pa plavati mrtvaka na mestu.  

• Učitelj lahko izvede nalogo na plavališčih ali kopališčih. V bazenskih 

kopališčih učenec plava v različnih smereh, ne sme pa se prijeti za steno 

bazena in tega izkoristiti za počitek.  

• Učenca med plavanjem ne sme nihče motiti.  

2. Učenec mora glede na starost preplavati razdaljo 50 ali 100 metrov kravl v določenem 

času. 

• Plavanje prične s skokom na glavo. 

• Izpolniti mora normo, predvideno za njegovo starostno kategorijo 

(preglednica 5). 

 

 

Preglednica 5: Preplavana razdalja in določen čas za uspešno izvedbo naloge. 
 

 
 

STAROST PREPLAVANA 
RAZDALJA  

(m) 

ČAS ZA 
MOŠKE 

PREPLAVANA 
RAZDALJA 

(m) 

ČAS ZA 
ŽENSKE 

1. do 5 let 50 2:30 50 2:30 
2. od 6 do 7 let 50 2:00 50 2:00 
3. od 8 do 9 let 50 1:30 50 1:30 
4. od 10 do 12 let 50 1:10 50 1:15 
5. od 13 do 14 let 50 0:55 50 1:00 
6. od 15 do 18 let 100 1:50 100 2:10 
7. od 19 do 30 let 100 2:00 50 1:10 
8. od 31 do 40 let 100 2:10 50 1:20 
9. od 41 do 50 let 50 1:10 50 1:30 
10. od 51 do 60 let 50 1:30 50 1:50 
11. nad 61 let 50 1:45 50 2:10 

 

Za uspešno opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti dobi učenec 

značko Srebrni delfin. 
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Oceno 7 (plavalec, stopnja znanja plavanja 7) dobi učenec, ki uspešno opravi naslednje 

naloge:  

• Učenec mora preplavati razdaljo 150 m mešano.  

• Prvih 50 m plava prsno, drugih 50 m hrbtno in tretjih 50 m kravl. 

• Plavanje prične s skokom na glavo. 

• Razdaljo 150 m mešano (prsno, hrbtno, kravl) mora preplavati v določenem 

času glede na starost in spol (preglednica 6). 

• Učitelj izvaja nalogo samo na vodnih površinah, kjer so predpisane dolžine 

določene in kjer je možen štartni skok. 

• Znak za pričetek plavanja je povelje štarterja, ki je lahko hkrati tudi 

časomerilec. Povelje za štart je »Na mesta« in »Hop«. Učitelj meri čas s 

štoparico do sekunde natančno. 

 

Preglednica 6: Določen čas za uspešno izvedbo naloge 150 m mešano.  

 STAROST MOŠKI ŽENSKE 
1. do 9 let 4:00 4:10 
2. od 10 do 12 let 3:30 3:45 
3. od 13 do 14 let 3:00 3:20 
4. od 15 do 18 let 2:30 2:55 
5. od 19 do 30 let 2:40 3:10 
6. od 31 do 40 let 2:55 3:25 
7. od 41 do 50 let 3:15 3:45 
8. nad 51 let 3:45 4:15 

 

Za uspešno opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti dobi učenec 

značko Zlati delfin. 

 

Oceno 8 (plavalec, stopnja znanja plavanja 8) dobi učenec, ki uspešno opravi naslednje 

naloge:  

1. Učenec mora preplavati razdaljo 200 m v času 5 minut ali bolje. 

2. Učenec mora preplavati razdaljo 150 m pod vodo. 

• Plavanje začne z navpičnim potopom iz ležečega položaja na prsih na vodni 

gladini. 

3. Učenec se mora potopiti do globine 3 m in dvigniti 2 kg težek predmet na vodno 

gladino. 

• Začne z navpičnim potopom iz ležečega položaja na prsih na vodni gladini. 
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4. Učenec mora z utapljajočim preplavati razdaljo 25 m.  

• Plava udarce v položaju na hrbtu. Utapljajočega drži z eno roko za njegovo 

zapestje roke, ki jo ima za hrbtom, ter z drugo roko za njegovo brado. Tako mu 

varuje obraz, da mu voda ne zalije ust. 

5. Učenec mora natančno metati reševalno žogo v cilj, oddaljen 15 m. 

• Učenec ima pravico do 5 metov, ki pa jih mora opraviti v 3 minutah. Uspešno 

opravi met le takrat, ko z reševalno žogo neposredno zadene cilj ali pa se žoga 

ali njena vrvica dotakne cilja po metu ali vlečenju žoge iz vode. Med 

vlečenjem žoge iz vode se učenec lahko premika desno in levo v področju 10 

metrov. 

• Nalogo uspešno opravi, če sta od 5 metov, opravljenih v treh minutah, uspešna 

vsaj dva. 

• Na obali učitelj označi mesto metanja z 10-metrsko črto, ki je pravokotna na 

cilj metanja.  

 

Za uspešno opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti reševanja iz 

vode dobi učenec značko Delfin reševalec. 

 

Učenec postane plavalec, ko opravi nalogo za bronastega delfina. V nalogi pa ni natančno 

določen način plavanja, tako da je izbira prepuščena otroku in njegovemu znanju plavanja. 

Trenutne okoliščine plavalnega opismenjevanja v Sloveniji ne dovoljujejo natančne 

določitve. Z normalizacijo pogojev učenja plavanja je želja v prihodnosti naučiti učenca 

varnega plavanja. To pa pomeni, da je osnova plavanje s potapljanjem glave in 

izdihovanjem v vodo (vse povzeto po: Kapus et al., 2002). 

 

Na tem mestu naj omenimo, da je znanje plavanje učencev različno, prav tako pa tudi 

njihove sposobnosti. Zato dopustimo učencem, za katere ocenimo, da so tega sposobni, da 

opravijo tudi težje naloge, kot so predvidene za njihovo starost.  

 

2.6  Dosedanje raziskave 
 

Veliko raziskav o znanju plavanja slovenskih osnovnošolcev sta izvedla Gregor Jurak in 

Marjeta Kovač. Predvsem si prizadevata, da bi vsi učenci, ki zapustijo osnovno šolo, 
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postali plavalci. Raziskave potekajo v okviru projekta »Odpravljanje plavalne 

nepismenosti učencev v višjih razredih osnovnih šol v Sloveniji«. Raziskave so 

organizirane za peti in sedmi razred osnovne šole. Prvič je raziskava potekala v šolskem 

letu 1994/1995. Vse slovenske šole so seznanili z zgoraj omenjenim projektom. Z 

raziskavami so nadaljevali tud v šolskih letih 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 

1998/1999, 1999/2000 ...  

 

Gregor Jurak, Marjeta Kovač (1998a): Plavalno opismenjevanje v šolskem letu 

1997/1998   

 

V času izvajanja raziskav (1994–1998) so rezultati nihali, vendar pa z njimi ne moremo 

biti zadovoljni. V prvem in drugem letu so rezultati pokazali, da na višji stopnji (5. in 

7. razred) ne zna plavati 27,3 % slovenskih osnovnošolcev. V tretjem letu (šolsko leto 

1996/1997) izvajanja raziskave so bili rezultati malo boljši. Petošolcev in sedmošolcev, ki 

ne znajo plavati, je bilo 26,6 %. Žal pa so zaskrbljujoči rezultati za šolsko leto 1997/1998, 

saj se je število plavalcev povečalo (27,9 %). Stanje je tako predvsem zaradi dejstva, da se 

je v tem šolskem letu veliko šol preverjanja znanja udeležilo prvič, znanje plavanja 

učencev pa je zelo slabo. Podrobneje smo analizirali znanje plavanja učencev petih 

razredov osnovne šole v šolskem letu 1997/1998. 

 

Gregor Jurak, Marjeta Kovač (1998b): Znanje plavanja učencev petih in sedmih 

razredov osnovne šole v šolskem letu 1997/1998  

 

Preverjanje znanja plavanja je za učence petih in sedmih razredov v šolskem letu 

1997/1998 potekalo peto leto zapored. V tem šolskem letu ni znalo plavati 27,9 % 

učencev petega in sedmega razreda. V nadaljevanju bomo pozornost namenili le 

rezultatom učencev petega razreda.  

Rezultati znanja plavanja za petošolce nikakor niso bili razveseljivi, saj še vedno več kot 

četrtina učencev petih razredov ni znala plavati (30,3 %). 69,7 % predstavlja učence petih 

razredov, ki znajo plavati.  

Ko smo še podrobneje analizirali preverjanje znanja plavanja po spolu, smo ugotovili, da 

znajo dekleta plavati boljše od fantov. 72,1 % deklet je bilo plavalk, medtem ko je bilo 

učencev, ki znajo plavati, kar za 4,7 % manj (67,4 %).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bernik, Anja: diplomsko delo 

–25– 

Tudi med neplavalci je bilo več fantov (32,6 %), kot deklet (27,9 %).  Deklet je bilo ravno 

tako za 4,7 %  manj neplavalk kot fantov.  

V tem šolskem letu je prišlo do spremembe meril pri ocenjevanju znanja plavanja, vendar 

smo rezultate tega šolskega leta pretvorili, da so primerljivi z rezultati iz prejšnjih šolskih 

let.  

 

Goran Jurak, Marjeta Kovač (2000): Analiza preverjanja znanja plavanja 

slovenskih petošolcev in sedmošolcev v šolskem letu 1999/2000  

 

Avtorja navajata, da je bilo v tem šolskem letu v 5. razredih 24.720 učencev. Število 

preverjenih učencev pa je bilo 18.728, kar predstavlja 75,8 % učencev petih razredov. V 

petem razredu še vedno ne zna plavati 25 % preverjenih učencev. Izmed vseh neplavalcev 

v petem razredu je kar 5,5 % takih, za katere ne vemo, kakšno je njihov znanje plavanja. 

75 % preverjenih učencev v petem razredu pa je plavalcev.  

Podrobnejša analiza glede na spol kaže, da je delež ocen znanja plavanja v petem razredu 

med neplavalci različen po posameznih ocenah. 27 % fantov petega razreda je 

neplavalcev, medtem ko je odstotek deklet neplavalk nekoliko nižji, 22,9. Za 4,1 % je več 

neplavalcev med fanti kot dekleti.  

Fantje dosegajo tudi podpovprečne rezultate, če gledamo odstotek plavalcev (73 %), 

medtem ko so rezultati deklet nad povprečjem (77,1 %). Primerjava rezultatov po spolu 

kaže, da so dekleta boljša v znanju plavanja od fantov kar za 4,1 %. Avtorja to dejstvo 

pripisujeta temu, da dekleta v tem starostnem obdobju hitreje napredujejo − predvsem 

zaradi boljše gibljivosti (Kondrič in Pincolič, 1997. V: Jurak in Kovač, 2000), ki jim 

omogoča učinkovitejšo tehniko plavanja prsno. Večina učiteljev pa na plavalnih tečajih 

poučuje to tehniko.  

 

Rudman, I. in Rusjan, N. (2005): Analiza rezultatov plavalne šole v domu Burja v 

šolskem letu 2004/2005 

 

V raziskavo so bile vključene osnovne šole, ki so organizirale plavalni tečaj v domu 

Burja. Sodelovalo je 19 osnovnih šol iz različnih predelov Slovenije. Izvajali so 20-urni 

tečaj plavanja, udeleženci pa so bili stari od 8 do 11 let. Število vseh sodelujočih v 

raziskavi je bilo 747.  
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Na začetku tečaja so vse sodelujoče učence v bazenu najprej testirali. Na podlagi 

rezultatov so učence razvrstili v čim bolj homogene skupine. Ves čas so spremljali 

napredek učencev in ga beležili. Zadnji dan tečaja so opravili še končno testiranje.  

Podatke so analizirali glede na začetno in končno stanje. Ugotovimo, da je večina učencev 

napredovala v znanju plavanja. Z oceno 0 je bilo na začetku plavalnega tečaja ocenjenih 

149 učencev, po končnem preverjanju pa so to oceno dobili le trije učenci. Oceno 1 je na 

začetku dobilo 61 učencev, na koncu pa le 32. 96 učencev je bilo na začetku preverjanja 

ocenjenih z oceno 2, na koncu pa le 8 učencev manj (88). Na začetku plavalnega tečaja je 

oceno 3 dobilo 73 učencev, na koncu pa so to oceno pripisali 59 učencem. 120 učencev je 

na začetku preverjanja dobilo oceno 4, na koncu se je število skoraj razpolovilo − 66 

učencev je dobilo oceno 4. 255 učencev je bilo na začetku preverjanja ocenjenih z oceno 

5, ki predstavlja mejo med plavalci in neplavalci. Na koncu preverjanja pa je oceno 5 

doseglo 26 učencev več kot na začetku (281). Samo dva učenca sta na začetku preverjanja 

dosegla oceno 6, na koncu pa se je število učencev z oceno 6 ustavilo na 215. Nobeden od 

učencev na začetku preverjanja znanja plavanja ni dosegel ocene 7. Na koncu je kar 13 

učencev doseglo to oceno.  

Na tem mestu naj omenimo še število neplavalcev in plavalcev. Na začetku tečaja je bilo 

499 otrok neplavalcev, 257 otrok pa plavalcev. Po koncu tečaja se je število neplavalcev 

razpolovilo (248), število plavalcev pa močno povečalo (496). 

 

Raziskovalci so potrdili domneve, da je stopnja predznanja slovenskih osnovnošolcev 

različna. Menijo, da do razlik prihaja zaradi ekonomski razmer, pomanjkanja ustreznih 

plavališč in zaradi pomanjkanja organiziranih plavalnih tečajev. Ugotovili so tudi, da 20- 

-urni tečaj plavanja z ustreznim učiteljskim kadrom zelo pripomore k napredovanju 

učencev v znanju plavanja.  

 

Predmet in problem našega diplomskega dela je ugotoviti znanje plavanja pri učencih, ki 

obiskujejo prvi in tretji razred. 
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3.0 CILJI RAZISKAVE 
 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje:  

 

1. Ugotoviti, katerega morskega konjička doseže največ učencev v 1. razredu osnovne 

šole. 

 

2. Ugotoviti, katerega delfina doseže največ učencev v 3. razredu osnovne šole. 

 

3. Ugotoviti, koliko posamezni učenci napredujejo v znanju plavanja v dveh letih. 

  

4. Ugotoviti, ali v znanju plavanja bolje napredujejo dečki ali deklice. 

 

5. Ugotoviti, koliko odstotkov učencev tretjega razreda je plavalcev. 
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4.0 HIPOTEZE 
 
Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

 

H1 – Največ učencev v 1. razredu doseže zlatega morskega konjička.  

 

H2 – Največ učencev v 3. razredu doseže srebrnega delfina.  

 

H3 – Največ učencev napreduje za 3 stopnje znanja plavanja.  

 

H4 – Dečki v dveh letih bolj napredujejo od deklet. 

 

H5 – 75 odstotkov učencev tretjega razreda je plavalcev.  
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5.0 METODE DELA 

5.1  Vzorec merjencev 
 

V raziskavi so sodelovale tri osnovne šole v občini Škofja Loka: OŠ Cvetka Golarja, OŠ 

Ivana Groharja in OŠ Škofja Loka - Mesto. V vzorec merjencev smo tako vključili 

232 učencev in učenk. V šolskem letu 2008/2009 so ti učenci obiskovali 1. razred 

devetletne osnovne šole. Nato smo počakali in iste učence preverili v znanju plavanja še v 

šolskem letu 2010/11, ko so obiskovali 3. razred. Zaradi varnosti podatkov smo učence 

takoj označili s številkami, da ne bi prišlo do kakršne koli nedovoljene uporabe 

pridobljenih podatkov.   

 

5.2  Vzorec spremenljivk 
 

V raziskavi smo si pomagali s Preglednico za pomoč pri preverjanju znanja plavanja, ki 

se nahaja v poglavju Priloge. Za merilo smo uporabili ocenjevalno lestvico, ki je 

prilagojena razvojnim potrebam otrok. Gre za 8-stopenjsko lestvico, ki jo je predpisal 

MŠŠ.  

 

Preglednica 7: Lestvica za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti. 

0* Učenec se ni udeležil preverjanja, učitelj pa ne ve, kakšno je njegovo 
znanje plavanja. 

0 Učenec je neprilagojen na vodo.  
1 Učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej; drsi na prsih 

z glavo v vodi. Gibanje izvaja 5 sekund.  
2 Učenec preplava 8 metrov. 
3 Učenec preplava 25 metrov. 
4 Učenec preplava 35 metrov. Plavanje prične s skokom v vodo na noge.  
5, 6, 7 Učenec zna plavati po merilih za bronastega, srebrnega ali zlatega delfina 

oziroma učitelj ve, da zna plavati.  
 

5.3  Organizacija meritev 
 

Podatke smo zbirali v mesecu oktobru 2011. Zavod za šport Škofja Loka smo prosili za 

rezultate učencev iz šolskega leta 2009/2010. Za rezultate lanskega šolskega leta smo 

prosili športne pedagoge na omenjenih šolah. Vsem smo povedali, da bodo rezultati 

uporabljeni izključno v diplomskem delu. Vsi so bili pripravljeni sodelovati.  
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V šolskem letu 2008/2009 je Zavod za šport Škofja Loka organiziral plavalni tečaj za 

učence 1. razreda. Na začetku plavalnega tečaja so najprej preverili plavalno znanje otrok. 

Na podlagi dobljenih rezultatov so učence razporedili v homogene skupine. Skupine so 

vadile po predpisanem programu. Na koncu tečaja so izvedli preverjanje znanja plavanja 

in rezultate za vsakega učenca zapisali v preglednico.  

V šolskem letu 2010/2011 so šole same organizirale tečaje plavanja za učence 3. razreda. 

Na začetku tečaja so preverili predznanje učencev in jih razvrstili v čim bolj homogene 

skupine. Na koncu plavalnega tečaja so učitelji preverili pridobljeno znanje učencev. 

Rezultate so zapisali v preglednico.  

 

5.4  Metode obdelave podatkov 
 

Najprej smo v eno preglednico vnesli učence (označene s številkami) enega oddelka, nato 

smo vanjo vnesli oceno, ki so jo dosegli v prvem razredu. Vse smo delali po oddelkih, ki 

smo jih označili s črkami od A do J. Na koncu smo prešteli, koliko učencev je doseglo 

posamezno oceno. Da je bilo delo lažje, smo vse delali po oddelkih, torej se je število 

učencev gibalo od 19 do 25. Rezultate smo po oddelkih prenesli v skupno preglednico. 

Rezultate posameznih oddelkov smo sešteli in dobili končno število. Nato smo uporabili 

križni račun in izračunali še odstotke. Enak postopek smo uporabili za tretji razred. Primer 

za naše delo je preglednica 8. 

 
Preglednica 8: Primer preglednice, kamor smo vnašali ocene učencev, 1. razred. 

razred Št. uč. 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 
A 25 2 0 4 3 16 0 0 0 0 
B 24 2 0 7 2 13 0 0 0 0 
C 18 1 0 7 3 7 0 0 0 0 
Č 20 2 0 0 6 12 0 0 0 0 
D 21 1 0 3 5 12 0 0 0 0 
E 23 1 0 3 2 17 0 0 0 0 
F 21 2 0 2 5 7 5 0 0 0 
G 19 3 0 5 3 8 0 0 0 0 
H 19 0 0 7 2 10 0 0 0 0 
I 21 1 0 6 3 11 0 0 0 0 
J 21 4 0 4 2 11 0 0 0 0 
skupaj 232 19 0 48 36 124 5 0 0 0 
skupaj  
% 

100  8,2  0,0  20,7  15,5 53,5 2,2 0,0  0,0  0,0  
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Legenda: 

0* – učenec se ni udeležil preverjanja, učitelj pa ne ve, kakšno je njegovo znanje plavanja; 

0 – učenec je neprilagojen na vodo; 

1 – učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej; drsi na prsih z glavo v vodi; 

gibanje izvaja 5 sekund; 

2 – učenec preplava 8 metrov; 

3 – učenec preplava 25 metrov; 

4 – učenec preplava 35 metrov; plavanje prične s skokom v vodo na noge; 

5, 6, 7 – učenec zna plavati po merilih za bronastega, srebrnega ali zlatega delfina oziroma 

učitelj ve, da zna plavati. 

 
Da smo dobili rezultate, za koliko stopenj so učenci napredovali, smo morali v 

preglednico vnesti, katero oceno je učenec dosegel v prvem in katero v tretjem razredu. 

Postopek je bil podoben zgornjemu, le da smo šteli, za koliko stopenj je učenec 

napredoval. Za vsakega učenca smo napisali, za koliko je napredoval, in na koncu vse 

prešteli po oddelkih. Nato smo vse skupaj vnesli po oddelkih v skupno preglednico, v 

kateri smo dobili skupno število. S križnim računom smo izračunali odstotke.  

 

Najbolj zamudno je bilo obdelovati podatke po spolu. Za pomoč smo si naredili spodnjo 

preglednico, kamor smo vnašali ocene otrok. Ponovno po oddelkih, pozorni pa smo 

morali biti še na spol učenca. Posamezna črtica pomeni enega učenca. Pomagali smo si 

tudi z obarvanjem razpredelnice – predvsem zaradi boljše preglednosti. Nato smo črtice 

prešteli in dobili rezultate. Na koncu smo naredili še križni račun in dobili odstotke.  

 

Preglednica 9: Primer preglednice, kamor smo vnašali rezultate po spolu, 3. razred. 

razred Št. uč. 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 
A – d  11      I I I I I 

I I 
I I I I  

A – f  14 I   I  I I I I I 
I 

I I I I 
I I 

 

B – d 13    I  I I I I I 
I I I 

I I I I  

B – f  11    I I I  I I I I I 
I  

I I   

Skupaj 
dekleta 

121 3 0 3 3 0 8 90 14 0 
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Skupaj 
fantje 

111 7 0 1 4 5 12 61 21 0 

 

Legenda: 

I – predstavlja enega/eno učenca/-ko 

0* – učenec se ni udeležil preverjanja, učitelj pa ne ve, kakšno je njegovo znanje plavanja; 

0 – učenec je neprilagojen na vodo; 

1 – učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej; drsi na prsih z glavo v vodi; 

gibanje izvaja 5 sekund; 

2 – učenec preplava 8 metrov; 

3 – učenec preplava 25 metrov; 

4 – učenec preplava 35 metrov; plavanje prične s skokom v vodo na noge; 

5, 6, 7 – učenec zna plavati po merilih za bronastega, srebrnega ali zlatega delfina oziroma 

učitelj ve, da zna plavati. 
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6.0 REZULTATI 
 
V poglavju bomo predstavili dobljene rezultate. Te smo pridobili na podlagi ciljev, ki smo si 

jih zastavili v diplomskem delu. Najprej bomo predstavili rezultate za 1. razred, nato za 3. 

razred in na koncu ugotovili, koliko so učenci napredovali v dveh letih.  

 

Graf 1: Število deklet in fantov, ki so sodelovali v raziskavi. 
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6.1  Prvi razred 
 

Graf 2: Doseženi rezultati v znanju plavanja za učence 1. razreda. 

1. razred
19

48

36

124

5

0*

1

2

3

4

 
Legenda: 

0* – učenec se ni udeležil preverjanja, učitelj pa ne ve, kakšno je njegovo znanje plavanja; 

0 – učenec je neprilagojen na vodo; 

1 – učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej; drsi na prsih z glavo v vodi; 

gibanje izvaja 5 sekund; 

2 – učenec preplava 8 metrov; 

3 – učenec preplava 25 metrov; 

4 – učenec preplava 35 metrov; plavanje prične s skokom v vodo na noge; 

5, 6, 7 – učenec zna plavati po merilih za bronastega, srebrnega ali zlatega delfina oziroma 

učitelj ve, da zna plavati. 

 

Plavanja se je udeležilo 232 učencev in učenk prvega razreda iz treh škofjeloških osnovnih 

šol. 8,2 % učencev se ni udeležilo preverjanja znanja, zato učitelji niso mogli določiti 

njihovega znanja plavanja. Odstotek je v primerjavi z dosedanjimi raziskavami kar velik. 

Predvsem menimo, da tu učitelji nimajo velikega vpliva. Učenci zbolijo, se odselijo ... in zato 

učitelji ne morejo izvesti preverjanja znanja plavanja za te učence. Vsi učenci so bili ob 

zaključku plavalnega tečaja prilagojeni na vodo, kar pomeni, da nihče ni dobil ocene 0. 

20,7 % učencev je dobilo oceno 1. Učenci so si s to opravljeno nalogo prislužili bronastega 

morskega konjička. Oceno 2 je dobilo 15,5 % učencev. Za opravljeno nalogo so prejeli 
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srebrnega morskega konjička. Nekaj več kot polovico učencev je dobilo oceno 3. Učenci na 

tej stopnji znanja plavanja preplavajo razdaljo 25 metrov. Za opravljeno nalogo prejmejo 

zlatega morskega konjička. Najmanj, le 2,1 %, učencev pa je doseglo oceno 4. Učenci so 

plavanje za to oceno pričeli s skokom v vodo na noge in preplavali 35 metrov. Za uspešno 

opravljeno nalogo so dobili naziv »delfin«. Nihče izmed učencev ni dosegel norme za 

plavalca (ocena 5, 6 in 7). Vse to je razumljivo, saj so učenci ob vstopu v prvi razred stari od 

5 do 6 let. V tem starostnem obdobju bi morali vsi doseči oceno 2, saj je namenjena njihovi 

starosti. Kljub temu pa nekaj več kot četrtina učencev ni opravila te naloge. Kot smo omenili 

že prej, zelo visok odstotek predstavljajo učenci, ki se plavanja niso udeležili. Vendar je kar 

71,1 % učencev doseglo oceno 2 ali več, kar je zelo vzpodbuden podatek. Malo več kot tri 

četrtine učencev prvega razreda je doseglo višjo oceno, ki je predpisana za njihovo starost. 

Menimo, da smo s tem podatkom lahko zelo zadovoljni. To dejstvo potrjuje tudi to, da je 

omenjena starost primerna za začetek učenja plavanja.   

 

Preglednica 10: Primerjava ocen znanja plavanja med dekleti in fanti v 1. razredu. 

 Št. uč. 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 
dekleta 121 8 0 22 14 74 3 0 0 0 
% 52,2 3,5 0,0 9,5 6,0 31,9 1,3 0,0 0,0 0,0 
fantje 111 11 0 26 22 50 2 0 0 0 
% 47,8 4,7 0,0 11,2 9,5 21,5 0,9 0,0 0,0 0,0 
 

Legenda: 

0* – učenec se ni udeležil preverjanja, učitelj pa ne ve, kakšno je njegovo znanje plavanja; 

0 – učenec je neprilagojen na vodo; 

1 – učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej; drsi na prsih z glavo v vodi; 

gibanje izvaja 5 sekund; 

2 – učenec preplava 8 metrov; 

3 – učenec preplava 25 metrov; 

4 – učenec preplava 35 metrov; plavanje prične s skokom v vodo na noge; 

5, 6, 7 – učenec zna plavati po merilih za bronastega, srebrnega ali zlatega delfina oziroma 

učitelj ve, da zna plavati. 

 

V šolskem letu 2008/2009 je pri preverjanju znanja plavanja sodelovalo 121 učenk, kar 

predstavlja 52,2 % sodelujočih, ter 111 učencev, kar predstavlja 47,8 % tečajnikov. Nekaj več 

fantov, natančneje 1,2 %, se ni udeležilo plavanja, torej zanje učitelji ne vedo, kakšno je 
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njihovo plavalno znanje. Nihče od tečajnikov ni dobil ocene 0. Ta podatek je vzpodbuden. 

11,2 % fantov je doseglo oceno 1, medtem ko je bilo deklet s to oceno za 1,7 % manj kot 

fantov. Do manjšega odstopanja pri znanju plavanja med dekleti in fanti v prvem razredu 

pride tudi pri oceni 2. To oceno je doseglo 3,5 % fantov več kot deklet. Do večje razlike pa 

pride pri oceni 3 − tokrat v prid dekletom. Oceno 3 je doseglo kar 10,4 % deklet več kot 

fantov. Vzroki so zagotovo v tem, da dekleta v tem starostnem obdobju pri učenju plavanja 

hitreje napredujejo kot fantje. Do minimalne razlike pride pri oceni 4. Za 0,4 % so boljša 

dekleta, kar predstavlja eno dekle več, ki je doseglo to oceno. Vsi učenci, ne glede na spol, so 

v tej starosti še neplavalci. Kot smo omenili že zgoraj, je vse to razumljivo, saj so dekleta in 

fantje stari od 5 do 6 let.  

 

6.2  Tretji razred 
 

Graf 3: Število plavalcev in neplavalcev v tretjem razredu. 

Plavalci/neplavalci
3. razred

186

46

Plavalci

Neplavalci

 
 

Od 232 učencev, ki so se udeležili preverjanja znanja plavanja v tretjem razredu, je kar 186 

učencev oziroma 80,2 % plavalcev. Menimo, da je rezultat zelo dober. V primerjavi z 

raziskavo, ki sta jo izvedla G. Jurak in M. Kovač v šolskem letu 1999/2000 za učence petih in 

sedmih razredov, so rezultati učencev tretjega razreda primerljivi z učenci sedmega razreda, 

saj je med njimi 80,8 % plavalcev. Pri učencih petega razreda je odstotek malo slabši, saj je 

plavalcev za 5 % manj (75 %). Neplavalcev v tretjem razredu je 46 oziroma 19,8 %. Če 

primerjamo rezultate v znanju plavanja z zgoraj omenjeno raziskavo, smo lahko s plavalnim 

znanjem učencev tretjih razredov zelo zadovoljni. V petem razredu je namreč 25 % 
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neplavalcev, v sedmem pa le še 19,2 %. Pri tem pa moramo upoštevati dejstvo, da so rezultati 

te raziskave stari že dobrih deset let. Verjetno bi bila primerjava drugačna, če bi lahko 

primerjali dobljene rezultate s kakšno novejšo raziskavo.  

 

 

Preglednica 11: Rezultati v znanju plavanja za učence 3. razreda. 

 skupaj 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 

Št. učencev 232 10 0 4 7 5 20 152 34 0 

% 100 4,3  0,0  1,7  3,0  2,2  8,6  65,5  14,7  0,0  

 

Legenda: 

0* – učenec se ni udeležil preverjanja, učitelj pa ne ve, kakšno je njegovo znanje plavanja; 

0 – učenec je neprilagojen na vodo; 

1 – učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej; drsi na prsih z glavo v vodi; 

gibanje izvaja 5 sekund; 

2 – učenec preplava 8 metrov; 

3 – učenec preplava 25 metrov; 

4 – učenec preplava 35 metrov; plavanje prične s skokom v vodo na noge; 

5, 6, 7 – učenec zna plavati po merilih za bronastega, srebrnega ali zlatega delfina oziroma 

učitelj ve, da zna plavati. 

 

Odstotek učencev, ki se niso udeležili plavanja, je tu manjši (4,3 %) in primerljiv z odstotki, 

ki so jih dobili na dosedanjih raziskavah. Kot smo omenili že zgoraj, učitelj na ta odstotek 

nima vpliva. Tudi sami zelo težko ugotovimo, zakaj je razlika tako velika, saj so dejavniki 

različni. Ocena 0 je tudi tokrat ostala neuporabljena. Bolj zaskrbljujoč je podatek, da 15,5 % 

učencev še vedno ne zna plavati (ocena 1, 2, 3 in 4). Vendar menimo, da ni še nič 

zamujenega. Učence čaka v četrtem ali petem razredu šola v naravi s plavalnimi vsebinami, v 

kateri bodo imeli čas izpopolniti svoje znanje in predvsem, kar je najpomembneje, 

napredovati v znanju plavanja. V petem razredu nato sledi preverjanje znanja plavanja in vsi 

neplavalci se bodo udeležili tečaja plavanja. Poudariti moramo tudi to, da opravljajo učenci v 

tretjem razredu v okviru projekta »Zlati sonček« plavanje le kot zamenjalno nalogo – za 

oceno 3. Šele v petem razredu pa opravljajo nalogo za oceno 4, to je naziv »delfin«. V šestem 

razredu učenci opravljajo nalogo, s katero učitelji preverijo, ali so učenci plavalci ali ne. Torej 
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je zelo razveseljiv podatek, da je 80,2 % učencev tretjega razreda plavalcev. Razvojna in 

motorična stopnja otrok je v teh letih zelo primerna za učenje plavanja, kar potrjujejo tudi 

dobljeni rezultati. Nihče izmed učencev tretjega razreda pa ni dosegel ocene 7 (zlati delfin).  

 

Preglednica 12: Primerjava ocen znanja plavanja med dekleti in fanti v 3. razredu. 

 Št. uč. 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 
dekleta 121 3 0 3 3 0 8 90 14 0 
% 52,2 1,3 0,0  1,3 1,3 0,0  3,5 38,8 6,0 0,0  
fantje 111 7 0 1 4 5 12 61 21 0 
% 47,8 3,0 0,0  0,4 1,7 2,2 5,2 26,3 9,0 0,0  
 

Legenda: 

0* – učenec se ni udeležil preverjanja, učitelj pa ne ve, kakšno je njegovo znanje plavanja; 

0 – učenec je neprilagojen na vodo; 

1 – učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej; drsi na prsih z glavo v vodi; 

gibanje izvaja 5 sekund; 

2 – učenec preplava 8 metrov; 

3 – učenec preplava 25 metrov; 

4 – učenec preplava 35 metrov; plavanje prične s skokom v vodo na noge; 

5, 6, 7 – učenec zna plavati po merilih za bronastega, srebrnega ali zlatega delfina oziroma 

učitelj ve, da zna plavati. 

 

V tej generaciji učencev je bilo več kot polovico deklet (52,2 %) in malo manj fantov. Kljub 

temu pa se več fantov ni udeležilo preverjanja znanja plavanja (3 %, pri dekletih le 1,3 %). 

Ravno toliko deklet je doseglo oceno 1, medtem ko je pri fantih odstotek nižji (0,4). Pri oceni 

2 so dekleta in fantje skoraj izenačeni, saj je razlika le za 0,4 %, kar predstavlja enega učenca 

več, ki je dosegel oceno 2. Pri oceni 3 pride do večje razlike. Nobena izmed deklet ni dosegla 

te ocene, je pa to oceno doseglo 2,2 % fantov. Do večje razlike pride tudi pri oceni 4, vendar 

tokrat v prid fantov. 3,5 % deklet je doseglo to oceno, pri fantih pa se odstotek ustavi pri 5,2. 

Vzpodbuden je podatek, da je nekaj manj kot polovico deklet ob koncu tečaja plavanja v 

tretjem razredu plavalk (44,8 %). Pri fantih je sicer odstotek malce nižji (35,3 %), vendar še 

vedno vzpodbuden. Več deklet (38,8 %) je doseglo oceno 5. Vendar pa je več fantov (9 %) 

doseglo oceno 6, to je srebrnega delfina. Dosedanje raziskave so pokazale podobne rezultate. 

Strokovnjaki namreč na podlagi dosedanjih analiz preverjanja znanja plavanja menijo, da 
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dekleta pri učenju plavanja v zgodnejših obdobjih (do 10. leta starosti) napredujejo hitreje kot 

fantje.  

To lahko potrdimo tudi z raziskavo, ki sta jo izvedla M. Dolenc in B. Pistotnik (2001). 

Razlike se pri deklicah in fantih izražajo predvsem v nekaterih testih gibljivosti, moči in 

koordinacije. Deklice imajo boljše rezultate v gibljivosti kot fantje, ta pa je pomembna tudi 

pri plavanju. Deklice imajo boljše rezultate tudi pri koordinaciji, ta pa je potrebna pri 

usklajevanju rok in nog.  

Dečki so boljši v eksplozivni moči rok. Ta pride do izraza pri zavesljaju (prsno).  

 

6.3  Napredek učencev v znanju plavanja v dveh letih 
 

Napravili smo tudi primerjavo, koliko učenci napredujejo v znanju plavanja. Spodnja tabela 

prikazuje, za koliko stopenj učenci napredujejo v dveh letih (od prvega do tretjega razreda).  

 

Preglednica 13: Napredek učencev v znanju plavanja, v dveh letih. 

 skupaj 0* 0 1 2 3 4 5 

Št. učencev 232 25 6 14 93 64 29 1 

% 100 10,8 2,6 6,0 40,1 27,6 12,5 0,4 

 

Najprej naj poudarimo, da tabela ne prikazuje, katero stopnjo oziroma oceno je dobil učenec, 

ampak za koliko stopenj je učenec napredoval v dveh letih. Če je učenec v prvem razredu 

dobil oceno 2, v tretjem razredu pa oceno 5, je napredoval za tri stopnje.  

 

Legenda: 

0* – učenčevega napredka ni mogoče določiti, ker se ni udeležil preverjanja znanja plavanja; 

0 – učenec ni napredoval v znanju plavanja, v 3. razredu je dobil enako oceno kot v 1.; 

1 – učenec je v znanju plavanja napredoval za eno stopnjo; 

2 – učenec je v znanju plavanja napredoval za dve stopnji; 

3 – učenec je v znanju plavanja napredoval za tri stopnje; 

4 – učenec je v znanju plavanja napredoval za štiri stopnje; 

5 – učenec je v znanju plavanja napredoval za pet stopenj. 
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Nič kaj vzpodbuden ni podatek, da se kar ena desetina učencev ni udeležila preverjanja znanja 

plavanja, zato tudi ne moremo beležiti njihovega napredka.  

2,6 % učencev v znanju plavanja ni napredovalo. Do napredka ni prišlo pri učencih, ki so 

neplavalci. Podatek ni zaskrbljujoč, vendar pa bo potrebno še veliko truda in predvsem 

spodbude učencem, da bodo v znanju plavanja napredovali. Mogoče bi morali razmisliti o 

uporabi druge metode za učenje plavanja teh učencev. Kot smo že poudarili, je znanje 

plavanja dandanes zelo pomembno, zato moramo k temu spodbujati tudi učence. Na tem 

mestu naj tudi omenimo, da učenci nimajo možnosti priti v stik z vodo. Nekatere družine si ne 

morejo privoščiti počitnic na morju ali v toplicah. Vzrokov za to je lahko več. Menimo, da je 

danes zelo pereč problem denar. Nekateri starši so ostali brez dela in vse to vpliva na celotno 

družino. Počitnice si zelo težko privoščijo družine, ki živijo na kmetiji, saj starši namreč ne 

morejo oditi na počitnice. Vendar pa obstajajo tako imenovane kolonije, kamor lahko starši 

vpišejo svoje otroke in jim tako omogočijo počitnice ter – kar je najpomembneje – stik z 

vodo.  

6 % učencev je v znanju plavanja napredovalo za eno stopnjo. Med njimi je bilo 5 učencev, ki 

so napredovali z ocene 1 (prvi razred) do ocene 2 (tretji razred). Dva učenca sta napredovala z 

ocene 2 do ocene 3; štirje učenci so napredovali z ocene 3 do ocene 4, in trije učenci z ocene 4 

do ocene 5. Od štirinajstih učencev, ki so napredovali za eno stopnjo, so le trije postali 

plavalci. Menimo, da je število učencev, ki so kljub napredku še vedno neplavalci, kar veliko. 

Vendar pa je za to, kot smo že omenili, veliko razlogov. Zanimivo bi bilo narediti tudi 

raziskavo, kateri so vzroki, da učenci v tretjem razredu niso plavalci. Vendar smo se v tem 

diplomskem delu osredotočili na napredek in ne na vzroke.   

Največ (40,1 %) učencev je v znanju plavanja napredovalo za dve stopnji. Med njimi je 

večina učencev napredovala z ocene 3 (prvi razred) do ocene 5 (tretji razred). En učenec je 

napredoval z ocene 4 do ocene 6. Torej so vsi ti učenci postali plavalci. Trije učenci pa kljub 

napredku za dve stopnji niso prišli do naziva plavalec. Dva učenca sta z ocene 1 napredovala 

do ocene 3, en učenec pa z ocene 2 do ocene 4. Zelo vzpodbudno je dejstvo, da je večina 

otrok postala plavalcev.  

Pri raziskavi se je pokazalo, kaj za učence pomenita dve leti. Otroci ves čas razvijajo svoje 

sposobnosti − pa naj bodo to motorične ali katere koli druge. To pride do izraza tudi pri 

učenju plavanja. Kar 11 učencev od skupno 64 (27,6 %), je napredovalo z ocene 1 do ocene 4, 

torej za tri stopnje. Žal še vedno niso postali plavalci. Vendar verjamemo, da bodo v 4. 

razredu, v šoli v naravi, dosegli tudi naziv plavalec. 53 učencev, ki so tudi napredovali za tri 
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stopnje, pa so postali plavalci. 30 jih je napredovalo z ocene 2 do ocene 5, 23 pa z ocene 3 do 

ocene 6, to je do naziva srebrni delfin.  

Nekaj več kot desetina učencev je napredovala za štiri stopnje. Najpomembnejše je dejstvo, 

da so vsi postali plavalci. Kar 25 učencev je napredovalo z ocene 1 do ocene 5 in štirje učenci 

z ocene 2 do ocene 6. Tudi če učencem v prvem razredu pri učenju plavanja ne gre najbolje, 

ni še nič zamujenega. Priložnosti za učenje je dovolj, čas pa tudi naredi svoje.  

Neverjetno, pa vendar je res. En učenec je napredoval za kar pet stopenj. Iz ocene 1, ki jo je 

dobil v prvem razredu, je napredoval do ocene 6 v tretjem razredu. Učenec je bil v prvem 

razredu zmožen le 5 sekund drseti na vodi. V tretjem razredu pa je za naziv srebrni delfin 

uspešno opravil naslednji nalogi: neprekinjeno je plaval deset minut, pri tem se ni smel 

dotakniti roba bazena ali tal in plavati mrtvaka na mestu; preplaval je 50 metrov v eni minuti 

in tridesetih sekundah v tehniki kravl (norma za otroke stare od 8 do 9 let), plavanje je pričel s 

skokom v vodo na glavo.  

 

Preglednica 14: Primerjava napredka po spolu v znanju plavanja v dveh letih. 

 Št. uč. 0* 0 1 2 3 4 5 
dekleta 121 11 3 6 59 28 13 1 
% 52,2 4,7 1,3 2,6 25,4 12,1 5,6 0,4 
fantje 111 14 3 8 34 36 16 0 
% 47,8 6,0 1,3 3,5 14,7 15,5 6,8 0,0 
 

Tudi tu je potrebno omeniti, da tabela ne prikazuje, katero stopnjo oziroma oceno je dobil 

učenec, ampak za koliko stopenj je napredoval v dveh letih. Če je učenec v prvem razredu 

dobil oceno 2, v tretjem razredu pa oceno 5, je napredoval za tri stopnje.  

 

Legenda: 

0* – učenčevega napredka ni mogoče določiti, ker se ni udeležil preverjanja znanja plavanja; 

0 – učenec ni napredoval v znanju plavanja, v 3. razredu je dobil enako oceno kot v 1.; 

1 – učenec je v znanju plavanja napredoval za eno stopnjo; 

2 – učenec je v znanju plavanja;napredoval za dve stopnji  

3 – učenec je v znanju plavanja napredoval za tri stopnje; 

4 – učenec je v znanju plavanja napredoval za štiri stopnje; 

5 – učenec je v znanju plavanja napredoval za pet stopenj. 
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Glede na to, da se je preverjanja znanja plavanja udeležilo 121 deklet in 111 fantov, bi lahko 

rekli, da bo višji odstotek deklet, ki se niso udeležila plavanja, vendar ni tako. Kar 6 % fantov 

na preverjanje znanja plavanja ni bilo, medtem ko je pri dekletih odstotek nižji (4,7 %). Zelo 

težko bi rekli, kaj je vzrok za tak odstotek. Med dekleti in fanti je izenačen odstotek med 

tistimi, ki v znanju plavanja niso napredovali: 1,3 % deklet in prav toliko fantov. Do 

ponovnega odstopanja pride pri napredku za eno stopnjo. 2,6 % deklet je v znanju plavanja 

napredovalo za eno stopnjo, fantov pa je bilo za 1,1 % več (3,5 %). Do večje razlike, tokrat v 

prid deklet, pride pri napredku v znanju plavanja za dve stopnji. 25,4 % deklet je napredovalo 

za dve stopnji, fantov pa malo več kot polovico deklet (14,7 %). Manjše odstopanje v korist 

fantov opazimo pri napredku v znanju plavanja za tri stopnje: 12,1 % deklet je napredovalo za 

tri stopnje, fantje pa so bili boljši za 3,4 %. Prav tako so fantje boljši v napredovanju za štiri 

stopnje za 1,2 % od deklet. Le ena učenka (0,4 %) je napredovala za pet stopenj, medtem ko 

pri fantih ni za pet stopenj napredoval nihče.  
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7.0 RAZPRAVA 
 

Z dano raziskavo smo dobili dober vpogled v plavalno znanje učencev v občini Škofja Loka.  

Za sodelovanje v raziskavi smo prosili Zavod za šport Škofja Loka in tri škofjeloške osnovne 

šole. Vsi so se odzvali vabilu. Raziskava oziroma predvsem sama analiza rezultatov je bila 

zelo zanimiva. Še nikjer namreč nismo zasledili podobne raziskave, zato tudi nismo vedeli, 

kaj naj od analize pričakujemo. Ker v zadnjem času tudi sami sodelujemo pri učenju plavanja, 

nam je še v večje veselje spremljati prepletanje teorije in prakse.  

Na tem mestu je čas, da preverimo tudi, ali dane hipoteze lahko potrdimo ali ovržemo.  

 

Za učence prvega razreda je v programu »Zlati sonček« predvideno, da naj bi dosegli oceno 2. 

Z uspešno opravljeno nalogo si prislužijo medaljo srebrni morski konjiček. Za nalogo morajo 

preplavati 8 metrov. Nekaj več kot ena četrtina učencev (28,9 %) te norme ni izpolnila. 

Odstotek je kar visok, vendar se motorika učencev razvija zelo hitro in v višjih razredih lahko 

dosežejo še veliko. 15,5 % vseh učencev prvega razreda je doseglo predvideno oceno. Kar 

55,6 % učencev je doseglo višjo oceno oziroma boljšega morskega konjička. Menimo, da je to 

zelo dober rezultat − mogoče bi lahko razmišljali o tem, da bi naloge otežili. Vendar pa 

moramo gledati širše. Če bi to storili, bi se ta odstotek občutno zmanjšal, zelo pa bi se povečal 

odstotek učencev, ki ne bi opravili nalog. Tako bi se povečal razkorak med učenci. To pa bi 

bilo vsekakor nepravično, saj nekateri učenci nimajo priložnosti iti na počitnice na morje, v 

toplice ..., s čimer bi le še bolj označili nekatere učence. Zavedati se moramo tudi dejstva, da 

moramo učence spodbujati. Če bi torej otežili naloge, bi bilo manjše število učencev, ki bi te 

naloge opravili in zato ne bi dobili medalj. To, da  ostanejo brez medalj, pa je za otroke tudi 

največje razočaranje (psihološki vidik).  

 

Hipotezo »H1 – največ učencev v 1. razredu doseže zlatega morskega konjička« lahko 

potrdimo, saj je kar 53,5 % oziroma 124 učencev doseglo oceno 3. Za dosego te ocene pa 

učenci prejmejo medaljo zlati morski konjiček.  

 

V tretjem razredu osnovne šole je plavanje po programu »Zlati sonček« le ena izmed 

zamenjalnih nalog. Učenci naj bi v tej starosti dosegli oceno 3, kar pomeni, da preplavajo 

25 metrov. 9 % učencev ni doseglo predpisane norme. Nekaj učencev se preverjanja znanja 

plavanja ni udeležilo, zato zanje ne vemo, kako dobri plavalci so. Nekaj učencev pa norme res 

ni doseglo. Kot smo omenili že zgoraj, so neuspehi učencev povezani s tem, da nimajo 
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možnosti, da bi plavali. Pregovor pravi, da vaja dela mojstra, in če učenci ne morejo vaditi, 

tudi težje postanejo mojstri v plavanju. Le 2,2 % učencev sta dosegla oceno 3, vsi ostali 

učenci (88,8 %) pa so dosegli višjo oceno, kot je predpisana za njihovo starost. Na tem mestu 

naj omenimo, da so odstotki toliko višji, ker šole izvajajo plavalne tečaje v prvem in tretjem 

razredu. Torej naj bi bili na preverjanju znanja plavanja udeleženi vsi učenci in ne le tisti, ki 

nalogo opravljajo kot zamenjalno nalogo. Mogoče bi razmišljali v tej smeri, da bi nalogo 

uvedli kot obvezni del.  

 

Hipotezo »H2 – največ učencev v 3. razredu doseže srebrnega delfina« lahko ovržemo, saj je 

nalogo za srebrnega delfina (ocena 6) doseglo le 14,7 % oziroma 34 učencev. Največ učencev 

(65,5 %) je doseglo oceno 5, to je bronastega delfina.  

 

Da bi dobili še boljši vpogled v plavalno znanje učencev, smo napravili analizo rezultatov 

napredka po stopnjah znanja plavanja. Le na tak način lahko dejansko vidimo, ali je v dveh 

letih pri učencih prišlo do napredka ali ne. Žal za eno četrtino učencev še vedno ne vemo, 

kakšno je njihovo znanje v plavanju, saj se preverjanja niso udeležili. 2,6 % učencev v dveh 

letih v znanju plavanja ni napredovalo. Veliko smo že govorili o vzrokih za takšno stanje. Ti 

učenci najverjetneje nimajo možnosti, da bi lahko plavali še drugod kot na tečaju,. Tu razredni 

učitelji ali športni pedagogi ne moremo narediti veliko. Morda lahko omenimo projekta Hura, 

prosti čas in Zdrav življenjski slog, ki potekata na precej slovenskih šolah (spoznavanje z 

različnimi športi, kar spodbuja zanimanje za gibanje …). Učitelji lahko naredijo veliko z 

lastnim zgledom oziroma s spodbujanjem k različnim oblikam gibanja. 

 

Hipotezo »H3 – največ učencev napreduje za tri stopnje znanja plavanja« lahko ovržemo, saj 

je za tri stopnje napredovalo 27,6 % učencev. Največ (40,1 %) učencev je napredovalo za dve 

stopnji.  

 

Hipotezo »H4 – dečki v dveh letih bolj napredujejo od deklet« lahko ovržemo. Pri tej hipotezi 

smo se odločili, da bomo upoštevali najvišji odstotek napredka vseh učencev v dveh letih. 

Torej je največ učencev napredovalo za dve stopnji (40,1 %). Če nato pogledamo primerjavo 

napredka v dveh letih po spolu, ugotovimo, da je v dveh letih za dve stopnji napredovalo 

25,4 % deklet in le 14,7 % fantov. Vendar moramo poudariti, da bi morali, če bi hoteli, da je 

naša analiza še boljša, imeti v vzorcu merjencev enako število fantov in deklet. Kajti menimo, 

da ti rezultati niso najboljši, saj je sodelovalo večje število učenk, zato so tudi doseženi 
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rezultati učenk v večini boljši od učencev. Tudi sama hipoteza je mogoče postavljena malo 

nerodno. Če pogledamo napredek za dve stopnji, so dekleta boljša od fantov, če pa pogledamo 

napredek za tri in štiri stopnje, pa so rezultati fantov boljši od deklet. Ravno zato smo se 

odločili, da bomo upoštevamo najvišji odstotek napredka vseh učencev v dveh letih in potem 

napravili primerjavo po spolu.  

 

Hipotezo »H5 – 75 odstotkov učencev tretjega razreda je plavalcev« lahko ovržemo, saj je 

kar 80,2 % učencev tretjega razreda plavalcev.  

 

Dobljene rezultate lahko primerjamo z raziskavo iz šolskega leta 1999/2000, ki sta jo izvedla 

G. Jurak in M. Kovač, in sicer za učence petega in sedmega razreda. Če primerjamo 

tretješolce in petošolce, so »zmagovalci« tretješolci, saj je bilo med takratnimi učenci petega 

razreda 75 % plavalcev. Če pa primerjamo tretješolce s sedmošolci, »zmagajo« sedmošolci le 

z minimalno razliko, saj je bilo med takratnimi učenci sedmega razreda 80,8 % plavalcev. 

Vendar pa so rezultati te raziskave stari že kar nekaj let in verjetno bi bilo drugače, če bi naše 

rezultate primerjali z novejšo raziskavo.  
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8.0 SKLEP 
 
 

Zastavljene cilje, ki smo si jih zadali v diplomskem delu, smo dosegli, nekatere uspešneje, 

druge malo manj. Kljub vsemu trudu, ki smo ga vložili, pa smo prišli do spoznanj, da bi 

mogoče katerega od ciljev in posledično hipotezo lahko postavili drugače. Predvsem smo 

naleteli na težave pri četrti hipotezi »Dečki v dveh letih bolj napredujejo od deklet«, pri 

kateri bi morali še konkretneje opredeliti, kaj pomeni, da napredujejo bolj. Poleg tega se je 

med delom in pisanjem pojavljalo mnogo vprašanj, ki bi se jih dalo raziskati − na primer 

zakaj pri določenih učencih ne pride do napredka. Mogoče bi nekateri učenci napredovali 

hitreje, če bi za učenje plavanja izbrali drugo metodo. Izvedenih je bilo že precej raziskav 

o tem, katera metoda učenja plavanja je najboljša, in o tej témi bi se dalo še razpravljati. 

Poleg tega bi bilo zelo zanimivo še naprej spremljati to generacijo učencev, predvsem v 

šoli v naravi. Ali so tisti učenci, ki so dosegli srebrnega delfina, še kaj napredovali; ali so 

napredovali neplavalci in postali plavalci in podobno. Enako raziskavo bi lahko izvedli na 

celotnem področju Slovenije in dobili dejanski vpogled v plavalno znanje učencev prvih 

in tretjih razredov.  

 

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so učenci v prvem razredu še premladi, da bi 

lahko postali plavalci. Vendar pa že v dveh letih, torej v tretjem razredu, večina učencev 

postane plavalcev. Še pred nekaj leti bi bilo to zelo težko trditi, toda danes, z vsem 

trudom, ki so ga vložili strokovnjaki in vsi drugi pedagoški delavci, lahko rečemo, da so 

projekti »Odpravljanje plavalne nepismenosti učencev v višjih razredih osnovnih šol v 

Sloveniji«, »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi dosegli svoj namen 

ter so zelo uspešni.  

 

V diplomskem delu smo se predvsem opirali na starejše raziskave (iz leta 1994 do leta 

2000), ki sta jih za učence petih in sedmih razredov izvajala G. Jurak in M. Kovač, ter na 

raziskavo, ki je nekoliko novejša (2004/2005) in sta jo izvedla I. Rudman in N. Rusjan v 

domu Burja.  

 

Analiza rezultatov daje jasen vpogled, kakšno je plavalno znanje učencev prvega in 

tretjega razreda v občini Škofja Loka. Menimo, da je plavalno znanje na dobrem nivoju in 
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da stvari že sedaj potekajo zelo dobro. Mogoče bi bilo potrebno razmisliti le o tistem 

odstotku učencev, ki še niso postali plavalci, da bi ta cilj dosegli čim prej.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bernik, Anja: diplomsko delo 

–48– 

 

9.0 LITERATURA IN VIRI 
 

1. Dolenc, M., in Pistotnik, B. (2001). Primerjava nekaterih motoričnih razsežnosti 

otrok, starih 7 do 11 let. V: Uvajanje novosti pri šolski športni vzgoji: zbornik 

referatov  (282–289). Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije. 

2. Jurak, G., in Kovač, M. (1998a). Plavalno opismenjevanje v šolskem letu 1997/98. 

Informator (2), 2–27. 

3. Jurak, G., in Kovač, M. (1998b). Znanje plavanja učencev petih in sedmih 

razredov osnovne šole v šolskem letu 1997/98. Šport 46 (4), 13–16.  

4. Jurak, G., in Kovač, M. (2000). Analiza preverjanja znanja plavanja slovenskih 

petošolcev in sedmošolcev v šolskem letu 1999/2000. Informator (3), 7–24.  

5. Jurak, G., in Kovač, M. (2002a). Pomen znanja plavanja. V: G. Jurak (ur.), Učenje 

plavanja v Sloveniji 1994–2000 (str. 11–14). Ljubljana: Zavod za šport Slovenije. 

6. Jurak, G., in Kovač, M. (2002b). Zgodovina plavalnega opismenjevanja v 

Sloveniji. V: G. Jurak (ur.), Učenje plavanja v Sloveniji 1994–2000 (str. 19–22). 

Ljubljana: Zavod za šport Slovenije. 

7. Jurak, G., in Kovač, M. (2002c). Stopnje sistematičnega učenja plavanja v 

Sloveniji. V: G. Jurak (ur.), Učenje plavanja v Sloveniji 1994–2000 (str. 111–139). 

Ljubljana: Zavod za šport Slovenije. 

8. Jurak, G., in Kovač, M. (2002č). Organiziranost sistematičnega učenja plavanja v 

Sloveniji. V: G. Jurak (ur.), Učenje plavanja v Sloveniji 1994–2000 (str. 143–149). 

Ljubljana: Zavod za šport Slovenije. 

9. Kapus, V. (2002). Plavanje: učenje: slovenska šola plavanja za novo tisočletje: 

učbenik za učence-študente, učitelje-profesorje, trenerje in starše. Ljubljana: 

Fakulteta za šport, Inštitut za šport.  

10. Kristan, S. (2010). Pogledi na šport 2 – Predšolski športno-vzgojni program Zlati 

sonček, šola v naravi, aktualni odzivi. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta. 

11. Posodobljeni učni načrti za obvezne predmete. Program osnovna šola. Športna 

vzgoja. (17. 2. 2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za 

šolstvo. Pridobljeno 12. 10. 2011 s svetovnega spleta: http://www.mss.gov.si/ 

/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgo

ja.pdf.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bernik, Anja: diplomsko delo 

–49– 

12. Preglednica za pomoč pri preverjanju znanja plavanja. Pridobljeno 23. 10. 2011 s: 

http://www.google.si/search?q=preverjanje+znanja+plavanja+-+obrazecinie=utf- 

-8inoe=utf-8inaq=tinrls=org.mozilla:en-US:officialinclient=firefox-a. 

13. Prešern, M. (1989). Plavanje. Ljubljana: Zveza telesnokulturnih organizacij in 

Telesnokulturna skupnost Slovenije. 

14. Reberšak Cizelj, M., Grujić, S., Peterlin, J., Plestenjak, G., Primožič, M., in Slana, 

N. (2011). Šolska športna tekmovanja in prireditve v šolskem letu 2011/2012. 

Informator (1), 14–15. 

15. Reberšak Cizelj, M., Grujić, S., Peterlin, J., Plestenjak, G., Primožič, M., in Slana, 

N. (2011). Šolska športna tekmovanja in prireditve v šolskem letu 2011/2012. 

Informator (1), str. 44. 

16. Reberšak Cizelj, M., Grujić, S., Peterlin, J., Plestenjak, G., Primožič, M., in Slana, 

N. (2011). Šolska športna tekmovanja in prireditve v šolskem letu 2011/2012. 

Informator (1), str. 71. 

17. Rudman, I. in Rusjan, N. (2005). Analiza rezultatov plavalne šole v domu Burja v 

šolskem letu 2004/05. V: Drugi strokovni posvet; Didaktika v šoli v naravi (199–

203). Ljubljana, Center šolskih in obšolskih dejavnostih. 

18. Šink, I. (1974). Plavaj. Ljubljana: Republiški štab za akcijo Naučimo se plavati in 

Šolski center za telesno vzgojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.si/search?q=preverjanje+znanja+plavanja+-+obrazec&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
http://www.google.si/search?q=preverjanje+znanja+plavanja+-+obrazec&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bernik, Anja: diplomsko delo 

–50– 

10.0 PRILOGE 
 
 

10.1 Preglednica za pomoč pri preverjanju znanja plavanja 
 

 
Razred: _____________ 
Datum preverjanja: _________________ 
Kraj preverjanja: ___________________ 
Odgovorna oseba za preverjanje plavanja na šoli: ___________________________ 
 
Št. Ime in priimek Let. rojstva 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 
  1.            
  2.             
  3.            
  4.            
  5.            
  6.            
  7.            
  8.            
  9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
27.            

SEŠTEVEK           
 
 

 
 

PREGLEDNICA ZA POMOČ PRI PREVERJANJU ZNANJA 
PLAVANJA 

Obrazec NSP 1 
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Legenda:  
0* – učenec se ni udeležil preverjanja, učitelj pa ne ve, kakšno je njegovo znanje plavanja 
0 – učenec je neprilagojen na vodo 
1 – učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej; drsi na prsih z glavo v vodi – gibanje izvaja 5 sekund 
2 – učenec preplava 8 m 
3 – učenec preplava 25 m 
4 – učenec preplava 35 m; plavanje prične s skokom v vodo na noge 
5, 6, 7 – učenec zna plavati po merilih za bronastega, srebrnega ali zlatega delfina oziroma učitelj ve, da zna plavati 
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