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II 

IZVLEČEK 

 

V diplomskem delu je predstavljeno rolanje kot primer dodatne športne vsebine v tretjem 

razredu. V prvem delu je predstavljeno teoretično ozadje rolanja, ki ga mora učitelj poznati 

pred pričetkom njegovega poučevanja. Teoretična osnova je podkrepljena še s slikovnim 

gradivom, ki je učitelju v veliko pomoč. 

 

Drugi del diplomskega dela vsebuje učne priprave za poučevanje rolanja in analize izvedenih 

učnih ur. Sklop desetih učnih ur predstavlja tečaj rolanja, ki ga je mogoče izpeljati v času 

rednega pouka športne vzgoje. Pri učnih urah je sodelovalo 10 tretješolk in 12 tretješolcev, ki 

obiskujejo športni oddelek na Osnovni šoli Miroslava Vilharja. 

 

Z analizo učnih ur smo ugotovili, da je vsako izmed desetih učnih priprav mogoče izvesti v 

eni šolski uri. Rezultati so pokazali, da so bile učne ure korektno izvedene in da so bili 

zastavljeni učni cilji doseženi. Izkazalo se je, da je bila izbira elementov rolanja, ki so jih 

učenci spoznali v sklopu učnih ur, ustrezna in primerna. Zaključimo lahko z mislijo, da so 

učenci v sklopu rednega pouka spoznali šport, ki jih je navdušil, ukvarjanje z njim pa bo 

pripomoglo k dodatnemu izboljšanju njihovega zdravega življenjskega sloga. 

 

Ključne besede: rolanje, zaščitna oprema, poškodba, rolarski element, površina za rolanje, 

učna priprava, dodatne vsebine športne vzgoje. 
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ABSTRACT 

 

Title: In-Line Skating as An Example of Additional Sporting Content In Primary School 

 

The diploma thesis presents in-line skating as an example of additional sporting content in 

third grade primary school. First part introduces theoretical background of in-line skating that 

a teacher should be familiar with before the start of an in-line skating class. The theory is 

supported by visual images as well, as these are of great help to the teacher. 

 

Second part of the diploma thesis includes teaching preparations for teaching in-line skating 

and analysis of carried out lessons. In-line skating course consists of 10 lessons, and it can be 

performed as part of the regular Physical Education (PE) classes. Lessons were attended by 

twenty-two third graders, ten girls and twelve boys, from the Miroslav Vilhar primary school 

PE Department.  

 

Lesson analysis showed that every one of the ten teaching preparations can be carried out in 

one lesson. The results showed that lessons were performed properly and all the set goals 

were achieved. Chosen in-line skating elements introduced to the children throughout the 

lessons proved suitable and appropriate. To conclude, as part of the regular PE lessons, the 

pupils were introduced to a new sport that will help them improve their healthy lifestyle even 

more. 

 

Key words: in-line skating, personal protective equipment, injury, in-line skating element, 

skate setting, teaching preparation, additional sporting contents. 
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1.0 UVOD 

 

Rolanje je postalo popularna rekreativna dejavnost po celem svetu (Tan, Selder, & Daluiski, 

2001). Je odlična dopolnilna dejavnost za ostale zvrsti športa – npr. smučanje, tek na smučeh, 

drsanje in hokej na ledu (Umek, 2005). Sestavljena je iz akcij ravnotežja, gibljivosti, hitrosti 

in moči, ki se jih lahko poveže v ciklično dejanje. Poleg ugodnih vplivov na srčno-žilni in 

dihalni sistem (aerobne sposobnosti) rolanje omogoča krepitev mišic z manjšim 

obremenjevanjem sklepov (Pori, Stanovnik, & Majeriči, 2012). Sicer pa je to športna 

dejavnost, ki omogoča skladen razvoj celotnega telesa, odpravlja stres, razvija gibalne 

sposobnosti in izboljšuje imunski sistem. Zaradi enostavnosti, hitre možnosti učenja, lahke 

uporabe, možnosti uporabe v prometu in aktivne rekreacije je rolanje postalo tudi množični 

šport v Sloveniji (Umek, 2005). Zaradi teh in še mnogih drugih razlogov je rolanje smiselno 

vključevati v vzgojno-izobraževalni program. 

 

Raziskave v ZDA kažejo, da so najštevilčnejša skupina med rolarji otroci, stari od 10 do 14 

let. Ista skupina je zabeležena kot skupina, ki je najbolj podvržena poškodbam. Podatki 

kažejo, da so poškodbe pogosteje zabeležene pri rolarjih, ki se nikoli niso udeležili tečajev 

rolanja in so se rolanja naučili sami (Tan idr., 2001). Omenjena dva razloga sta pričujoč 

dokaz, da je učenje rolanja potrebno spodbujati že pri mlajših generacijah. 

 

V Sloveniji je na voljo veliko tečajev rolanja, a je večina od njih plačljiva. Otroci bi morali 

svoje prve rolarske korake usvajati pod mentorstvom kvalitetnih učiteljev z dolgoletnimi 

izkušnjami. Osnovne šole bi lahko s svojim kvalitetnim kadrom ponujale rolarske vsebine v 

okviru rednega pouka, športnih dni, šol v naravi in taborov ter dejavnosti v podaljšanem 

bivanju. V Sloveniji je le peščica takih osnovnih šol. Prav zaradi tega razloga sem se odločila, 

da v svoji diplomski nalogi obravnavam tematiko rolanja.  

 

O rolanju je v Sloveniji malo kvalitetne literature, ki bi bila učitelju v pomoč pri načrtovanju 

tečaja rolanja. Svoje izkušnje, ki sem jih pridobila na izobraževanjih in pri vodenju različnih 

tečajev rolanja, sem poskušala strniti v diplomskem delu. Upam, da bo le-to služilo kot 

priročnik učiteljem, ki se bodo odločili načrtovati in izvajati rolarske vsebine v prvi triadi 

osnovne šole. 
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2. 0 PREDMET IN PROBLEM 

 

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del obsega teoretične osnove, ki jih potrebuje 

vsak učitelj, preden prične z načrtovanjem tečaja rolanja. Predstavljena je zgodovina rolanja 

in razvoj rolerjev vse od prvih modelov kotalk pa do oblikovanja prvih pravih rolerjev. Sledi 

predstavitev sestavnih delov rolerjev. Pri rolanju je pomembna tudi odločitev, katere rolerje 

bomo izbrali, saj so posamezni modeli namenjeni le določeni vrsti rolanja. Da nam bodo 

izbrani rolerji dolgo služili, jih je potrebno pravilno vzdrževati. Zavedati se je potrebno, da je 

rolanje lahko tudi nevaren šport. Ob uporabi zaščitne opreme in poznavanju najpogostejših 

poškodb pri rolanju se tveganje za poškodbo zmanjša. Dva faktorja, ki odločilno vplivata na 

zmanjšanje poškodb, sta izbira ustreznih površin za rolanje in dobro usvojeni rolarski 

elementi.  

 

V drugem delu diplomskega dela je predstavljenih deset učnih priprav za poučevanje 

rolarskih vsebin. Sklop učnih priprav zajema tečaj rolanja, namenjen učencem prve triade, 

zlasti tretješolcem. Priprave z analizami predstavljajo sistematično in uspešno učenje rolanja. 
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2.1  Zgodovina rolanja 

 

Zgodovina rolanja sega na začetek 18. stoletja. Vse do danes se modeli rolerjev spreminjajo, 

tehnološko izboljšujejo in postajajo vse bolj priljubljen kos športne opreme. 

 

2. 1. 1 Razvoj rolerjev 

 

V 18. stoletju je neznani Nizozemec oblikoval prvi model rolerja. Razvil ga je v želji, da bi 

drsanje v zimskih mesecih lahko prenesel tudi v poletni čas (Klasinc, 2010). Nizozemčevi 

rolerji so bili izdelani iz lesenega ogrodja, na katerega so bili pritrjeni leseni pasovi. Z njimi 

so si ljudje pritrdili čevelj na ogrodje (The history of roller skate, pridobljeno 15. 3. 2012 s 

svetovnega spleta: http://skatehereford.co.uk/Historyofrollerskating.aspx). 

 

Naslednji model rolerjev je razvil Londončan Jeseph Marlin, ki je bil po rodu Belgijec. Na 

neki pustni zabavi v letu 1760 si je za svoj nastop obul čevlje s kolesci iz metala. Med 

igranjem violine je izvajal različne vragolije. Marlinov nastop se ni končal dobro, saj je med 

vragolijami izgubil nadzor in treščil v ogledalo. Ugotovil je, da je pri načrtovanju pozabil na 

zavoro (The history of roller skate, pridobljeno 15. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://skatehereford.co.uk/Historyofrollerskating.aspx). 

 

Slika 2. 1: Potret Josepha Marlina 

 

 

(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Joseph_Merlin) 
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Belgijec Maximiliaan Lodewijik Van Lade je leta 1790 preoblikoval Marlinovo idejo. Leseno 

ogrodje je zamenjal s kovinskim. Namesto Marlinovih kovinski kolesc je uporabil lesena 

kolesca (The history of roller skate, pridobljeno 15. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://skatehereford.co.uk/Historyofrollerskating.aspx). 

 

Prvi patent rolerjev je razvil Parižan Monsieur Petitbled. Leta 1819 je oblikoval rolerje, ki so 

imeli leseno deščico, na katero so bila pritrjena tri lesena ali kovinska koleščka. Rolerje so si 

ljudje pritrdili z usnjenimi trakovi. Vožnja s Petibledovimi rolerji je bila nevarna, ustavljanje 

in zavijanje pa skoraj nemogoče (The history of roller skate, pridobljeno 15. 3. 2012 s 

svetovnega spleta: http://skatehereford.co.uk/Historyofrollerskating.aspx). 

 

Slika 2. 2: Petitbledov model rolerja 

 

 

(http://skatehereford.co.uk/Historyofrollerskating.aspx) 

 

Londonski drsalec Robert John Tyers je leta 1823 patentiral roler, imenovan Rolito. Rolito je 

imel pet koleščkov, razporejenih v eno vrsto. Sredinsko kolesce je bilo večje, skrajni dve 

kolesci pa manjši. Neenaka velikost kolesc je rolarju olajšala prenos težišča in s tem izvajanje 

preprostih obratov. Ta model je že imel primitivno zavoro (The history of roller skate, 

pridobljeno 15. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://skatehereford.co.uk/Historyofrollerskating.aspx). 
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Slika 2. 3: Roler Rolito 

 

 

(http://skatehereford.co.uk/Historyofrollerskating.aspx) 

 

Dunajčan August Lohner je leta 1828 oblikoval različico rolerjev, ki so imeli le tri kolesca. V 

sprednji liniji je bilo pritrjeno eno kolesce, v zadnji liniji pa dve kolesci. V tistem času je tudi 

Francoz Jean Garcin patentiral svoje rolerje, imenovane Cingar. Garcin je odprl rolarsko 

ploščad in učil rolanje. Izdal je tudi knjigo z rolarsko vsebino (The history of roller skate, 

pridobljeno 15. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://skatehereford.co.uk/Historyofrollerskating.aspx). 

 

Leta 1959 se je na tržišču pojavil patentiran roler Woodward, ki je kot prvi imel koleščka iz 

gume. Le-ta so bila različno velika, kar naj bi olajšalo zavijanje z rolerji. Te rolerje je 

uporabljal Jackson Haines, izumitelj modernih kotalkarskih figur (The history of roller skate, 

pridobljeno 15. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://skatehereford.co.uk/Historyofrollerskating.aspx). 

 

Slika 2. 4: Jackson Haines z rolerji Woodward 

 

 

 (http://skatehereford.co.uk/Historyofrollerskating.aspx) 
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Američan James Leonard Plimpton je leta 1863 oblikoval kotalke, ki so imele dva para 

kolesc, enega spredaj, drugega zadaj (The history of inline skating at the National Museum of 

Roller Skating, pridobljeno 23. 5. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.rollerskatingmuseum.com/inline.html). Plimpton je s tem izboljšal predhodne 

modele kotalk, saj je kotalkarjem omogočil zavijanje, obračanje, krmarjenje. Plimpton je na 

svoj model pritrdil tudi zavoro, ki so jo predhodno uporabili že drugi inovatorji. Postopoma je 

kotalkanje postajalo vse popularnejši šport in začela so se graditi kotalkališča, zlasti v 

Združenih državah Amerike in v zahodnoevropskih državah (Roller skating, pridobljeno 28. 

7. 2011 s svetovnega spleta: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/507126/roller-

skating). Prvo javno kotalkališče je bilo zgrajeno leta 1866 v Združenih državah Amerike s 

podporo gospoda Plimptona (The history of roller skate, pridobljeno 15. 3. 2012 s svetovnega 

spleta: http://skatehereford.co.uk/Historyofrollerskating.aspx). 

 

Slika 2. 5: Model kotalk Jamesa Plimptona 

 

 

(http://skatehereford.co.uk/Historyofrollerskating.aspx) 
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Kanadski hokejist Ralph Backstrom, ki je okoli leta 1960 uspešno igral za moštvo Montreal 

Canadiens, je razvil različico rolerjev. Le-te je razvil v želji, da bi v poletnih mesecih, ko ni 

imel možnosti za trening na ledenih površinah, vzdrževal svojo formo (Millar, 1995). 

 

Leta 1980 sta hokejista Scott Olsen in njegov brat Brennan v neki trgovini videla rolerje. 

Razmišljala sta, da bi bilo rolanje idealen trening v času, ko hokejski treningi na ledu niso 

mogoči (Millar, 1995). Kolesca sta postavila vzdolž celotne površine rolerja, kar je omogočilo 

večjo mobilnost na rolerju in povišalo doseženo hitrost rolanja (Roller skating, pridobljeno 

28. 7. 2011 s svetovnega spleta: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/507126/roller-

skating). 

 

Sprva sta izdelala nekaj parov zase in za svoje hokejske kolege. Število navdušencev nad 

njunimi rolerji se je povečevalo, zato sta kmalu ustanovila lastno podjetje, ki je oblikovalo 

blagovno znamko Rollerblade (Millar, 1995). 

 

Slika 2. 6: Simbol blagovne znamke Rollerblade 

 

(http://www.rollerblade.com/) 

 

Današnji rolerji so v primerjavi s starejšimi modeli hitrejši. Imajo lažje čevlje, narejene iz 

plastičnih mas, bolj vzdržljiva in lažja kolesa ter hitrejše ležaje. Vse te inovacije omogočajo 

rolanje s hitrostjo, višjo od 50 kilometrov na uro (Cassell, & Sherker, 2002). 

 

2. 1. 2 Zgodovina rolanja v Sloveniji 

 

Prve rolerje so sredi 80. let prejšnjega stoletja iz ZDA prinesli k nam slovenski športniki, ki so 

tja hodili na različna tekmovanja (smučarski tekači, alpski smučarji …). Šele v 90. letih se je 

zanimanje za rolanje povečalo, rolanje pa je z vsakim letom postajalo popularnejša oblika 

športne rekreacije (Pori idr., 2012). 
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2. 2 Sestavni deli rolerjev 

 

Vse vrste rolerjev imajo podobno zgradbo. Rolerji so čvrsti čevlji z anatomsko oblikovanim 

vložkom, v področju pete pa so ojačani in imajo tirnico, v kateri so osi, ležaji in kolesa 

(Pintarič, 2008). Roler tako lahko razdelimo na čevelj, podvozje, kolesca, ležaje in zavoro. 

Vsak sestavni del rolerja je pomemben za uporabnika in vpliva na način rolanja (Kako 

pravilno izbrati rolerje, pridobljeno 24. 4. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.rolanje.eu/izbira-rolerjev/264-kako-pravilno-izbrati-rolerje.html). 

 

2. 2. 1 Čevelj 

 

Naloga čevlja je podpora nogi in gležnju. Boljši notranji deli čevlja so anatomsko oblikovani 

(Pintarič, 2008) in narejeni iz materialov, ki so zračni in vpijajo vlago (Nasveti, pridobljeno 

20. 4. 2012 s svetovnega spleta: http://www.luckyluka.si/stran/index.php?D=9). Pri čevlju se 

proizvajalci srečujejo s problemom, da mora biti čevelj lahek in zračen, obenem pa odporen 

na zunanje vplive in vzdržljiv (Kako pravilno izbrati rolerje, pridobljeno 24. 4. 2012 s 

svetovnega spleta: http://www.rolanje.eu/izbira-rolerjev/264-kako-pravilno-izbrati-

rolerje.html). 

 

Splošnega pravila pri izbiri čevlja ni, saj imamo ljudje različne oblike nog, višine narti in 

morebitne deformacije nožnih kosti ter prstov. Ko čevelj zapnemo, mora biti peta fiksirana, s 

prsti pa se ne smemo dotikati konca čevlja (Kako pravilno izbrati rolerje, pridobljeno 24. 4. 

2012 s svetovnega spleta: http://www.rolanje.eu/izbira-rolerjev/264-kako-pravilno-izbrati-

rolerje.html). Zaradi anatomskih razlik med žensko in moško nogo nekateri proizvajalci 

ločujejo med ženskimi in moškimi modeli rolerjev (Pintarič, 2008). Glavno vodilo naj bo, da 

brez udobnega čevlja ni udobnega rolanja (Nasveti, pridobljeno 20. 4. 2012 s svetovnega 

spleta: http://www.luckyluka.si/stran/index.php?D=9).  

 

Čevelj se lahko pritrdi na nogo na štiri načine: 

o z vezalkami, 

o z zaponkami, 

o s kombinacijo obojega ali 

o s samozateznim sistemom. 
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Vezalke so nameščene na rolerje za hokej, rolerje za hitrostno rolanje, rolerje za akrobatsko 

rolanje in nekatere rekreativne modele rolerjev. Čevelj se s pravilnim zavezovanjem 

enakomerneje oprime noge, vendar je zavezovanje dolgotrajnejše kot druge oblike 

pritrjevanja (Nasveti, pridobljeno 20. 4. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.luckyluka.si/stran/index.php?D=9).  

 

2. 2. 2 Podvozje 

 

Proizvajalci za podvozja uporabljajo različne materiale, ki za izdelavo zahtevajo različne 

tehnološke postopke (brizganje, prešanje …). Podvozja so izdelana v enem kosu ali pa iz dveh 

polovic. Vsem materialom je skupno, da se lahko reciklirajo (Kako pravilno izbrati rolerje, 

pridobljeno 24. 4. 2012 s svetovnega spleta: http://www.rolanje.eu/izbira-rolerjev/264-kako-

pravilno-izbrati-rolerje.html). 

 

2. 2. 3 Kolesca 

 

Kolesca so odločilni dejavnik obnašanja rolerjev (Nasveti, pridobljeno 20. 4. 2012 s 

svetovnega spleta: http://www.luckyluka.si/stran/index.php?D=9). Običajno sta na njih dve 

oznaki (kot na primer 90 mm, 80 A), pri čemer prva oznaka pomeni dimenzijo, druga pa 

trdoto kolesca (Kako pravilno izbrati rolerje, pridobljeno 24. 4. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.rolanje.eu/izbira-rolerjev/264-kako-pravilno-izbrati-rolerje.html). 

 

Velikost kolesc 

 

Kolesca so različnih velikosti. Velikost kolesca definira premer kolesca, izražen v milimetrih. 

Kot predstavlja tabela 1, znaša premer kolesc od 44 milimetrov do 100 milimetrov, odvisno 

od tega, kateri vrsti rolanja so rolerji namenjeni (Pintarič, 2008). Velikost kolesc namreč 

vpliva na hitrost in vodljivost. Majhna kolesa so dobro vodljiva, a počasna. Velika kolesa so 

hitra, a slabo vodljiva (Nasveti, pridobljeno 20. 4. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.luckyluka.si/stran/index.php?D=9). 
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Tabela 1: Primerne velikosti kolesc za posamezno vrsto rolanja 

 

OBLIKA ROLANJA PREMER KOLES 

Akrobatsko rolanje (rails) 44 − 55 mm 

Akrobatsko rolanje (rampe) 55 − 62 mm 

Otroško rolanje  64 − 72 mm 

Hokej 70 − 74 mm 

Začetniško rolanje 70 − 74 mm 

Rekreacijsko rolanje 74 − 78 mm 

Hitrostno rolanje do 100 mm 

(Pintarič, 2008) 

 

Trdota kolesc 

 

Kolesca so narejena iz plastičnih mas, katerih trdota je različna. Trdota se meri v durometrih 

(Nasveti, pridobljeno 20. 4. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.luckyluka.si/stran/index.php?D=9). Oznaka 75 A – 82 A pomeni, da so kolesca iz 

mehkejših materialov, oznaka 84 A – 100 A pa, da so kolesca iz trših materialov (Pintarič, 

2008). Mehkejša kolesa omogočajo udobnejšo vožnjo, a se hitreje obrabijo in jih moramo 

pogosteje servisirati. Trša kolesca so hitrejša in obstojnejša, a imajo slabši oprijem, z njimi 

občutimo vsako neravnino (kamenček …) (Nasveti, pridobljeno 20. 4. 2012 s svetovnega 

spleta: http://www.luckyluka.si/stran/index.php?D=9; Pintarič, 2008). 

 

Tabela 2: Primerne trdote kolesc za posamezno vrsto rolanja 

 

PODLAGA TRDOTA KOLES 

Grobi asfalt 75 A – 78 A 

Umetne snovi (dvorane) 75 A – 81 A 

Fini asfalt 80 A – 84 A 

Fini beton 82 A – 86 A 

Akrobatsko rolanje, rampe/les 88 A – 95 A 

Akrobatsko rolanje (rails) 96 A – 100 A 

(Pintarič, 2008) 
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2. 2. 4 Ležaji 

 

Kolesca se vrtijo na kroglastih ležajih, ki ležijo znotraj kolesc (Nasveti, pridobljeno 20. 4. 

2012 s svetovnega spleta: http://www.luckyluka.si/stran/index.php?D=9). Vsako kolesce ima 

dva ležaja, od katerih je odvisna hitrost vrtenja kolesc (Pintarič, 2008; Kako pravilno izbrati 

rolerje, pridobljeno 24. 4. 2012 s svetovnega spleta: http://www.rolanje.eu/izbira-

rolerjev/264-kako-pravilno-izbrati-rolerje.html). Pri boljših ležajih je potrebno manj 

potiskanja in kolesca se vrtijo bolj tekoče. Kvaliteta ležajev je označena z oznakami ABEC 1, 

ABEC 3, ABEC 5 (Nasveti, pridobljeno 20. 4. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.luckyluka.si/stran/index.php?D=9). 

 

Za rolerje so primerni ležaji ABEC 3 ali boljši. Ležaji ABEC 1 zaradi geometrijskih vrednosti 

nudijo preveč kotalnega upora in so za rolerje neprimerni (Pintarič, 2008). V kvalitetnejših 

ležajih (ABEC 5) se nabira manj prahu in drobni delci (kamenčki) težje zaidejo vanje 

(Nasveti, pridobljeno 20. 4. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.luckyluka.si/stran/index.php?D=9). Pri tem je treba opozoriti, da je standard 

ABEC 3 znanega proizvajalca lahko boljši ležaj kot ABEC 7 neznanega proizvajalca (Pori 

idr., 2012).  

 

2. 2. 5 Zavora 

 

Skladno z možnostjo razvijanja večjih hitrosti na rolerjih narašča tudi potreba po hitrem in 

varnem zaviranju. Najpogostejši način zaviranja je zaustavljanje z zavoro. Rolerji vključujejo 

bodisi klasično bodisi napredno, t. i. ABT zavoro. 

 

Klasična zavora je preko nosilca fiksno vpeta najpogosteje na desni roler. Prednost take 

zavore je preprosto menjavanje z desnega na levi roler. Klasično zaviranje ima tudi 

pomanjkljivosti. Prva glavna pomanjkljivost je ta, da je pri zaviranju potrebno dvigniti 

sprednji del rolerja in tako v stiku s podlago ostane zgolj zadnje kolo. Druga pomanjkljivost 

pa je možnost, da se med zavoro in zadnjim kolescem zapletajo smeti, pesek in podobno 

(Nastavitve rolerjev – zavore, pridobljeno 25. 4. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.rolanje.eu/vzdrevanje-opreme/nastavitve-rolerjev/24-zavore.html). 
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V podjetju Rollerblade so nadgradili klasično zavoro in oblikovali ABT zavoro. Zavora deluje 

preko vzvoda na zadnjem delu školjke. Ob potisku rolerja naprej pritisnemo na vzvod, ki 

pomakne zavoro proti podlagi. Prednost Rollerbladove inovacije je stalen stik vseh štirih 

kolesc s podlago, tudi ob zaviranju, zato je rolarju omogočena večja stabilnost kot v primeru 

klasičnega zaviranja. Največja pomanjkljivost ABT zavore pa je v tem, da je ne moremo 

poljubno nameščati na levi ali desni roler. To lahko opravijo le zaposleni v Rollerbladovih 

pooblaščenih servisnih delavnicah (Nastavitve rolerjev – zavore, pridobljeno 25. 4. 2012 s 

svetovnega spleta: http://www.rolanje.eu/vzdrevanje-opreme/nastavitve-rolerjev/24-

zavore.html). 
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2. 3 Vrste rolerjev 

 

Kot je bilo že omenjeno, obstajajo različne vrste rolanja. V skladu z značilnostmi posamezne 

vrste rolanja so oblikovani različni rolerji. 

 

2. 3. 1 Rolerji za otroke 

 

Zelo veliko proizvajalcev izdeluje otroške rolerje. Čevelj mora biti udoben, saj je namenjen 

otroški zabavi na rolerjih, ne pa ožuljenim stopalom in trpljenju. Vložek v čevlju rolerja naj 

bo dober in anatomsko oblikovan. Otroku naj daje dober občutek, ko ga obuje (Pintarič, 

2008). 

 

Roler mora ustrezati velikosti noge. Tesno mora oprijeti nogo v predelu gležnja, vendar mora 

biti ob tem še vedno omogočeno gibanje v gležnju naprej in nazaj (Pori idr., 2012). Kolesa naj 

bodo iz mehkejših materialov in srednje velika. Pomembna je tudi kvaliteta ležajev v tirnici. 

Slabši ležaji bodo povzročali prevelik kotalni upor (Pintarič, 2008). 

 

Proizvajalci izdelujejo rolerje za več velikosti stopal v enem. Rolerji so lahko tudi v 

kombinaciji z drsalkami. Pri takšnih rolerjih je spodnji del s kolesi mogoče zamenjati z 

drsalom (Pintarič, 2008). 

 

Slika 2. 7: Linija nastavljivih otroških rolerjev 

 

 

(http://www.intersport.si/pdf/vodniki/2012/isi_rolanje_pp12_kat_210x297_16str.pdf) 
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2. 3. 2 Rolerji za rekreacijsko rolanje 

 

Rekreativni rolerji so priporočljivi za začetnike (Pori idr., 2012). 

 

2. 3. 3 Rolerji za hitrostno rolanje 

 

Posebnost rolerjev za hitrostno rolanje je v tem, da so čevlji nizki in v skočnem sklepu dobro 

gibljivi. Ta posebnost omogoča zahtevano držo naprej, ki zmanjšuje zračni upor med vožnjo. 

Čevelj in podvozje sta iz lahkih materialov, najpogosteje iz aluminija in karbona (Pintarič, 

2008). V tirnici je pet kolesc, ki so v primerjavi s kolesci rolerjev drugih vrst največja. 

Kolesca imajo premer tudi do 100 milimetrov, kar daje rolarju večjo stabilnost pri višjih 

hitrostih. Kolesca so izdelana iz mehkih materialov, ki omogočajo zelo dober oprijem s 

cestiščem (Pintarič, 2008; Pori idr., 2012). Ležaji so visokih kvalitet, saj pomembno vplivajo 

na hitrost in tako na končni rezultat (Pintarič, 2008). 

 

Slika 2. 8: Model otroškega rolerja za hitrostno rolanje 

 

 

(http://www.itaksport.com/sl/hitrostni-rolerji/43168-powerslide-r2-2012-kids.html) 
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2. 3. 4 Rolerji za akrobatsko vožnjo 

 

Rolerji za akrobatsko vožnjo so po svojih značilnostih zelo specifični. Ker so namenjeni 

skokom in vožnji po objektih v parku za akrobatsko rolanje, so izpostavljeni ekstremnim 

obremenitvam (Pintarič, 2008). 

 

Imajo štiri kolesca, ki pa so zelo trda in majhna. Kolesca so trdote 82 A ali več in so zato 

namenjena gladkim površinam. Premer kolesc na rolerjih za akrobatsko vožnjo je najmanj 62 

milimetrov. Rolerji imajo na spodnji strani nastavke za drsenje po različnih profilih in 

nastavke za izvajanje trikov (Pintarič, 2008). 

 

Slika 2. 9: Model otroškega rolerja za akrobatsko rolanje 

 

 

(http://www.itaksport.com/sl/rolerji/aggressive-rolerji/41809-usd-transformer-ufs-kids.html) 
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2. 3. 5 Rolerji za hokej 

 

Rolerji za hokej so zelo podobni hokejskim drsalkam. Rolerji nimajo notranjega čevlja 

oziroma vložka ter so kombinacija usnja in plastike. Namesto zaponk imajo vezalke (Pintarič, 

2008). 

Kolesa so srednje velikosti, od 70 milimetrov do 74 milimetrov, in srednje trda, do 86 A 

(Pintarič, 2008). 

Slika 2. 10: Rolerji za hokej, namenjeni otrokom 

 

 

(http://www.itaksport.com/sl/rolerji-hokejski-rolerji/43304-mission-bsx-sr-inline-hokejski-

rolerji-senior.html) 

 

2. 3. 6 Rolerji za »off road« 

 

Rolerji za »off road« imajo dva ali tri kolesa, ki so nekoliko bolj razmaknjena in profilirana. 

Kolesa so iz mehkih materialov, pogosto zračno polnjena. Tovrstno rolanje je podobno 

akrobatskemu rolanju in predstavlja ekstremno obliko zabave na rolerjih. Zahteva visok nivo 

gibalnih sposobnosti, ki se jih pridobi le z veliko vaje in treninga (Pintarič, 2008). »Off road« 

se izvaja po makadamskih poteh in travnikih (Pori idr., 2012). Gre za eno od skrajnih oblik 

rolanja, zato je uporaba zaščitne opreme izjemnega pomena. 
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2. 4 Zaščitna oprema 

 

Pri rolanju so zelo pogosti padci, zato je zaščitna oprema nepogrešljiv del te športne 

dejavnosti. Padcem so zlasti izpostavljeni začetniki, ki jih iztiri že najmanjša ovira na poti 

(Pintarič, 2008). Ogroženi so predvsem glava, roke in komolci. Če nosimo celotno zaščitno 

opremo, se večina trdih pristankov srečno konča (Rüdiger, 2005). Pri padcu naprej nas ščitijo 

ščitniki na kolenih, dlaneh in komolcih; pri padcih nazaj pa je nepogrešljiva čelada (Pintarič, 

2008).  

 

Dobri proizvajalci zaščitne opreme nudijo različne velikosti zaščitne opreme, saj ščitniki ne 

smejo biti preveliki ali premajhni. Najboljši so takšni, ki so na elastiki in podloženi z mehko 

podlago. Tako se prilagajajo sklepu in jih je možno uporabiti v hladnejših dneh, ko jih 

namestimo preko obleke (Pintarič, 2008). 

 

Pri najmlajših je potrebno biti pozoren tudi na pravilno namestitev opreme. Otroci pogosto 

zamenjujejo kolenske in komolčne ščitnike, kar bistveno zmanjšuje njihovo učinkovitost. 

Prav tako pogosto narobe obrnejo tudi ščitnike za zapestja (Pintarič, 2008). Zaskrbljujoče je 

dejstvo, da mlajši pogosto ne nosijo vse zaščitne opreme (Cassell, & Sherker, 2001). 

 

Če nosimo vso zaščitno opremo, bomo lažje poskušali nove elemente in tehnike, saj se bomo 

lažje skoncentrirali na rolanje, ne da bi ob tem imeli pomisleke o poškodbah ob morebitnih 

padcih (Miller, 1995). 

 

Komplet zaščitne opreme sestavljajo: čelada, komolčniki, dlančniki in kolenčniki.  
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2. 4. 1 Čelada 

 

Čelada pri tečajniku predstavlja nepogrešljiv del zaščitne opreme, ki služi preprečevanju 

poškodb glave (Klasinc, 2010). Največja napaka je opustitev nošenja čelade (Nasveti, 

pridobljeno 20. 4. 2012 s svetovnega spleta: http://www.luckyluka.si/stran/index.php?D=9). 

Zaščitna čelada je še posebej pomembna pri rolanju v cestnem prometu in rolanju za zabavo 

(Rüdiger, 2005). Prednost nošenja čelade je tudi v tem, da smo z njo v prometu opaznejši. Na 

čelado lahko dodatno pritrdimo še odsevnike in svojo opaznost še okrepimo (Miller, 1995). 

 

Čelada je sestavljena iz lahke umetne mase (stiropor), ki zaradi svoje lastnosti ne ovira 

tečajnika pri rolanju (Klasinc, 2010). Najvažnejše je, da se čelada dobro prilega glavi, ne da bi 

pri tem omejevala gibljivost in ne da bi pokrivala ušesa (Rüdiger, 2005). Vsaka čelada mora 

imeti na spodnjem delu pas za fiksacijo le-te na glavo. Fiksirana mora biti tesno na brado, kar 

onemogoča zdrs čelade na tilnik ali z glave. Ponavadi za zaščito glave zadostuje že kolesarska 

čelada, lahko pa je čelada posebej prilagojena za ta šport (Klasinc, 2010). 

 

Slika 2. 11: Otroška čelada za rolanje 

 

 

(http://www.itaksport.com/40919-1570-large/powerslide-race-pro-senior.jpg) 
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2. 4. 2 Komolčniki 

 

Vloga komolčnikov pri zaščiti je predvsem preprečevanje direktnega stika komolca s trdo 

podlago ob morebitnem padcu. Prav tako kot dlančniki so komolčniki sestavljeni iz blaga in 

plastične zaščite (Klasinc, 2010). 

 

2. 4. 3 Dlančniki 

 

Z dlančniki se izognemo odrgninam in poškodbam zapestja. Sestavljeni so iz blaga in iz 

plastičnega ali kovinskega vložka. Vložek služi fizični zaščiti pred odrgninami in hkrati s 

pomočjo dela iz blaga fiksira zapestni sklep pred morebitnimi zvini, zlomi in podobno 

(Klasinc, 2010). 

 

2. 4. 4 Kolenčniki 

 

Padec na kolena ima lahko hude posledice, saj morajo kolena prestreči več kot dve tretjini 

telesne teže. Zato je pomembno, da kolenski ščitniki nudijo močno oporo in so zadostno 

oblazinjeni (Rüdiger, 2005). 

 

Slika 2. 12: Komplet ščitnikov za otroke 

 

 

(http://www.itaksport.com/40796-1446-large/powerslide-robot-kids-pro.jpg) 
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2. 4. 5 Oblačila 

 

Obleka mora otroka med rolanjem zaščititi pred morebitnimi neposrednimi udarci, obenem pa 

mora dovoljevati sproščeno gibanje. Zaradi večje možnosti odrgnin je zlasti pri začetnikih 

priporočljiva tanka majica z dolgimi rokavi (Klasinc, 2010). 

 

Na splošno velja, naj bodo oblačila za rolanje zračna, da se telo ohlaja, z vidika praktičnosti 

pa so bolj primerna oprijeta oblačila, saj si tako ščitnike lažje pritrdimo (Rüdiger, 2005).  
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2. 5 Vzdrževanje opreme 

 

Celoten nakup kvalitetne opreme za rolanje predstavlja kar precejšen strošek. S primernim 

vzdrževanjem opremi podaljšamo življenjsko dobo in sebi zmanjšamo stroške.  

 

Predstavljeni so nasveti za vzdrževanje zavore, kolesc in zaščitne opreme. 

 

2. 5. 1 Vzdrževanje zavore 

 

Zaviranje in ustavljanje je eden od najpomembnejših elementov rolanja, saj začetniku daje 

občutek varnosti in sigurnosti, hkrati pa omogoča nabiranje rolarskih izkušenj. Osnovni in 

najpoglavitnejši problem je v tem, da se z rolerji ne moremo ustaviti v trenutku. Če se 

ustavljamo z zavoro, je vedno potrebna zavorna pot (Umek, 2005). Le-ta je optimalna takrat, 

ko je naša zavora v dobrem stanju. Večina rolerjev ima na zavori označbo, kdaj je potrebno 

zavoro zamenjati (Miller, 1995). 

 

2. 5. 2 Vzdrževanje kolesc 

 

Če rolamo v dvoranah in na zelo gladkih površinah, se bodo kolesca obrabljala počasneje. Če 

rolamo na hrapavem asfaltu in negladkih pločnikih ter če pogosto prečkamo travnate 

površine, se kolesca obrabljajo veliko hitreje (Miller, 1995).  

 

Kolesca lahko servisiramo tudi sami. Vsi uveljavljeni proizvajalci rolerjev prilagajo ključ za 

odvijanje kolesc. Ko odvijate kolesca, bodite pozorni, da jih ne pomešate. Pomembno je, da si 

zapomnite zaporedje kolesc v tirnici. Priporočamo, da kolesca po odvijanju postavite na 

delovno površino v zaporedju, kot so bila v tirnici (Pintarič, 2008).  

 

Servis kolesc razdelimo na dve stopnji: 

Če se boste servisa lotili pravi čas, bo sprva dovolj, če boste ohranili isto zaporedje in kolesca 

v tirnici zgolj obrnili. Tako bo obrabi izpostavljena prejšnja zunanja stran kolesc. Na notranji 

strani so namreč kolesca veliko bolj podvržena obrabi (Pintarič, 2008). 
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Pri naslednjem servisu (druga stopnja) zamenjajte tudi položaj kolesc v tirnici. Sprednji dve 

kolesi dajte nazaj, na zadnji mesti v tirnici. Tako boste večji obrabi izpostavili tudi zadnji dve 

kolesci, na prvotno sprednjih kolescih pa se bo obraba manjšala (Pintarič, 2008). 

 

Da bi bila obraba še enakomernejša, je priporočljiva menjava kolesc med rolerji, kot je 

prikazano na sliki 2. 13. Prvo kolesce v tirnici levega rolerja, ki je na sliki 2. 13 modre barve, 

postavimo na tretje mesto v tirnici desnega rolerja. Drugo kolesce levega rolerja (rumene 

barve) pritrdimo na zadnje mesto v tirnici desnega rolerja. Tretje kolesce v tirnici levega 

rolerja, ki je na sliki obarvano v roza barvo, premaknemo na prvo mesto desnega rolerja. 

Zadnje kolesce levega rolerja (zelene barve) postavimo na drugo mesto v tirnici desnega 

rolerja. Kolesca desnega rolerja postavimo v takem zaporedju, kot smo to storili pri levem 

rolerju (Pintarič, 2008). 

 

Slika 2. 13: Priporočljiva menjava kolesc med rolerji 

 

 

(Pintarič, 2008) 

 

Redno servisiranje, obračanje in menjavanje kolesc je pomembno zaradi dveh razlogov. Prvič, 

obrabljena kolesca zmanjšujejo okretnost rolerjev in znižujejo hitrost rolanja. Z obrabljenimi 

kolesci na rolerjih rolar hitreje izgubi ravnotežje ter si tako povečuje možnost za padec in 

poškodbe (Miller, 1995). 

 

Drugič, pogosteje kot bomo kolesca obračali in menjavali njihov položaj, enakomernejša bo 

obraba (Pintarič, 2008). Kolesca, ki jih obračamo in jim zamenjujemo položaj v tirnici, 

zdržijo od trikrat do štirikrat dlje od kolesc, ki so na stalnem mestu v tirnici (Miller, 1995). Ob 

nakupu novih kolesc kupite vseh osem kolesc. Pozorni bodite na primerno trdoto in velikost 

kolesc (Miller, 1995). 

LEVI  

ROLER 

DESNI 

ROLER 
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2. 5. 3 Vzdrževanje zaščitne opreme 

 

Zaščitna oprema je pomemben del rolarske opreme, zato ne smemo pozabiti na skrb zanjo. 

Zaščitne opreme po uporabi ne pozabite v plastični vrečki ali nezračni torbi, saj so tam dobri 

pogoji za razvoj glivic. Po uporabi jo obesite nekje v suhem prostoru, da se posuši (Pintarič, 

2008). 

 

Osnovni pravili sta, da zaščitne opreme ne modificiramo po svojih zamislih in da 

poškodovane zaščitne opreme ne popravljamo (na primer lepimo), saj tako obstaja nevarnost 

še hujših posledic in poškodb ob ponovnem padcu. Če na primer pademo na ščitnik, ki je bil 

poškodovan in zalepljen, se lahko zgodi, da se nam okrušeni plastični delci zarinejo pod kožo 

(Vzdrževanje zaščitne opreme, pridobljeno 26. 5. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.rolanje.eu/vzdrevanje-opreme/ostala-oprema/23-zaitna-oprema.html). Raje se 

odločimo za nakup novih ščitnikov in povečamo varnostni vidik rolanja ter se izognemo 

posledicam poškodb. 
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2. 6 Poškodbe pri rolanju 

 

V ZDA so v obdobju od leta 1989 do leta 1996 zaznali šestkratni porast ljudi, ki se odločajo 

za rolanje. Podobno se je dogajalo tudi z naraščanjem poškodb, ki so bile zabeležene pri 

rolanju. Takšne trende so zaznali tudi v Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji in na Danskem 

(Cassell, & Sherker, 1999). 

 

Na pomen preprečevanja poškodb pri rolanju sta že leta 1999 opozorila Cassell in Sherker 

(1999), ki sta se zavzela za kampanje, ki bi spodbujale uporabo zaščitne opreme, izboljšale 

pogoje za rolanje, ponujale tečaje za začetnike, predvidevale izobraževanje in licence za 

učitelje rolanja, spodbujale fizično pripravljenost rolarjev in rolark, izobraževale o varnosti na 

rolerjih, izboljšale dizajn in standard opreme za rolanje ter pripomogle k izboljšanju državnih 

zakonov in predpisov.  

 

Poškodbam so najbolj izpostavljene osebe, ki rolajo prvič, neizkušeni rolarji in izkušeni 

rolarji, ki preizkušajo nove trike (Cassell, & Sherker, 1999). Ameriške raziskave kažejo, da se 

eden od osmih otrok, ki rola prvič, poškoduje (Mitts, & Hennrikus, 1996). Najpogosteje se 

poškodujejo otroci med desetim in štirinajstim letom, čeprav velja hkrati poudariti, da je ista 

starostna skupina med rolarji najštevilčnejša (Mitts, & Hennrikus, 1996; Tan idr., 2001). 

Poročajo pa tudi o naraščajočem številu poškodb pri rolanju pri osebah, starejših od 65 let 

(Tan idr., 2001). 

 

V tipičen padec na rolerjih so vključeni začetniki, ki nosijo le kakšen kos zaščitne opreme 

oziroma je sploh ne nosijo. Padci so najpogosteje posledica izgube ravnotežja pri rolanju na 

zunanjih površinah ali rolanju po luknjah ali kamenju (Schieber idr., 1996). Najpogostejše 

poškodbe, ki so posledica padcev, so zvin zapestja, zvin gležnja in poškodbe glave. Med 

pogostejše poškodbe, ki se pripetijo med rolanjem, prištevamo tudi žulje. 
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2. 6. 1 Zvin zapestja 

 

Zapestje je predel telesa, ki je v nesrečah na rolerjih najpogosteje poškodovan. Od vseh 

zabeleženih poškodb je kar 15 % zlomov ali zvinov zapestja (Cassell, & Sherker, 1999). Zvin 

zapestja je nateg ali raztrganina ligamentov, ki ležijo okrog zapestja. Do njega pogosto pride, 

ko se tečajniki pri padcih lovijo na roko, iztegnjeno v komolcih in skrčeno v zapestju.  

Simptom je takojšnja bolečina pri padcu, posebno močna je v zapestju. Oteklina se pojavi uro 

po poškodbi in je velika glede na intenzivnost zvina (Klasinc, 2010). Ob uporabi dlančnikov 

je možnost za poškodbo na zapestju zmanjšana za 90 % (Rivara, & Thompson, 1996). 

 

2. 6. 2 Zvin gležnja 

 

Rolarji pogosteje utrpijo notranji zvin gležnja. Vadeči si na rolerjih zvije gleženj z naglim 

gibom navzven zaradi padcev ali slabega doskoka na napačen rob koleščkov, kljub zaščiti, ki 

jo nudi čevelj rolerja (Klasinc, 2010). 

 

Pri zvinu (distorziji) se deli sklepa nasilno razmaknejo in so med seboj kratek čas ločeni. Pri 

tem se sklepna ovojnica preveč raztegne, žile na notranji strani se poškodujejo in nastane 

oteklina (Keggenhoff, 2007). Intenzivnost otekline je odvisna od jakosti poškodbe. 

Podrobnejši znaki posamezne stopnje so prikazani v spodnji tabeli. 

 

Tabela 3: Tristopenjska klasifikacija zvina gležnja glede na jakost poškodbe  

 

 PRVA STOPNJA DRUGA STOPNJA TRETJA STOPNJA 

ZNAKI: Blaga bolečina, 

boleča gibljivost v 

sklepu in lokalna 

oteklina. 

Močnejša bolečina, 

omejena gibljivost v 

sklepu, blaga 

oteklina. 

Močna bolečina, 

močna oteklina, 

močno omejena 

gibljivost v sklepu. 

(Klasinc, 2010) 
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2. 6. 3 Poškodbe glave 

 

Poškodbe glave pri rolanju lahko preprečimo z dosledno uporabo zaščitne čelade. Pri hujših 

padcih lahko pride do pretresa možganov in takrat je nujna zdravniška pomoč. Pogoste so tudi 

ureznine in zarezi ter krvavitve iz nosu (Klasinc, 2010). 

 

Slika 2. 14: Primer poškodbe na obrazu 

 

 

(Keggenhoff, 2007) 

 

2. 6. 4 Žulji 

 

Vsakdo se je že kdaj srečal s problemom žuljev pri športnih aktivnostih. Najpogostejši vzroki 

za nastanek žuljev pri rolanju so: preveliki ali premajhni rolerji, napačne nogavice (prenizke 

nogavice), štrleči deli v notranjosti čevlja, pretrd roler, slaba zračnost rolerjev, drsanje 

drugega elementa po koži. 

 

Žulji so del kože, ki se vnamejo pri trenju kože in se napolnijo s čisto tekočino, krvjo ali 

gnojem. Žulj mora ostati nedotaknjen, ker s tem preprečimo vhod bakterij. Če pa je žulj že 

pretrgan, ga razkužimo in sterilno obvežemo (Klasinc, 2010). 
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2. 7 Rolarski elementi 

 

Rolanje ne spada med naravna gibanja človeka, zato se ga je potrebno naučiti (Pori idr., 

2012). Pri vadbi je zelo pomembna postopnost učenja. Bolj sigurni kot smo na rolerjih, hitreje 

se peljemo, vožnjo obvladujemo tudi po zahtevnejšem terenu in izvajamo težje elemente 

(Umek, 2005). 

 

Rolanje je lahko zelo zabaven način preživljanja prostega časa. Zabavno pa je lahko tudi 

učenje, če se ga lotimo na pravilen način (Pintarič, 2008). Prednost pri učenju predstavlja 

dobro razvito ravnotežje, znanje drsanja, teka na smučeh ali kotalkanja (Umek, 2005). Za 

sproščeno gibanje na rolerjih pa sta potrebna vaja in vztrajnost (Pori idr., 2012). Učenje 

zahteva poznavanje teorije, tehnike, specifične motorike in seveda čas (Umek, 2005).  

 

V nadaljevanju so predstavljeni rolarski elementi, ki so vključeni v deseturni tečaj, 

predstavljen v poglavju Učne priprave za tečaj rolanja z analizami. Svetujem vam, da se 

poučevanja lotite v tem vrstnem redu. Pomembno je zlasti to, da tečaj pričnete z učenjem hoje 

z rolerji po manj drseči podlagi, nadaljujete z učenjem pravilnega padca in vstajanja ter hojo z 

rolerji po drseči podlagi. Sledi vožnja v razkoraku, vožnja na rolerjih v osnovnem položaju in 

osnovni drsalni korak. Ko je to dobro usvojeno, nadaljujemo z vožnjo v škarjah, ki je osnova 

za zaustavljanje s petno zavoro. Zaporedje elementov, ki sledi zaustavljanju s petno zavoro, ni 

tako pomembno.  

 

2. 7. 1 Hoja z rolerji po manj drseči podlagi 

 

Učenec mora paziti na pravilen osnovni položaj. Koleni sta pokrčeni, naklon telesa rahlo 

naprej. Roki sta v odročenju nekoliko naprej (Umek, 2006), pokrčeni v komolcih in v pripravi 

na padec (Pintarič, 2008). Pogled naj bo usmerjen naprej (Millar, 1995). Pri hoji učenec 

prenaša težišče z ene noge na drugo (Pintarič, 2008). 

 

2. 7. 2 Padec naprej 

 

Gibov pri padcu se mora učenec temeljito naučiti, saj so v popolnem nasprotju z naravnim 

refleksom (Rüdiger, 2008). Pri padcu naprej se nagne naprej, zniža težišče in skrči koleni. V 



 
»Univerza v Ljubljani   Pedagoška fakulteta« »Lara Trbižan; diplomsko delo« 

 

- 28 - 

tem primeru pride do dotika tal s kolenskimi ščitniki (Pori idr., 2012). Po spustu na kolena 

sledi spust preko dlani na komolce (Pintarič, 2008). S krčenjem komolcev učenec ublaži 

padec (Pori idr., 2012). Ob padcu je pomembno, da glavo privzdignemo, saj s tem zaščitimo 

brado (Rüdiger, 2003). 

 

Slika 2. 15: Prikaz padca naprej v treh korakih 

 

 

(Pintarič, 2008) 

 

2. 7. 3 Vstajanje 

 

Začetniku povzroča vstajanje nemalokrat kar prvo težavo. Iz sedečega položaja se učenec 

obrne na vse štiri (Pintarič, 2008). Iz opore klečno spredaj vadeči dvigne eno skrčeno nogo 

(Pori idr., 2012) in jo postavi na kolesa. Učenec se z rokama oprime kolena, kar mu bo 

olajšalo ohranjanje ravnotežja pri naslednji fazi vstajanja (Miller, 1995). Z rokama se lahko 

dotika tudi tal. Sledi dvig druge pokrčene noge (Pori idr., 2012). Nogi postavi v položaj T, ki 

mu omogoča stabilno stojo (Pintarič, 2008). 

 

Slika 2. 16: Prikaz postopka vstajanja po fazah 

 

  

 

(Pori idr., 2012) 
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2. 7. 4 Hoja z rolerji po drseči podlagi 

 

Učenec se postavi v osnovni položaj, pri katerem sta roki spredaj in pripravljeni na padec. 

Koleni ima nekoliko pokrčeni in rolerje postavljene v položaj črke V na notranje robove 

(zadnja kolesa skupaj) (Pintarič, 2008). Naklon telesa je naprej. Učenec pri hoji z rolerji 

poskuša prenašati težo z leve na desno nogo (Umek, 2005). 

 

Slika 2. 17: Hoja po drseči podlagi z izrazitim prenašanjem težišča 

 

 

(Pintarič, 2008) 

 

2. 7. 5 Vožnja v razkoraku  

 

Z usvajanjem hoje z rolerji bo učenec počasi pridobival hitrost. Prehajal bo na vožnjo 

izmenično po levi in desni nogi. Postajal bo vse hitrejši. Ko ima učenec dovolj hitrosti, 

postavi rolerje na notranje robove in se v razkoraku zapelje naravnost, dokler se ne ustavi. 

Vožnjo v razkoraku izvaja po notranjih robovih (Pintarič, 2008). 

 

Slika 2. 18: Vožnja v razkoraku 

 

 

(Pintarič, 2008) 
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2. 7. 6 Vožnja na rolerjih v osnovnem položaju  

 

Iz hoje z rolerji naprej, pri kateri so stopala postavljena nekoliko navzven, se učenec postavi v 

stabilen položaj na rolerjih in se pelje naravnost. Učenec stoji uravnoteženo na rolerjih, ki so 

postavljeni v širini bokov. Teža je enakomerno razporejena na levi in desni roler (Pori idr., 

2012). Pelje se paralelno po sredini koles (Pintarič, 2008). Položaj telesa je sproščen, kolčni, 

kolenski in skočni sklepi so nekoliko pokrčeni. Goleni sta naslonjeni na jezik rolerja. Roki sta 

pred telesom nekoliko pokrčeni v položaju predročenja navzdol, z eno dlanjo se učenec prime 

za drugo. S tem se onemogoči preveliko gibanje v ramenskem sklepu in posledično hitrejša 

izguba ravnotežnega položaja. Pogled je usmerjen naprej (Pori idr., 2012). 

 

Najpogostejše napake pri vožnji v osnovnem koraku so: neuravnotežen položaj (teža na 

zadnjih delih rolerjev), neenakomerna obremenitev obeh rolerjev, preširoka ali preozka 

postavitev stopal, premajhen nagib kolen naprej, neustrezen položaj trupa (predklon ali 

vzravnan), neustrezen položaj rok (ob telesu, za telesom), pogled usmerjen v tla oziroma 

rolerje (Pori idr., 2012). 

 

Slika 2. 19: Osnovni položaj na rolerjih 

 

 

(Pori idr., 2012) 
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2. 7. 7 Osnovni drsalni korak 

 

Iz pravokotno postavljenega rolerja glede na zadnjega se vadeči iz polčepa odrine z 

notranjega roba koles zadnjega rolerja na zunanji rob koles sprednjega rolerja. Ob tem 

prenese težo iz zadnje na sprednjo nogo in se zapelje po njej. Zadnjo nogo po odrivu stegne in 

dvigne. Sledi prenos nekoliko skrčene dvignjene zadnje noge proti sprednji. Ko zadnja noga 

pride v linijo sprednje, vadeči postavi roler pravokotno na drugega, prevesi zadnjo nogo iz 

zunanjega na notranji lok in opravi odriv še z drugo nogo (Pori idr., 2012). 

 

Najpogostejši napaki sta slab odriv zadnje noge, kar skrajša fazo vožnje po sprednji nogi, in 

vožnja po notranjem ali nevtralnem robu koles rolerja sprednje noge (Pori idr., 2012). 

 

Slika 2. 20: Faze osnovnega drsalnega koraka 

 

 

(Pori idr., 2012) 
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2. 7. 8 Vožnja v škarjah 

 

Pri vožnji v škarjah učenec postavi roler s petno zavoro naprej. Pomembno je, da so vsa 

kolesca v stiku s podlago. Učenec ima pokrčeni koleni, roki pred telesom, pogled je usmerjen 

naprej (Miller, 1995). Po pospeševanju se čim dlje zapelje v škarjastem položaju. To je 

položaj za kasnejše zaviranje (Pintarič, 2008), zato ga mora učenec dobro usvojiti.  

 

Slika 2. 21: Vožnja v škarjah 

 

 

(Pintarič, 2008) 

 

2. 7. 9 Zaustavljanje s petno zavoro 

 

Iz pospeševanja učenec preide v vožnjo s škarjasto postavitvijo (Pintarič, 2008). Nogo z 

zavoro potisne naprej (Rüdiger, 2003). Težo telesa ima na zadnji nogi (Umek, 2005). Počasi 

dvigne prste sprednje noge, dokler se zavora ne dotakne tal (Pori idr., 2012). Učenec ustvari 

dodatni pritisk na podlago, če zniža težišče z upogibom v kolenu zadnje noge (Pintarič, 2008). 

 

Najpogostejše napake so neenakomerna obremenitev rolerjev (teža na obeh rolerjih), 

neustrezen položaj trupa (boki so preveč nazaj), neustrezen položaj rok (ob telesu, za 

telesom), pogled usmerjen v tla oziroma rolerje (Pori idr., 2012). 

 

Na začetku so zavorne poti zelo dolge, ker je sprva težko ustvariti dovolj pritiska na podlago 

(Pintarič, 2008). Močnejši kot je pritisk, hitreje se rolar ustavi (Umek, 2005). Z vajo bo 

zavorna pot postajala vse krajša in zaviranje učinkovitejše (Pintarič, 2008). Zaviranje lahko 
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vadimo z ustavljanjem ob črti in pred oviro. Zaviranje s petno zavoro se uporablja na vsaki 

podlagi, najbolje pa se obnese na asfaltu (Rüdiger, 2003).  

 

Slika 2. 22: Osnovni način zaviranja – zaustavljanje s petno zavoro 

 

 

(Pori idr., 2012) 
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2. 7. 10 Zavoj v razkoraku in paralelni zavoj 

 

Učenec se najprej nauči zavijanja v razkoraku. Zavijanje naredi po notranjih robovih kolesc. 

Zgornji del telesa in bokov zasuka v smeri zavoja. Med zavijanjem obremeni zunanjo nogo. 

Postopoma zmanjšuje razkorak do paralelne postavitve rolerjev (Pintarič, 2008). 

 

 

 

Slika 2. 23: Zavoj v razkoraku okoli obroča 

 

 

(Pintarič, 2008) 

 

 

Slika 2. 24: Paralelni zavoj okoli obroča 

 

 

(Pintarič, 2008) 
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2. 7. 11 Limonce 

 

Učenčev začetni položaj je stoja spetno. Prste stopal razmaknemo in s pritiskom na prste 

zdrsimo naprej (Umek, 2005). Z znižanjem težišča, pritiskom bokov navzdol in kolen naprej 

ter navznoter učenec izpelje lok po notranjem robu kolesc (Pori idr., 2012). V drugem delu 

učenec vleče prste stopal noter in se v kolenih nekoliko dvigne. Gibanje sledi v ritmu prsti 

pete (Umek, 2005). Učenec lahko zmanjšuje razmike med limoncami. To mu bo omogočala 

hitrost, ki si jo bo pridobil z učinkovitim delom v kolenih (Pintarič, 2008). 

 

Slika 2. 25: Prikaz izvajanja limonc okoli klobučka 

 

 

(Pintarič, 2008) 

 

2. 7. 12 Vožnja v čepu 

 

Učenec zniža težišče telesa s pokrčenjem kolen in nagibom telesa naprej, da obdrži 

ravnotežje. Roki sta v predročenju. Rolerji so postavljeni vzporedno (Pori idr., 2012). Če je 

razdalja med rolerji manjša, je naloga otežena (Pintarič, 2008). 

 

Učenje vožnje v čepu in polčepu je smiselno, ker se učenci pri rolanju včasih srečujejo z 

ovirami, ki se jim lahko izognejo le z znižano vožnjo.  
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Slika 2. 26: Vožnja v čepu 

 

 

(Pori idr., 2012) 

2. 7. 13 Prestop ovire vstran 

 

Med vožnjo učenec prenese težo na nogo, ki je od ovire bolj odmaknjena. Z drugo nogo stopi 

vstran. Ob stiku s podlago prenese težo in nadaljuje vožnjo (Umek, 2005). 

 

Učenca navajamo bočnega prestopanja ovir, dokler tega še ni sposoben opraviti čelno, s skoki 

ali kako drugače (Pintarič, 2008). Prestop ovire vstran učenec potrebuje pri vožnji po 

pločnikih, kolesarskih stezah (Umek, 2005) ter pri sestopanju s pločnika in stopanju na 

pločnik (Pintarič, 2008). 

 

Slika 2. 27: Postopek prestopa ovire vstran 

 

 

(Pintarič, 2008) 
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2. 7. 14 Skoki 

 

Učenec se iz zaleta naprej spusti v čep. Z zamahom rok si pomaga iz zaročenja v predročenje 

in odrine v poskok. Učenec naj ima nogi nekoliko razmaknjeni, saj bo tako lažje obdržal 

ravnotežje ob doskoku (Umek, 2005). 

 

Problem pri skokih predstavljajo ekscentrični odrivi. Začetniki se odrivajo naprej, kar 

povzroči rušenje ravnotežja in posledično padec nazaj. Na rolerjih se je potrebno odriniti 

samo navzgor. Učenec mora za preskok ovire proizvesti samo vertikalno hitrost navzgor. 

Dodatne hitrosti v smeri gibanja ne potrebuje, saj jo že ima (Pintarič, 2008).  

 

Poskoke v gibanju pogosto uporabimo pri premagovanju ovir. Na asfaltiranih površinah so 

namreč razpoke, kamenje in ostale ovire, ki lahko povzročijo padce in poškodbe (Umek, 

2005). 

 

Slika 2. 28: Prikaz skoka na rolerjih 

 

 

(Pintarič, 2008) 

 

2. 7. 15 T zaustavljanje 

 

Pri tej obliki zaustavljanja učenec zmanjšuje hitrost s koleščki (Umek, 2005). Nogi sta v 

razkoračenem položaju, nekoliko širše od širine bokov. Teža je na sprednji nogi (Rüdiger, 

2003). Stopalo zadnje noge postavi pravokotno na stopalo sprednje noge in zavira s potiskom 

koles zadnjega rolerja ob tla (Pori idr., 2012). 
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To zaviranje se uporablja pretežno za zmanjšanje hitrosti in ne za popolno zaviranje. 

Učencem, ki imajo težave s koleni, to tehniko zaviranja odsvetujemo, saj močno obremenjuje 

notranje kolenske vezi in meniskus (Rüdiger, 2003). 

 

Slika 2. 29: T zaustavljanje 

 

 

(Pori idr., 2012) 

 

2. 7. 16 Vožnja v neiztek 

 

Pri vožnji v neiztek učenec postavi eno nogo pred drugo in se močno zniža v kolenih (Miller, 

1995). V tem položaju se pelje, dokler se ne ustavi. Z rokama spredaj je pripravljen na 

morebiten padec naprej (Pintarič, 2008). 

 

Vožnja v neiztek učencu omogoča, da se zapelje po travi ali gramozni cesti. Tako se lahko 

izogne paničnemu padcu zaradi nenadnega končanja ceste (Pintarič, 2008). Vožnja v neiztek 

je pogosto potrebna tudi pri vožnji po mestu, ko se je v trenutku potrebno umakniti pešcu 

(Miller, 1995) ali drugim udeležencem v prometu. 
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Slika 2. 30: Vožnja v neiztek 

 

 

(Pintarič, 2008) 

 

2. 7. 17 Vzpenjanje po stopnicah 

 

Učenec se vzpenja po stopnicah tako, da postavi rolerje na notranje robove koles in se s 

sprednjim kolesom dotika naslednje stopnice. To mu omogoča stabilen položaj, zato ima manj 

možnosti, da bi izgubil ravnotežje v smeri nazaj (Pintarič, 2008). 

 

Slika 2. 31: Varen način vzpenjanja 

 

 

(Pintarič, 2008) 
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2. 7. 18 Spuščanje po stopnicah 

 

Če imajo stopnice ograjo, navajamo učenca, da se jim približa vzvratno. Eno nogo postavi 

nazaj na naslednjo stopnico (Rüdiger, 2003). Sprednje kolesce rolerja se dotika stopnic 

(Pintarič, 2008). Težo prenese na to nogo, šele nato premakne drugi roler. Ko učenec ujame 

ravnotežje, nadaljuje s spuščanjem (Rüdiger, 2003). 

 

Zahtevnejši je spust po stopnicah, kjer ni ograje. V tem primeru učenec opravi spust bočno. 

Koleni morata biti nekoliko pokrčeni. Na vsako stopnico učenec stopi dvakrat (Pintarič, 

2008). Najprej z zunanjo nogo in nato še z notranjo.  

 

Slika 2. 32: Spuščanje po stopnicah 

 

 

(Pintarič, 2008) 

 

Slika 2. 33: Sestop ob ograji 

 

 

(Pintarič, 2008) 
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2. 7. 19 Vožnja po eni nogi 

 

V vožnjo po eni nogi se učenec odrine iz zaleta. Pri vožnji po eni nogi težišče telesa prestavi 

na stojno nogo. Drugo nogo pokrčeno dvigne v prednoženje in jo stisne ob stojno nogo. Z 

rokama lovi ravnotežje. V položaju poskuša ostati čim dlje (Umek, 2005). 

 

Slika 2. 34: Vožnja po eni nogi 

 

 

(Pintarič, 2008) 

 

2. 7. 20 Kanonček 

 

Učenec kanonček izvede iz zaleta. Pri vožnji po eni nogi se spusti v čep. Pri tem je 

pomembno, da je stegnjena noga v prednoženju. Učencu to uspe tako, da stegna stisne skupaj 

in telo nagne naprej. Roki v predročenju pomagata vzdrževati ravnotežje (Umek, 2005). 

 

2. 7. 21 Vožnja nazaj 

 

Učenčev začetni položaj je položaj črke A (Pintarič, 2008). Prsti stopal so skupaj, peti odpira 

navzven v smeri vožnje. Telo je rahlo nagnjeno naprej, roki sta razširjeni. Koleni sta mehko 

pokrčeni (Umek, 2005), potisnjeni nekoliko skupaj (Pintarič, 2008). Izmenično odrivamo z 

desne na levo nogo in se vračamo v osnovni položaj prsti skupaj, pete narazen (Umek, 2005).  

 

Vožnja naprej je bistveno lažja od vožnje nazaj. Le-ta predstavlja nenaraven način gibanja in 

vzbuja strah pred padci. Vožnje nazaj se z učenci lotimo, ko je ravnotežje na rolerjih že 

dodobra razvito. Pri vožnji nazaj je pomemben pogled čez ramo (Pintarič, 2008). 
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Slika 2. 35: Vožnja nazaj 

 

 

 

(Pintarič, 2008) 

 

2. 7. 22 Limonce nazaj 

 

Učenec izvaja limonce nazaj podobno kot limonce naprej, le da je težišče telesa zaradi lažjega 

gibanja precej na prstih. Gibanje prične z odmikom pet navzven, močnim spuščanjem v 

kolenih in drsenjem po notranjem delu rolerjev. V naslednji fazi vleče pete skupaj in se dviga 

(Umek, 2005). 
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2. 7. 23 Vožnja v lunico 

 

Učenec prične vožnjo tako, da se zapelje po petih kolescih. Težo ima na sprednji nogi, zadnja 

samo pelje po prednjem kolesu. Sledi obrat zadnje noge s petama skupaj. Teža se prenese na 

obe nogi (Pintarič, 2008). Močan pritisk na obe koleni omogoči vožnjo v lunico (Umek, 

2005). 

 

Slika 2. 36: Vožnja v lunico 

 

 

(Pintarič, 2008) 
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2. 8 Kje rolamo? 

 

Pri učenju elementov rolanja ni pomembna le postopnost učnega procesa, temveč tudi izbira 

površin, kjer se elementov učimo. Ko se učitelj odloči za izvedbo tečaja rolanja, mora dobro 

premisliti, kjer bo tečaj izvajal. Za začetnike je priporočljivo rolanje po namenskih površinah. 

Šele ko so elementi rolanja dobro usvojeni, lahko pričnemo z vključevanjem v promet. Ob 

koncu poglavja sta predstavljeni dve rolarski poti, ki jih velja obiskati skupaj z učenci. 

 

2. 8. 1 Rolanje po namenskih površinah 

 

Pri izbiri vadbenega prostora upoštevamo vse tiste pogoje, ki zagotavljajo varnost otrok. 

Kadar za vadbo uporabljamo namenske površine, jih moramo predhodno pogledati, primerno 

zaznamovati in zavarovati. Zavarujemo jih zato, da se otroci ne oddaljijo od zavarovanih 

površin in da opozorimo druge koristnike teh površin na prisotnost otrok. V ta namen 

uporabljamo varovalne količke z vrvicami in varovalnimi zastavicami oranžne ali rdeče barve 

(Glogovec, 1996). 

 

Otrok se mora rolarskih veščin naučiti na zavarovanih območjih in poligonih, daleč od 

prometa, kjer ni avtomobilov in drugih pešcev. 

 

Za začetnike je priporočljivo, da se rolanja pričnejo učiti na zavarovanih območjih (Kliner, 

2010). Na teh površinah se lažje naučijo kontrolirati hitrost in smer vožnje, zlasti takrat, ko so 

namenjene izključno njim. Zanje je pomembno, da so odmaknjeni od prometa in ostalih 

nevarnosti (Cassell, & Sherker, 1999).  

 

Rolanju po namenskih površinah se izogibamo, ko so tla mokra. Rolanje po mokrih površinah 

je nepriporočljivo za opremo, zlasti za rolerje. Rolanje po mokrih površinah je nevarno, tudi 

za najbolj izkušenega rolarja. Kolesca imajo slabši oprijem, zato lahko hitro izgubimo nadzor 

nad rolerji (Millar, 1995). 
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2. 8. 2 Rolanje in promet 

 

Otroci so še posebej izpostavljeni prometnim nevarnostim, ker še nimajo ustrezno razvitih 

sposobnosti in navad, potrebnih za varno vključevanje v promet. Številni raziskovalci so 

dognali, da otroci le deloma razumejo pravila in ustroj prometnega sistema. Njihove zaznave 

in način mišljenja so še vedno egocentrični, imajo spremenljivo raven pozornosti, ne poznajo 

dovolj prometnih znakov, težave imajo pri učinkovitem pregledovanju vidnega polja, 

lokalizaciji vozil po zvoku, oceni razdalje, razlikovanju leve in desne strani itd. Poudariti pa 

je potrebno, da otroci različnih starosti različno razumejo prometne izraze in prometne znake 

(Lovše, & Gornjak, 1993). 

 

V zgodnjem otroštvu imajo otroci zaradi majhne rasti zelo majhen vidni pregled nad 

številnimi vozili in prometno situacijo na cesti. Otrok gleda iz drugačnih zornih kotov kot 

odrasli: štiriletnik s 95 centimetri in učenec prvega razreda s 115 centimetri (Lovše, & 

Gorenjak, 1993). Kljub vsemu jih moramo nenehno navajati na prilagajanje hitrosti trenutnim 

situacijami, da nikogar ne ogrozijo (Pintarič, 2008).  

 

Otroke učimo, da se med rolanjem po mestu izogibajo ali preskočijo veje, zemljo, pesek in 

listje, ki se pogosto znajdejo na pločnikih, kolesarskih poteh … Potrebno jih je opozoriti na 

nevarnosti, ki so jim izpostavljeni ob prečkanju oljnih madežev (Miller, 1995). Izogibanje 

drugim po desni strani je pomembno pravilo, ki ga otroci morajo usvojiti (Glogovec, 1996). 

Izjemnega pomena je tudi varovanje sebe in drugih. Ko se lotimo vožnje po mestu, naj bo na 

prvem mestu varnost (Pintarič, 2008). 
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Slika 2. 37: Ustrezno opremljeni tečajniki na potepu po mestu 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

Rolanje in Zakon o pravilih cestnega prometa 

 

Zakon o pravilih cestnega prometa uvršča rolerje med »posebna prevozna sredstva«.  

»'Posebna prevozna sredstva' so invalidski vozički, otroška prevozna sredstva ter športni 

pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so skiro, kotalke, 

rolerji, smuči, sanke, otroško kolo, monokolo, miniaturna motorna vozila, gokart in po 

namenu podobna prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila« 

(Zakon o cestah, pridobljeno 24. 2. 2012 s svetovnega spleta: http://www.uradni-

list.si/1/content?id=101702). 

 

V 97. členu Zakona o pravilih cestnega prometa so predstavljeni pogoji za uporabo posebnih 

prevoznih sredstev v cestnem prometu. V prvem odstavku je zapisano, da se posebna 

prevozna sredstva smejo uporabljati v cestnem prometu le na pločnikih, poteh za pešce in 

kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, odvisno od 

njihove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati 

pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova 

hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s katero se lahko gibljejo pešci. Drugi odstavek 97. 

člena pravi, da posebnih prevoznih sredstev ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, 
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namenjene prometu motornih vozil. V šestem odstavku člena je navedeno, da se z globo 40 € 

kaznuje prekršek udeleženca v cestnem prometu, ki ravna v nasprotju z odločbo prvega ali 

drugega odstavka tega člena (Zakon o cestah, pridobljeno 24. 2. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=101702). 

 

V četrtem odstavku piše: »Za promet posebnih prevoznih sredstev se uporabljajo predpisi, ki 

se uporabljajo za pešce oziroma kolesarje.« (Zakon o cestah, pridobljeno 24. 2. 2012 s 

svetovnega spleta: http://www.uradni-list.si/1/content?id=101702) Učitelj, ki se odloči 

organizirati tečaj rolanja, se znajde pred dilemo, saj ne ve, katere predpise naj upošteva. Če se 

odloči, da bo upošteval predpise, ki veljajo za pešce, bo v nekaterih primerih kršil predpise, ki 

veljajo za kolesarje, in obratno. V posameznih primerih bodo njegova dejanja celo v nasprotju 

z zakonom, kar pomeni, da bo zanje kazensko odgovoren. Verjamem, da mora biti učitelj 

rolanja vzgled v vseh pogledih, zato ni prav, da ravna v nasprotju z zakonom, a druge 

možnosti mu Zakon o pravilih cestnega prometa v tem trenutku ne omogoča.  

 

Nekatere države rolarje uvrščajo med pešce (npr. Španija), druge pa med otroška prevozna 

sredstva (npr. Avstralija). V obeh primerih se morajo rolarji gibati le po pločnikih in nimajo 

pravice rolati po cestah. Dovoljeno jim je le prečkanje ceste (Cassell, & Sherker, 1999). 

 

V nekaterih državah je problematika rolanja veliko bolje urejena. Vzemimo na primer New 

York in New Jersey. Tam imajo rolarji enake pravice in dolžnosti kot kolesarji. Zakon 

dovoljuje rolanje po površinah, namenjenim motornim vozilom, a pri tem morajo upoštevati 

vsa pravila, ki jih morajo spoštovati kolesarji. Vsi, ki rolajo, morajo imeti ustrezno zavoro in 

se morajo zavedati, da imajo pešci pred njimi prednost. Osebe, mlajše od 14 let, morajo nositi 

zaščitno čelado. V nočnem času so dolžni nositi belo in rdečo lučko. Vsi, ki kršijo zakon, so 

kazensko odgovorni tako kot ostali vozniki (Cassell, & Sherker, 1999). 
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2. 8. 3 Rolarske poti v Sloveniji 

 

V Sloveniji nimamo uradno registriranih rolarskih poti. Dejstvo pa je, da so širom Slovenije 

priljubljene poti, ki so za rolanje primernejše in varnejše od rolanja po mestu. Omeniti velja, 

da so rolarski izleti neprecenljiva izkušnja, ki jo lahko nudimo učencem. Pomembno je, da 

učitelj predhodno sam prerola poti in si jih natančno ogleda. V nadaljevanju sta prikazani dve 

priljubljeni poti s prednostmi in slabostmi, ki nas čakajo na poti. Dodane so opombe, kje so 

primerna mesta za utrjevanje posameznih elementov rolanja.  

 

Pot od Kranjske Gore do Mojstrane 

 

Pot od Kranjske Gore do Mojstrane je del kolesarske poti, ki vodi do Jesenic. Ta pot je ena 

izmed 13 kolesarskih poti v okolici Kranjske Gore. Kolesarska pot se začne v Kranjski Gori 

in je označena s tablicami, na katerih je narisan kolesar in ob njem številka 2.  

 

Slika 2. 38: Simbol kolesarske poti od Kranjske Gore do Jesenic 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

Takoj na začetku poti imamo veliko asfaltno površino, kjer lahko izvedemo uvodno ogrevanje 

in specialno ogrevanje. Površina je dovolj velika in precej gladka. Lahko jo koristimo tudi za 

ponovitev rolarskih elementov. Le nekaj metrov stran so stopnice, na katerih lahko ponovimo 

sestopanje in vzpenjanje po stopnicah.  
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Slika 2. 39: Asfaltna površina, primerna za 

izvajanje ogrevanja 

 

 

(Trbižan, 2012) 

Slika 2. 40: Stopnice, primerne za ponovitev 

rolarskega elementa 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

V nadaljevanju kolesarska pot poteka vzporedno z glavno regionalno cesto Kranjska Gora–         

–Jesenice. Pot je odmaknjena od prometa in se večino časa vije skozi gozd ob Savi Dolinki.  

Na poti se občasno znajdejo veje dreves in večji kamni. Učence spodbujamo, da jih preskočijo 

ter s tem ponavljajo in utrjujejo skoke.  

 

Slika 2. 41: Veje dreves na poti 

 

 

(Trbižan, 2012) 
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Na nekaterih predelih poti gladko asfaltno površino zamenjajo: 

o razmaknjene lesene deske, 

 

Slika 2. 42: Razmaknjene deske na železnem 
mostu 

 

 

(Trbižan, 2012) 

Slika 2. 43: Razmaknjene deske na manjšem 
lesenem mostu 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

o tlakovci, 

 

Slika 2. 44: Tlakovani del poti 

 

 

(Trbižan, 2012) 

o makadamske površine. 

 

Slika 2. 45: Makadamska površina ob gradbišču 

 

 

(Trbižan, 2012) 

Učence spodbujamo, da ob spremembi površine uporabljajo škarjasto postavitev rolerjev. S 

tem bodo ponovili element rolanja in obenem varno zapeljali na manj gladko površino. 

 

Prednost te poti je v tem, da je urejena. Ob poti so številne mizice, kjer si z učenci lahko 

odpočijemo.  
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Slika 2. 46: Eden izmed številnih urejenih prostorov za počitek 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

Predlagam, da v rolarski izlet vključite tudi dejavnosti, ki se ne nanašajo izključno na predmet 

športna vzgoja. Okolica poti ponuja možnosti medpredmetnih povezav, le izkoristiti jih je 

potrebno. Sledi nekaj utrinkov ob poti, ki omogočajo medpredmetno povezovanje. 

 

Slika 2. 47: Kolaž slik, posnetih ob poti 
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(Trbižan, 2012) 

 

Večinoma pot poteka odmaknjeno od prometne ceste. Del kolesarske poti (približno 100 

metrov) je v izgradnji, zato je pot na tistem odseku deloma speljana po glavni cesti. Tam je 

potrebna previdnost, zato predlagam, da si učitelj predhodno natančno določi načrt, kako bo ta 

del poti izpeljal. 

 

Slika 2. 48: Del poti v izgradnji 

 

 

(Trbižan, 2012) 

Slika 2. 49: Najnevarnejši odsek poti 

 

 

(Trbižan, 2012) 
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Previdnost ni odveč tudi na predelu poti, ki ga uporabljajo domačini za dostop do 

stanovanjskih objektov in kmetijskih zemljišč.  

 

Slika 2. 50: Opozorilo ob poti 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

Pot je potrebno zaključiti pred Mojstrano. Do lesnoindustrijskega obrata pred Mojstrano je 

pot primerna za vse ravni znanja rolanja. V nadaljevanju pa je pot manj primerna za učence, 

saj poteka tudi po prometnejših cestah. 

 

Rolarski izlet lahko organiziramo v sklopu športnega dne ali pa v okviru šole v naravi, ki jo 

lahko izpeljemo v bližnjem Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Dom Kranjska Gora. 

 

Slika 2. 51: Center šolskih in obšolskih dejavnosti Dom Kranjska Gora 

 

 

(http://www.csod.si/dic.php?p=dom&domid=10) 
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Kolesarska pot Bohinj 

 

Kolesarska pot Bohinj se začne pred Bohinjsko Bistrico, zaključi pa v Srednji vasi. Za rolanje 

ni primerna celotna pot, saj deloma poteka po lokalnih prometnih cestah. Delček, ki pa je 

primeren za rolanje, je popolnoma odmaknjen od prometnih površin. Rolarski izlet lahko 

začnemo na četrti vmesni postaji, zaključimo pa na osmi oziroma deveti. Pot je speljana ob 

reki po novo asfaltirani kolesarski poti. 

  

Slika 2. 52: Shema kolesarske poti Bohinj 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

Na poti so prepreke, ki so sestavljene iz razmaknjenih kovinskih cevi. Zaradi razmakov med 

cevmi je potrebna previdnost pri prečkanju, da se roler ne zatakne v reži. Prepreke v osnovi 

preprečujejo, da bi živina ušla iz zavarovanega pašnika. 

 

Slika 2. 53: Primer nevarne prepreke na poti 

 

 

(Trbižan, 2012) 
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Na poti sta tudi zahtevnejši vzpon in spust. Na tem predelu poti je potrebna velika previdnost. 

Učenci lahko na spustu dosežejo velike hitrosti, ki pa jih mogoče niso sposobni obvladati. 

Predlagam, da spust opravite v več korakih. Na posameznih delih postavite kontrolne točke, 

na katerih se morajo učenci ustaviti in opraviti določeno nalogo. 

 

Slika 2. 54: Nevarnejši odsek poti 

 

 

(Trbižan, 2012) 

Slika 2. 55: Opozorilni znak, ki svari pred 

nevarnostjo 

 

(Trbižan, 2012) 

 

Ob poti je postavljena tudi hiška, v kateri si učenci lahko odpočijejo in okrepčajo. 

 

Slika 2. 56: Lesena urejena hiška ob poti 

 

 

(Trbižan, 2012) 

V okolici poti je neokrnjena narava, ki ponuja številne možnosti medpredmetnih povezav.  
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Rolarski izlet lahko kombinirate s kolesarjenjem. Del poti učenci opravijo na rolerjih, del pa 

na kolesu. Rolarski izlet lahko vključite v sklop šole v naravi, ki jo lahko organizirate v 

Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Dom Bohinj.  

 

Slika 2. 57: Center šolskih in obšolskih dejavnosti Dom Bohinj 

 

 

(http://www.csod.si/dic.php?p=dom&domid=2) 
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3.0 CILJI RAZISKAVE 

 

Cilji, oblikovani v skladu s predmetom in problemom raziskave, so naslednji: 

 prikazati možnost vključevanja rolarskih vsebin v prvi triadi osnovne šole, 

 predstaviti osnovne teoretične vsebine, potrebne za izvedbo tečaja rolanja, 

 napisati 10 učnih priprav za poučevanje rolanja pri pouku športne vzgoje v tretjem 

razredu osnovne šole. 

 

4. 0 HIPOTEZE 

 

V skladu s postavljenimi cilji smo opredelili naslednjo hipotezo: 

H1: Vseh deset učnih priprav je mogoče izpeljati pri pouku športne vzgoje v času ene šolske 

ure. 

 

5. 0 METODE DELA 

 

5. 1 Vzorec merjencev 

 

Uporabili smo 10 učnih priprav, ki smo jih izvedli v tretjem razredu devetletne osnovne šole. 

V raziskavo je bilo zajetih 12 tretješolcev in 10 tretješolk, ki obiskujejo športni oddelek na 

Osnovni šoli Miroslava Vilharja. Starši učencev so bili o izvedbi rolarskega tečaju obveščeni 

že v mesecu juniju na roditeljskem sestanku. Podrobnejše informacije so izvedeli na 

roditeljskem sestanku v mesecu septembru. 

 

5. 2 Vzorec spremenljivk 

 

Merski inštrument so bile učne priprave. Sklop desetih učnih priprav je zajemal osnovni tečaj 

rolanja. Učne priprave so primerne za poučevanje rolanja v tretjem razredu. Nekateri 

segmenti učne priprave so primerni tudi za nižje razrede, nekateri pa za četrti razred.  
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5. 3 Organizacija meritev 

 

Podatke smo pridobili s pomočjo desetih učnih priprav, ki smo jih izvedli v sklopu rednih ur 

športne vzgoje in v času dodatnih ur, v katere so vključeni učenci športnih oddelkov. Z učenci 

in profesorico športne vzgoje go. Dolores Palinkaš ter profesorico razrednega pouka go. 

Mirjam Likar smo v mesecu septembru izvedli vse učne ure na hokejskem igrišču ob Šolskem 

centru Postojna. Uporabljali smo tudi travnato površino in asfaltno igrišče ob hokejskem 

igrišču. 

 

5. 4 Metoda obdelave podatkov 

 

Na podlagi izvedenih učnih ur smo analizirali vsako učno uro posebej in tečaj v celoti.  
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6. 0 UČNE PRIPRAVE ZA TEČAJ ROLANJA Z ANALIZAMI 

 

V sklopu poglavja je predstavljenih deset učnih priprav, ki v celoti predstavljajo tečaj rolanja. 

K vsaki pripravi je dodana analiza ure in nekaj fotografij, posnetih na učni uri. 

 

6. 1 Prva učna priprava 

 

Šola: OŠ Miroslava 

Vilharja  

 Čas: 8.50 − 9.35 

Razred: 3 Zaporedna ura: 1 

Število 

učencev: 

22 Datum: 12. 9. 2011 

Spol učencev: 12 fantov, 10 deklet Prostor:  Hokejsko igrišče ob 

Šolskem centru 

Postojna 

 

 

GLAVNI CILJI URE: 

Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

o Učenci pravilno poimenujejo zaščitno opremo in poznajo pomen le-te. 

o Učenci si znajo pravilno namestiti zaščitno opremo. 

o Učenci se naučijo pravilnega padanja na rolerjih. 

o Učenci znajo pravilno in varno vstati po padcu. 

o Učenci se navajajo na prenašanje težišča z ene noge na drugo na manj drseči in drseči 

podlagi. 

o Učenci se učijo osnovnega rolarskega koraka. 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

o Ravnotežje 

o Koordinacija 

Čustveno-socialna raven: 

o Učenci premagajo strah pred padci na rolerjih. 

o Učenci se navajajo na sodelovanje s sošolcem ali sošolko, ki ni njihova prva izbira. 

o Učenci si s premagovanjem ovir na poligonu pridobivajo samozavest in zaupanje v 

lastne rolarske sposobnosti. 
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Zdravstveno-higienski: 

o Učenci imajo vso zaščitno opremo pravilno nameščeno. 

 

TIP URE: 

Po vsebini: 

Dodatne vsebine športne vzgoje – rolanje 

Po etapi učnega procesa: 

Posredovanje novih vsebin 

 

 

METODIČNA ENOTA: prilagajanje na zaščitno opremo in rolerje, padanje, vstajanje, 

hoja z rolerji po drseči in manj drseči podlagi. 

UČNE METODE: 

o Demonstracija (neposredna) 

o (Razlaga) 

UČNE OBLIKE: 

o Frontalno delo 

 

 

VARNOST: 

Pred pričetkom ure preverim, ali imajo vsi učenci primerno opremo. Preverim pravilno 

namestitev zaščitne opreme. 

 

Pregledam podlago na igrišču in odstranim morebitne večje predmete, ki bi ovirali 

vzgojno-izobraževalni proces. 

UČNI PRIPOMOČKI: 4 daljše kolebnice, komplet klobučkov, večje število 

raznobarvnih zamaškov, slika sonca, slika lune, igra »spomin«. 

LITERATURA: 

o Millar, C. (1995). In-line skating basic. New York: Sterling Publishing. 

o Novak, D., Kovač., M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Pintarič, T. (2008). Šola rolanja: varno in zabavno. Gornja Radgona: Samozaložba. 

o Pori, M., Stanovnik, M., & Majerič, M. (2012). ABC rolanja. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Rüdiger, M. (2005). Rolanje: sproščeni in vitki: zabava na osmih koleščkih: z nasveti 
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za začetnike. Ljubljana: Delo revije in Pisanica. 

o Umek, M. (2005). Rolanje (videoposnetek). Celje: Društvo učiteljev in profesorjev ŠV 

Celje, OŠ Griže in Mercator Intersport. 

 

 

PRIPRAVLJALNI DEL URE (20 min) 

 

Učencem se predstavim in jih povabim v krog na zelenico. Učenci se obujejo in pripravijo 

zaščitno opremo. Demonstriram pravilno nastavitev zaščitne opreme.  

 

Ko so vsi učenci pripravljeni, vstanejo in prisluhnejo navodilom za prvo dejavnost, preko 

katere bom spoznala imena učencev.  

Izberem si učenca, ki izpolni moje navodilo. Podam navodilo, ki se glasi: »Klara, potrkaj 

po čeladi«. Ko Klara opravi nalogo, poda navodilo za nalogo drugemu, še nepoklicanemu 

učencu ali učenki.  

 

Naloga je namenjena utrjevanju poimenovanja zaščitne opreme in spoznavanju učencev. 

SPLOŠNO OGREVANJE (»MUCE KRADEJO REPE«) 

Učenci se spremenijo v muce. Vsak učenec dobi svoj rep, ki si ga zatakne za hlače. 

Učenci si drug drugemu kradejo repe.  

 

Najpomembnejše pravilo je, da si morajo ukraden rep takoj zatakniti za hlače. Nekateri 

bodo imeli v določenem trenutku več repov, drugi pa nobenega. Po določenem času 

ustavim igro.  

 

Pri razlagi pravil poudarim, da lahko večkrat ukradejo rep isti osebi in da ni potrebno, da 

lovijo rep tistega učenca, ki jim je ukradel rep. 

SPECIALNO OGREVANJE 

Sklop gimnastičnih vaj, ki jih izvajamo na travnatih površinah, je v prilogi.  
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GLAVNI DEL URE (20 min) 

 

SNOVNA PRIPRAVA 

 

o HOJA Z ROLERJI PO MANJ DRSEČI PODLAGI 

Učenec mora paziti na pravilen osnovni položaj. Koleni sta pokrčeni, naklon telesa 

rahlo naprej. Roki sta v odročenju nekoliko naprej (Umek, 2006), pokrčeni v komolcih 

in v pripravi na padec (Pintarič, 2008). Pogled naj bo usmerjen naprej (Millar, 1995). 

Pri hoji z rolerji učenec prenaša težišče z ene noge na drugo (Pintarič, 2008). 

o PADEC NAPREJ 

Gibov pri padcu se mora učenec temeljito naučiti, saj so v popolnem nasprotju z 

naravnim refleksom (Rüdiger, 2008). Pri padcu naprej se nagne naprej, zniža težišče in 

skrči koleni. V tem primeru pride do dotika tal s kolenskimi ščitniki (Pori idr., 2012). 

Po spustu na kolena sledi spust preko dlani na komolce (Pintarič, 2008). S krčenjem 

komolcev učenec ublaži padec (Pori idr., 2012). Ob padcu je pomembno, da glavo 

privzdignemo, saj s tem zaščitimo brado (Rüdiger, 2003). 

o VSTAJANJE 

Začetniku povzroča vstajanje nemalokrat kar prvo težavo. Iz sedečega položaja se 

učenec obrne na vse štiri (Pintarič, 2008). Iz opore klečno spredaj vadeči dvigne eno 

skrčeno nogo (Pori idr., 2012) in jo postavi na kolesa. Učenec se z rokama oprime 

kolena, kar mu bo olajšalo ohranjanje ravnotežja pri naslednji fazi vstajanja (Miller, 

1995). Z rokama se lahko dotika tudi tal. Sledi dvig druge pokrčene noge (Pori idr., 

2012). Nogi postavi v položaj T, ki mu omogoča stabilno stojo (Pintarič, 2008). 

o HOJA Z ROLERJI PO DRSEČI PODLAGI 

Učenec se postavi v osnovni položaj, pri katerem sta roki spredaj in pripravljeni na 

padec. Koleni ima nekoliko pokrčeni in rolerje postavljene v položaj črke V na 

notranje robove (zadnja kolesa skupaj) (Pintarič, 2008). Naklon telesa je naprej. 

Učenec pri hoji z rolerji poskuša prenašati težo z leve na desno nogo (Umek, 2005). 
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METODIČNA PRIPRAVA 

 

FRONTALNO DELO: 

o Igra »medvedi skozi dan in noč« 

Učencem povem, da se bomo spremenili v medvede. Demonstriram pravilno medvedjo 

hojo, s poudarkom na pravilnem prenašanju težišča z ene noge na drugo. Učencem 

povem, da kot vsi ostali medvedi tudi mi potrebujemo spanec, zato vsakič, ko pride noč, 

pademo in zaspimo. (Demonstriram pravilen način padanja.) Ko pa pride dan, 

vstanemo. (Demonstriram pravilno vstajanje.)  

Pred pričetkom igre učenci poskušajo pravilno pasti in vstati. Pokažem tudi slikovno 

gradivo. Dan bo ponazarjala slika sonca, noč bo ponazarjala slika lune. 

 

o Poligon 

 Medvedja hoja s kolebnico med korakom s poudarkom na izrazitem prenašanju 

težišča z ene noge na drugo.  

 Učenec ob obroču varno pade. Izbere si zamašek katerekoli barve. Učenec pravilno 

vstane z zamaškom v roki. 

 Medvedja hoja s kolebnico med korakom s poudarkom na izrazitem prenašanju 

težišča z ene noge na drugo. Učenec premaga razdaljo od obroča do klobučkov. 

Pozoren je na prenašanje težišča. 

 Razvrščanje zamaškov s poudarkom na ohranjanju ravnotežja na rolerjih. Učenci 

odložijo zamašek v klobuček prave barve (npr. rumen zamašek odložijo v narobe 

obrnjen klobuček rumene barve). Učencem ponudimo možnost, da nalogo lahko 

opravijo brez padca ob klobučku, in sicer le z rahlim počepom. Manj spretnim 

dovolimo, da nalogo opravijo tako, da ob klobučku ustrezne barve padejo, odložijo 

zamašek in nato pravilno vstanejo. 

KOLIČINSKA PRIPRAVA 

 

o 2 minuti za demonstracijo prenosa težišča, pravilnega padanja in vstajanja  

o 0,5 minute za poskus padanja in vstajanja 

o 0,5 minute za razlago pravil igre »medvedi skozi dan in noč«  

o 5 minut za igranje igre »medvedi skozi dan in noč« 
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o 2 minuti za pripravo poligona 

o 1 minuta za demonstracijo poligona  

o 6 minut za obhode na poligonu (8 obhodov) 

o 1 minuta za pospravljanja poligona  

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA 

 

Uvodni del ure in igro »medvedi skozi dan in noč« izvajam na travnati površini. 

Namenjena sta predvsem prilagajanju učencev na opremo. 

Pripravila bom štiri enake poligone, da bodo učenci čim več rolali in si pridobivali čim več 

izkušenj. Poligone postavim tako, da učenci ne bodo ovirali drug drugega in da bo 

zadostna varnostna razdalja. 

 

Skica poligona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Narobe 

obrnjeni 

klobučki 

različnih 

barv 

Obroč z zamaški 

različnih barv 

Daljše kolebnice 
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ZAKLJUČNI DEL URE (5 min) 

 

Učence razporedimo v 2 skupini. Med učence razdelim kartončke. Naloga učencev bo, da 

čim hitreje poiščejo sošolca ali sošolko na drugi strani igrišča, ki ima kartonček z enako 

sličico. 

 

Skica postavitve učencev: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenca, ki sta nalogo uspešno opravila, prideta k meni. Vsakemu dam zbirni kartonček, na 

katerega bo vsak učenec po koncu uspešno opravljene ure prilepil nalepko. Končna podoba 

bo pravilno opremljen rolar. 

 

  

 

Prva skupina 

učencev 

Druga skupina 

učencev 
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PRILOGE 

 

SKLOP GIMNASTIČNIH VAJ (NA TRAVNATI PODLAGI)
1
 

 

VAJA ZAČETNI 

POLOŽAJ 

OPIS VAJE ŠTEVILO 

PONOVITEV 
SKICA 

NAMEN 

VAJE 

1. Razkoračna 

stoja, roki v 

vzročenju. 

Krožimo z 

rokama 

naprej in 

nazaj. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

ramenskega 

obroča. 

2. Razkoračna 

stoja, roki v 

boku. 

Krožimo z 

boki v levo 

in desno. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

hrbtenice. 

3. Izpadni 

korak, z 

rokama se 

opremo na 

koleno. 

Potiskamo 

boke 

navzdol. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

kolčnega 

sklepa. 

4. Opora ležno 

zadaj. 

Hoja po vseh 

štirih v opori 

ležno zadaj. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic rok. 

5. Opora ležno 

zadaj. 

Izmenično 

dvigujemo 

levo in desno 

nogo. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog in 

trebušnih 

mišic. 

                                                
1
 Zaradi boljše nazornosti so gimnastične vaje prikazane brez čelade. Čelada je pri poučevanju nujen kos 

opreme (poleg kompleta ščitnikov). 
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6. Opora čepno 

spredaj. 

Skoki v levo 

in desno. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic rok. 

7. Stoja 

razkoračno, 

predklon 

samo do 

pravega 

kota. 

Zasuki v 

predklonu 

izmenično v 

levo in 

desno. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

hrbtnih 

mišic. 

8. Stoja 

snožno, roki 

v 

predročenju. 

Skoki s 

sonožnim 

odrivom v 

levo in 

desno. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog. 

9. Leža na 

hrbtu, nogi 

pokrčeni, 

roki v 

priročenju 

uprti v tla. 

Dvigamo in 

spuščamo 

zadnjico. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog in 

zadnjice. 

10. Razkoračna 

stoja, roki v 

priročenju. 

Tresemo 

celo telo. 

10 sekund 

 

Sprostilna 

vaja za celo 

telo. 
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PRIMER ZBIRNEGA KARTONČKA 

 

Zbirni kartonček je natisnjen v črno-beli barvi. Nalepke so barvne. 

 

 

Ime Priimek 

 

 

ANALIZA URE 

 

Uvodna dejavnost, katere glavni namen je bil poimenovanje zaščitne opreme in spoznavanje 

otrok, je bila uspešno izvedena. Pred pričetkom dejavnosti sem poudarila, da lahko izbirajo le 

med učenci, ki še niso izvedli ukaza. Učenci so preveč časa oklevali, koga bi izbrali. Po 

resnejšem opozorilu ni bilo več težav. 

Mislila sem, da jim bo dojemanje navodil igre »muce kradejo repe« povzročalo težave, a sem 

se motila. Navodila so hitro dojeli in igra jim ni povzročala težav. Predvidevala sem, da so se 

igre podobnega tipa pri pouku že igrali, a sem v kasnejšem pogovoru z učiteljicama ugotovila, 

da temu ni bilo tako. Predhodno sem se odločila, da bomo splošno ogrevanje izvedli na travi, 

kar se je izkazalo za pozitivno. Vsi učenci so bili aktivni.  

Gimnastične vaje smo izvajali na travnati podlagi. Opazila sem, da so imeli učenci na začetku 

nekaj težav z ravnotežjem. Med izvajanjem krepilnih vaj smo prvi sklop ponovitev izvedli 
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skupaj ob mojem štetju. Drugi sklop ponovitev so učenci izvajali vsak zase. Med tem časom 

sem krožila po travnati površini in učence opozarjala na napake. 

V sklopu frontalnega dela sem bila pri igri »medvedi skozi dan in noč« posebej pozorna na 

demonstracijo. Pravilen in varen način padanja sem posebej poudarila. Demonstracijo 

vstajanja sem izvedla po korakih in jo dodatno pojasnila še z razlago. Pri izvajanju igre sem 

tri učence opozorila na pravilno padanje. Pokazala sem jim tudi predele, kjer se lahko pojavi 

poškodba ob nepravilnem padanju. Videti je bilo, da je bila večini učencev igra všeč, 

nekaterim posameznikom pa se je zdela otročja. Načrtovala sem, da bo igra potekala 5 minut, 

a sem jo nekoliko skrajšala, saj večini padanje in vstajanje ni delalo težav. 

Medtem ko sem sama pripravljala poligon, sem učencem dovolila, da se gredo odžejat. Pijačo 

so imeli ob igrišči na klopci. Poligon mi je uspelo pripraviti v načrtovanem času, a pri tem je 

potrebno poudariti, da sem imela pripomočke tik ob igrišču, razporejene na štiri kupčke. 

Pripravila sem štiri poligone. Menim, da je bilo to dobro, saj so učenci imeli več prostora in s 

tem manj možnosti za padec. Učenci so se osredotočali le na svoje rolanje in manj na okolico. 

Pri natančnem opazovanju sem opazila, da nekateri učenci hitro napredujejo ter da jim 

vstajanje in padanje ne dela težav. Med učenci so bili tudi taki, ki so dosegali višje hitrosti, saj 

jim prenašanje težišča ni delalo težav. Ti učenci so imeli nekaj težav pri zmanjševanju hitrosti 

ob obroču, saj se zaviranja do takrat še nismo učili. Pri tej dejavnosti se je opazila razlika med 

učenci, ki so že imeli nekaj rolarskih izkušenj, in tistimi, ki so takrat prvič rolali. 

Ker je bilo igrišče zelo veliko, sem učence pri zadnji nalogi razdelila le v dve skupini. Skupini 

učencev sta se razporedili vsaka po svoji polovici igrišča. Zadnjo nalogo so učenci opravili 

hitro. Nekateri pari niso prišli skupaj, saj so bili posamezniki v pari hitrejši, drugi počasnejši. 

Vztrajala sem, da učenci počakajo svojega partnerja. Šele ko so prišli v paru, sem jim dala 

zbirni kartonček in prvo nalepko. 

Učenci so dosegli zastavljene cilje. Med uro so bili zelo motivirani in navdušeni nad 

rolanjem. Pohvalila bi njihovo pripravljenost za delo in discipliniranost. Opozoriti velja, da se 

mi je ura časovno izšla, ampak ne smemo pozabiti, da sem igro »medvedi skozi dan in noč« 

nekoliko skrajšala, saj se mi je zdelo, da so učenci nov element usvojili hitreje, kot sem 

pričakovala. 
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UTRINKI UČNE URE 

Slika 6. 1: Učenci pred začetkom učne ure 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

Slika 6. 2: Učenci med igro »muce kradejo repe« 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

Slika 6. 3: Učenci med izvajanjem gimnastičnih vaj na travnati podlagi 

 

 

(Trbižan, 2012) 
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Slika 6. 4: Učenci med pobiranjem zamaškov na poligonu 

 

 

(Trbižan, 2012) 
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6. 2 Druga učna priprava 

 

Šola: OŠ Miroslava 

Vilharja  

 Čas: 8.50 − 9.35 

Razred: 3 Zaporedna ura: 2 

Število 

učencev: 

22 Datum: 13. 9. 2011 

Spol učencev: 12 fantov, 10 deklet Prostor:  Hokejsko igrišče 

ob Šolskem centru 

Postojna 

 

 

GLAVNI CILJI URE: 

Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

o Učenci utrjujejo pravilno padanje na rolerjih in varno vstajanje. 

o Učenci utrjujejo vožnjo na rolerjih v osnovnem položaju. 

o Učenci usvajajo vožnjo v osnovnem drsalnem koraku.  

o Učenci se navajajo na vožnjo v razkoraku, paralelno vožnjo in vožnjo v škarjastem 

položaju. 

o Učenci se navajajo na pravilno zaviranje s petno zavoro. 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

o Ravnotežje 

o Koordinacija 

o Hitrost 

Čustveno-socialna raven: 

o Učenci se navajajo na sodelovanje s sošolcem ali sošolko, ki mu ga je določilo 

naključje. 

o Učenci se navajajo na delo v paru pri premagovanju ovir. 

o Učenci se navajajo na premagovanje strahu pri povečani hitrosti. 

Zdravstveno-higienski: 

o Učenci imajo vso zaščitno opremo pravilno nameščeno. 
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TIP URE: 

Po vsebini: 

Dodatne vsebine športne vzgoje – rolanje 

Po etapi učnega procesa: 

Posredovanje novih vsebin in utrjevanje 

 

 

METODIČNA ENOTA: vožnja na rolerjih v osnovnem položaju, varno padanje in 

pravilno vstajanje, vožnja v razkoraku, paralelna vožnja in vožnja v škarjastem položaju, 

ustavljanje z zavoro. 

UČNE METODE: 

o Demonstracija (neposredna) 

o (Razlaga) 

UČNE OBLIKE: 

o Frontalno delo 

 

 

VARNOST: 

Pred pričetkom ure preverim, ali imajo vsi učenci primerno opremo. Preverim pravilno 

namestitev zaščitne opreme. 

 

Pregledam podlago na igrišču in odstranim morebitne večje predmete, ki bi ovirali 

vzgojno-izobraževalni proces. 

UČNI PRIPOMOČKI: obroč z mačjimi ušesi, trakovi sive barve (mišji repi), krede, 

komplet kraljevskih rekvizitov v štirih različnih barvah, 8 obročev. 

LITERATURA: 

o Millar, C. (1995). In-line skating basic. New York: Sterling Publishing. 

o Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Pintarič, T. (2008). Šola rolanja: varno in zabavno. Gornja Radgona: Samozaložba. 

o Pori, M., Stanovnik, M., & Majerič, M. (2012). ABC rolanja. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Rüdiger, M. (2005). Rolanje: sproščeni in vitki: zabava na osmih koleščkih: z nasveti 

za začetnike. Ljubljana: Delo revije in Pisanica. 

o Umek, M. (2005). Rolanje (videoposnetek). Celje: Društvo učiteljev in profesorjev ŠV 
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Celje, OŠ Griže in Mercator Intersport. 

 

 

PRIPRAVLJALNI DEL URE (15 min) 

 

SPLOŠNO OGREVANJE 

Učenci se spremenijo v miši. Vsakemu dam svoj rep, ki si ga zatakne za hlače. Izberem 

enega, ki bo mačka oziroma mačkon. Podam mu ušesa, da bo bolje viden in prepoznaven. 

Naloga mačke oziroma mačkona je, da lovi miši. Miš se lahko reši tako, da pravilno pade. 

Ko je nevarnost mimo, miška vstane in nadaljuje svojo pot. Če učenec, ki ima vlogo 

mačke, uspešno ulovi »miš«, si vlogi zamenjata (preda mu le ušesa). 

 

Pred pričetkom igre opozorim, da ni dovoljeno daljše posedanje. 

 

Splošno ogrevanje ni namenjeno le ogrevanju telesa, ampak tudi utrjevanju pravilnega 

vstajanja in varnega padanja ter utrjevanju vožnje v osnovnem drsalnem koraku. 

SPECIALNO OGREVANJE 

Sklop gimnastičnih vaj je v prilogi. 

 

GLAVNI DEL URE (20 min) 

 

SNOVNA PRIPRAVA 

 

o PADEC NAPREJ:  

Gibov pri padcu se mora učenec temeljito naučiti, saj so v popolnem nasprotju z 

naravnim refleksom (Rüdiger, 2008). Pri padcu naprej se nagne naprej, zniža težišče in 

skrči koleni. V tem primeru pride do dotika tal s kolenskimi ščitniki (Pori idr., 2012). 

Po spustu na kolena sledi spust preko dlani na komolce (Pintarič, 2008). S krčenjem 

komolcev učenec ublaži padec (Pori idr., 2012). Ob padcu je pomembno, da glavo 

privzdignemo, saj s tem zaščitimo brado (Rüdiger, 2003). 
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o VSTAJANJE:  

Začetniku povzroča vstajanje nemalokrat kar prvo težavo. Iz sedečega položaja se 

učenec obrne na vse štiri (Pintarič, 2008). Iz opore klečno spredaj vadeči dvigne eno 

skrčeno nogo (Pori idr., 2012) in jo postavi na kolesa. Učenec se z rokama oprime 

kolena, kar mu bo olajšalo ohranjanje ravnotežja pri naslednji fazi vstajanja (Miller, 

1995). Z rokama se lahko dotika tudi tal. Sledi dvig druge pokrčene noge (Pori idr., 

2012). Nogi postavi v položaj T, ki mu omogoča stabilno stojo (Pintarič, 2008). 

o VOŽNJA V RAZKORAKU 

Z usvajanjem hoje z rolerji bo učenec počasi pridobival hitrost. Prehajal bo na vožnjo 

izmenično po levi in desni nogi. Postajal bo vse hitrejši. Ko ima učenec dovolj hitrosti, 

postavi rolerje na notranje robove in se v razkoraku zapelje naravnost, dokler se ne 

ustavi (Pintarič, 2008). 

o VOŽNJA NA ROLERJIH V OSNOVNEM POLOŽAJU  

Iz hoje naprej, pri kateri so stopala postavljena nekoliko navzven, se učenec postavi v 

stabilen položaj na rolerjih in se pelje naravnost. Učenec stoji uravnoteženo na rolerjih, 

ki so postavljeni v širini bokov. Teža je enakomerno razporejena na levi in desni roler 

(Pori idr., 2012). Pelje se paralelno po sredini koles (Pintarič, 2008). Položaj telesa je 

sproščen, kolčni, kolenski in skočni sklepi so nekoliko pokrčeni. Goleni sta naslonjeni 

na jezik rolerja. Roki sta pred telesom nekoliko pokrčeni v položaju predročenja 

navzdol, z eno dlanjo se učenec prime za drugo. S tem se onemogoči preveliko gibanje 

v ramenskem sklepu in posledična hitrejša izguba ravnotežnega položaja. Pogled je 

usmerjen naprej (Pori idr., 2012). 

o OSNOVNI DRSALNI KORAK 

Iz pravokotno postavljenega rolerja glede na zadnjega se vadeči iz polčepa odrine z 

notranjega roba koles zadnjega rolerja na zunanji rob koles sprednjega rolerja. Ob tem 

prenese težo iz zadnje na sprednjo nogo in se zapelje po njej. Zadnjo nogo po odrivu 

stegne in dvigne. Sledi prenos nekoliko skrčene dvignjene zadnje noge proti sprednji. 

Ko zadnja noga pride v linijo sprednje, vadeči postavi roler pravokotno na drugega, 

prevesi zadnjo nogo iz zunanjega na notranji lok in opravi odriv še z drugo nogo (Pori 

idr., 2012). 
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o VOŽNJA V ŠKARJAH 

Pri vožnji v škarjah učenec postavi roler s petno zavoro naprej. Pomembno je, da so vsa 

kolesca v stiku s podlago. Učenec ima pokrčeni koleni, roki pred telesom, pogled je 

usmerjen naprej (Miller, 1995). Po pospeševanju se čim dlje zapelje v škarjastem 

položaju. To je položaj za kasnejše zaviranje (Pintarič, 2008), zato ga mora učenec 

dobro usvojiti. 

o ZAUSTAVLJANJE S PETNO ZAVORO 

Iz pospeševanja učenec preide v vožnjo s škarjasto postavitvijo (Pintarič, 2008). Nogo 

z zavoro potisne naprej (Rüdiger, 2003). Težo telesa ima na zadnji nogi (Umek, 2005). 

Počasi dvigne prste sprednje noge, dokler se zavora ne dotakne tal (Pori idr., 2012). 

Učenec ustvari dodatni pritisk na podlago, če zniža težišče z upogibom v kolenu 

zadnje noge (Pintarič, 2008). 

METODIČNA PRIPRAVA 

 

DELO PO POSTAJAH: 

o Igra »kralj ali kraljica s konjem« (1. postaja) 

Učencem razdelim kartončke z barvami. Učenci poiščejo sošolca ali sošolko, ki ima 

kartonček iste barve. Skupaj sestavljata par v tej igri. 

 

V igri eden v paru prevzame vlogo konja, drugi pa vlogo kralja oziroma kraljice. Tisti, 

ki je prevzel vlogo konja, mora svojega kralja odpeljati do kraljevskih rekvizitov. To 

naredi tako, da si okoli trebuha opasa kolebnico. Učenec, ki je prevzel vlogo kralja, se 

postavi za njegov hrbet in prime konca kolebnice. 

 

Tisti, ki prevzame vlogo konja, je pri pospeševanju prisiljen rolati po notranjih robovih 

in imeti rolerje v V položaju. 

 

Ko preneseta vse kraljevske rekvizite do označene točke, si vlogi zamenjata. Najprej 

prenašata rekvizite iz prvega obroča v drugi obroč, ko si vlogi zamenjata, pa iz drugega 

obroča v prvi. 
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o Igra »kdo pride dlje?« (2. postaja) 

Učenci se postavijo na črto. Vsi učenci se skupaj zarolajo. Ko imajo zadostno hitrost, 

postavijo rolerje na notranje robove in se zapeljejo v razkoraku naravnost. Ko se 

ustavijo, tam počakajo. Na tla s kredo zapišem njihovo ime.  

 

Zahtevnost vaje postopoma stopnjujemo. Ko imajo učenci dovolj ravnotežja v 

razkoraku, jih spodbujam, da postopoma postavljajo rolerje v paralelni položaj. Učenci 

se peljejo na rolerjih v osnovnem položaju. 

 

Ko bom opazila, da so učenci usvojili prva dva elementa, jim predstavim še vožnjo v 

škarjah. 

 

Učence spodbujam, da tekmujejo s samim seboj in poskušajo izboljšati svoj usvojeni 

rezultat. 

KOLIČINSKA PRIPRAVA 

 

o 2 minuti za pripravo postaje 

o 2 minuti za demonstracijo prve postaje 

o 1 minuta za demonstracijo druge postaje 

o 7 minut za prvo postajo 

o 7 minut za drugo postajo 

o 1 minuta za pospravljanje 
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ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA 

 

o Učence razdelim v 2 skupini. Oblikujem dve postaji. Na prvi postaji učenci izvajajo 

naloge samostojno, a jih nadzorujem. 

o Kraljevski predmeti bodo različnih barv. Vsak par bo moral prenesti vse predmete 

njihove barve. Svetlo modra puščica nakazuje pot prenašanja rekvizitov pred 

zamenjavo vlog, temno modra puščica pa pot po zamenjavi vlog. 

Skica prostora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL URE (10 min) 

 

Učence povabim, da se postavijo vzdolž daljše črte igrišča. Demonstriram zaviranje s 

petno zavoro. Učenci večkrat poskusijo zavirati.  

 

Učence povabim v vlakec. Primejo se za ramena. Naredimo nekaj krogov po igrišču. V 

zadnjem krogu odrolamo do prostora, kjer imajo shranjene zbirne kartončke. Učencem 

razdelim drugo nalepko.  

 

START START 

Pospeševanje 

Vožnja v 

razkoraku 

in 

paralelno 

Obroč s kraljevskimi 

rekviziti 
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PRILOGE 

 

SKLOP GIMNASTIČNIH VAJ
2
 

 

VAJA ZAČETNI 

POLOŽAJ 

OPIS VAJE ŠTEVILO 

PONOVITEV 
SKICA 

NAMEN 

VAJE 

1. Stoja 

razkoračno, 

roki v 

priročenju. 

Dvigujemo in 

spuščamo 

rameni. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

ramenskega 

obroča. 

2. Stoja 

razkoračno, 

leva (desna) 

roka v 

odročenju, dlan 

obrnjena 

navzgor, desna 

(leva) roka v 

boku. 

Zasuk roke v 

levo (desno) 

stran. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

hrbtenice. 

3. Razkoračna 

stoja, predklon 

do pravega 

kota. 

Z obema 

rokama se 

izmenično 

dotikamo 

prvega kolesca 

na rolerjih. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

kolčnega 

sklepa. 

4. Stoja 

razkoračno, 

roki v 

odročenju. 

Izmenično 

pokrčimo nogi. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog. 

                                                
2
 Zaradi boljše nazornosti so gimnastične vaje prikazane brez čelade. Čelada je pri poučevanju nujen kos 

opreme (poleg kompleta ščitnikov).  
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5. Leža na 

desnem 

(levem) boku. 

Dvigovanje 

leve (desne) 

noge. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog. 

6. Opora klečno 

spredaj. 

Izmenično 

dvigujemo 

nasprotno roko 

in nogo. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

hrbtnih 

mišic. 

7. Stoja 

razkoračno, 

leva (desna) 

noga pokrčena, 

roki v 

odročenju. 

Izvajamo 

poskoke po eni 

nogi. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog. 

8. Opora stojno 

spredaj, desna 

(leva) noga 

oziroma roler 

je v stiku s 

podlago. 

Dvigujemo 

levo (desno) 

nogo. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic rok in 

nog. 

9. Leža na hrbtu, 

z rokama 

podpiramo 

boke. 

Zaporedno 

krožimo z 

nogama 

(vožnja 

kolesa). 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

trebušnih 

mišic in 

mišic nog. 

10. Stoja 

razkoračno, 

roki v 

vzročenju. 

Spustimo se v 

predklon in 

stresemo 

najprej roki in 

nato nogi. 

10 sekund 

 

Sprostilna 

vaja za celo 

telo. 
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ANALIZA URE 

 

Za splošno ogrevanje sem izbrala preprosto igro. Izvedli smo jo na asfaltnem igrišču, ker je 

bilo hokejsko igrišče še zasedeno. Opazila sem, da so lovci, ki so imeli manj predznanja in 

rolarskih izkušenj, potrebovali veliko časa za lovljenje in da so postajali vedno bolj utrujeni. 

Da bi zagato rešila, sem v takih primerih vstopila v igro tudi sama. Po določenem času sem se 

pustila ujeti. Učenci tega niso zaznali, saj sem se tudi v predhodni uri večkrat vključila v igre 

in se jim to ni zdelo nič posebnega. 

Specialno ogrevanje sem izvedla na asfaltni površini, saj je bilo hokejsko igrišče še vedno 

zasedeno. Med izvajanjem gimnastičnih vaj so nekateri učenci padli, kar je bilo posledica 

izgube ravnotežja. Večina gimnastičnih vaj smo izvedli v opori. Le pri dveh gimnastičnih 

vajah sem naredila napako in ju načrtovala brez opore. To sta krepilni vaji za mišice nog in 

sta predstavljeni kot četrta in sedma vaja v sklopu gimnastičnih vaj. Izkazalo se je, da to ni 

bilo smiselno, saj so imeli učenci ravno pri tej gimnastični vaji največ težav. Bolje bi bilo, da 

bi za ta sklop gimnastičnih vaj izbrala ravnotežno manj zahtevno vajo. 

Delo po postajah je bilo smiselno, saj je delo potekalo lažje. Na prvi postaji sta delo 

nadzorovali učiteljici. Postaja je bila dobro načrtovana in pri izvedbi ni bilo večjih težav. 

Predvidevala sem, da bo prisotno negodovanje, ker si učenci niso smeli samostojno izbrati 

partnerja, a temu ni bilo tako. Pri pripravi na uro in izdelavi didaktičnega materiala pa sem 

storila napako, saj sem izdelala premajhne krone. Pozabila sem, da imajo učenci na glavi 

čelado in da je s tem obseg glave povečan. Način prenašanja krone so učenci izbirali 

samostojno. Večina je krono postavila kot zapestnico okoli roke. Delo na drugi postaji sem 

vodila sama. Skupina je bila manjša, zato smo porabili manj časa za umirjanje in 

demonstracijo. Pri zapisovanju imen na tla sem se odločila, da bom zapisovala le inicialke.  

V zaključnem delu sem učence frontalno naučila pravilnega zaviranja s petno zavoro. Najprej 

sem zaviranje demonstrirala. Po demonstraciji so učenci nekajkrat samostojno poizkušali. 

Dala sem le znak za začetek, nato pa sem dajala znak za začetek le posamezni trojki učencev. 

Vsakemu učencu sem podala povratno informacijo, kaj je potrebno izboljšati. Za ta korak sem 

se odločila, ker sem na ta način bolje opazila napake učencev in jim lažje podala povratne 

informacije, ki so za napredek pri šolanju nujno potrebne. Izkazalo se je, da se je veliko 

učencev pozabilo znižati v kolenih in s tem ohranilo težišče na previsoki točki. Njihova 

zavorna pot je bila daljša. 

Za zaključno dejavnost sem izbrala vožnjo v vlaku. Prosila sem učiteljici, da z rokama 

oblikujeta tunel, mi pa smo v vlaku rolali skozenj. 



 
»Univerza v Ljubljani   Pedagoška fakulteta« »Lara Trbižan; diplomsko delo« 

 

- 82 - 

Večina učencev je dosegla zastavljene cilje. Pri zaviranju s petno zavoro bo pri naslednji učni 

uri potrebno poudariti pravilen položaj telesa. Učenci so se ob koncu ure razveselili naslednje 

nalepke. 

 

UTRINKI UČNE URE 

 

Slika 6. 5: Učenci med opazovanjem demonstracije zaviranja s petno zavoro 

 

 

(Trbižan, 2012) 
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6. 3 Tretja učna priprava 

 

Šola: OŠ Miroslava 

Vilharja  

 Čas: 9.55 − 10.40 

Razred: 3 Zaporedna ura: 3 

Število 

učencev: 

22 Datum: 14. 9. 2011 

Spol učencev: 12 fantov, 10 deklet Prostor:  Hokejsko igrišče ob 

Šolskem centru 

Postojna 

 

 

GLAVNI CILJI URE: 

Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

o Učenci utrjujejo pravilno ustavljanje ob oviri.  

o Učenci se učijo pravilnega prestopa ovire vstran. 

o Učenci se učijo zavijanja v razkoraku. 

o Učenci se učijo paralelnega zavijanja. 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

o Ravnotežje 

o Koordinacija 

o Hitrost 

Čustveno-socialna raven: 

o Učenci se navajajo sprejemati poraz in izpad iz igre. 

Zdravstveno-higienski: 

o Učenci imajo vso zaščitno opremo pravilno nameščeno. 

 

TIP URE: 

Po vsebini: 

Dodatne vsebine športne vzgoje – rolanje 

Po etapi učnega procesa: 

Utrjevanje in posredovanje novih vsebin 

 

METODIČNA ENOTA: ustavljanje ob oviri, prestop ovire vstran, zavijanje v razkoraku, 

paralelno zavijanje. 
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UČNE METODE: 

o Demonstracija (neposredna) 

o (Razlaga) 

UČNE OBLIKE: 

o Frontalno delo 

 

 

VARNOST: 

Pred pričetkom ure preverim, ali imajo vsi učenci primerno opremo. Preverim pravilno 

namestitev zaščitne opreme. 

 

Pregledam podlago na igrišču in odstranim morebitne večje predmete, ki bi ovirali 

vzgojno-izobraževalni proces. 

UČNI PRIPOMOČKI: komplet klobučkov, kartonski semafor, baterijska svetilka, 12 

stožcev, 6 obročev, 2 kolebnici, krede. 

LITERATURA: 

o Millar, C. (1995). In-line skating basic. New York: Sterling Publishing. 

o Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Pintarič, T. (2008). Šola rolanja: varno in zabavno. Gornja Radgona: Samozaložba. 

o Pori, M., Stanovnik, M., & Majerič, M. (2012). ABC rolanja. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Rüdiger, M. (2005). Rolanje: sproščeni in vitki: zabava na osmih koleščkih: z nasveti 

za začetnike. Ljubljana: Delo revije in Pisanica. 

o Umek, M. (2005). Rolanje (videoposnetek). Celje: Društvo učiteljev in profesorjev ŠV 

Celje, OŠ Griže in Mercator Intersport. 
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PRIPRAVLJALNI DEL URE (15 min) 

 

SPLOŠNO OGREVANJE 

Vsak učenec dobi svoj klobuček, ki se bo pri tem ogrevanju spremenil v volan. Učencem 

predstavim pravila igre. Vsakič, ko zasveti rdeča luč, je njihova naloga, da se čim hitreje 

ustavijo. Ko zasveti oranžna luč, se pripravijo. Ko sveti zelena luč, pa lahko prosto rolajo 

po igrišču. 

 

Splošno ogrevanje ni namenjeno le ogrevanju telesa, ampak tudi utrjevanju pravilnega 

ustavljanja. Pred pričetkom splošnega ogrevanja natančno omejim prostor in učence 

spomnim na pravilno ustavljanje. Razlago dodatno podkrepim z demonstracijo.  

SPECIALNO OGREVANJE 

Sklop gimnastičnih vaj s klobučkom je v prilogi. 

 

GLAVNI DEL URE (20 min) 

 

SNOVNA PRIPRAVA 

 

o OSNOVNI DRSALNI KORAK 

Iz pravokotno postavljenega rolerja glede na zadnjega se vadeči iz polčepa odrine z 

notranjega roba koles zadnjega rolerja na zunanji rob koles sprednjega rolerja. Ob tem 

prenese težo iz zadnje na sprednjo nogo in se zapelje po njej. Zadnjo nogo po odrivu 

stegne in dvigne. Sledi prenos nekoliko skrčene dvignjene zadnje noge proti sprednji. 

Ko zadnja noga pride v linijo sprednje, vadeči postavi roler pravokotno na drugega, 

prevesi zadnjo nogo iz zunanjega na notranji lok in opravi odriv še z drugo nogo (Pori 

idr., 2012). 

o VOŽNJA V ŠKARJAH 

Pri vožnji v škarjah učenec postavi roler s petno zavoro naprej. Pomembno je, da so 

vsa kolesca v stiku s podlago. Učenec ima pokrčeni koleni, roki pred telesom, pogled 

je usmerjen naprej (Miller, 1995). Po pospeševanju se čim dlje zapelje v škarjastem 

položaju. To je položaj za kasnejše zaviranje (Pintarič, 2008), zato ga mora učenec 

dobro usvojiti. 

 



 
»Univerza v Ljubljani   Pedagoška fakulteta« »Lara Trbižan; diplomsko delo« 

 

- 86 - 

o ZAUSTAVLJANJE S PETNO ZAVORO 

Iz pospeševanja učenec preide v vožnjo s škarjasto postavitvijo (Pintarič, 2008). Nogo 

z zavoro potisne naprej (Rüdiger, 2003). Težo telesa ima na zadnji nogi (Umek, 2005). 

Počasi dvigne prste sprednje noge, dokler se zavora ne dotakne tal (Pori idr., 2012). 

Učenec ustvari dodatni pritisk na podlago, če zniža težišče z upogibom v kolenu 

zadnje noge (Pintarič, 2008). 

o ZAVOJ V RAZKORAKU IN PARALELNI ZAVOJ 

Učenec se najprej nauči zavijanja v razkoraku. Zavijanje naredi po notranjih robovih 

kolesc. Zgornji del telesa in bokov zasuka v smeri zavoja. Med zavijanjem obremeni 

zunanjo nogo. Postopoma zmanjšuje razkorak do paralelne postavitve rolerjev 

(Pintarič, 2008). 

o PRESTOP OVIRE VSTRAN 

Med vožnjo učenec prenese težo na nogo, ki je od ovire bolj odmaknjena. Z drugo 

nogo stopi vstran. Ob stiku s podlago prenese težo in nadaljuje vožnjo (Umek, 2005). 

Učenca navajamo bočnega prestopanja ovir, dokler tega še ni sposoben opraviti čelno, 

s skoki ali kako drugače (Pintarič, 2008). Prestop ovire vstran učenec potrebuje pri 

vožnji po pločnikih, kolesarskih stezah (Umek, 2005) ter pri sestopanju s pločnika in 

stopanju na pločnik (Pintarič, 2005) 

METODIČNA PRIPRAVA 

 

o POLIGON 

 Osnovni drsalni korak s pospeševanjem. Učenec v osnovnem drsalnem koraku 

pridobi hitrost. Razdalja, na kateri učenec pospešuje, mora biti dovolj dolga, da si 

lahko pridobi zadostno hitrost, ki mu bo omogočila utrjevanje ustavljanja. 

 Ustavljanje pred oviro. Učenec se s pravilnim zaviranjem ustavi pred oviro. Prvo 

oviro oblikujemo iz 6 stožcev, postavljenih drug od drugem. Pri drugem zaviranju 

se učenec odloči, ali se bo ustavil ob levi ali desni oviri. 

  Ustavljanje ob obroču in pobiranje kartice »spomin«. Učenec se ustavi ob 

obroču. Izbere si kartico »spomin« in jo v čepu pobere. Počasi se dvigne in 

nadaljuje. 

 Prestopanje kolebnice vstran. Učenec bočno prestopa kolebnico, tako kot kažejo 

puščice na skici poligona. Najprej prestopi kolebnico z levo nogo in nato še z 

desno. Ko je na drugi strani kolebnice, izvede prestop najprej z desno nogo in nato 
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z levo. 

 Zavoj v razkoraku okoli obročev. Učenci izvajajo zavoj v razkoraku v smeri 

puščic, ki bodo pritrjene na tleh. Po petih minutah izvajajo paralelni zavoj. 

 Prestopanje klobučkov vstran. Učenec bočno prestopi klobučke najprej z desno 

nogo in nato priključi levo nogo. 

 Ustavljanje ob obroču in pobiranje kartice »spomin«. Učenec se najprej ustavi ob 

obroču. Poišče kartico, ki je enaka tisti, ki jo ima v rokah, in jo pobere.  

 Prestopanje klobučkov vstran. Učenec bočno prestopi klobučke najprej z levo 

nogo in nato priključi desno nogo. 

 Ustavljanje na tarči. Učenec se po pospeševanju ustavi v središču predhodno na 

tleh narisane tarče. Če se ustavi na modri barvi (glej skico poligona), dobi pet 

točk. Če se ustavi na zeleni barvi, dobi tri točke. Če se ustavi na rumeni barvi, 

dobi eno točko. 

KOLIČINSKA PRIPRAVA 

 

o 3 minute za pripravo poligona 

o 2 minuti za demonstracijo poligona 

o 13 minut za vadbo na poligonu  

o 2 minuti za pospravljanje 

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA 

 

o Svoj položaj sem označila z rdečim križcem. Postavljena sem tako, da sem z obrazom 

obrnjena proti poligonu. Učencem podeljujem točke, ki si jih prislužijo z ustavljanjem 

na tarči. Istočasno nadzorujem delo na poligonu. 
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Skica poligona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Območje 

pospeševanja 

 

Stožci, 

razporejeni 

v oviro 

Kolebnica 

Obroča s karticami »spomin« 

S kredami 

narisana tarča 

Zaporedno 

postavljeni 

klobučki 

Obroč s 

karticami 

»spomin« 



 
»Univerza v Ljubljani   Pedagoška fakulteta« »Lara Trbižan; diplomsko delo« 

 

- 89 - 

ZAKLJUČNI DEL URE (10 min) 

 

Po igrišču razporedim klobučke vseh barv. Naloga učencev bo, da se razporedijo k 

klobučku ustrezne barve glede na barvo izrečenega predmeta. Če izrečem na primer besedo 

jagoda, se morajo čim hitreje odrolati do rdečega klobučka. Igro bom postopoma 

stopnjevala, tako da jo bom preoblikovala v igro na izpadanje. Vsakič bom odvzela po en 

klobuček. Tisti, ki bo ostal brez klobučka, bo izpadel. Izpadli učenci se preobujejo in 

pospravijo opremo. 

 

Ko bo igra zaključena, bom povabila vse učence, da se mi pridružijo. Razdelila jim bom 

nalepke. 
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PRILOGE 

 

SKLOP GIMNASTIČNIH VAJ (KLOBUČEK)
3
 

 

VAJA ZAČETNI 

POLOŽAJ 

OPIS VAJE ŠTEVILO 

PONOVITEV 

SKICA NAMEN VAJE 

1. Razkoračna 

stoja, klobuček 

postavimo na 

glavo. 

Glavo zasukamo 

v levo in desno. 

8 x 

 

Raztezanje vratnih 

mišic. 

2. Razkoračna 

stoja, desna 

roka v 

predročenju, 

leva roka v 

zaročenju, v 

desni roki 

držimo 

klobuček. 

Z rokama 

izmenično 

krožimo in si pri 

tem za hrbtom 

podajamo 

klobuček iz roke 

v roko. 

8 × 

 

Vaja za raztezanje 

ramenskega obroča. 

3. Razkoračeni 

sed, klobuček 

držimo z 

obema rokama. 

Z rokama se 

postopoma 

približujemo 

rolerju. 

Klobuček 

poskušamo 

zatakniti za prvo 

kolesce rolerja. 

8 × 

 

Vaja za raztezanje 

kolčnega sklepa. 

4. Razkoračna 

stoja, predklon 

do pravega 

kota, klobuček 

držimo z 

obema rokama 

za vratom. 

Izvajamo zasuke 

v predklonu, 

klobuček držimo 

z rokama. 

2 x 8 

 

 

 

Vaja za krepitev 

hrbtnih mišic. 

                                                
3
 Zaradi boljše nazornosti so gimnastične vaje prikazane brez čelade. Čelada je pri poučevanju nujen kos 

opreme (poleg kompleta ščitnikov). 
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5. Razkoračna 

stoja, klobuček 

imamo na 

glavi. 

Izvajamo 

počepe, ne da bi 

klobuček padel z 

glave. 

2 x 8 

 

Vaja za krepitev 

mišic nog. 

6. Leža na hrbtu, 

nogi pokrčeni, 

roki v 

priročenju, 

uprti v tla. 

Dvigamo in 

spuščamo 

zadnjico, 

klobuček na 

trebuhu. 

2 x 8 

 

Vaja za krepitev 

mišic nog in 

zadnjice. 

7. Razkoračna 

stoja, roki v 

odročenju, 

klobuček ob 

levi nogi. 

Prestopamo 

klobuček. 

2 x 8 

 

Vaja za krepitev 

mišic nog. 

8. Razkoračna 

stoja, desna 

(leva) roka v 

odročenju. Na 

palec roke v 

odročenju 

postavimo 

klobuček. 

Vrtimo desno 

(levo) roko 

naprej in nazaj. 

2 x 8 

 

Vaja za krepitev 

mišic rok. 

9. Opora klečno 

spredaj, 

klobuček med 

rokama. 

Iz opore klečno 

se odrinemo in 

plosknemo točno 

nad klobučkom. 

2 x 8 

 

Vaja za krepitev 

mišic rok. 

10. Stoja 

razkoračno, 

roki v 

priročenju 

držita 

klobuček. 

Stresamo roki. 10 sekund 

 

Sprostilna vaja za 

roke. 
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ANALIZA URE 

 

Pred začetkom uvodne igre sem učencem natančno razložila pravila igre. Opozorila sem, da 

se avtomobili ne smejo zaletavati ter naj bodo pozorni na svojo varnost in varnost drugih. 

Potem sem demonstrirala vožnjo in pravilno ustavljanje. Opozorila sem jih na najpogostejšo 

napako. Svoja opozorila sem podkrepila z dejstvom, da je ob nepravilnem zaviranju večja 

možnost za padec in daljša zavorna pot. Menim, da se jih je to dotaknilo, saj so pri igri 

pravilneje zavirali. Pozitivni vidik velike igralne površine je manjša možnost trkov. Negativni 

vidik pa je povečana hitrost, saj so učenci imeli daljšo pot za pospeševanje. Ker pa je bila 

površina velika, so se učenci kljub nekoliko višji hitrosti izogibali drug drugemu in do nesreč 

ni prišlo. Če bi se odločila za zmanjšanje igralne površine, menim, da bi storila napako. 

Prepričana sem, da bi se povečalo število nesreč, ki bi bile posledice trkov.  

Na splošno je uvodna igra učence navdušila. Uživali so v njej. Nekajkrat sem med igro po 

oranžni luči pokazala ponovno rdečo luč in opazovala, koliko učencev bo storilo napako. Pri 

prvi potegavščini so napako storili le trije učenci. V nadaljevanju napake ni storil nihče več.  

Specialno ogrevanje sem nato izvedla na asfaltni površini, ker so hokejsko igrišče za nekaj 

časa nujno potrebovali. Klobuček, ki so ga učenci prej potrebovali za volan, se je spremenil v 

rekvizit pri specialnem ogrevanju. Izkazalo se je, da so se učencem zdele gimnastične vaje s 

klobučkom zanimive. Sklepam, da klobučka še niso uporabljali v ta namen. 

Pri pripravi poligona sem potrebovala več časa, kot sem predvidela. Pri količinski pripravi bi 

bilo ob morebitni ponovitvi učne ure nujno potrebno to upoštevati. Učenci so ovire na 

poligonu uspešno premagovali. Ker je v razredu veliko število učencev, bi na poligonu 

zagotovo nastajali zastoji, če ne bi na nekaterih mestih postavila vzporednih nalog. 

Pomembno se mi zdi zlasti to, da sem postavila dve manjši oviri, kjer so učenci vadili 

zaviranje. Ker na voljo nisem imela stožcev, sem ovire za vadbo zaustavljanja naredila iz 

klobučkov. Menim, da bi bili stožci primernejši.  

Zaključno igro sem nekoliko preoblikovala. Najprej sem igro poskušala izpeljati, kot je bilo 

načrtovano (z odvzemanjem klobučkov), a sem hitro ugotovila, da to ni najboljša rešitev, saj 

sem potrebovala preveč časa in nisem imela ustreznega števila klobučkov. Nekaterih barvnih 

klobučkov sem imela manj, drugih več. Raje sem po določnem času spremenila pravila igre. 

Najprej se je pri enem klobučku lahko ustavilo več učencev. Po določenem času sem pravilo 

spremenila in dovolila ustavljanje le enega učenca ob enem klobučku. Na ta način je v 

določnem trenutku res izpadlo več učencev, a smo na koncu dobili več zmagovalcev. 
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UTRINKI UČNE URE 

 

Slika 6. 6: Učenci med vožnjo v uvodnem ogrevanju 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

Slika 6. 7: Učenci med izvajanjem gimnastičnih vaj s klobučkom 

 

 

(Trbižan, 2012) 
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Slika 6. 8: Izvajanje gimnastičnih vaj 

 

 

(Trbižan, 2012 

 

Slika 6. 9: Izvajanje paralelnih zavojev okoli obročev 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

Slika 6. 10: Pobiranje kartic v sklopu poligona 

 

 

(Trbižan, 2012) 
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Slika 6. 11: Premagovanje ovir na poligonu 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

Slika 6. 12: Učenci med zaključno dejavnostjo 

 

 

(Trbižan, 2012) 
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6. 4 Četrta učna priprava 

 

Šola: OŠ Miroslava 

Vilharja  

 Čas: 8.50 – 9.45 

Razred: 3 Zaporedna ura: 4 

Število 

učencev: 

22 Datum: 15. 9. 2011 

Spol učencev: 12 fantov, 10 deklet Prostor:  Hokejsko igrišče ob 

Šolskem centru 

Postojna 

 

 

GLAVNI CILJI URE: 

Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

o Učenci se navajajo na vožnjo nazaj. 

o Učenci se učijo vožnje v limoncah. 

o Učenci se učijo vožnje po eni nogi. 

o Učenci spoznavajo vožnjo pod oviro. 

o Učenci se učijo skokov. 

o Učenci pravilno sestopajo in se vzpenjajo po stopnicah.  

o Učenci poznajo glavne principe vzdrževanja rolarske opreme. 

o Učenci vedo, kateri vremenski pogoji so ugodni za rolanje. 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

o Ravnotežje 

o Koordinacija 

o Hitrost 

Čustveno-socialna raven: 

o Učenci izgubljajo strah pred rolanjem v množici z večjo hitrostjo. 

Zdravstveno-higienski: 

o Učenci imajo vso zaščitno opremo pravilno nameščeno. 

 

 

TIP URE: 

Po vsebini: 

Dodatne vsebine športne vzgoje – rolanje 

Po etapi učnega procesa: 

Posredovanje novih vsebin in utrjevanje 
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METODIČNA ENOTA: vožnja nazaj, vožnja v limoncah, skoki, vožnja pod oviro, 

sestopanje in vzpenjanje po stopnicah. 

UČNE METODE: 

o Demonstracija (neposredna) 

o (Razlaga) 

UČNE OBLIKE: 

o Frontalno delo 

 

 

VARNOST: 

Pred pričetkom ure preverim, ali imajo vsi učenci primerno opremo. Preverim pravilno 

namestitev zaščitne opreme. 

 

Pregledam podlago na igrišču in odstranim morebitne večje predmete, ki bi ovirali 

vzgojno-izobraževalni proces. 

UČNI PRIPOMOČKI: lističi s trditvami, markirne majice, mehka žoga, žoge. 

LITERATURA: 

o Millar, C. (1995). In-line skating basic. New York: Sterling Publishing. 

o Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Pintarič, T. (2008). Šola rolanja: varno in zabavno. Gornja Radgona: Samozaložba. 

o Pori, M., Stanovnik, M., & Majerič, M. (2012). ABC rolanja. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Rüdiger, M. (2005). Rolanje: sproščeni in vitki: zabava na osmih koleščkih: z nasveti 

za začetnike. Ljubljana: Delo revije in Pisanica. 

o Umek, M. (2005). Rolanje (videoposnetek). Celje: Društvo učiteljev in profesorjev ŠV 

Celje, OŠ Griže in Mercator Intersport. 
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PRIPRAVLJALNI DEL URE (15 min) 

 

SPLOŠNO OGREVANJE 

Učencem povem, da se bomo igrali igro »okameneli«, ki bo nekoliko spremenjena. Tisti, 

ki se ga lovec dotakne, se ustavi in počaka na rešitelja. Ostali ga lahko rešijo tako, da 

odpeljejo krog okoli njega.  

 

Učence opozorim, naj bodo pozorni drug na drugega in da je zaletavanje strogo 

prepovedano. 

SPECIALNO OGREVANJE 

Sklop gimnastičnih vaj z žogo je v prilogi. 

 

GLAVNI DEL URE (25 min) 

 

SNOVNA PRIPRAVA 

 

o OSNOVNI DRSALNI KORAK 

Iz pravokotno postavljenega rolerja glede na zadnjega se vadeči iz polčepa odrine z 

notranjega roba koles zadnjega rolerja na zunanji rob koles sprednjega rolerja. Ob tem 

prenese težo iz zadnje na sprednjo nogo in se zapelje po njej. Zadnjo nogo po odrivu 

stegne in dvigne. Sledi prenos nekoliko skrčene dvignjene zadnje noge proti sprednji. 

Ko zadnja noga pride v linijo sprednje, vadeči postavi roler pravokotno na drugega, 

prevesi zadnjo nogo iz zunanjega na notranji lok in opravi odriv še z drugo nogo (Pori 

idr., 2012). 

o ZAUSTAVLJANJE S PETNO ZAVORO 

Iz pospeševanja učenec preide v vožnjo s škarjasto postavitvijo (Pintarič, 2008). Nogo 

z zavoro potisne naprej (Rüdiger, 2003). Težo telesa ima na zadnji nogi (Umek, 2005). 

Počasi dvigne prste sprednje noge, dokler se zavora ne dotakne tal (Pori idr., 2012). 

Učenec ustvari dodatni pritisk na podlago, če zniža težišče z upogibom v kolenu zadnje 

noge (Pintarič, 2008). 
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o VOŽNJA PO ENI NOGI 

V vožnjo po eni nogi se učenec odrine iz zaleta. Pri vožnji po eni nogi težišče telesa 

prestavi na stojno nogo. Drugo nogo pokrčeno dvigne v prednoženje in jo stisne ob 

stojno nogo. Z rokama lovi ravnotežje. V položaju poskuša ostati čim dlje (Umek, 

2005). 

o VOŽNJA NAZAJ 

Učenčev začetni položaj je položaj črke A (Pintarič, 2008). Prsti stopal so skupaj, peti 

odpira navzven v smeri vožnje. Telo je rahlo nagnjeno naprej, roki sta razširjeni. 

Koleni sta mehko pokrčeni (Umek, 2005), potisnjeni nekoliko skupaj (Pintarič, 2008). 

Izmenično odrivamo z desne na levo nogo in se vračamo v osnovni položaj prsti 

skupaj, pete narazen (Umek, 2005).  

o LIMONCE 

Učenčev začetni položaj je stoja spetno. Prste stopal razmaknemo in s pritiskom na 

prste zdrsimo naprej (Umek, 2005). Z znižanjem težišča, pritiskom bokov navzdol in 

kolen naprej ter navznoter učenec izpelje lok po notranjem robu kolesc (Pori idr., 

2012). V drugem delu učenec vleče prste stopal noter in se v kolenih nekoliko dvigne. 

Gibanje sledi v ritmu prsti pete (Umek, 2005). 

o VOŽNJA V ČEPU 

Učenec zniža težišče telesa s pokrčenjem kolen in nagibom telesa naprej, da obdrži 

ravnotežje. Roki sta v predročenju. Rolerji so postavljeni vzporedno (Pori idr., 2012). 

Če je razdalja med rolerji manjša, je naloga otežena (Pintarič, 2008). Učenje vožnje v 

čepu in polčepu je smiselno, ker se učenci pri rolanju včasih srečujejo z ovirami, ki se 

jim lahko izognejo le z znižano vožnjo.  

o SKOKI 

Učenec se iz zaleta naprej spusti v čep. Z zamahom rok si pomaga iz zaročenja v 

predročenje in odrine v poskok. Učenec naj ima nogi nekoliko razmaknjeni, saj bo 

tako lažje obdržal ravnotežje ob doskoku (Umek, 2005). Problem pri skokih 

predstavljajo ekscentrični odrivi. Začetniki se odrivajo naprej, kar povzroči rušenje 

ravnotežja in posledično padec nazaj. Na rolerjih se je potrebno odriniti samo navzgor. 

Učenec mora proizvesti samo vertikalno hitrost navzgor za preskok ovire. Dodatne 

hitrosti v smeri gibanja ne potrebuje, saj jo že ima (Pintarič, 2008). 
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METODIČNA PRIPRAVA 

 

FRONTALNO DELO 

 Ponovitev osnovnega drsalnega koraka z ustavljanjem. Učenec v drsalnem 

rolarskem koraku pospešuje do polovice poti. Postopoma začne zavirati in se 

ustavi na varni razdalji pred partnerjem. Obide prijatelja in ponovno pospešuje do 

polovice poti. Sledi zaviranje in ustavljanje na prvotnem mestu. 

 Učenje limonc. Učenec izvaja limonce sprva redkeje, nato pa vse pogosteje. 

 Učenje izvajanja počepov med vožnjo. Učenec najprej pospešuje. Ko ima primerno 

hitrost, prične z izvajanjem počepov. Učence spodbudimo, da preštejejo, koliko 

počepov jim je uspelo narediti na poti do prijatelja. Dejavnost ponovijo še na 

preostanku poti.  

 Učenje vožnje po eni nogi. Učenec na poti k partnerju naprej pospešuje in nato 

dvigne desno nogo ter se poskuša čim dlje zapeljati po levem rolerju. Na poti nazaj 

pospeši in nato levo nogo dvigne ter se poskuša čim dlje zapeljati po desnem 

rolerju.  

 Učenje skokov. Učenec poskuša izvesti čim višje skoke na poti k partnerju in 

nazaj. 

 Učenje vožnje nazaj. Učenec se vzvratno vozi do partnerja. Obide partnerja. Z 

vzvratno vožnjo se vrne na svoje prvotno mesto. Učenec med vožnjo stalno 

pogledujejo prek ramena v smer vožnje. 

 Učenje vožnje pod oviro. Učenci na desni strani igrišča (na skici so ti učenci 

označeni z modro barvo) se primejo za roke. Roke postavijo v višino glave in na ta 

način nastane ovira. Druga skupina učencev (na skici je ta skupina označena z 

zeleno barvo) se s primerno hitrostjo odpelje pod oviro, ki je oblikovana z rokama 

dveh učencev. Vsak učenec se odpelje pod svojo oviro. Vloge si po opravljeni 

nalogi zamenjajo. 

 

o DELO PO POSTAJAH 

 Učenje sestopa in vzpenjanja po stopnicah. Učenci se spoznajo z varnimi načini 

vzpenjanja in sestopanja. Individualno preizkušajo sestopanje in vzpenjanje po 

stopnicah. Učenje poteka najprej ob ograji. Učenci poskušajo sestopati tudi brez 

ograje. 
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 Razvrščanje lističev s trditvami. Učenci bodo po skupinah razvrščali lističe. Lističe 

s pravilnimi trditvami bodo odnesli do desnega obroča, lističe z napačnimi 

trditvami pa v levi obroč.  

KOLIČINSKA PRIPRAVA 

 

o 15,5 minute za prvo frontalno delo 

o 30 sekund za demonstracijo posameznih elementov (skupaj 3,5 minute) 

o 50 sekund za vadbo posameznega elementa prvega v paru (skupaj 6 minut) 

o 50 sekund za vadbo posameznega elementa drugega v paru (skupaj 6 minut) 

 

o 0,5 minute za demonstracijo prve postaje 

o 1,5 minute za demonstracijo druge postaje 

o 3,5 minute prva postaja 

o 3,5 minute druga postaja 

o 30 sekund za prehod med postajama in ureditev prostora 
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ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA 

 

o Na začetku glavnega dela učne ure bom učence razdelila v pare. Prvi partner se postavi 

na eno stran igrišča, drugi na drugo stran igrišča. Vse dejavnosti izvajamo tako, da prvi 

partner (na skici označen z zeleno barvo) obide svojega prijatelja in se vrne na svoje 

mesto. Njegova pot je na skici označena z zeleno barvo. Vsako formacijo nato ponovi 

še drugi v paru. Njegova pot je označena z modro barvo. Vse dejavnosti predhodno 

demonstriram. 

 

Skica prostora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o V nadaljevanju bom ohranila razdelitev učencev na dve skupini. Delo bo potekalo po 

postajah. Prvi del skupine učencev bom dodatno razdelila v trojke. Le-te bodo na prvi 

postaji samostojno razvrščale trditve na pravilne in napačne. Pravilne trditve bodo 

učenci odnesli na en konec igrišča, napačne na drugi konec igrišča. Vsaka trojka bo 

imela lističe svoje barve. Na drugi postaji se bodo učenci seznanili z varnim 

sestopanjem in vzpenjanjem po stopnicah. Pri delu na tej postaji sem pozorna na 

razmik med učenci. Poskrbim, da je razmik večji in na ta način varnejši. Po treh 

minutah in pol se skupini zamenjata.  
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Skica prostora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prostor, namenjen 

pogovoru o 

pravilnem sestopanju 

in vzpenjanju po 

stopnicah 

× 

 

 

Prostor za lističe s 

pravilnimi trditvami 

Prostor za lističe z 

napačnimi trditvami 

Obroči z lističi, na 

katerih so trditve 
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ZAKLJUČNI DEL URE (5 min) 

 

 

Učence razdelim v štiri skupine. Prvi dve skupini zasedeta prvo polovico igrišča, drugi 

dve drugo polovico igrišča. Na vsaki polovici igrišča izberem člane ene ekipe, ki bodo 

nosili markirne majice. Skupini na isti strani med seboj tekmujeta, kdo bo komu ukradel 

žogo.  

 

Najpomembnejše pravilo je, da žoga ne sme ostati v rokah dlje kot tri sekunde. Dovoljeno 

je podajanje in predajanje, ne pa vodenje. Kraja žoge je dovoljena le takrat, ko je žoga v 

fazi leta. Ni dovoljeno grabljenje žoge iz rok. 

 

Po zaključeni igri učence zberem v krogu in skupaj se pogovorimo o pravilnih ter 

napačnih trditvah. Podelim jim še četrto nalepko. 
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PRILOGE 

 

SKLOP GIMNASTIČNIH VAJ (ŽOGA)
4
 

 

VAJA ZAČETNI 

POLOŽAJ 

OPIS VAJE ŠTEVILO 

PONOVITEV 
SKICA 

NAMEN 

VAJE 

1. Razkoračna 

stoja, roki v 

priročenju, v 

rokah žoga. 

Krožimo z 

rameni. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

ramenskega 

obroča. 

2. Razkoračna 

stoja, roki v 

vzročenju, v 

rokah je žoga. 

Izvajamo 

odklone v levo 

in desno stran. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

hrbtnih 

mišic. 

3. Raznožni sed, v 

rokah je žoga. 

V predklonu 

kotalimo žogo 

po nogi vse do 

prvega kolesca 

rolerja in nazaj. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

kolčnega 

sklepa. 

4. Opora sedno 

zadaj, žoga levo 

od nog. 

Dvigujemo nogi 

čez žogo. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog 

in trebušnih 

mišic. 

  

                                                
4
 Zaradi boljše nazornosti so gimnastične vaje prikazane brez čelade. Čelada je pri poučevanju nujen kos 

opreme (poleg kompleta ščitnikov). 
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5. Leža na hrbtu, 

nogi pokrčeni, s 

kolenoma 

držimo žogo. 

Dvigujemo trup 

in se izmenično 

z levim in 

desnim 

komolcem 

dotikamo žoge. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

trebušnih 

mišic. 

6. Razkoračna 

stoja, z rokama 

v predročenju 

držimo žogo. 

Izvajamo 

poskoke. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog. 

7. Leža na trebuhu, 

z rokama v 

vzročenju 

držimo žogo. 

Dvigujemo 

žogo. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

hrbtnih 

mišic. 

8. Leža na hrbtu, 

nogi pokrčeni, 

roki v 

priročenju, v 

rokah žoga. 

Dvigamo in 

spuščamo 

zadnjico. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog. 

9. Opora klečno 

spredaj, žoga 

med rokama. 

Žogo si 

kotalimo po tleh 

od ene do druge 

roke. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic rok. 

10. Stoja 

razkoračno, v 

eni roki držimo 

žogo. 

Žogo vržemo v 

zrak in stresemo 

roki. Po ulovu 

žoge stresemo 

še nogi. 

10 sekund 

 

Sprostilna 

vaja. 
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ANALIZA URE 

 

Uvodno igro »okameneli« smo uspešno izvedli. Pri razlagi pravil sem poudarila pomen 

posebnega načina reševanja. Menim, da so učenci pravila skrbno upoštevali prav zato, ker 

sem jim razložila možne posledice neupoštevanja pravil. Lovec je bil označen z barvno ruto. 

Načrtovala sem le enega lovca, a sem hitro ugotovila, da bo ob tako veliki igralni površini 

večina učencev ostala slabo ogreta. Odločila sem se, da dodam še enega lovca. Če bi 

zmanjšala površino in ohranila le enega lovca, bi s tem povečala možnost trkov in obenem 

tudi nesreč. 

V sklop gimnastičnih vaj sem kot rekvizit vključila žogo. Kljub opozorilu so se nekateri 

učenci z njo igrali, ko to ni bilo dovoljeno. Po resnejšem opozorilu smo se skupaj z učenci 

dogovorili, da imajo žogo v rokah, dokler ne podam natančnih navodil za naslednjo vajo. 

Ko smo pričeli frontalno delo, so bili učenci precej živahni. Ker je bilo igrišče zelo dolgo in 

so se učenci lahko razporedili vzdolž celotne dolžine igrišča, so imeli dovolj prostora za 

nemoteno izvajanje nalog in manj možnosti za klepetanje, saj so bili drug od drugega precej 

oddaljeni. Izpostaviti velja, da je bilo s tem načinom dela na igrišču manj drenjanja. Pri 

frontalnem delu sem načrtovala nekaj težjih in nekaj lažjih elementov. Največ težav so imeli 

učenci z vožnjo nazaj. Menim, da je ta zahteven element učencem predstavljal izziv in da je 

bila vključitev tega elementa v frontalno delo smiselna. Mnogi so dejali, da bodo ta način 

vožnje vadili tudi doma. Če bi bil element prezahteven, bi nad njim obupali, ker pa niso in so 

si želeli vaje, menim, da ni bil prezahteven, vsaj za večino od njih ne.  

Nadaljevanje ure je potekalo v dveh skupinah. Za razdeljevanje učencev v dve skupini nismo 

porabili veliko časa. Najprej sem vsem učencem demonstrirala, kako bo potekalo delo na prvi 

postaji. Z učenci, ki so bili na drugi postaji, smo se najprej dogovorili, kaj bomo počeli. 

Pogovor smo izvedli na igrišču in se nato odpravili do stopnic, ki so bile tik ob igrišču. Sestop 

in vzpon po stopnicah so učenci opravili individualno. Za ta korak sem se odločila, ker se mi 

zdi element nevaren in je smiselno individualno naravnano delo. Otroci se pogosto srečujejo s 

premagovanjem stopnic tudi takrat, ko so v rolarski opremi, zato je pomembno, da ta element 

dobro usvojijo. Večini je to uspelo. Opazila pa sem, da je bil pri večini učencev prisoten strah, 

zlasti takrat, ko so sestop opravili brez oprijema ograje. Po končani dejavnosti sem jih še 

enkrat opozorila, naj ne pozabijo na ta element tudi takrat, ko bodo rolali sami.  

Zadnja dejavnost je bila učencem všeč. Preglavice pa jim je povzročal veter. Izbrala sem 

žogo, ki je bila za tiste vremenske razmere neprimerna. Bila je prelahka, zato ni letela v smeri, 
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kot so želeli učenci, temveč v smeri vetra. Menim, da bi bila dejavnost bolje izpeljana, če bi 

bila žoga težja oziroma če bi bil brezvetrni dan. 

V zaključnem delu učne ure smo skupaj z učenci pregledali razporejene trditve. Opazila sem, 

da so učenci vse trditve pravilno razvrstili. Vseeno pa sem se z učenci pogovorila, v katerih 

primerih jim je dovoljeno rolanje po kolesarskih poteh, kdaj je bolje, da ne rolamo … 

Učencev ne želim naučiti le varno rolati, temveč jih pripraviti, da bo njihovo rolarsko znanje 

takšno, da bodo zmožni varnega rolanja v mestu, kjer je veliko prometa in ljudi. Zavedam se, 

da bodo učenci lahko rolali samostojno šele čez nekaj let, a prepričana sem, da jim bo znanje, 

ki so ga utrdili pri tej dejavnosti, v veliko pomoč. Ker je rolanje nekoliko novejši šport, mnogi 

starši učencev ne poznajo pravil varnega rolanja, zato je še toliko bolj pomembno, da se teh 

pravil naučijo v rolarskih tečajih, šolah …, saj imajo v domačem okolju za usvajanje le-teh 

manj možnosti. 

 

NEKAJ UTRINKOV UČNE URE 

 

Slika 6. 13: Uvodno ogrevanje ob igri »okameneli« 

 

 

(Trbižan, 212) 
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Slika 6. 14: Izvajanje frontalnega dela v paru 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

 

Slika 6. 15: Učenci med lovljenjem žoge 

 

 

(Trbižan, 2012) 
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6. 5 Peta učna priprava 

 

Šola: OŠ Miroslava 

Vilharja  

 Čas: 9.55 − 10.40 

Razred: 3 Zaporedna ura: 5 

Število 

učencev: 

22 Datum: 16. 9. 2011 

Spol učencev: 12 fantov, 10 deklet Prostor:  Hokejsko igrišče ob 

Šolskem centru 

Postojna 

 

 

GLAVNI CILJI URE: 

Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

o Učenci utrjujejo osnovni drsalni korak. 

o Učenci utrjujejo poskoke na rolerjih. 

o Učenci utrjujejo bočno prestopanje dveh ovir zaporedoma. 

o Učenci utrjujejo vzvratno vožnjo. 

o Učenci urijo vožnjo po eni nogi. 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

o Ravnotežje 

o Koordinacija 

o Hitrost 

o Moč 

Čustveno-socialna raven: 

o Učenci s premagovanjem ovir na poligonu razvijajo zaupanje v lastne sposobnosti. 

Zdravstveno-higienski: 

o Učenci imajo vso zaščitno opremo pravilno nameščeno. 

 

 

TIP URE: 

Po vsebini: 

Dodatne vsebine športne vzgoje – rolanje 

Po etapi učnega procesa: 

Utrjevanje 
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METODIČNA ENOTA: osnovni drsalni korak, ustavljanje, prestop ovire vstran, 

preskakovanja ovir, vožnja nazaj. 

UČNE METODE: 

o Demonstracija (neposredna) 

o (Razlaga) 

UČNE OBLIKE: 

o Frontalno delo 

 

 

VARNOST: 

Pred pričetkom ure preverim, ali imajo vsi učenci primerno opremo. Preverim pravilno 

namestitev zaščitne opreme. 

 

Pregledam podlago na igrišču in odstranim morebitne večje predmete, ki bi ovirali 

vzgojno-izobraževalni proces. 

UČNI PRIPOMOČKI: 8 stožcev, komplet klobučkov, 2 kolebnici, lončki, večja posoda, 

lutka pajka. 

LITERATURA: 

o Millar, C. (1995). In-line skating basic. New York: Sterling Publishing. 

o Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Pintarič, T. (2008). Šola rolanja: varno in zabavno. Gornja Radgona: Samozaložba. 

o Pori, M., Stanovnik, M., & Majerič, M. (2012). ABC rolanja. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Rüdiger, M. (2005). Rolanje: sproščeni in vitki: zabava na osmih koleščkih: z nasveti 

za začetnike. Ljubljana: Delo revije in Pisanica. 

o Umek, M. (2005). Rolanje (videoposnetek). Celje: Društvo učiteljev in profesorjev ŠV 

Celje, OŠ Griže in Mercator Intersport. 
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PRIPRAVLJALNI DEL URE (15 min) 

 

SPLOŠNO OGREVANJE 

Učencem povem, da se bomo igrali igro »naravne katastrofe«. Učenci se bodo prosto 

rolali po igrišču do trenutka ukaza. Ob ukazu morajo storiti dogovorjeni znak. 

 

Ukazi: 

 Sonce: Učenci se mažejo z namišljeno sončno kremo. 

 Dež: Učenci odprejo namišljen dežnik. 

 Sneg: Učenci se kepajo z namišljenimi kepami. 

 Poplava: Učenci se odrolajo do črte in se postavijo na črto.  

 Potres: Učenci se postavijo ob zid. Poudarim, da se morajo predhodno ustaviti na 

črti, ki omejuje igrišče in je oddaljena od zidu en meter, ter se nato postaviti ob 

zid. 

SPECIALNO OGREVANJE 

Sklop gimnastičnih vaj je v prilogi. 

 

GLAVNI DEL URE (20 min) 

 

SNOVNA PRIPRAVA 

 

o OSNOVNI DRSALNI KORAK 

Iz pravokotno postavljenega rolerja glede na zadnjega se vadeči iz polčepa odrine z 

notranjega roba koles zadnjega rolerja na zunanji rob koles sprednjega rolerja. Ob tem 

prenese težo iz zadnje na sprednjo nogo in se zapelje po njej. Zadnjo nogo po odrivu 

stegne in dvigne. Sledi prenos nekoliko skrčene dvignjene zadnje noge proti sprednji. 

Ko zadnja noga pride v linijo sprednje, vadeči postavi roler pravokotno na drugega, 

prevesi zadnjo nogo iz zunanjega na notranji lok in opravi odriv še z drugo nogo (Pori 

idr., 2012). 

o ZAUSTAVLJANJE S PETNO ZAVORO 

Iz pospeševanja učenec preide v vožnjo s škarjasto postavitvijo (Pintarič, 2008). Nogo 

z zavoro potisne naprej (Rüdiger, 2003). Težo telesa ima na zadnji nogi (Umek, 2005). 

Počasi dvigne prste sprednje noge, dokler se zavora ne dotakne tal (Pori idr., 2012). 
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Učenec ustvari dodatni pritisk na podlago, če zniža težišče z upogibom v kolenu 

zadnje noge (Pintarič, 2008). 

o VOŽNJA PO ENI NOGI 

V vožnjo po eni nogi se učenec odrine iz zaleta. Pri vožnji po eni nogi težišče telesa 

prestavi na stojno nogo. Drugo nogo pokrčeno dvigne v prednoženje in jo stisne ob 

stojno nogo. Z rokama lovi ravnotežje. V položaju poskuša ostati čim dlje (Umek, 

2005). 

o VOŽNJA NAZAJ 

Učenčev začetni položaj je položaj črke A (Pintarič, 2008). Prsti stopal so skupaj, peti 

odpira navzven v smeri vožnje. Telo je rahlo nagnjeno naprej, roki sta razširjeni. 

Koleni sta mehko pokrčeni (Umek, 2005), potisnjeni nekoliko skupaj (Pintarič, 2008). 

Izmenično odrivamo z desne na levo nogo in se vračamo v osnovni položaj prsti 

skupaj, pete narazen (Umek, 2005).  

o LIMONCE 

Učenčev začetni položaj je stoja spetno. Prste stopal razmaknemo in s pritiskom na 

prste zdrsimo naprej (Umek, 2005). Z znižanjem težišča, pritiskom bokov navzdol in 

kolen naprej ter navznoter učenec izpelje lok po notranjem robu kolesc (Pori idr., 

2012). V drugem delu učenec vleče prste stopal noter in se v kolenih nekoliko dvigne. 

Gibanje sledi v ritmu prsti pete (Umek, 2005). 

o SKOKI 

Učenec se iz zaleta naprej spusti v čep. Z zamahom rok si pomaga iz zaročenja v 

predročenje in odrine v poskok. Učenec naj ima nogi nekoliko razmaknjeni, saj bo tako 

lažje obdržal ravnotežje ob doskoku (Umek, 2005). Problem pri skokih predstavljajo 

ekscentrični odrivi. Začetniki se odrivajo naprej, kar povzroči rušenje ravnotežja in 

posledično padec nazaj. Na rolerjih se je potrebno odriniti samo navzgor. Učenec mora 

proizvesti samo vertikalno hitrost navzgor za preskok ovire. Dodatne hitrosti v smeri 

gibanja ne potrebuje, saj jo že ima (Pintarič, 2008). 

o ZAVOJ V RAZKORAKU IN PARALELNI ZAVOJ 

Učenec se najprej nauči zavijanja v razkoraku. Zavijanje naredi po notranjih robovih 

kolesc. Zgornji del telesa in bokov zasuka v smeri zavoja. Med zavijanjem obremeni 

zunanjo nogo. Postopoma zmanjšuje razkorak do paralelne postavitve rolerjev 

(Pintarič, 2008). 
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METODIČNA PRIPRAVA 

 

o POLIGON 

 Vožnja med stožci. Učenec vozi med stožci v smeri puščic.  

 Preskakovanje ovir iz klobučkov. Naloga učenca je, da s sonožnim skokom 

preskoči ovire. Najprej preskoči prvo oviro, nato drugo in na koncu tretjo. 

 Prestopanje vstran dveh kolebnic eno za drugo. Učenec najprej prestopi prvo 

kolebnico in nato drugo. Prestop najprej izvede z levo nogo in ji nato priključi 

desno nogo. 

 Ustavljanje ob obroču in pobiranje kozarčka z vodo. Učenec se varno ustavi ob 

obroču. Pobere kozarček, poln vode, in nadaljuje pot z lončkom v roki. 

 Vožnja v limonci. Učenec izvaja limonce okoli klobučkov tako, da ima klobuček 

med rolerji. 

 Vožnja nazaj od prvih vratc do drugih. Učenec se pri prvih vratih postavi 

vzvratno. Nadaljuje z vožnjo nazaj vse do drugih vrat. Med vožnjo pogleduje čez 

ramo v smeri vožnje. 

 Ustavljanje ob obroču in pretakanje vode iz lončka v večjo posodo. Učenec se 

ustavi ob obroču. Vodo iz kozarčka prelije v večjo posodo. Pri tem je pozoren, da 

ne poliva. 

 Vožnja po eni nogi. Učenec v primerni hitrosti dvigne desno nogo. Po levi nogi se 

pelje, vse dokler so pod desno nogo klobučki. Vožnjo ponovi na drugi nogi.  

 

KOLIČINSKA PRIPRAVA 

 

o 4 minute za pripravo poligona 

o 2 minuti za demonstracijo poligona 

o 13 minut za vadbo na poligonu  

o 1 minuta za pospravljanje 
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ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA 

 

Skica poligona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stožci 

V oviro 

postavljeni 

klobučki 

Daljši kolebnici  

Obroč s 

kozarčki  

Vratca iz stožcev Obroč 
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ZAKLJUČNI DEL URE (10 min) 

 

Učencem povem, da se bomo igrali igro »pajek in njegova mreža«. Tisti, ki bo pajek, bo 

označen z lutko na roki. S pajkovo lutko bo lovil ostale, ki mu bodo zgradili pajkovo 

mrežo. Vsakega, ki ga bo ulovil, bo postavil na sredino igrišča in z ostalimi ulovljenimi 

naredil krog, tako da se bodo prijeli za roke. Vsi, ki še niso ulovljeni, bodo ostale lahko 

rešili, tako da se bodo splazili med pajkovo mrežo (med njihovimi rokami).  

 

Pred pričetkom igre bom učence opozorila na varnostni vidik. Natančno bom določila 

meje igralne površine.  

 

Če pajku ne bo uspelo uloviti vseh bežečih, bom pravila po določenem času priredila, in 

sicer, da reševanje ni mogoče.  
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PRILOGE 

 

SKLOP GIMNASTIČNIH VAJ
5
 

 

VAJA ZAČETNI 

POLOŽAJ 

OPIS VAJE ŠTEVILO 

PONOVITEV 

SKICA NAMEN 

VAJE 

1. Razkoračna 

stoja, roki v 

priročenju. 

Izmenično 

pogledujemo v 

zrak in tla. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

vratnih 

mišic. 

2. Razkoračna 

stoja, roki v 

vzročenju. 

Izmenično 

dvigujemo 

levo in desno 

ramo v 

vzročenju. 

8 x 

 

Vaja za 

gibljivost 

ramenskega 

obroča. 

3. Razkoračna 

stoja, roki v 

boku. 

Kroženje s 

trupom v obe 

smeri. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

hrbtenice. 

4. Leža na 

trebuhu. 

Izvajamo 

zaklone v leži 

na trebuhu z 

izmeničnim 

dvigovanjem 

nasprotne roke 

in noge. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

hrbtnih 

mišic. 

5. Opora ležno 

zadaj. 

Izmenično 

dvigujemo 

nogi. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

trebušnih 

mišic, mišic 

nog in rok. 

                                                
5
 Zaradi boljše nazornosti so gimnastične vaje prikazane brez čelade. Čelada je pri poučevanju nujen kos 

opreme (poleg kompleta ščitnikov). 
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6. Opora klečno 

spredaj, leva 

(desna) noga 

v odnoženju. 

Dvigamo nogo 

v odnoženje. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog. 

7. Opora ležno 

zadaj, nogo, 

kjer imamo 

petno zavoro 

na rolerju, 

pokrčimo, 

drugo nogo 

pokrčeno 

prekrižamo. 

Z rokama se 

premikamo 

naprej in nazaj. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic rok. 

8. Leža na 

hrbtu, z 

rokama 

podpiramo 

boke. 

Zaporedno 

krožimo z 

nogama 

(vožnja 

kolesa). 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

trebušnih 

mišic in 

mišic nog. 

9. Leža na 

hrbtu, roki 

sklenjeni v 

zaročenju. 

Izvajamo 

zaklone z 

dvigovanjem 

rok v 

zaročenju. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

hrbtnih 

mišic. 

10. Razkoračna 

stoja, roki v 

priročneju. 

Stresemo roki 

in nogi. 

10 sekund 

 

Sprostilna 

vaja. 
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ANALIZA URE 

 

Učno uro smo pričeli z igro »naravne katastrofe«, ki je bila učencem zelo všeč. Ker je bilo 

hokejsko igrišče zasedeno, smo igro izvedli na asfaltnem igrišču. Ukaze sem nekoliko 

prilagodila novi igralni površini. Ob ukazu potres so se učenci postavili ob koš in ne ob steno, 

kot je bilo načrtovano. Pri tej igri je pomemben varnostni vidik. Prav zato sem učencem pred 

začetkom večkrat poudarila, da se ob ukazu potres ustavijo na modri črti, ki je bila oddaljena 

2 metra od koša, in se nato z daljšimi koraki približajo košu. Učenci so to pravilo upoštevali. 

Za nekatere učence je bilo mogoče preveč informacij v enem trenutku in si niso uspeli 

zapomniti vseh ukazov. Menim, da bi bilo mogoče bolj smiselno, če bi najprej podala le tri 

ukaze in po nekaj minutah igre dodala še preostala dva ukaza. 

Pri izvajanju gimnastičnih vaj sem opazila, da sem v vadbo vključila preveč krepilnih vaj za 

mišice nog. Bolje bi bilo, da krepilnih vaj za mišice nog ne bi izvajali v sosledju, temveč bi 

jih razporedili med ostale krepilne vaje. Pri krepilnih vajah za mišice nog so učenci hitreje 

postali utrujeni, saj so noge prenašale tudi težo rolerjev. 

V tej učni uri sem načrtovala daljši poligon, kjer bi učenci imeli več časa za vadbo. Naloge so 

bile ustrezne in primerne znanju učencev. Le-te je motiviralo to, da sem v naloge vključila 

tudi pretakanje vode. Opazila sem, da jim je bilo všeč, da so del naloge opravili s polnim 

kozarčkom vode. Kozarčke nisem napolnila do vrha. Poudariti velja, da sem se za 

vključevanje vode odločila zato, ker je bilo toplo in sončno vreme. Zavedala sem se, da v 

primeru, če se učenec polije, ni nevarnosti, da bi zbolel. Ob kasnejši analizi ure smo ugotovili, 

da bi bilo bolje, če bi poligon po določenem času vsaj malo spremenila. Menim, da bi 

sprememba ali dodatna naloga učence dodatno motivirala in spodbudila. 

Ker je bila zadnja igra učencem tako všeč, z njo nikakor nismo uspeli zaključiti. Veliko 

učencev si je želelo biti pajek. Sama sem z žrebom določila nekaj lovcev. Da ne bi bilo slabe 

volje, sem lutko posodila učiteljici in učence spodbudila, da igro še kdaj ponovijo v razredu. 
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NEKAJ UTRINKOV UČNE URE 

 

Slika 6. 16: Učenci med uvodno igro 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

Slika 6. 17: Učenci ob ukazu »potres« 

 

 

(Trbižan, 2012) 
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Slika 6. 18: Izvajanje limonc v sklopu poligona 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

 

Slika 6. 19: Zaporedno prestopanje kolebnice 

 

 

(Trbižan, 2012) 
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6. 6 Šesta učna priprava 

 

Šola: OŠ Miroslava 

Vilharja  

 Čas: 9.55 − 10.40 

Razred: 3 Zaporedna ura: 6 

Število 

učencev: 

22 Datum: 16. 9. 2011 

Spol učencev: 12 fantov, 10 deklet Prostor:  Hokejsko igrišče ob 

Šolskem centru 

Postojna 

 

 

GLAVNI CILJI URE: 

Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

o Učenci utrjujejo hitro vijuganje. 

o Učenci se naučijo vožnje v neiztek. 

o Učenci se naučijo dveh novih načinov zmanjševanja hitrosti oziroma zaustavljanja: 

vožnje v lunico in zaviranja s T položajem. 

o Učenci spoznajo nov način vzvratne vožnje – limonce nazaj. 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

o Ravnotežje 

o Koordinacija 

o Hitrost 

Čustveno-socialna raven: 

o Učenci razvijajo občutek, da zmorejo izvajati različne elemente na rolerjih. 

Zdravstveno-higienski: 

o Učenci imajo vso zaščitno opremo pravilno nameščeno. 

 

 

TIP URE: 

Po vsebini: 

Dodatne vsebine športne vzgoje – rolanje 

Po etapi učnega procesa: 

Posredovanje novih vsebin in urjenje 
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METODIČNA ENOTA: hitro vijuganje, vožnja v neiztek, zaustavljanje z vožnjo v 

lunico in T položajem, vzvratna vožnja v limoncah. 

UČNE METODE: 

o Demonstracija (neposredna) 

o (Razlaga) 

UČNE OBLIKE: 

o Frontalno delo 

 

 

VARNOST: 

Pred pričetkom ure preverim, ali imajo vsi učenci primerno opremo. Preverim pravilno 

namestitev zaščitne opreme. 

 

Pregledam podlago na igrišču in odstranim morebitne večje predmete, ki bi ovirali 

vzgojno-izobraževalni proces. 

UČNI PRIPOMOČKI: barvne krede, stožci. 

LITERATURA: 

o Millar, C. (1995). In-line skating basic. New York: Sterling Publishing. 

o Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Pintarič, T. (2008). Šola rolanja: varno in zabavno. Gornja Radgona: Samozaložba. 

o Pori, M., Stanovnik, M., & Majerič, M. (2012). ABC rolanja. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Rüdiger, M. (2005). Rolanje: sproščeni in vitki: zabava na osmih koleščkih: z nasveti 

za začetnike. Ljubljana: Delo revije in Pisanica. 

o Umek, M. (2005). Rolanje (videoposnetek). Celje: Društvo učiteljev in profesorjev ŠV 

Celje, OŠ Griže in Mercator Intersport. 
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PRIPRAVLJALNI DEL URE (15 min) 

 

SPLOŠNO OGREVANJE 

Učencem povem, da se bomo igrali igro »kdo se boji črnega moža«. Eden izmed učencev, 

ki bo prevzel vlogo črnega moža, bo ostale vprašal: »Kdo se boji črnega moža?« Ostali 

učenci odgovorijo: »Nihče!« Črni mož nadaljuje z vprašanjem: »Kaj pa če pride?« Ostali 

odgovorijo: »Zbežimo!« Učenci rolajo proti črnemu možu. 

 

Naloga črnega moža je, da ujame čim več učencev, bežeči pa se mu morajo izmikati. Ni 

jim dovoljena vožnja nazaj. Tisti, ki ga črni mož ulovi, se mu pridruži. Ulovljeni in črni 

mož se primeta za roki in skupaj lovita ostale. 

SPECIALNO OGREVANJE 

Slop gimnastičnih vaj je v prilogi. 

 

GLAVNI DEL URE (20 min) 

 

SNOVNA PRIPRAVA 

 

o T ZAUSTAVLJANJE 

Pri tej obliki zaustavljanja učenec zmanjšuje hitrost s koleščki (Umek, 2005). Nogi sta 

v razkoračenem položaju, nekoliko širše od širine bokov. Teža je na sprednji nogi 

(Rüdiger, 2003). Stopalo zadnje noge postavi pravokotno na stopalo sprednje noge in 

zavira s potiskom koles zadnjega rolerja ob tla (Pori idr., 2012). To zaviranje se 

uporablja pretežno za zmanjšanje hitrosti in ne za popolno zaviranje (Rüdiger, 2003). 

o VOŽNJA V NEIZTEK 

Pri vožnji v neiztek učenec postavi eno nogo pred drugo in se močno zniža v kolenih 

(Miller, 1995). V tem položaju se pelje, dokler se ne ustavi. Z rokama spredaj je 

pripravljen na morebiten padec naprej. Vožnja v neiztek učencu omogoča, da se 

zapelje po travi ali gramozni cesti (Pintarič, 2008). 

o LIMONCE NAZAJ 

Učenec izvaja limonce nazaj podobno kot limonce naprej, le da je težišče telesa zaradi 

lažjega gibanja precej na prstih. Gibanje prične z odmikom pet navzven, močnim 

spuščanjem v kolenih in drsenjem po notranjem delu rolerjev. V naslednji fazi vleče 
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pete skupaj in se dviga (Umek, 2005). 

o VOŽNJA V LUNICO 

Učenec prične vožnjo tako, da se zapelje po petih kolescih. Težo ima na sprednji nogi, 

zadnja samo pelje po prednjem kolesu. Sledi obrat zadnje noge s petama skupaj. Teža 

se prenese na obe nogi (Pintarič, 2008). Močan pritisk na obe koleni omogoči vožnjo v 

lunico (Umek, 2005). 

o VOŽNJA PO ENI NOGI 

V vožnjo po eni nogi se učenec odrine iz zaleta. Pri vožnji po eni nogi težišče telesa 

prestavi na stojno nogo. Drugo nogo pokrčeno dvigne v prednoženje in jo stisne ob 

stojno nogo. Z rokama lovi ravnotežje. V položaju poskuša ostati čim dlje (Umek, 

2005). 

o VOŽNJA NAZAJ 

Učenčev začetni položaj je položaj črke A (Pintarič, 2008). Prsti stopal so skupaj, peti 

odpira navzven v smeri vožnje. Telo je rahlo nagnjeno naprej, roki sta razširjeni. 

Koleni sta mehko pokrčeni (Umek, 2005), potisnjeni nekoliko skupaj (Pintarič, 2008). 

Izmenično odrivamo z desne na levo nogo in se vračamo v osnovni položaj prsti 

skupaj, pete narazen (Umek, 2005).  

o LIMONCE 

Učenčev začetni položaj je stoja spetno. Prste stopal razmaknemo in s pritiskom na 

prste zdrsimo naprej (Umek, 2005). Z znižanjem težišča, pritiskom bokov navzdol in 

kolen naprej ter navznoter učenec izpelje lok po notranjem robu kolesc (Pori idr., 

2012). V drugem delu učenec vleče prste stopal noter in se v kolenih nekoliko dvigne. 

Gibanje sledi v ritmu prsti pete (Umek, 2005). 

METODIČNA PRIPRAVA 

 

o ŠTAFETNA IGRA 

Učence razdelim v skupine po štiri. V vsaki skupini se oblikujeta dva para. Par se 

postavi drug proti drugemu. Partnerja se primeta za rameni. Eden od njiju bo vozil 

vzvratno, drugi pa naprej. Par bo prevozil krajšo razdaljo, obšel stožec in se nato 

odrolal okoli drugega para. Šele ko bo prvi par mimo stoječega para in plosknil z 

rokama stoječih partnerjev, se bo na pot odpravil drugi par. 

V drugi igri si partnerja vlogi zamenjata.   
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o FRONTALO DELO 

 Utrjevanje hitrega vijuganja. Učenci vijugajo najprej počasneje, nato vse hitreje. 

Učenci postopoma zmanjšujejo razdaljo med zavoji.  

 Učenje vožnje v lunico. Učenci naredijo lunico okoli svojega partnerja. 

 Učenje limonce nazaj. Pri učenju izhajamo iz že znane vožnje v limoncah naprej.  

 Zmanjševanje hitrosti in zaviranje v položaju T.  

 Učenje vožnje v neiztek. Vožnja v neiztek je za učence nekoliko strašljiva, zato je 

pomembna postopnost. Prvih nekaj voženj je hitrost ob spremembi podlage nizka. 

Učence spodbujamo, da hitrost postopoma stopnjujejo 

KOLIČINSKA PRIPRAVA 

 

o 1 minuta za demonstracijo štafetne igre 

o 3 minute za štafetno igro (skupaj 6 minut) 

o 0,5 minute za prehod iz ene dejavnosti na drugo 

 

o 12,5 minute za prvo frontalno delo 

o 30 sekund za demonstracijo posameznega elementa (skupaj 2,5 minute) 

o 1 minuta za vadbo posameznega elementa prvega v paru (skupaj 5 minut) 

o 1 minuta za vadbo posamezne elementa drugega v paru (skupaj 5 minut) 

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA 

 

o Pred pričetkom štafetne igre demonstriram pravilno izvedbo. 

o Pred pričetkom frontalnega dela bom učence razdelila v pare. Prvi partner se postavi 

na eno stran igrišča, drugi na drugo stran igrišča. Vse dejavnosti izvajamo tako, da prvi 

partner (na skici je rdeče barve) obide svojega prijatelja in se vrne na svoje mesto. 

Vsako formacijo nato ponovi še drugi v paru. Na skici je označen z modro barvo. 
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Skica prostora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL URE (10 min) 

 

Učence razdelim na polovico. Prva polovica učencev se postavi na rdečo črto, druga 

polovica na zeleno. Učenci na rdeči črti se primejo za ramena, učenci na zeleni črti prav 

tako. Učenca na stiku obeh skupin se primeta za roki. Učenci se rolajo, kot kažejo puščice. 

Oblikuje se formacija. Postopoma spreminjamo način gibanja. Vpeljemo rolanje v 

limoncah, rolanje po eni nogi, rolanje nazaj. 
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PRILOGE 

 

SKLOP GIMNASTIČNIH VAJ (PLASTENKA)
6
 

 

VAJA ZAČETNI 

POLOŽAJ 

OPIS VAJE ŠTEVILO 

PONOVITEV 
SKICA 

NAMEN 

VAJE 

1. Razkoračna 

stoja, v rokah 

plastenka. 

Z rokama 

krožimo 

naprej, 

plastenko si 

podajamo za 

hrbtom. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

ramenskega 

obroča. 

2. Razkoračna 

stoja, ena 

roka v 

priročenju, 

druga v 

vzročenju, 

plastenka v 

vzročeni 

roki. 

Izvajamo 

zamahe nazaj. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

ramenskega 

obroča. 

3. Sed, nogi v 

razkoraku. 

Zakotalimo 

plastenko. 

Ulovimo jo, ko 

prečka 

namišljeno črto 

med rolerjema. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

kolčnega 

sklepa. 

  

                                                
6
 Zaradi boljše nazornosti so gimnastične vaje prikazane brez čelade. Čelada je pri poučevanju nujen kos 

opreme (poleg kompleta ščitnikov). 
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4. Leža na 

trebuhu, roki 

v vzročenju, 

v roki držimo 

plastenko. 

Izvajamo 

zaklone z 

izmeničnim 

dvigovanjem 

nasprotne roke 

in noge. V 

dvignjeni roki 

imamo 

plastenko. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

hrbtnih 

mišic in 

mišic rok. 

5. Sed, roki v 

predročenju, 

v roki imamo 

plastenko. 

Z levo (desno) 

roko po zraku 

zapišemo vsa 

števila od ena 

do osem. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic rok. 

6. Razkoračna 

stoja, 

plastenko 

stoje 

postavimo 

med nogi. 

Izvajamo 

poskoke v 

smeri urinega 

kazalca, tako 

da je plastenka 

vedno med 

nogama. Ko se 

s štirimi 

manjšimi 

poskoki 

obrnemo za cel 

krog, 

spremenimo 

smer skakanja. 

 

Sprememba 

smeri skakanja 

je nujna, da ne 

pride do 

vrtoglavic. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog. 
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7. Razkoračna 

stoja, desna 

(leva) roka v 

priročenju, 

leva (desna) 

roka 

pokrčena, v 

levi (desni) 

roki 

plastenka. 

Pokrčeno roko 

izmenično 

iztegujemo v 

vzročenje in 

priročenje. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic rok. 

8. Opora klečno 

spredaj, 

plastenko 

leže 

postavimo 

med roki. 

Izvajamo 

skleke in se z 

brado 

dotikamo 

plastenke. 

 

Učence 

opozorim, naj 

se plastenke 

dotaknejo 

previdno. 

2 x 8 

s 

Vaja za 

krepitev 

mišic rok. 

9. Opora sedno 

zadaj, nogi v 

razkoraku, 

med 

stopaloma 

plastenka. 

Dvigujemo 

levo (desno) 

nogo prek 

plastenke, ne 

da bi se je 

dotaknili. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog 

in trebušnih 

mišic. 

10. Razkoračna 

stoja, 

plastenka na 

tleh. 

Stresemo roki 

in nogi. Nog 

ne dvigujemo. 

10 sekund 

 

Sprostilna 

vaja. 
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ANALIZA URE 

 

Učno uro sem pričela z igro »kdo se boji črnega moža«. Pred pričetkom igre sem ponovila vsa 

pravila in natančno določila meje igralne površine. Učenci so le-to upoštevali, pozabili pa so 

upoštevati pravilo, da vračanje ni dovoljeno. Mnogi so se večkrat obrnili in odrolali v 

nepravilni smeri. Ker se je število takih učencev povečevalo, sem dodala novo pravilo. Vsi, ki 

so po uvedbi novega pravila rolali v napačni smeri, so se morali priključiti črnemu možu. Pri 

naslednji igri sta dva učenca prekršila pravilo in izpolnila sem dogovor ter ju poslala k 

črnemu možu. Od tistega trenutka naprej kršiteljev ni bilo več. 

Gimnastične vaje so bile dobro načrtovane, saj so se izkazale za primerne. Na splošno so se 

učencem gimnastične vaje s plastenko zdele zabavne, saj nihče ni nič negodoval. Nekaj težav 

so imeli s skoki. Nekateri učenci so jih izvajali nenatančno, zato se jim je pogosto zgodilo, da 

plastenka ni bila med njihovimi rolerji, temveč nekaj centimetrov stran. 

V glavnem delu učne ure so učenci izvajali štafetne igre. Pri izbiri partnerja sem učencem 

prepustila svobodo. Za ta korak sem se odločila, ker menim, da je pri tej dejavnosti potrebno 

medsebojno zaupanje. Prepričana sem, da so učenci izbrali za partnerja prijatelja/prijateljico, 

ki mu/ji je blizu. Večina parov ni imela težav, dva para pa se nikakor nista uspela uskladiti. 

Nekaj težav jima je povzročalo ravnotežje, nekaj pa dejstvo, da se niso uspeli dogovoriti, 

kako in kaj. Nekaj časa sem počakala, da so se poskušali sami dogovoriti. Po določenem času 

sem k enemu paru pristopila in učenca vprašala, ali jima lahko pomagam. Dala sem jima 

nasvet in nalogo sta lažje opravila. Drugi par pa je zagato rešil sam. Verjamem, da bi ob 

naključnem oblikovanju parov (npr. z izštevanjem) naraslo število parov, ki bi se težje 

uskladili. 

Pari, ki so sodelovali pri štafeti, so se hitro postavili za frontalno delo. Ker smo na tak način 

že delali, učenci s postavitvijo niso imeli težav. Pri učenju limonc nazaj sem opazila, da so se 

težave pojavile pri tistih učencih, ki jim je težavo povzročala že vožnja v limoncah naprej. 

Vožnje v neiztek nismo izvajali na hokejskem igrišču, temveč na asfaltnem igrišču in travnati 

podlagi ob igrišču. Pri prvem poizkusu so imeli vsi učenci težave, saj niso imeli zadostne 

hitrosti. Postopoma so ob mojih vzpodbudah hitrost povečevali in postajali vedno bolj sigurni 

v vožnjo v neiztek.  

Pred pričetkom zadnje dejavnosti sem na tla narisala dve črti. Menim, da so učenci hitreje 

dojeli moja navodila in pravilno postavitev prav zaradi črt. Ker sem opazila, da so učenci zelo 

različno visoki, smo se odločili, da spremenimo prijem – učenci so se prijeli okoli pasu. Pri 

rolanju v osnovnem drsalnem koraku učenci niso imeli težav. Ko pa sem uvedla rolanje v 
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limoncah, so nekateri imeli težave. Problem je bil v tem, da vsi učenci niso izvajali limonc 

istočasno. Da bi bilo gibanje bolj usklajeno, sem uvedla pravilo. Na moj znak, ki se je glasil 

»1, 2, 3 limonca«, so vsi učenci istočasno naredili limonco. Ker nam je zmanjkalo časa, 

ostalih načinov gibanja nismo izvedli. Ugotovila sem, da je bila učencem ta dejavnost všeč. 

Formacijo sta pohvalili tudi učiteljici, kar je učencem še dodatno dvignilo samozavest. 

Menim, da take skupinske dejavnosti, v katere so vsi učenci enakovredno vključeni, dodatno 

okrepijo vezi med njimi. 
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6. 7 Sedma učna priprava 

 

Šola: OŠ Miroslava 

Vilharja  

 Čas: 9.55 − 10.40 

Razred: 3 Zaporedna ura: 7 

Število 

učencev: 

22 Datum: 17. 9. 2011 

Spol učencev: 12 fantov, 10 deklet Prostor:  Hokejsko igrišče 

ob Šolskem centru 

Postojna 

 

 

GLAVNI CILJI URE: 

Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

o Učenec pozna pravila ravnanja s hokejsko palico in se pri rokovanju s hokejsko palico 

obnaša v skladu s temi pravili. 

o Učenec zna pravilno voditi žogico s hokejsko palico.  

o Učenec zna pravilno voditi žogico s hokejsko palico med stožci. 

o Učenec utrdi zahtevnejše načine gibanja na rolerjih. 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

o Ravnotežje 

o Koordinacija 

Čustveno-socialna raven: 

o Učenci izgubljajo strah pred novimi, njim manj znanimi športi. 

Zdravstveno-higienski:  

o Učenci imajo vso zaščitno opremo pravilno nameščeno. 

 

TIP URE: 

Po vsebini: 

Dodatne vsebine športne vzgoje – rolanje 

Po etapi učnega procesa: 

Posredovanje novih vsebin in urjenje 

 

 

METODIČNA ENOTA: vodenje žogice s hokejsko palico. 
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UČNE METODE: 

o Demonstracija (neposredna) 

o (Razlaga) 

UČNE OBLIKE: 

o Frontalno delo 

 

 

VARNOST: 

Pred pričetkom ure preverim, ali imajo vsi učenci primerno opremo. Preverim pravilno 

namestitev zaščitne opreme. 

 

Pregledam podlago na igrišču in odstranim morebitne večje predmete, ki bi ovirali 

vzgojno-izobraževalni proces. 

UČNI PRIPOMOČKI: hokejske palice, žogice, 7 stožcev, komplet klobučkov, padalo. 

LITERATURA: 

o Millar, C. (1995). In-line skating basic. New York: Sterling Publishing. 

o Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Pintarič, T. (2008). Šola rolanja: varno in zabavno. Gornja Radgona: Samozaložba. 

o Pori, M., Stanovnik, M., & Majerič, M. (2012). ABC rolanja. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Rüdiger, M. (2005). Rolanje: sproščeni in vitki: zabava na osmih koleščkih: z nasveti 

za začetnike. Ljubljana: Delo revije in Pisanica. 

o Umek, M. (2005). Rolanje (videoposnetek). Celje: Društvo učiteljev in profesorjev ŠV 

Celje, OŠ Griže in Mercator Intersport. 

o Zakon o cestah, pridobljeno 24. 2. 2012 s svetovnega spleta: http://www.uradni-

list.si/1/content?id=101702. 
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PRIPRAVLJALNI DEL URE (15 min) 

 

SPLOŠNO OGREVANJE 

Lovec, ki bo označen z lutko metulja, bo lovil obiskovalce travnika. Vsak, ki ga metuljček 

ulovi, obišče eno postavljeno rožico, tako da naredi krog okoli nje. Ko opravi nalogo, se 

vrne na igrišče. Rožici bosta postavljeni izven omejenega prostora. Po določenem času 

zamenjam lovca. 

SPECIALNO OGREVANJE 

Sklop gimnastičnih vaj s padalom je v prilogi. 

 

GLAVNI DEL URE (20 min) 

 

SNOVNA PRIPRAVA 

 

o OSNOVNI DRSALNI KORAK 

Iz pravokotno postavljenega rolerja glede na zadnjega se vadeči iz polčepa odrine z 

notranjega roba koles zadnjega rolerja na zunanji rob koles sprednjega rolerja. Ob tem 

prenese težo iz zadnje na sprednjo nogo in se zapelje po njej. Zadnjo nogo po odrivu 

stegne in dvigne. Sledi prenos nekoliko skrčene dvignjene zadnje noge proti sprednji. 

Ko zadnja noga pride v linijo sprednje, vadeči postavi roler pravokotno na drugega, 

prevesi zadnjo nogo iz zunanjega na notranji lok in opravi odriv še z drugo nogo (Pori 

idr., 2012). 

o ZAUSTAVLJANJE S PETNO ZAVORO 

Iz pospeševanja učenec preide v vožnjo s škarjasto postavitvijo (Pintarič, 2008). Nogo 

z zavoro potisne naprej (Rüdiger, 2003). Težo telesa ima na zadnji nogi (Umek, 2005). 

Počasi dvigne prste sprednje noge, dokler se zavora ne dotakne tal (Pori idr., 2012). 

Učenec ustvari dodatni pritisk na podlago, če zniža težišče z upogibom v kolenu zadnje 

noge (Pintarič, 2008). 

o LIMONCE 

Učenčev začetni položaj je stoja spetno. Prste stopal razmaknemo in s pritiskom na 

prste zdrsimo naprej (Umek, 2005). Z znižanjem težišča, pritiskom bokov navzdol in 

kolen naprej ter navznoter učenec izpelje lok po notranjem robu kolesc (Pori idr., 

2012). V drugem delu učenec vleče prste stopal noter in se v kolenih nekoliko dvigne. 
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Gibanje sledi v ritmu prsti pete (Umek, 2005). 

o LIMONCE NAZAJ 

Učenec izvaja limonce nazaj podobno kot limonce naprej, le da je težišče telesa zaradi 

lažjega gibanja precej na prstih. Gibanje prične z odmikom pet navzven, močnim 

spuščanjem v kolenih in drsenjem po notranjem delu rolerjev. V naslednji fazi vleče 

pete skupaj in se dviga (Umek, 2005). 

METODIČNA PRIPRAVA 

 

o HOKEJSKI POLIGON 

 Vodenje žogice s hokejsko palico med stožci. Učenci s prilagojeno hitrostjo vozijo 

med stožci. Pri tem s hokejsko palico vodijo žogo.  

 Vodenje žogice s hokejsko palico po poti. Potko pripravimo iz klobučkov. Razdalja 

med eno in drugo stranico potke naj bo najmanj 1 meter. 

 Zadevanje gola z žogo. V prvem krogu se učenci postavijo na rumeni krog in 

poskušajo zadeti gol. Če so uspešni, v naslednjem krogu poskušajo zadeti gol z 

rdeče točke. Če pa niso uspešni, v naslednjem krogu ponovno poskušajo zadeti gol 

z rumene točke. Tako nadaljujejo vse do modre točke. 

 Limonce z vodenjem žogice s hokejsko palico. Na tla narišemo limone. Naloga 

učencev bo, da istočasno izvajajo limonce okoli narisanih limon in s hokejsko 

palico vodijo žogo. 

 

o Igra »prijatelji in sovražniki« 

Učenci prosto rolajo po igrišču. Na znak prijatelji se hitro postavijo v krog, se primejo 

za roke in rolajo v krogu. Na znak sovražniki se čim hitreje spustijo in prosto rolajo po 

igrišču. V fazi prijateljstva uvajam različne načine rolanja: limonce, rolanje naprej, 

rolanje nazaj, limonce nazaj … 

KOLIČINSKA PRIPRAVA 

 

o 1 minuta za pripravo hokejskega poligona 

o 1 minuta za demonstracijo hokejskega poligona 

o 1 minuta za natančno predstavitev opozoril za ravnanje s hokejskimi palicami 

o 8 minut za vadbo na poligonu 

o 0,5 minute za pospravljanje 
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o 0,5 minute za razlago pravil igre 

o 8 minut za igro »prijatelji in sovražniki« 

 

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA 

 

o Pred pričetkom izvajanja hokejskega poligona učence natančno opozorim na ustrezno 

ravnanje s hokejsko palico.  

o Na začetku bodo učenci najverjetneje imeli težave z usmerjanjem žoge med stožci, ker 

jim bo žoga bežala, zato stožce postavim narazen. Po določenem času zmanjšam 

razdaljo in dodam še nekaj stožcev. 

 

Skica poligona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Točke za strel 

na gol 

Gol 

Potka iz klobučkov 

Narisane limone 
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ZAKLJUČNI DEL URE (10 min) 

 

 Vsak učenec se prime za padalo. Izvajamo različne naloge ob padalu: rolanje naprej, 

rolanje nazaj, rolanje z limoncami, menjava mest določene barve, mahanje pod padalom 

… 
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PRILOGA 

 

SKLOP GIMNASTIČNIH VAJ (PADALO)
7
 

 

VAJA ZAČETNI 

POLOŽAJ 

OPIS VAJE ŠTEVILO 

PONOVITEV 

SKICA NAMEN 

VAJE 

1. Stoja 

razkoračno, 

bočno ob 

padalu, 

padalo 

držimo z levo 

roko, desna 

roka je v 

odročenju. 

Roki 

zamenjamo. 

Odklanjamo 

trup v obe 

smeri. 

8 x 

 

 

 

Raztezanje 

mišic 

ramenskega 

obroča. 

2. Stoja 

razkoračno, 

padalo 

držimo z 

obema 

rokama v 

predročenju. 

Glavo 

zasukamo 

levo, na 

sredino in 

desno, gor in 

dol. 

 

8 x 

 

 

 

 

 

Raztezanje 

vratnih mišic. 

 

3. Stoja 

razkoračno, 

padalo 

držimo z 

obema 

rokama v 

predročenju. 

Levo (desno) 

nogo 

potiskamo v 

zanoženje. 

8 x  

 

Raztezanje 

hrbtnih mišic 

in mišic nog. 

                                                
7
 Zaradi boljše nazornosti so gimnastične vaje prikazane brez čelade. Čelada je pri poučevanju nujen kos 

opreme (poleg kompleta ščitnikov). 
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4. Leža na 

trebuhu, roki 

v vzročenju, 

v rokah 

držimo 

padalo. 

Dvigovanje 

zgornjega 

dela trupa. 

 

2 x 8  

 

Krepitev 

hrbtnih mišic. 

 

 

5. Stoja 

razkoračno, v 

desni roki 

držimo 

padalo. 

Izvajamo 

počepe. V 

čepu 

dvignemo 

desno roko in 

z levo roko 

pod padalom 

pomahamo 

ostalim. 

2 x 8 

 

Krepitev mišic 

nog. 

6. Leža na 

hrbtu, v rokah 

držimo 

padalo. 

Dvigujemo 

trup. 

2 x 8 

 

Krepitev 

trebušnih 

mišic. 

7. Leža na 

levem 

(desnem) 

boku, ena 

roka v 

vzročenju, v 

drugi roki 

padalo, nogi 

pod padalom. 

Dvigujemo 

desno (levo) 

nogo. 

2 x 8 

 

Krepitev mišic 

nog in 

trebušnih 

mišic. 

8. Opora klečno 

spredaj, 

padalo 

nekoliko 

oddaljeno od 

rok. 

Z levo in 

desno roko 

se izmenično 

dotikamo 

padala. 

2 x 8 

 

Krepitev mišic 

rok. 
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9. Stoja 

razkoračno, v 

rokah padalo. 

Dvigujemo 

levo (desno) 

nogo in se s 

kolenom 

dotaknemo 

padala. 

2 x 8 

 

Krepitev mišic 

nog. 

10. Stoja 

razkoračno, 

roki v 

priročenju, 

padalo 

držimo v 

rokah. 

Stresemo 

roki in nogi. 

 

10 sekund 

 

Sprostilna vaja 

za roke in 

noge. 

 

 

ANALIZA URE 

Pri lovljenju sem načrtno določila nekoliko večjo igralno površino. Slabost te odločitve je 

bila, da je lovec, označen z metuljem, potreboval več časa, da je ulovil ostale. Na večjem 

igrišču so se učenci lažje poskrili. Prednost pa je varnostni vidik, saj je na večji igralni 

površini manjša možnost za trke. Menim, da je v tem primeru pomembnejši varnostni vidik, 

saj so poškodbe lahko nevarne in neprijetne. Na začetku sem rožiče postavila nekoliko 

preblizu igralne površine. Z odmikom stran so učenci manj motili drug drugega. 

Gimnastične vaje ob padalu so bile za učence navdušujoče. Edina slabost je bila velikost 

padala. Smiselno bi bilo izbrati padalo z večjim premerom, saj bi imeli učenci več prostora za 

izvajanje vaj. Ker pa imajo na šoli samo eno padalo, smo se morali temu prilagoditi. V 

primeru, da bi imeli na šoli dve padali, bi učence razporedila ob dve padali. V tem primeru bi 

bila demonstracija nekoliko ovirana. Kljub vsemu pa sem prepričana, da je učinek uporabe 

padala pri gimnastičnih vajah pomembnejši od omenjene pomanjkljivosti. 

Ker so se učenci pri športni vzgoji že srečali s hokejem, sem pravila ravnanja s hokejsko 

palico le na hitro ponovila. Pri demonstraciji sem večkrat poudarila, da ni nič narobe, če jim 

žogica zbeži. Ko sem učence kasneje opazovala pri izvajanju nalog na poligonu, so te besede 

drug drugemu večkrat ponovili. Na začetku so imeli nekoliko več težav z vodenjem žoge. 

Opazila sem, da jim je pri zadnjih obhodih šlo vedno bolje. Kot sem načrtovala, sem po 

polovici predvidenega časa, namenjenega poligonu, povečala število stožcev in zmanjšala 
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razdaljo med njimi. Učence sem opozorila na novost in jih spodbudila, da zmanjšajo hitrost in 

s hokejsko palico vodijo žogico nekoliko počasneje. 

V igro »prijatelji in sovražniki« sem se vključila tudi sama z namenom, da bi preprečila 

probleme, ki bi nastajali v fazi »prijateljev«. Ker so videli mene, v katero smer sem se obrnila, 

so se hitreje orientirali, v katero smer bo potekalo gibanje. Ker nam je prejšnjo uro pri 

zaključni igri zmanjkalo časa za ponovitev vzvratnega gibanja, gibanja v limoncah, smo to 

nadoknadili pri tej igri. Postopoma sem uvajala zahtevnejše načine gibanja. Opazila sem, da 

težave učencev, ki so bile prisotne pri predhodnih dejavnostih ob zahtevnejših načinih 

gibanja, pri tem skupinskem rolanju niso prišle do izraza. Verjamem, da je to pozitivno 

vplivalo na njihovo samozavest, motivacijo in proces učenja. 

V zadnjo dejavnost sem vpeljala ideomotorično povezavo z uvodno dejavnostjo. Ponovno 

sem vključila padalo, ki je bilo učencem zelo všeč. Ob padalu smo izvajali različne načine 

gibanja.  

To učno uro sem namenila spoznavanju nekaterih hokejskih osnov in utrjevanju zahtevnejših 

oblik gibanja na rolerjih. Izkazalo se je, da je bilo skupinsko utrjevanje dobra izbira, saj so 

učenci s težavami pri tem gibanju probleme odpravili oziroma vsaj omilili. 

 

NEKAJ UTRINKOV UČNE URE 

 

Slika 6. 20: Učenci med izvajanjem odklonov ob padalu 

 

 
(Trbižan, 2012) 
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Slika 6. 21: Izvajanje gimnastičnih vaj s padalom 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

Slika 6. 22: Igra »prijatelji in sovražniki« 

 

 

(Trbižan, 2012) 
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6. 8 Osma učna priprava 

 

Šola: OŠ Miroslava 

Vilharja  

 Čas: 9.55 – 10.40 

Razred: 3 Zaporedna ura: 8 

Število 

učencev: 

22 Datum: 18. 9. 2011 

Spol učencev: 12 fantov, 10 deklet Prostor:  Hokejsko igrišče 

ob Šolskem centru 

Postojna 

 

 

GLAVNI CILJI URE: 

Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

o Učenci poznajo osnovna pravila hokeja. 

o Učenci poznajo nevarnosti vključevanja rolarjev v promet in se na prometnih površinah 

obnašajo v skladu z njimi.  

o Učenci znajo pravilno prečkati cesto na rolerjih. 

o Učenci znajo pravilno prehitevati pešce na pločniku. 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

o Ravnotežje 

o Koordinacija 

o Moč 

Čustveno-socialna raven: 

o Učenci premagajo strah pred rolanjem po mestu. 

o Učenci si pridobivajo samozavest ob uspešnem premagovanju ovir v cestnem prometu. 

Zdravstveno-higienski: 

o Učenci imajo vso zaščitno opremo pravilno nameščeno. 

o Učenci imajo oblečene odsevne jopiče. 

 

TIP URE: 

Po vsebini: 

Dodatne vsebine športne vzgoje – rolanje 

Po etapi učnega procesa: 

Posredovanje novih vsebin  
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METODIČNA ENOTA: vključevanje v cestni promet, natančnejše spoznavanje hokeja.  

UČNE METODE: 

o Demonstracija (neposredna) 

o (Razlaga) 

UČNE OBLIKE: 

o Frontalno delo 

 

 

VARNOST: 

Pred pričetkom ure preverim, ali imajo vsi učenci primerno opremo. Preverim pravilno 

namestitev zaščitne opreme. 

 

Pregledam podlago na igrišču in odstranim morebitne večje predmete, ki bi ovirali 

vzgojno-izobraževalni proces. 

 

Skupini učencev, ki se odpravlja po mestu, dam odsevne brezrokavnike, da bi bili v 

prometu bolje opazni. 

UČNI PRIPOMOČKI: hokejske palice, odsevni brezrokavniki. 

LITERATURA: 

o Millar, C. (1995). In-line skating basic. New York: Sterling Publishing. 

o Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Pintarič, T. (2008). Šola rolanja: varno in zabavno. Gornja Radgona: Samozaložba. 

o Pori, M., Stanovnik, M., & Majerič, M. (2012). ABC rolanja. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Rüdiger, M. (2005). Rolanje: sproščeni in vitki: zabava na osmih koleščkih: z nasveti 

za začetnike. Ljubljana: Delo revije in Pisanica. 

o Umek, M. (2005). Rolanje (videoposnetek). Celje: Društvo učiteljev in profesorjev ŠV 

Celje, OŠ Griže in Mercator Intersport. 
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PRIPRAVLJALNI DEL URE (15 min) 

 

SPLOŠNO OGREVANJE 

Lovec, ki bo označen z žogo, bo lovil ostale bežeče učence. Bežečega bo ulovil tako, da se 

bo z žogo dotaknil njegovih rok. Bežeči, ki bo ulovljen, bo prevzel vlogo lovca. 

 

Postopoma bom povečevala število lovcev. 

SPECIALNO OGREVANJE 

Sklop gimnastičnih vaj je v prilogi. 

 

GLAVNI DEL URE (25 min) 

 

SNOVNA PRIPRAVA 

 

o Zakon o pravilih cestnega prometa uvršča rolerje med »posebna prevozna sredstva«. V 

97. členu Zakona o pravilih cestnega prometa so predstavljeni pogoji za uporabo 

posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu. V prvem odstavku je zapisano, da se 

posebna prevozna sredstva smejo uporabljati v cestnem prometu le na pločnikih, poteh 

za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega 

prometa, odvisno od njihove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne 

smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo 

prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s 

katero se lahko gibljejo pešci. Drugi odstavek 97. člena pravi, da posebnih prevoznih 

sredstev ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil. 

V četrtem odstavku piše, da se za promet posebnih prevoznih sredstev uporabljajo 

predpisi za pešce oziroma kolesarje (Zakon o cestah, pridobljeno 24. 2. 2012 s 

svetovnega spleta: http://www.uradni-list.si/1/content?id=101702). 

METODIČNA PRIPRAVA 

 

o FRONTALNO DELO 

Prva skupina učencev bo spoznavala zakonitosti vključevanja v promet. Na krajšem 

rolarskem izletu po okolici igrišča se bo srečala z rolanjem po pločnikih, zakonitostmi 

prehitevanja mimoidočih pešcev, pravilnim prečkanjem ceste, sestopom s pločnika … 
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o FRONTALNO DELO 

 Hokej na rolerjih 

Oblikujem dve skupini z enakim številom učencev. Eno skupino označim z 

markirnimi majicami. Skupini med seboj tekmujeta, katera skupina bo dosegla več 

golov. 

 Med dvema ognjema 

V ohranjeni razdelitvi se učenci igrajo igro »med dvema ognjema«. Vsaka skupina 

izbere svojega prostovoljca. Skupini med seboj tekmujeta, katera skupina bo prej 

izbila vse sotekmovalce v igralnem polju. Pred igro natančno določim meje igrišča 

in opozorim na neveljavnost talne žoge. Poudarim, da naj med igro ne ogrožajo 

sebe ali drugih. 

KOLIČINSKA PRIPRAVA 

 

o 2 minuti za razlago pravil pri igri hokej 

o 8 minut za igro hokej 

o 1 minuta za obnovitev pravil pri igri »med dvema ognjema« 

o 14 minut za igro »med dvema ognjema« 

 

o 20 minut za rolanje po mestu 
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ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA 

o Skici prostorov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Učence bom v glavnem delu razdelila na dve skupini. Učencem, ki bodo spoznavali 

zakonitosti vključevanja v promet, bom dala odsevne jopiče. 

o Osma in deveta ura se bosta med seboj dopolnjevali. Učenci, ki bodo v sklopu osme 

ure spoznavali rolanje v prometu, se bodo v deveti uri vključili v ostali dve dejavnosti. 

Učenci, ki bodo osmo uro ostali na igrišču, bodo v deveti uri spoznavali zakonitosti 

rolanja v prometu. Ta organizacija dela je primernejša z varnostnega vidika, saj je nad 

manjšo skupino omogočen večji nadzor, kar je pri vključevanju v promet izrednega 

pomena.  

o Vodenje dejavnosti na igrišču bo prevzela ga. Palinkaš. 
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ZAKLJUČNI DEL URE (5 min) 

 

Učence razdelim na štiri skupine. Prva skupina učencev se postavi na rdečo črto, druga na 

zeleno, tretja na oranžno in četrta na modro. Učenci na posamezni črti se primejo za 

ramena. Učenca na stiku rdeče in zelene skupine se primeta za roki, enako učenca na stiku 

modre in oranžne. Učenci se rolajo, kot kažejo puščice. Oblikuje se formacija. Postopoma 

spreminjam način gibanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob koncu učne ure vsem prisotnim razdelim nalepke. 
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PRILOGE 

 

SKLOP GIMNASTIČNIH VAJ (OBROČ)
8
 

 

VAJA ZAČETNI 

POLOŽAJ 

OPIS VAJE ŠTEVILO 

PONOVITEV 
SKICA 

NAMEN 

VAJE 

1. Razkoračna 

stoja, roki v 

vzročenju, v 

rokah držimo 

obroč. 

 

Dvigamo in 

spuščamo rameni 

v vzročenju. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

ramenskega 

obroča. 

2. Razkoračna 

stoja, roki v 

vzročenju, v 

rokah obroč. 

Izvajamo odklone 

v obe strani. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

hrbtnih 

mišic. 

3. Razkoračna 

stoja, v rokah 

obroč. 

Iz predklona se 

postavimo v 

zaklon in vzklon. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

hrbtnih 

mišic. 

4. Razkoračna 

stoja, obroč 

okoli pasu. 

Izvajamo počepe, 

v fazi čepa je 

obroč pri tleh, v 

fazi vzravnanosti 

pa čim više v 

zraku. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog. 

                                                
8
 Zaradi boljše nazornosti so gimnastične vaje prikazane brez čelade. Čelada je pri poučevanju nujen kos 

opreme (poleg kompleta ščitnikov). 
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5. Leža na hrbtu, 

roki v 

vzročenju, v 

rokah obroč. 

Dvigovanje 

obroča v mali 

zaklon iz leže na 

hrbtu. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

hrbtnih 

mišic. 

6. Opora ležno 

spredaj, roki v 

obroču. 

S celim telesom 

se obračamo okoli 

obroča. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic rok. 

7. Razkoračna 

stoja, obroč 

ob desnem 

rolerju. 

Skoki v obroč in 

ven. 

2 x 8 

 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog. 

8. Razkoračna 

stoja, roki v 

odročenju. 

Z levo (desno) 

roko vrtimo 

obroč. 

2 x 8  

 

Vaja za 

krepitev 

mišic rok. 

9. Leža na hrbtu, 

roki v 

vzročenju, v 

rokah obroč. 

Iz leže se 

dvignemo v sed. 

Preko pokrčenih 

nog povlečemo 

noge v obroč. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

trebušnih 

mišic. 
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10. Razkoračna 

stoja. 

Stresemo roki in 

nogi. 

2 x 8 

 

Vaja za 

sprostitev 

mišic nog 

in rok. 

 

ANALIZA URE 

 

Glej analizo devete ure v poglavju 6. 9. 
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6. 9 Deveta učna priprava 

 

Šola: OŠ Miroslava Vilharja   Čas: 10.50 − 11.35 

Razred: 3 Zaporedna ura: 9 

Število 

učencev: 

22 Datum: 18. 9. 2011 

Spol 

učencev: 

12 fantov, 10 deklet Prostor:  Hokejsko igrišče 

ob Šolskem 

centru Postojna 

 

 

GLAVNI CILJI URE: 

Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

o Učenci poznajo osnovna pravila hokeja. 

o Učenci poznajo nevarnosti vključevanja rolarjev v promet in se na prometnih površinah 

obnašajo v skladu z njimi.  

o Učenci znajo pravilno prečkati cesto na rolerjih. 

o Učenci znajo pravilno prehitevati pešca na pločniku. 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

o Ravnotežje 

o Koordinacija 

o Moč 

Čustveno-socialna raven: 

o Učenci premagujejo strah pred rolanjem po mestu. 

o Učenci si pridobivajo samozavest ob uspešnem premagovanju ovir v cestnem prometu. 

Zdravstveno-higienski: 

o Učenci imajo vso zaščitno opremo pravilno nameščeno. 

 

TIP URE: 

Po vsebini: 

Dodatne vsebine športne vzgoje – rolanje 

Po etapi učnega procesa: 

Posredovanje novih vsebin in urjenje 

 

 

METODIČNA ENOTA: vključevanje v cestni promet, natančnejše spoznavanje hokeja.  
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UČNE METODE: 

o Demonstracija (neposredna) 

o Razlaga 

o Pogovor 

UČNE OBLIKE: 

o Frontalno delo 

 

 

VARNOST: 

Pred pričetkom ure preverim, ali imajo vsi učenci primerno opremo. Preverim pravilno 

namestitev zaščitne opreme. 

 

Pregledam podlago na igrišču in odstranim morebitne večje predmete, ki bi ovirali 

vzgojno-izobraževalni proces. 

 

Skupini učencev, ki se odpravlja po mestu, dam odsevne brezrokavnike, da bi bili v 

prometu bolj opazni. 

UČNI PRIPOMOČKI: hokejske palice, odsevni brezrokavniki, ropotulja. 

LITERATURA: 

o Millar, C. (1995). In-line skating basic. New York: Sterling Publishing. 

o Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Pintarič, T. (2008). Šola rolanja: varno in zabavno. Gornja Radgona: Samozaložba. 

o Pori, M., Stanovnik, M., & Majerič, M. (2012). ABC rolanja. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Rüdiger, M. (2005). Rolanje: sproščeni in vitki: zabava na osmih koleščkih: z nasveti 

za začetnike. Ljubljana: Delo revije in Pisanica. 

o Umek, M. (2005). Rolanje (videoposnetek). Celje: Društvo učiteljev in profesorjev ŠV 

Celje, OŠ Griže in Mercator Intersport. 

o Zakon o cestah, pridobljeno 24. 2. 2012 s svetovnega spleta: http://www.uradni-

list.si/1/content?id=101702). 
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PRIPRAVLJALNI DEL URE (15 min) 

 

SPLOŠNO OGREVANJE 

Učenci na začetku prosto rolajo. Glede na naslednje ukaze izvajajo različne načine rolanja: 

 Če slišijo ropotuljo enkrat, rolajo v osnovnem rolarskem koraku. 

 Če slišijo ropotuljo dvakrat, rolajo v limoncah. 

 Če slišijo ropotuljo trikrat, rolajo vzvratno. 

 Če slišijo ropotuljo štirikrat, se ustavijo. 

SPECIALNO OGREVANJE 

V prilogi je sklop gimnastičnih vaj. 

 

GLAVNI DEL URE (20 min) 

 

SNOVNA PRIPRAVA 

 

o Zakon o pravilih cestnega prometa uvršča rolerje med »posebna prevozna sredstva«. 

V 97. členu Zakona o pravilih cestnega prometa so predstavljeni pogoji za uporabo 

posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu. V prvem odstavku je zapisano, da se 

posebna prevozna sredstva smejo uporabljati v cestnem prometu le na pločnikih, 

poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega 

prometa, odvisno od njihove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne 

smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo 

prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s 

katero se lahko gibljejo pešci. Drugi odstavek 97. člena pravi, da posebnih prevoznih 

sredstev ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, namenjene prometu motornih 

vozil. V četrtem odstavku piše, da se za promet posebnih prevoznih sredstev 

uporabljajo predpisi za pešce oziroma kolesarje (Zakon o cestah, pridobljeno 24. 2. 

2012 s svetovnega spleta: http://www.uradni-list.si/1/content?id=101702). 
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METODIČNA PRIPRAVA 

 

o FRONTALNO DELO 

Prva skupina učencev bo spoznavala zakonitosti vključevanja v promet. Na krajšem 

rolarskem izletu po okolici igrišča se bo srečala z rolanjem po pločnikih, zakonitostmi 

prehitevanja mimoidočih pešcev, pravilnim prečkanjem ceste, sestopom s pločnika … 

o FRONTALNO DELO 

 Hokej na rolerjih 

Oblikujem dve skupini z enakim številom učencev. Eno skupino označim z 

markirnimi majicami. Skupini med seboj tekmujeta, katera skupina bo dosegla več 

golov. 

 »Med dvema ognjema« 

V ohranjeni razdelitvi se učenci igrajo igro »med dvema ognjema«. Vsaka skupina 

izbere svojega prostovoljca. Skupini med seboj tekmujeta, katera skupina bo prej 

izbila vse sotekmovalce v igralnem polju. Pred igro natančno določim meje igrišča in 

opozorim na neveljavnost talne žoge. Poudarim, da naj med igro ne ogrožajo sebe ali 

drugih. 

KOLIČINSKA PRIPRAVA 

 

o 2 minuti za razlago pravil pri igri hokej 

o 8 minut za igro hokej 

o 1 minuta za obnovitev pravil pri igri »med dvema ognjema« 

o 14 minut za igro »med dvema ognjema« 

 

o 20 minut za rolanje po mestu 
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ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA 

o Skici prostorov: 

 

  

 

  

 

 

o Učence bom v glavnem delu razdelila tako, kot sem jih osmo uro. Učencem, ki bodo 

spoznavali zakonitosti vključevanja v promet, bom dala odsevne jopiče. 

o Vodenje dejavnosti na igrišču bo prevzela ga. Palinkaš. 

 

ZAKLJUČNI DEL URE (10 min) 

 

Učence povabim, da se usedejo v krog. V pogovoru jim postavim naslednja vprašanja: 

 Ali vam je bil rolarski izlet všeč? 

 Ali vas je bilo kaj strah? 

 Česa vas je bilo najbolj strah? 

 Na kaj moramo biti pozorni pri rolanju po pločnikih? 

 Na kaj pa pri rolanju po cesti? 
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PRILOGE 

 

SKLOP GIMNASTIČNIH VAJ
9
 
10

 

 

VAJA ZAČETNI 

POLOŽAJ 

OPIS VAJE ŠTEVILO 

PONOVITEV 

SKICA NAMEN 

VAJE 

1. Razkoračna stoja. Z glavo po 

zraku 

zapisujemo 

števke. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

vratnih 

mišic. 

2. Razkoračna stoja, 

leva (desna) roka je 

v odročenju, desna 

(leva) v boku. Dlan 

odročene roke je 

obrnjena navzgor. 

Izvajamo 

zasuke v levo 

(desno) in pri 

vsakem 

zasuku z roko 

zapišemo eno 

števko. 

8 x 

 

Vaja za 

raztezanje 

ramenskega 

obroča. 

3. Sed raznožno. V predklonu 

zapišemo 

števke na čim 

daljši razdalji. 

2 x 8 

 

Vaja za 

raztezanje 

kolčnega 

sklepa. 

4. Leža na boku. Z desno (levo) 

nogo po zraku 

zapiše števke 

od 1 do 8. 

2 x 8 

 

Vaja je za 

krepitev 

mišic nog. 

5. Leža na hrbtu, z 

rokama podpiramo 

boka. Levo (desno) 

nogo pokrčimo, 

desno (levo) 

iztegnemo. 

S pokrčeno 

nogo po zraku 

zapisujemo 

števke. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

trebušnih 

mišic in 

mišic nog. 

                                                
9
 Zaradi boljše nazornosti so gimnastične vaje prikazane brez čelade. Čelada je pri poučevanju nujen kos 

opreme (poleg kompleta ščitnikov). 
10 Pred pričetkom ure na tla zapišem števila. Učenci se postavijo na katerokoli število. 
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6. Opora ležno 

spredaj. 

Z levo (desno) 

roko po tleh 

zapisujemo 

namišljene 

števke. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic rok. 

7. Razkoračna stoja, 

roki v predročenju. 

Izvajamo 

počepe. 

Medtem ko 

znižujemo 

težišče, po 

zraku z 

rokama 

zapisujemo 

števke. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog. 

8. Opora ležno zadaj. Roki 

izmenično 

predročimo in 

z njima po 

zraku 

zapisujemo 

števke. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic rok. 

9. Sonožna stoja. Učenci 

preskakujejo 

črte svojega 

števila. 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog. 

10. Stoja razkoračno, 

roki v priročenju. 

Stresamo z 

rokama in 

nogama. 

10 sekund 

 

Sprostilna 

vaja za celo 

telo. 
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ANALIZA URE 

 

Ker je bilo naslednji dan napovedano slabo vreme in ker je bila to najenostavnejša rešitev, 

smo se pred začetkom ure odločili, da izpeljemo dve uri. Zaradi nastale situacije sem morala 

vsebino obeh ur nekoliko prilagoditi in spremeniti.  

V splošnem ogrevanju smo izvajali igro, načrtovano v osmi uri. Lovca sem označila z 

napihljivo žogo. Ker je bila žoga mehka, dotiki niso bili boleči.  

Izvajala sem gimnastične vaje, ki so bile načrtovane za izvajanje v deveti uri. Večkrat 

opazimo, da so gimnastične vaje učencem manj zanimive in včasih celo dolgočasne. Menim, 

da je popestritev z vpeljavo števk dobrodošla. Števila sem zapisala na primerni razdalji. 

Pozorna sem bila, da sem števila zapisala tako, da sonce ni slepilo otrok. 

V okolici igrišča, kjer smo izvajali rolanje, so obnavljali cesto in pločnike. Ravno tisti dan so 

začeli obnavljati pločnik v neposredni bližini igrišča. Ker bi bilo prečkanje gradbišča za 

učence nevarno, smo se odločili, da vključevanje v promet iz programa izpustimo. 

Glavni del učne ure smo začeli z razdelitvijo učencev na dve skupini. Ena skupina je igrala 

hokej, druga pa »med dvema ognjema«. Ker so učenci obe igri že poznali, smo pred 

razdelitvijo učencev na skupini pravila le na hitro obnovili. Igra »med dvema ognjema« je 

potekala brez problemov. Nekoliko težav se je pojavilo pri prestopih. Pogosto se je dogajalo, 

da se učenci niso uspeli pravočasno ustaviti in so z rolerji prečkali meje igrišča. Dobro se mi 

zdi, da so učenci spoznali, da se vsakdanje igre lahko igrajo tudi na rolerjih.  

Pri hokeju se je opazilo, da so učenci že imeli predhodne izkušnje. Nekaj težav jim je 

povzročala bežeča žoga. Po določenem času so se učenci zamenjali.  

V nadaljevanju ure smo nato izvedli igro, ki je bila načrtovana za splošno ogrevanje devete 

ure. Ker so se v okolici izvajala gradbene dela, bi se ropotulja slabo slišala. Ropotuljo sem 

zato zamenjala za ploske rok, ki imajo poleg slušnega tudi vidni učinek.  

Sledila je dejavnost, ki sem jo načrtovala v zaključku osme ure. Za postavitev smo porabili 

zelo malo časa, saj so učenci hitro dojeli, kako bo potekalo delo. Opazilo se je, da že imajo 

predhodno izkušnjo s podobno nalogo. Imela sem pomisleke in dvome v obstoj formacije. Le-

ta se je ohranila do trenutka, ko sem sama prekinila dejavnost.  

Zaradi razmer si učenci niso uspeli pridobiti lastnih izkušenj vključevanja v promet. Zavedam 

se, da je to velik primanjkljaj. Prav zato sem zaključek namenila poglobljenemu pogovoru o 

rolanju v mestu. Pogovorili smo se, kje lahko rolajo in kakšno hitrost lahko dosežejo. Z 

učenci smo se pogovarjali tudi o pomenu nošenja zaščitne opreme. Opozorila sem jih na 

sestopanje s pločnika. Spomnila sem jih na pravilno sestopanje in vzpenjanje po stopnicah. 
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Upam, da jim je pogovor koristil in da se bodo spomnili na vsa opozorila, ko bodo rolali po 

mestu. 

Učni uri nista potekali po pripravi. Vem, da se v šolskih razmerah stvari odvijajo zelo hitro in 

da se učiteljem podobne situacije zagotovo dogajajo. Menim, da sta bili današnji uri dobra 

izkušnja. Pomembno je, da učitelj stori vse, kar je v njegovi moči, da do takih situacij ne bi 

prišlo. V nekaterih stvareh smo pač nemočni. Res je, da so bili učenci prikrajšani za izkušnjo 

vključevanja v promet. Z go. Palinkaš sva razmišljali, da bi v naslednjem šolskem letu 

pripravili nadaljevalni tečaj. Učenci bodo imeli v sklopu tega tečaja možnost nadoknaditi 

zamujeno. 

 

UTRINKI UČNE URE 

 

Slika 6. 23: Učenci med uvodnim ogrevanjem 
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6. 10 Deseta učna priprava 

 

Šola: OŠ Miroslava Vilharja   Čas: 10. 50 − 11.35 

Razred: 3 Zaporedna ura: 10 

Število 

učencev: 

22 Datum: 18. 9. 2011 

Spol učencev: 12 fantov, 10 deklet Prostor:  Hokejsko igrišče 

ob Šolskem centru 

Postojna 

 

GLAVNI CILJI URE: 

Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

o Učenec utrjuje osnovni rolarski korak in ustavljanje. 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

o Ravnotežje 

o Koordinacija 

o Hitrost 

Čustveno-socialna raven: 

o Učenci razvijejo občutek zadovoljstva ob uspešno opravljenemu tečaju. 

o Učenci se navajajo na sodelovanje z ostalimi sošolkami in sošolci v želji, da bi uspešno 

opravili nalogo. 

Zdravstveno-higienski:  

o Učenci imajo vso zaščitno opremo pravilno nameščeno. 

 

TIP URE: 

Po vsebini: 

Dodatne vsebine športne vzgoje – rolanje 

Po etapi učnega procesa: 

Utrjevanje 

 

METODIČNA ENOTA: osnovni rolarski korak, ustavljanje. 

  



 
»Univerza v Ljubljani   Pedagoška fakulteta« »Lara Trbižan; diplomsko delo« 

 

- 163 - 

UČNE METODE: 

o Demonstracija (neposredna) 

o Razlaga 

o Pogovor 

UČNE OBLIKE: 

o Frontalno delo 

 

 

VARNOST: 

Pred pričetkom ure preverim, ali imajo vsi učenci primerno opremo. Preverim pravilno 

namestitev zaščitne opreme. 

 

Pregledam podlago na igrišču in odstranim morebitne večje predmete, ki bi ovirali 

vzgojno-izobraževalni proces. 

UČNI PRIPOMOČKI: barvne rutke, diplome, vrečka z dodatnimi nalogami. 

LITERATURA: 

o Millar, C. (1995). In-line skating basic. New York: Sterling Publishing. 

o Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Pintarič, T. (2008). Šola rolanja: varno in zabavno. Gornja Radgona: Samozaložba. 

o Pori, M., Stanovnik, M., & Majerič, M. (2012). ABC rolanja. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

o Rüdiger, M. (2005). Rolanje: sproščeni in vitki: zabava na osmih koleščkih: z nasveti 

za začetnike. Ljubljana: Delo revije in Pisanica. 

o Umek, M. (2005). Rolanje (videoposnetek). Celje: Društvo učiteljev in profesorjev ŠV 

Celje, OŠ Griže in Mercator Intersport. 
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PRIPRAVLJALNI DEL URE (15 min) 

 

SPLOŠNO OGREVANJE 

Lovec, ki bo označen z rutko, bo lovil ostale. Tistemu, ki ga ulovi, preda rutko. Po 

določenem času dodam še enega lovca, označenega z rutko. 

SPECIALNO OGREVANJE 

Sklop gimnastičnih vaj je v prilogi. 

 

GLAVNI DEL URE (20 min) 

 

SNOVNA PRIPRAVA 

 

o OSNOVNI DRSALNI KORAK 

Iz pravokotno postavljenega rolerja glede na zadnjega se vadeči iz polčepa odrine z 

notranjega roba koles zadnjega rolerja na zunanji rob koles sprednjega rolerja. Ob tem 

prenese težo iz zadnje na sprednjo nogo in se zapelje po njej. Zadnjo nogo po odrivu 

stegne in dvigne. Sledi prenos nekoliko skrčene dvignjene zadnje noge proti sprednji. 

Ko zadnja noga pride v linijo sprednje, vadeči postavi roler pravokotno na drugega, 

prevesi zadnjo nogo iz zunanjega na notranji lok in opravi odriv še z drugo nogo (Pori 

idr., 2012). 

o ZAUSTAVLJANJE S PETNO ZAVORO 

Iz pospeševanja učenec preide v vožnjo s škarjasto postavitvijo (Pintarič, 2008). Nogo 

z zavoro potisne naprej (Rüdiger, 2003). Težo telesa ima na zadnji nogi (Umek, 2005). 

Počasi dvigne prste sprednje noge, dokler se zavora ne dotakne tal (Pori idr., 2012). 

Učenec ustvari dodatni pritisk na podlago, če zniža težišče z upogibom v kolenu zadnje 

noge (Pintarič, 2008). 

o LIMONCE 

Učenčev začetni položaj je stoja spetno. Prste stopal razmaknemo in s pritiskom na 

prste zdrsimo naprej (Umek, 2005). Z znižanjem težišča, pritiskom bokov navzdol in 

kolen naprej ter navznoter učenec izpelje lok po notranjem robu kolesc (Pori idr., 

2012). V drugem delu učenec vleče prste stopal noter in se v kolenih nekoliko dvigne. 

Gibanje sledi v ritmu prsti pete (Umek, 2005). 
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o LIMONCE NAZAJ 

Učenec izvaja limonce nazaj podobno kot limonce naprej, le da je težišče telesa zaradi 

lažjega gibanja precej na prstih. Gibanje prične z odmikom pet navzven, močnim 

spuščanjem v kolenih in drsenjem po notranjem delu rolerjev. V naslednji fazi vleče 

pete skupaj in se dviga (Umek, 2005). 

METODIČNA PRIPRAVA 

 

o Igra »vlak in lokomotiva« 

 

Učenci prosto rolajo po prostoru. Ob mojih izrečenih besedah »vlak ima tri vagone« se 

povežejo v skupine po štiri. Dogovoriti se morajo, kdo bo lokomotiva in kdo vagon. 

Tisti učenci, ki si niso uspeli pridobiti skupine, iz igre začasno izpadejo. V igro se 

lahko ponovno vključijo, ko uspešno opravijo kazensko nalogo. 

 

Kaznovani učenec bo iz vrečke, postavljene izven igrišča, izžrebal kazensko nalogo. 

Ko bo nalogo uspešno opravil, se bo vrnil v igro. 

 

Naloge bodo naslednje: 

 Naredi 10 limonc naprej. 

 Naredi 5 limonc naprej in 5 nazaj. 

 Med rolanjem naredi 10 počepov. 

 Med vožnjo na rolerjih vrži žogo petkrat v zrak in jo ujemi. Štejejo le uspešno 

ulovljeni meti. 

 Naredi 10 limonc nazaj. 

 Med rolanjem naredi 10 skokov. 

 Čim dlje se vozi po levi nogi. 

 Čim dlje se vozi po desni nogi. 

 Med vožnjo izmenično dviguj enkrat levo, enkrat desno nogo. 

 

V prvih nekaj igrah pazim na to, da izrekam števila, ki se skladajo s številom otrok in 

sem pozorna na to, da nihče ne izpade. Postopoma pa izrekam števila, ki bodo privedla 

do izpadanja. 
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o Ker je to zadnja ura, bom v pripravo vključila še igri, ki bosta učencem najbolj všeč. 

 

KOLIČINSKA PRIPRAVA 

 

o 1 minuta za razlago prve igre 

o 6 minut za izvajanje prve igre 

o 0,5 minute za obnovitev pravil igre po izboru učencev 

o 6 minut za izvajanje igre po izboru učencev 

o 0,5 minute za obnovitev pravil igre po izboru učencev 

o 6 minut za izvajanje igre po izboru učencev 

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA 

o Skica prostora igre »vlak in lokomotiva« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Učence bom v predhodnih urah pozorno opazovala in natančno analizirala, katera 

igra jim je bila najbolj všeč. Glede na dogovor z učenci bom izbrala tri najbolj 

priljubljene. Učenci bodo izmed ponujenih treh iger izglasovali dve. 

 

  

 Vrečka s kazenskimi 

nalogami 

Del igrišča, 

namenjen izvajanju 

kazenskih nalog 

Prostor za 

igro 

Obroč z 

dodatnimi 

rekviziti 
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ZAKLJUČNI DEL URE (10 min) 

 

Učence zberem in jih umirim.  

 

Postavim jim naslednja vprašanja: 

 Ali vam je bilo rolanje všeč? 

 Kaj vam je bilo najbolj všeč? 

 Kaj vam pa ni bilo všeč? 

 

Vsakemu učencu v spomin na rolarski tečaj podelim diplomo s skupinsko fotografijo.  

 

Poslovim se od učencev in jim zaželim uspešno šolsko leto še naprej. 
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PRILOGE 

 

SKLOP GIMNASTIČNIH VAJ (KOLEBNICA)
11

 

 

VAJA ZAČETNI 

POLOŽAJ 

OPIS VAJE ŠTEVILO 

PONOVITEV 

SKICA NAMEN 

VAJE 

1. Stoja 

razkoračno, 

roki v 

priročenju, 

kolebnica 

čez ramenski 

obroč. 

Dvigovanje in 

spuščanje 

ramen v 

priročenju. 

8 x 

 

Raztezna 

vaja za 

ramenski 

obroč. 

2. Stoja 

razkoračno, 

predklon do 

pravega 

kota. 

Podajanje 

kolebnice v 

predklonu. 

Podajanje 

okoli kolen v 

obliki osmice. 

8 x 

 

Raztezna 

vaja za 

mišice 

nog. 

3. Sed 

raznožno. 

Kolebnico 

raztegnjeno 

postavimo 

pred telo. Z 

rokama se 

postopoma 

približujemo 

kolebnici in se 

je poskušamo 

dotakniti. 

8 x 

 

 

Vaja za 

gibljivost 

kolčnega 

sklepa. 

  

                                                
11

 Zaradi boljše nazornosti so gimnastične vaje prikazane brez čelade. Čelada je pri poučevanju nujen kos 

opreme (poleg kompleta ščitnikov). 
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4. Stoja 

snožno, roki 

v 

predročenju. 

Kolebnico 

postavimo v 

obliko 

pravokotnika

. 

Preskakujemo 

kolebnico po 

vseh stranicah. 

2 x 8 

 

 

Krepilna 

vaja za 

mišice 

nog. 

5. Opora 

sedno, 

kolebnica na 

desnem 

(levem) 

rolerju. 

Dvigamo 

nogo, ne da bi 

kolebnica 

padla z rolerja. 

2 x 8 

 

Krepilna 

vaja za 

mišice 

nog. 

6. Leža na 

hrbtu, nogi 

pokrčeni. 

Iz leže se 

dvignemo in 

kolebnico 

zataknemo za 

koleni. 

2 x 8 

 

Krepilna 

vaja za 

trebušne 

mišice. 

7. Opora 

klečno 

spredaj, 

kolebnica na 

hrbtu. 

Levo (desno) 

nogo iz opore 

klečno 

iztegnemo v 

zanoženje, ne 

da bi 

kolebnica 

padla s hrbta. 

2 x 8 

 

Krepilna 

vaja za 

mišice rok. 

8. Stoja 

snožno, 

nekoliko 

stran 

kolebnica. 

Kolebnico 

preskakujemo, 

kot to 

počnemo pri 

»gumitvistu« 

(v hitrem 

tempu). 

2 x 8 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic nog. 
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9. Opora ležno 

zadaj. 

Iz opore ležno 

zadaj se 

obrnemo 

preko 

kolebnice v 

oporo ležno 

spredaj ter iz 

tega položaja 

v oporo ležno 

zadaj in tako 

naprej. 

2 x 8 

 

 

Vaja za 

krepitev 

mišic rok. 

10. Stoja 

razkoračno, 

roki v 

priročenju. 

Stresamo z 

rokama in 

nogama. 

10 sekund 

 

Sprostilna 

vaja za 

celo telo. 
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PRIMER VZORCA DIPLOME 

 

Osnovna šola Miroslava Vilharja 

 

 

IME PRIIMEK 

DIPLOMA 

za uspešno opravljen tečaj rolanja. 

 

 

september 2011, Postojna 
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ANALIZA URE 

 

Učno uro smo pričeli z nekoliko zamude. Uvodno lovljenje je bilo učencem hitro razumljivo. 

Med gimnastičnimi vajami so učenci prvič tarnali, da so utrujeni. Po kasnejšem razmisleku 

sem ugotovila, da sem izbrala kompleks gimnastičnih vaj, ki je bil za učence prenaporen. 

Menim tudi, da je bil ta sklop manj zanimiv in da kolebnica ni bil rekvizit, ki bi jih 

navduševal. 

Igra »vlak in lokomotiva« se je učencem zdela zanimiva. Igra ni bila zanimiva le s športnega 

vidika, temveč tudi s socialnega. Opazila sem, da se v formacijo niso uspeli postaviti vedno 

eni in isti učenci, ampak so se izmenjevali. Opazila sem tudi, da se učenci, ki so opravljali 

kazensko nalogo, niso ponavljali. Pri vsaki igri so imeli kazensko nalogo drugi učenci. 

Ugotovila sem, da so se učenci hitro organizirali in niso imeli teženj, da bi se v vlak postavili 

le z najboljšimi prijatelji. Sem pa opazila dva para, ki sta večino časa rolala skupaj.  

V osrednjem delu sem načrtovala še dve igri po izboru učencev. Uspelo nam je izvesti le eno, 

saj nam je zaradi zamude zmanjkalo časa. Učenci so izbrali igro »pajek«. Čisto vsi učenci so 

uživali v igri.  

V zaključnem pogovoru sem ugotovila, da je vsem učencem rolanje všeč. Učenci so mi 

obljubili, da bodo prihajajoče sončne jesenske popoldneve izkoristili za utrjevanje rolanja. 

Učenci so se razveselili diplom in sladkih pozornosti. V zahvalo sem tudi učiteljicama 

poklonila diplomi in majhno pozornost. 

Učenci so se mi zahvalili za trud s posebnim posvetilom in verižico, ki so jo izdelali sami. 
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UTRINKI UČNE URE 

 

Slika 6. 24: Lovljenje z rutko 

 

 
(Trbižan, 2012) 
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Slika 6. 25: Zapuščanje hokejskega igrišča 

 

 

(Trbižan, 2012) 

 

Slika 6. 26: Skupinska slika ob koncu tečaja 

 

 

(Trbižan, 2010) 
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6. 11 Kratka analiza oziroma povzetek 

 

Ugotovila sem, da so učenci navdušeni nad rolanjem. Na splošno lahko rečem, da so bili 

učenci zelo vodljivi. Glede na to, da je bilo vseh učencev 22 in da sem večino učnih ur vodila 

sama, menim, da je delo potekalo zelo dobro.  

Večina učencev je usvajala elemente zelo hitro. Opazila se je velika razlika med učenci, ki so 

že imeli predhodne rolarske izkušnje, in učenci, ki so se z rolanjem srečali prvič. Dejstvo je, 

da bi najboljši napredek pridobili z delitvijo učencev na homogene skupine, a žal to ni bilo 

mogoče. Največ težav je učencem povzročala vzvratna vožnja in vožnja v limoncah. Opaziti 

je bilo, da so bile nekatere vaje za posameznike prezahtevne, za druge pa prelahke. 

Razmišljala sem, da bi v posameznih osrednjih delih ure delo diferencirala. Za ta korak se 

nisem odločila zaradi velikega števila otrok in varnostnega vidika. 

Pri izvajanju gimnastičnih vaj sem opazila, da so se učenci navduševali nad rekviziti. Vse 

sklope gimnastičnih vaj (razen zadnjega) so izvajali brez pritoževanja. Pri izvajanju 

gimnastičnih vaj pa je bilo opaziti nenatančnosti. Na površnosti so bili učenci opozorjeni.  
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7. 0 SKLEP 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da so bile učne priprave uspešno izvedene. Pri izvedbi ene ure 

nam je zagodlo vreme, a smo to uro izvedli v nekoliko spremenjeni obliki. Učne priprave za 

poučevanje rolanja so bile pripravljene na podlagi znanja, pridobljenega na izobraževanju za 

vaditelje rolanja, in izkušenj, pridobljenih pri vodenju različnih tečajev rolanja. Sklop priprav 

lahko služi kot priročnik za poučevanje rolarskih vsebin v prvem triletju.  

 

Rolanje je lahko tudi nevaren šport. Tega se mora vsak učitelj dobro zavedati. Ugotovila sem, 

kako pomembno je določanje pravil igre in spoštovanje le-teh. Učence je potrebno ob kršitvi 

opozoriti in v primerih, ko je to potrebno, tudi kaznovati. Zavedati se moramo, da mora biti 

varnost na prvem mestu. Vedeti moramo, da se je priprave potrebno držati, nikakor pa ne 

smemo ogrožati življenja učencev zgolj zato, da bi realizirali učno pripravo. Dejavnosti 

moramo prilagoditi razpoloženju in številu otrok ter razmeram, ki so nam v tistem trenutku 

dane. Na splošno lahko rečem, da večjih poškodb ni bilo. Bili so lažji padci, ki pa se niso 

končali s poškodbo. 

 

Organizacija rolanja kot dodatne športne vsebine zahteva nekoliko več usklajevanja, 

potrpljenja in prilagajanja. V našem primeru je bila največja ovira oddaljenost primernih 

rolarskih površin. Za pot do hokejskega igrišča smo potrebovali kar nekaj časa. Da bi za hojo 

porabili manj časa, smo učencem vso opremo vozili na igrišče. Oprema je težka in nerodna, 

zato so bili učenci brez nje hitrejši. Vse rekvizite smo morali dnevno predhodno voziti na 

igrišče in jih po končani vadbi ponovno odpeljati v telovadnico. 

 

Izpostaviti velja, da se na razredni stopnji, kjer vse predmete poučuje le en sam učitelj, tečaj 

lažje izpelje, saj lahko učitelj prilagaja potek pouka. Poudariti pa je potrebno, da je pri tem 

nujno sodelovanje učitelja, ki mora potek pouka prilagajati in (če je to potrebno) tudi 

spreminjati. V našem primeru učenci v času izvajanja dodatnih športnih vsebin, namenjenih 

rolanju, niso imeli drugih ur športne vzgoje. Priznati je potrebno, da so učenci včasih morali 

nekoliko pohiteti z malico, a menim, da jim to ni bilo težko. 
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Ker je rolanje eden izmed zelo popularnih športov, bi bilo potrebno organizirat i več tečajev. 

Veliko klubov, društev organizira tečaje rolanja, namenjene šolskim in predšolskim otrokom, 

a so le-ti plačljivi. Dejstvo je, da si nekatere družine tega ne morejo privoščiti. Prav zato 

imajo tu pomembno vlogo šole, ki bi lahko organizirale osnovne in nadaljevalne tečaje 

rolanja. Rolanje bi lahko vključevali kot dodatno dejavnost v času podaljšanega bivanja, 

popestritev šol v naravi … Več pozornosti bi morali nameniti izobraževanju učiteljev na 

področju rolanja. Vsaka osnovna šola bi morala imeti ustrezno izobražen kader, ki bi bil 

sposoben izvesti tečaj rolanja. Omeniti je potrebno, da nekatere šole nimajo ustreznih površin 

za učenje rolanja. Prepričana pa sem, da so v okolici šole primerne površine, ki bi jih z 

ustreznimi dogovori lahko koristili v času izvajanja tečaja rolanja. 
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