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si raje izbirajo večdnevne športne dejavnosti, je 60,0 %, delež dijakinj pa je 78,3 %.
Predlagali smo tudi dodatne športne dejavnosti, ki lahko še popestrijo ponudbo izbirnih
športov pri tretji uri športne vzgoje. Z magistrskim delom želimo spodbuditi tudi druge
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ABSTRACT
This master thesis describes the organisation and execution of the elective sports programme
for the third teaching hour of physical education (PE) at Biotechnical Educational Centre
Ljubljana, General Upper Secondary School and Veterinary Technical School. The aim of the
master thesis was to carry out the research on sports activities of pupils attending second and
third grade of secondary school, their reasons for undertaking different sports activities, and
gather their opinion on the third teaching hour of PE and its execution. In order to write the
master thesis we have developed an online questionnaire consisting of the combination of 22
closed-ended and half-open questions. Basic statistical indicators were calculated, and chisquared test and t-test for independent samples were used to represent the differences between
gender and more or less active pupils. Hypotheses were accepted or rejected at the 5 %
significance level. By conducting the interview with one of the PE teacher we have
additionally deepened our understanding of how the mandatory sports programme is
organised. The results have shown that the majority of pupils were satisfied with the offer of
sports activities available for the third teaching hour and its way of execution. As much as
73.9 % of female pupils and 61.8 % of male pupils choose sports activities that are payable
and above standard. For the third teaching hour of PE pupils prefer to choose sports activities
lasting several days to sports activities extending over the whole evaluation period. In total
60.0 % of male pupils choose sports activities lasting several days whereas the share of
female pupils comprises 78.3 %. Furthermore, we have proposed additional sports activities
that could improve the offer even more. With this master thesis we wish to encourage other
secondary schools to start organising PE in the same way as this is done at Biotechnical
Educational Centre Ljubljana, General Upper Secondary School and Veterinary Technical
School.
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1. UVOD
1.1. ŽIVLJENJSKI SLOG MLADOSTNIKOV
Življenjski slog je način življenja posameznika, določen s skupino vzorčnih vedenj, ki se
pojavljajo v nekem časovnem obdobju. Življenjski slog razumemo kot množico praks,
dejavnosti, kulturnih orientacij in želja, ki se izražajo v navadah oblačenja, hranjenja,
delovanja in priljubljenih okoljih za druženje (Starc in Kovač, 2007).
S pojmom življenjski slog označujemo prostovoljne življenjske sloge, odločitve glede
obnašanja in vzorce potrošnje, ki jih ljudje sami izberejo (Blaxter, 1990). Po mnenju nekaterih
smo sami odgovorni za življenjski slog, drugi pa poudarjajo, da je življenjski slog
posameznika odvisen od mnogih družbenih, kulturnih in ekonomskih dejavnikov, na katere
nimamo neposrednega vpliva (Starc in Kovač, 2007).
Po Elliottu (1993, v Škof, 2010) življenjski slog delimo na zdravju naklonjen in zdravju
škodljiv način življenja. Z zdravim načinom življenja so povezani prehrana, gibalna
dejavnost, spanje, obvladovanje stresa, kajenje, uživanje alkohola in prepovedanih drog, ustna
higiena, spolnost in skrb za varnost.
Življenjski slog predstavlja za mladostnike tako priložnosti kot nevarnosti, zlasti na področju
zdravja. Pozitivne značilnosti življenjskega sloga mladih so dober učni potencial in visoka
stopnja vključenosti v formalne in neformalne izobraževalne dejavnosti. Mladostniki so
izpostavljeni mnogim raznovrstnim informacijam, hitremu znanstvenemu napredku in visoki
stopnji uporabe tehnoloških inovacij, zelo malo pa vedo o zdravem življenjskem slogu
(Kovač, Leskošek in Jurak, 2012).
Med navade mladih, ki lahko predstavljajo nevarnosti, sodijo predvsem potrošniški način
življenja, življenjski standard, odvisnost in občutljivost na spremembe v družbi (Modic,
Berglez in Beočanin, 2011).
Vse več mladih danes uživa alkohol, kadi in eksperimentira z različnimi drogami. Slednje je
še najbolj zaskrbljujoče. Uživanje alkohola je eden od glavnih dejavnikov tveganja za
kronične bolezni, poškodbe in nasilje. Pri mladih lahko uživanje alkohola povzroči
spremembe v možganih in jih ob velikih količinah zaužitega alkohola tudi trajno poškoduje.
Čeprav ima alkohol za zdravje škodljive posledice, je vedno bolj prisoten med mladimi, tudi
zato, ker je relativno lahko dostopen (Modic idr., 2011).
Na začetek in nadaljevanje kajenja med otroki, najstniki in mladimi nasploh pomembno
vplivajo številni dejavniki, ki se med seboj prepletajo. Pomemben dejavnik, ki vpliva na
kajenje, je vpliv vrstniške družbe, kajenje staršev in njihov odnos do kajenja, promocija
tobačne industrije, nižji socialno-ekonomski položaj, določene osebnostne značilnosti in
mnogokrat tudi slabši učni uspeh v šoli. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje
je 40 % 15-letnikov v Sloveniji že kdaj kadilo, 9 % te populacije pa kadi vsak dan. Mladi, ki
kadijo, večkrat tudi posegajo po alkoholu, marihuani in drugih prepovedanih drogah (»Zakaj
nova tobačna zakonodaja ščiti današnje in bodoče slovenske otroke in mladostnike?«, 2016).
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Glavni razlogi, zaradi katerih se mladi odločajo za uživanje drog, so radovednost, uporništvo,
želja po ugodju, beg pred slabim, težave z vključevanjem v družbo vrstnikov, razmišljanje o
smislu življenja ipd. (Modic idr., 2011).
Življenjski slog današnje mladine se močno razlikuje od življenjskega sloga njihovih staršev
ali starih staršev. Precej so se spremenile navade hranjenja, mladi danes pijejo več sladkih
pijač, prehranjujejo se s hitro prehrano itd. Prav tako je danes drugačen način transporta, npr.
včasih so otroci hodili sami v šolo, danes kar nekaj otrok starši vozijo v šolo. Tudi prosti čas
otroci in mladi preživljajo drugače kot nekoč, saj več gledajo televizijo in preživijo čas za
računalnikom, namesto da bi z vrstniki šli na športna igrišča in bili športno dejavni. Vse te
spremembe življenjskega sloga lahko vodijo v naraščanje telesne teže mladih, kljub temu pa
ne moremo biti zagotovo prepričani, ali pri otrocih in mladostnikih debelost povzroča
prenajedanje ali premalo gibanja, morda pa tudi oboje skupaj (Škof, 2010).
Raziskava Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji iz
leta 2014 je prikazala, koliko mladi gledajo televizijo, videoposnetke in ostale zabavne
vsebine ali pa uporabljajo računalnik. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je leta 2014 med
šolskim tednom 53,9 % 15-letnikov gledalo televizijo, videoposnetke in druge zabavne
vsebine dve uri ali več dnevno, 27 % 15-letnikov pa je med šolskim tednom dve uri ali več
dnevno igralo igrice na računalniku ali drugih elektronskih napravah (Jeriček Klanšček idr.,
2015).
Državni zbor Republike Slovenije je leta 2015 sprejel resolucijo o Nacionalnem programu o
prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, kjer so opredeljeni različni cilji:





otrokom in mladini zagotoviti ustrezne količine redne športne vzgoje in izboljšanje
njene kakovosti;
otrokom in mladini zagotoviti vsaj eno uro kakovostno vodene vadbe dnevno;
vključiti aktivni transport med vsakodnevne dejavnosti, npr. pešačenje in kolesarjenje;
zmanjšati delež otrok in mladine, ki imajo prekomerno telesno maso (Resolucija o
Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, 2015).
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1.1.1. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Po Gojčičevi (2005) je zdrav življenjski slog izraz, ki opredeljuje način življenja, ki je
usmerjen k doseganju optimalnega zdravja v vseh njegovih vidikih. Predstavlja dejavnosti, ki
jih človek izvaja za čim boljše splošno počutje in kakovost življenja. Sestavljen je iz sedmih
komponent: telesne, intelektualne, čustvene, socialne, duhovne, zaposlitvene in dimenzije
okolja. Med komponentami obstaja soodvisnost, kar pomeni, da vsako neravnovesje v eni
vpliva na ravnovesje ostalih komponent (Pori in Pori, 2013).
S spodbujanjem zdravega življenjskega sloga in preprečevanjem tveganih vedenj, kot so
kajenje, uživanje alkohola in drog, lahko zmanjšamo možnosti za nastanek bolezni in
vplivamo na izboljšanje počutja in kakovosti življenja (Koprivnikar, Drev, Jeriček Klanšček
in Bajt, 2012).
Šport ima zelo pomembno vlogo v življenju mladostnikov. Predvsem je pomemben za
biološki, socialni in mentalni razvoj, za zdravje mladih ljudi, v kasnejšem življenjskem
obdobju pa redno ukvarjanje s športno dejavnostjo in primerno izbrana športna dejavnost
ohranjata vitalnost človeka, ga varujeta pred boleznimi, posledično pa športna dejavnost
pripomore k boljši kakovosti življenja (Škof, 2010).
Življenjski slog otrok in mladine je odvisen od mnogih dejavnikov. Na mladostnikovo
ukvarjanje s športom oziroma gibalno dejavnost vplivajo intrapersonalno in socialno področje
ter okolje, kjer posameznik živi (Sallis, Prochaska in Taylor, 2000). Kot intrapersonalno
označujemo biološko in psihološko področje oziroma način vedenja mladostnika, pod
socialno področje štejemo podporo družine in sovrstnikov, prav tako pa tudi socialni položaj
družine. Na gibalno dejavnost mladostnika pomembno vpliva tudi okolje, v katerem živi. Več
kot je v okolici doma dostopnih športnih objektov in površin, namenjenih rekreaciji in
ukvarjanju s športom, večje možnosti imajo mladostniki za dejavno preživljanje prostega časa
(Kovač in Starc, 2007; Sallis idr., 2000).
Za zdrav življenjski slog mladostnikov sta pomembni tako telesna dejavnost (gibanje) kot
športna dejavnost (športno udejstvovanje). Svetovna zdravstvena organizacija (Roberts,
Tynjala in Komkov, 2004) in Britanski inštitut za zdravstveno vzgojo (Biddle, Sallis in Cavill,
1998) priporočata, da naj bi bili mladostniki zmerno intenzivno telesno dejavni najmanj 60
minut na dan. Spodnja meja zmerno intenzivne obremenitve pomeni obremenitev, pri kateri
mladi dosegajo 10,8 ml porabe O2/kg/min. Po nekaterih drugih trditvah (Armstrong, Balding,
Gentle in Kirby, 1990; Armstrong in Welsman, 1994) pa naj bi bil prag zmerno intenzivne
obremenitve ob srčnem utripu 140 oziroma 70 – 75 % maksimalnega srčnega utripa.
Po V. Sember idr. (2016) v Sloveniji kar 86 % fantov in 76 % deklet, starih 12-18 let,
upošteva priporočila Svetovne zdravstvene organizacije in so telesno dejavni več kot 60 minut
dnevno. Presenetljiv je visok delež telesno dejavnih mladostnikov med tednom, saj je kar 82
% fantov in 72 % deklet primerno telesno dejavnih med tednom.
Le 3 % slovenskih mladostnikov se v šolo vozi s kolesom, 26 % pa jih v šolo hodi peš.
Podatke so pridobili na enaintridesetih slovenskih šolah. V Ljubljani so ti deleži višji, s
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kolesom se v šolo vozi 6 % mladostnikov, kar 52 % pa jih v šolo hodi peš. Ugotovili so tudi,
da od slovenskih mladostnikov 52 % fantov in 50 % deklet prihaja v šolo na aktiven način,
npr. peš, s kolesom, rolerji (Sember idr., 2016).
Škof (2010) ugotavlja, da so dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo dekleta tudi po prehodu iz
osnovne šole v gimnazijo, večinoma aerobne. Najraje se ukvarjajo s tekom, kolesarstvom,
plesom, aerobiko in igrami z žogo:





vsaj enkrat na teden redno teče 39 % osnovnošolk in 41 % gimnazijk;
redno kolesari 44 % osnovnošolk in 35 % gimnazijk;
s plesom in aerobiko se redno ukvarja 38 % osnovnošolk in 29 % gimnazijk;
z igrami z žogo se redno ukvarja 54 % gimnazijk.

Zanimanje za fitnes se tudi pri dekletih v srednji šoli močno poveča, saj je redno dejavnih
deklet v fitnesu 21 % (Škof, 2010).
Škof idr. (2016) ugotavljajo, da je športna dejavnost slovenskih mladostnikov povezana tudi z
njihovo uspešnostjo v šoli. Gibalno manj sposobni in manj športno dejavni otroci in
mladostniki imajo nižje šolske ocene in slabši učni uspeh kot gibalno bolj sposobni in športno
bolj dejavni otroci in mladi. Največ odličnjakov je dejavnih dva- do trikrat tedensko, pogosto
pa so dejavni celo vsak dan. Med tistimi, ki so športno nedejavni, je veliko učencev s slabim
učnim uspehom.

1.2. PREKOMERNA TELESNA TEŽA IN DEBELOST
Zaradi pomanjkanja športne dejavnosti pri mladostnikih je debelost postala resen problem in
pomemben dejavnik tveganja. Kar 80 % debelih otrok ostane debelih tudi v odrasli dobi
(Reichley idr., 1987). Debelost v otroštvu in mladostništvu lahko privede tudi do razvoja
sladkorne bolezni tipa 2, povezana pa je še z zdravstvenimi težavami v odraslosti. Zaradi tega
je v današnjem času debelost otrok in mladih zelo velik in resen problem javnega zdravstva in
tudi šolske športne vzgoje. Če želimo ta problem omejiti in zmanjšati, je obvezna
interdisciplinarna obravnava, hkrati morajo veliko truda vložiti tudi starši in šolski učitelji
(Škof, 2010).
V osnovnih in srednjih šolah se vsako leto izvajajo meritve za športnovzgojni karton, s čimer
se preverja telesni in gibalni razvoj slovenskih otrok in mladine. Meritve za športnovzgojni
karton so sestavljene iz enajstih testov, od tega trije testi merijo telesne mere, osem testov pa
ugotavlja, kakšne so gibalne sposobnosti otrok in mladine. Testi za merjenje telesnih mer so
merjenje telesne višine, telesne mase in kožne gube nadlahti, testi za ugotavljanje gibalnih
sposobnosti pa so dotikanje plošč z roko, skok v daljino z mesta, poligon nazaj, dviganje
trupa, predklon na klopci, vesa v zgibi, tek na 60 metrov in tek na 600 metrov (Starc idr.,
2017).
Analiza deleža debelih otrok in mladine za šolsko leto 2016/2017 je pokazala, da so fantje
glede debelosti precej bolj ogroženi od deklet. V primerjavi med šolskima letoma 2015/2016
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in 2016/2017 so bili trendi naraščanja deleža debelih kar podobni. Pri fantih med 14. in 18.
letom starosti je bilo opaziti povečevanje kožne gube nadlahti, ki bi lahko kazala, da pri teh
fantih prihaja do negativnih sprememb v sestavi telesa z upadajočo mišično in naraščajočo
maščobno maso. Rezultati nekaterih merskih nalog, ki ugotavljajo mišično moč, kažejo, da je
v tej populaciji prišlo tudi do porasta mišične mase. Kljub povečanju telesne mase je gibalna
učinkovitost tako pri fantih kot dekletih narasla, iz česar se da sklepati, da so bile telesne
spremembe pretežno v smeri povečevanja mišične mase. Kljub zgornjim ugotovitvam je še
vedno težava povečevanje deleža debelih v srednjih šolah, kar se je pokazalo pri obeh spolih.
Najbolj se je delež debelih povečal pri 17-letnih fantih in dekletih (Starc idr., 2017).

1.3. GIBALNA UČINKOVITOST SLOVENSKIH MLADOSTNIKOV
Gibalna učinkovitost slovenskih otrok se določa prek indeksa gibalne učinkovitosti (v
nadaljevanju IGU), ki lahko sega od vrednosti 0 do 100. Otroke in mladostnike lahko glede na
vrednost indeksa razvrstimo v štiri skupine. V skupino visoko gibalno učinkovitih spadajo
tisti, ki dosegajo vrednost IGU vsaj 60, v skupino gibalno učinkovitih tisti z vrednostjo med
50 in 60, v skupino nizko gibalno učinkovitih spadajo posamezniki z vrednostjo med 40 in 50,
gibalno neučinkoviti pa dosegajo vrednosti pod 40 (Starc idr., 2017).

Slika 1. Primerjava deležev različno gibalno učinkovitih fantov in deklet med šolskima letoma 2015/2016 in 2016/2017
(Starc idr., 2017).
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Iz Slike 1 lahko ugotovimo, da se je v šolskem letu 2016/2017 zgodil kar velik porast deleža
visoko gibalno učinkovitih in gibalno učinkovitih fantov in deklet, delež nizko gibalno
učinkovitih in gibalno neučinkovitih fantov in deklet pa se je zmanjšal. Pri fantih je delež
gibalno neučinkovitih še vedno večji od deleža visoko gibalno učinkovitih, pri dekletih pa je
delež visoko gibalno učinkovitih močno presegel delež gibalno neučinkovitih (Starc idr.,
2017).
Gibalna učinkovitost otrok in mladine se tako v Sloveniji kot drugod po svetu spreminja in
prilagaja življenjskemu slogu oziroma načinu življenja.
Od leta 1990 do leta 1997 se je število nizko gibalno učinkovitih dijakov postopoma
zmanjševalo, kasneje pa se je ponovno povečalo. Delež teh dijakov se je zelo pospešeno
povečeval med leti 2007 in 2012, od leta 2012 dalje pa je trend povečevanja tega deleža
nekoliko manjši. Delež nizko gibalno učinkovitih dijakov se je med letoma 1990 in 2017
povečal s 4,4 % na 10,9 %, torej kar za 150 % (Starc idr., 2017).
Pri dijakinjah je stanje nekoliko boljše kot pri dijakih, pomembnih razlik pa ni opaziti. Od leta
1990 do leta 1997 se je število nizko gibalno učinkovitih dijakinj postopoma zmanjševalo,
kasneje pa se je postopoma povečevalo, še posebej je bilo opaziti močan porast med letoma
2007 in 2012. Od leta 2012 dalje je trend povečevanja tega deleža tudi pri dijakinjah nekoliko
manjši. Delež nizko gibalno učinkovitih dijakinj se je med leti 1990 in 2017 skoraj podvojil, s
5,7 % na 10,4 % (Starc idr., 2017).
Iz primerjav gibalne učinkovitosti mladih lahko sklepamo, da imajo otroci in mladostniki z
nizko razvitimi gibalnimi sposobnostmi več možnosti za pojav različnih zdravstvenih težav,
imajo težave s pozornostjo in vztrajnostjo ter so slabše učno uspešni (Starc idr., 2017).
Med letoma 1990 in 2017 se je delež visoko gibalno učinkovitih otrok in mladostnikov
povečal s 4,4 % na 7,2 %, oziroma za 65 % pri učencih in dijakih skupaj. Pri dekletih, prav
tako pri učenkah in dijakinjah skupaj, se je ta delež v istem času povečal s 3,9 % na 9,8 %,
torej za 155 %, kar je precej bolj opazno kot pri fantih. Delež visoko gibalno učinkovitih
deklet je bil leta 1990 manjši kot delež fantov, leta 2017 pa je bil ta delež večji kot pri fantih.
Tako pri fantih kot pri dekletih se torej število visoko gibalno učinkovitih otrok in
mladostnikov povečuje, precej bolj opazno pa je to pri dekletih (Starc idr., 2017).
Če se osredotočimo samo na dijake, lahko vidimo, da se je delež visoko gibalno učinkovitih
dijakov od leta 1990 do leta 1997 precej povečal, nato pa se je do leta 2008 postopno
zmanjševal, od takrat naprej pa se je ponovno postopoma povečeval (Starc idr., 2017).
Pri dijakinjah je stanje precej boljše kot pri dijakih. Od leta 1990 do leta 1997 se je število
visoko gibalno učinkovitih dijakinj postopno večalo, kasneje pa je sledilo zmanjšanje tega
deleža, ki pa je bilo pričakovano zaradi absolutnega povečevanja dijakinj v srednješolskem
sistemu. Od leta 2011 naprej se je število nadarjenih dijakinj precej zvečalo, tako da je v letu
2017 doseglo kar visoko raven, in sicer 9,5 %. Delež visoko gibalno učinkovitih dijakinj se je
povečal za več kot 200 %, dijakinje pa so tako dosegle relativno največje spremembe v
zadnjih sedemindvajsetih letih. Hkrati s temi podatki so ugotovili, da najbolj gibalno
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učinkovite dijakinje obiskujejo predvsem gimnazijski srednješolski program (Starc idr.,
2017).

1.4. MOTIVI SLOVENSKIH SREDNJEŠOLCEV ZA UKVARJANJE S ŠPORTNO
DEJAVNOSTJO
Po P. Pintrichu (2003) je motivacija opredeljena kot proces, ki spodbuja in usmerja vedenje
posameznika k določenemu cilju. Motivacija za telesno dejavnost je opredeljena kot ključni
element za začetek in vzdrževanje določene ravni in pogostosti telesne dejavnosti (Crocker,
Kowalski in Hadd, 2008).
Slovenski mladostniki se odločijo za športne dejavnosti predvsem zaradi skrbi za zdravje in
dobre telesne kondicije. Mnogi vidijo v športu priložnost za zabavo, druženje s prijatelji,
sproščanje napetosti, oblikovanje postave in vzdrževanje prijateljstev. Med manj pomembne
vrednote spadajo moda, agresivnost, moč in ugajanje staršem. Kako pomembna je sprostitev
pri športni dejavnosti, se zavedajo predvsem tisti, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo redno
(Koželj, 2007).
Tudi Perićeva (2017) v svoji raziskavi ugotavlja, da so najpomembnejši motivi slovenskih
srednješolcev za ukvarjanje s športno dejavnostjo povezani z zdravjem, zunanjim videzom in
telesnimi sposobnostmi. Manj pomembni so motivi, povezani z medosebno dinamiko. Pri
fantih so najpomembnejši motivi za ukvarjanje s športno dejavnostjo 'moč in vzdržljivost',
'ohranjanje zdravja' in 'poživitev', pri dekletih pa 'ohranjanje zdravja', 'gibljivost' in 'videz'.
Pri fantih in dekletih sta najmanj pomembna motiva 'socialna primerjava' in 'socialni pritisk'.
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1.5. ŠPORTNA VZGOJA
Pri izvajanju športne vzgoje v osnovni in srednji šoli je eden najpomembnejših ciljev z redno
športno dejavnostjo razviti take vzorce življenja otrok in mladostnikov, da bodo športna
dejavnost, kakovost življenja in zdrav življenjski slog njihovo vodilo tudi v kasnejšem
življenjskem obdobju. Športna vzgoja v šoli je za mlade zelo pomembna, saj sta športna
dejavnost in posledično telesna zmogljivost otrok in mladine močno povezani z njihovim
zdravjem; zadostna količina športne dejavnosti namreč pozitivno vpliva na zdravje otrok in
mladine ter na njihovo oblikovanje zdravega življenjskega sloga (Škof, 2010).
Športne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru športne vzgoje v šolah, močno vplivajo tako na
telesno kot na duševno zdravje otrok in mladine. Športna vzgoja ne pripomore le k boljšemu
zdravju mladostnikov, temveč zagotavlja tudi sprostitev in zabavo, pripomore k
učinkovitejšemu učenju, hkrati pa omogoča tudi druženje mladih med seboj. Športna
dejavnost ima torej poleg vpliva na zdravje tudi pozitiven vpliv na telesno pripravljenost.
Vendar pa sta otroštvo oziroma mladostništvo kritični obdobji za oblikovanje pozitivnega in
dejavnega odnosa do športne dejavnosti. Telesna in športna dejavnost sta zelo pomembni v
mladostnikovem življenju, saj ob raznih športnih dejavnostih mladi razvijajo pozitivna
stališča, vrednote in navade, ki mladim koristijo tudi v kasnejšem življenjskem obdobju. Sta
torej pomemben dejavnik kakovostnega življenja mladostnikov (Škof, 2010).
Poročilo Eurydice (Evropska komisija/EACEA/Eurydice, 2013) ugotavlja, da v vseh
evropskih državah prepoznavajo pomembno vlogo športne vzgoje v šoli. Predmet športna
vzgoja je del vseh osrednjih kurikularnih okvirov in je obvezen v osnovnošolskem
izobraževanju po vsej Evropi.
V usmerjevalnih dokumentih o športni vzgoji cilji zajemajo osebnostni, telesni in socialni
razvoj mladostnikov. Zdravje in zdrav način življenja sta pogosta poudarka nacionalnih ciljev
in učnih izidov pri športni vzgoji.
Cilji športne vzgoje so povečati udeležbo mladih v športnih dejavnostih, izboljšati
ozaveščenost o pomembnosti športne vzgoje, razvijati pozitiven odnos do gibalnih dejavnosti
in spodbujati mlade k vseživljenjskemu izvajanju gibalnih dejavnosti. Pomembno je tudi
samostojno odločno ravnanje v različnih situacijah, ki mladim omogoči, da odkrivajo načine
za konstruktivno spoprijemanje z negativnimi čustvi in stresom. Športna vzgoja ne sme biti
omejena le na izboljšanje gibalnih sposobnosti, saj zajema širši spekter spretnosti in znanj,
tudi čustvenih in socialnih. Pri pouku športne vzgoje mladostniki prednostno razvijajo telesne
značilnosti in gibalne sposobnosti za boljšo lastno koordinacijo, hitrejše odzivanje, večjo
hitrost, vzdržljivost, izboljšano ravnotežje in moč. Mladostniki pri športni vzgoji dobijo
priložnost, da se naučijo več o dejavnikih, ki učinkujejo na njihove gibalne zmožnosti.
Športna vzgoja pomembno vpliva na osebnostno rast mladih, pomaga jim razviti zaupanje v
lastne gibalne zmožnosti, zagotavlja dobro počutje in s tem izboljša njihovo samopodobo
(Evropska komisija/EACEA/Eurydice, 2013).
Kakovost izvajanja pouka pri športni vzgoji je odvisna tudi od organizacije šolskega dela in
od velikosti vadbenih skupin. Pri športni vzgoji si prizadevamo, da otroci in mladi usvojijo
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trajne navade, cilj pa je tudi pozitivno vplivati na njihov telesni in gibalni razvoj. Za dosego
teh ciljev morajo biti mladi dejavni dalj časa, vadba pa mora biti dovolj intenzivna. Primerno
intenzivnost lahko dosežemo v manjših skupinah, saj tako lahko obremenitve prilagajamo
posameznikom. Strokovnjaki priporočajo vsaj 180 minut strokovno vodene gibalne dejavnosti
na teden, ki bi imela pozitivne učinke na zdravje mladine. Ne priporočajo prevelikih vadbenih
skupin, saj se tako čas mladostnikove dejanske dejavnosti med vadbo precej zmanjša. V nižjih
razredih je pri uri športne vzgoje, ki traja 45 minut, otrok dejaven približno 15 minut, z
zmerno in visoko intenzivnostjo pa je dejaven samo 8 minut (Štemberger in Mandelc, 2005).
Posledično se kot temeljni ukrep, da bi povečali primerno dejavnost otrok in mladine, zahteva
zmanjšanje števila učencev v vadbenih skupinah. Za šole, ki izvajajo športno vzgojo v svojih
pokritih telovadnicah, je normativ za oblikovanje skupin 20 dijakov v eni skupini, dijaki in
dijakinje pa naj bi se delili po spolu in združevali iz oddelkov istega letnika, lahko pa se
združujejo tudi iz zaporednih letnikov, npr. drugi in tretji. V primeru enega ali dveh dodatnih
dijakov ni potrebno oblikovati nove skupine (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, 2010).
Manjše vadbene skupine pa niso priporočljive samo zaradi večje učinkovitosti vadbe, ampak
tudi zaradi varnosti vadečih. V zelo velikih vadbenih skupinah se precej zmanjša tudi
učinkovitost nadzora učitelja, posledično se povečajo potencialne nevarnosti za vadeče (Škof,
2010).
Število ur pouka športne vzgoje se razlikuje glede na srednješolski program in letnik šolanja.
Večina dijakov ima tri ure športne vzgoje tedensko, nekateri dve uri, poklicne srednje šole pa
v nekaterih letnikih le eno uro tedensko. V srednjih šolah se športni dnevi in interesne športne
dejavnosti organizirajo v okviru obveznih izbirnih vsebin (Sember idr., 2016).
Hardman, Murphy, Routen in Tones (2014) v zadnji pregledni raziskavi o stanju športne
vzgoje v svetu ugotavljajo, da v državah, članicah Evropske unije, namenjajo športni vzgoji
otrok in mladine različno število ur. Slovenski srednješolci, ki imajo tedensko 135 minut
športne vzgoje, se po količini športne vzgoje približajo Švedski, kjer športni vzgoji namenijo
od 60 do 140 minut. Srednješolci na Irskem imajo tedensko od 30 do 120 minut, v Italiji 120
minut, na Hrvaškem pa 90 minut tedensko. Hardman idr. (2014) menijo, da je tudi 140 minut
športne vzgoje tedensko premalo, saj poudarjajo, da niti povečan obseg športne vzgoje v šoli
ne more nadomestiti pomanjkanja gibalne dejavnosti v vsakdanjem življenju.
V želji, da bi povečali športno dejavnost srednješolske mladine, je Zavod za šport Republike
Slovenije Planica s pomočjo evropskih sredstev začel izvajati projekt Mladi za mlade 20172021. Vsebina projekta sledi nazorom programa Zdrav življenjski slog za osnovne šole.
Program je namenjen potrebam dijakov srednjih poklicnih in strokovnih šol, dijake želijo
spodbuditi, da bi dejavneje preživljali prosti čas in jim omogočiti dodatne brezplačne
strokovno vodene ure s športno vsebino. S tem bi dijaki izboljšali gibalne sposobnosti, kot so
gibljivost, koordinacija, ravnotežje in vzdržljivost (Peterlin, 2018).
Obstaja mnogo športnih klubov oziroma društev, ki mladim ponujajo organizirano športno
dejavnost. Cilji in vsebine programov morajo biti usmerjeni k razvoju kondicijske priprave in
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zdravja mladih. Tako mlade navajamo na zdrav življenjski slog in prispevamo k razvoju
njihovega dejavnega odnosa do športa in gibanja (Škof, 2010).
Na podlagi izsledkov iz reprezentativne zbirke raziskave ARTOS se 60 % fantov in 47 %
deklet, starih med 6 in 19 let, ukvarja z organizirano športno dejavnostjo v športnih klubih
oziroma društvih. V osnovni šoli se s športno dejavnostjo organizirano ukvarja 68 % fantov in
63 % deklet, pri srednješolcih se ta delež bistveno zmanjša. Tako je v srednji šoli v športne
klube oziroma društva vključenih le še 49 % fantov in 23 % deklet (Sember idr., 2016).
Sember idr. (2016) navajajo, da je za kakovost pouka športne vzgoje pomembna zelo dobro
razvita šolska športna infrastruktura v Sloveniji, saj imajo skoraj vse osnovne in srednje šole
eno, nekatere celo dve ali več telovadnic z vso potrebno opremo. Mnoge šole imajo tudi
zunanje športno igrišče.
Poleg ustreznih razmer za delo in izvedbo pouka športne vzgoje je zelo pomembna tudi vloga
učitelja. Pri izbiri vsebine in njeni izvedbi je učitelj odločilen in najpomembnejši dejavnik pri
tem, kako bodo otroci in mladi doživljali šport v šoli in kaj jim bo šport pomenil. Kako bodo
opravljene in izvedene temeljne naloge športne vzgoje, je torej odvisno predvsem od učitelja
športne vzgoje (Škof, 2010).
Merjenje uspešnosti nalog športne vzgoje oziroma uspešnosti programov športne dejavnosti je
kompleksno in predstavlja sintezo treh dimenzij uspešnosti:




kognitivno dimenzijo uspešnosti športne vzgoje se meri s testi znanja,
uresničevanje gibalne razsežnosti športne vzgoje se meri glede na usvojena športna
znanja, obvladovanje veščin in razvitost gibalnih sposobnosti,
čustveno dimenzijo športne vzgoje se ugotavlja glede na stališča mladih do športne
dejavnosti (Assche, Auweele, Metlushenko in Rzewnicki, 2001).

Neprimerno bi bilo, če bi učinkovitost športne dejavnosti otrok in mladih ocenjevali samo
glede na njihove trenutne dosežke pri različnih gibalnih testih. Niso dovolj samo zelo dobri
rezultati pri gibalnih testih in visoko razvite sposobnosti, ampak morajo mladi ob vadbi
občutiti tudi veselje in zadovoljstvo. Športno dejavnost morajo torej doživeti na tak način, da
bo zanje pomembna življenjska izkušnja in da bo pri nekaterih postala življenjska navada.
Mladi morajo ob športni dejavnosti doživeti občutek uspešnosti in zadovoljstva, da spoznajo,
da zmorejo izvesti tudi gibalne spretnosti, za katere morda niso mislili, da jih zmorejo.
Pojavljajo se tudi primeri, ko se mladi, predvsem dekleta v puberteti, izogibajo športni
dejavnosti ali pa samo nekaterim športnim vsebinam zaradi različnih notranjih zavor, npr.
nezadovoljstvo s svojim telesom, mišljenja, da za nekatere dejavnosti niso dovolj sposobni ali
pa zaradi različnih drugih razlogov. Športna vzgoja je lahko uspešna samo ob prepletanju za
mlade zanimivih teoretičnih in praktičnih vsebin, npr. igre z žogo in atletika. Ob tem mora biti
poudarjeno izkustveno učenje, da bodo imeli učenci dejavno vlogo v procesu pridobivanja
znanj (Škof, 2010).
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1.5.1. OPRAVIČEVANJE OD POUKA ŠPORTNE VZGOJE
V srednjih šolah zaznavamo tudi nekaj večje opravičevanje od pouka športne vzgoje.
Opravičevanje dijakov od pouka športne vzgoje šole v različnih državah rešujejo na različne
načine. V mnogih naših šolah je opravičevanje od športne vzgoje možno le z zdravniškim
opravičilom ali z opravičilom staršev, le polnoletni dijaki si v šolskem letu 2018/19 opravičila
lahko pišejo sami. Dijaki se največkrat opravičujejo zaradi bolezni, poškodb, bolečin in
slabosti ob menstruaciji, ker se učijo drug predmet ali ker so pozabili športno opremo (Jurak,
Kovač, Strel in Starc, 2007). Nekaterim dijakom so vsebine nezanimive ali pa so
nerazpoloženi za vadbo. Dekleta se večkrat kot fantje izgovarjajo na slabost in slabo počutje
in tudi večkrat prinesejo opravičilo staršev. Predvsem pri dekletih se pojavlja opravičevanje,
ker so nezadovoljne s svojim izgledom. Opravičevanje je mnogokrat tudi posledica dejstva,
da dijaki ne zaupajo v svoje zmožnosti in se bojijo, da ne bodo uspešni. Učitelj bi moral glede
na navedena dejstva poiskati možnosti, kako zmanjšati razloge za opravičevanje, bodisi s
popestritvijo športnih vsebin ali z ozaveščanjem o koristnosti športne vadbe za zdravje.
Pomembno je, da učitelj skrbno vodi evidence opravičevanja za vsakega dijaka in o pogostem
opravičevanju opozori starše in razrednika, če je potrebno, tudi zdravnika. Z raziskavo, ki je
bila izvedena leta 2004, je bilo ugotovljeno, da se je največ dijakov in dijakinj opravičilo od
pouka športne vzgoje do 5 ur letno, ta delež je znašal približno 45 %. Med 6 do 10 ur letno se
je od pouka športne vzgoje opravičilo približno 30 % deklet, fantov pa le od 15-20 % (Jurak
idr., 2007).
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1.6. UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO ZA GIMNAZIJO
Učni načrt za športno vzgojo v gimnaziji navaja, da dijaki med poukom neprestano
pridobivajo nova znanja, razvijajo svoje sposobnosti in značilnosti, poleg tega pa športna
vzgoja pomembno vpliva na oblikovanje osebnosti in odnose med njimi. Vsebine športne
vzgoje, njeni cilji in metode učiteljevega dela morajo biti izbrane tako, da športna vzgoja
pripomore k mladostnikovemu skladnemu biopsihosocialnemu razvoju. Eden od ciljev
športne vzgoje je spodbuditi dijake, da bi se tudi po končanem šolanju in v kasnejšem
življenjskem obdobju v prostem času redno gibali in ukvarjali s športnimi dejavnostmi. Na ta
način bodo razvili zdrav življenjski slog in tako pozitivno vplivali na svoje zdravje, dobro
počutje ter na svoje sposobnosti (Kovač in Novak, 1999; Lorenci, Jurak, Vehovar, Klajnšček
Bohinec in Peričič, 2008).
Pouk športne vzgoje poteka skladno s predmetnikom v vseh razredih gimnazije. Skupaj je
rednemu pouku namenjenih 420 ur, kar pomeni tri ure pouka športne vzgoje na teden v
vsakem letniku. Glede na razvojne značilnosti dijakov in na njihove motivacijske strukture je
program po vsebini, metodiki in organizaciji razdeljen na dve šolski obdobji, na prvi in drugi
letnik ter na tretji in četrti letnik. V obeh šolskih obdobjih so za pouk športne vzgoje
namenjene tri ure na teden, poleg tega pa v obeh šolskih obdobjih šola ponudi dijakom skupaj
še pet športnih dni. Razlika je v obsegu ur pri osnovnem programu in v programu izbirnih
športov. V prvem in drugem letniku gimnazije sta dve tretjini ur športne vzgoje namenjene
osnovnemu programu, ena tretjina ur pa je namenjena programu izbirnih športov. V tretjem in
četrtem letniku so ure obratno razporejene, osnovnemu programu je namenjena ena tretjina ur
športne vzgoje, programu izbirnih športov pa dve tretjini ur (Kovač in Novak, 1999; Lorenci
idr., 2008).
Del osnovnega programa je enoten za vse gimnazije, del programa pa predstavljajo tudi štiri
športne igre (košarka, nogomet, rokomet, odbojka), od katerih učitelj izbere najmanj dve.
Dijaki v osnovnem programu utrjujejo in nadgrajujejo temeljna znanja, ki so jih osvojili pri
pouku športne vzgoje v osnovni šoli (Kovač in Novak, 1999; Lorenci idr., 2008).
V programu izbirnih športov šola pripravi ponudbo nekaterih športnih panog v določenem
obsegu ur, dijaki pa izbirajo med temi športnimi dejavnostmi. Po navodilih učnega načrta
mora šola vsako leto ponuditi dijakom vsaj tri izbirne športe. Program mora biti oblikovan
tako, da bo zanimiv za dijake, upoštevati je treba tudi prostorske in časovne možnosti ter
tradicijo šole, vseeno pa mora program upoštevati cilje učnega načrta. Program izbirnih
športov se prav tako kot osnovni program izvaja v okviru rednega pouka (Kovač in Novak,
1999; Lorenci idr., 2008).
Zaradi varnosti pri urah športne vzgoje in individualizacije ne sme biti več kot 20 dijakov v
skupini. Dijaki se pri rednem pouku športne vzgoje delijo v skupine glede na spol. Posebna
normativna izhodišča pa so pri pohodništvu, smučanju, plavanju in kolesarjenju (Kovač in
Novak, 1999; Lorenci idr., 2008).
K rednemu gimnazijskemu programu spadajo tudi športni dnevi, ki so za dijake obvezni v
obsegu 35 ur. Učni načrt priporoča, da šola organizira v prvih treh letnikih gimnazije vsako
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leto dva športna dneva, v četrtem letniku pa le enega. Nadalje priporoča, da šole svojim
dijakom v sklopu obveznih izbirnih vsebin, ki sodijo v sklop dijakove proste izbire, ponudijo
še tri športne dneve letno, ki jih lahko dijaki poljubno izbirajo. Športni dnevi se nekoliko
razlikujejo od rednih ur športne vzgoje, saj naj bi se dijaki na športnem dnevu sprostili in
razbremenili, poleg tega pa razvijali pristnejše medsebojne odnose (Kovač in Novak, 1999;
Lorenci idr., 2008).
Poleg rednega pouka in športnih dni lahko šola ponudi dijakom tudi različne interesne športne
programe, šolska športna tekmovanja, športne popoldneve in razne športne tečaje. Šola mora
v sklopu obveznih izbirnih vsebin, ki so dijakova prosta izbira, ponuditi tudi šolo v naravi in
športne tabore. Te dejavnosti dijaki izbirajo prostovoljno (Kovač in Novak, 1999; Lorenci
idr., 2008).

1.6.1. CILJI UČNEGA NAČRTA
Športna vzgoja v gimnaziji ima splošne cilje razdeljene v štiri skupine:





telesni razvoj in razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, ki je prilagojen
posameznikom,
usvajanje in nadgradnja številnih in različnih gibalnih športnih znanj,
seznanjanje dijakov s teoretičnimi vsebinami,
prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad v življenju in načinov
ravnanja (Kovač in Novak, 1999; Lorenci idr., 2008).

Cilji športne vzgoje so približati športne dejavnosti dijakom in jih navdušiti, da se bodo tudi v
prostem času sami ukvarjali s športom. Pri urah športne vzgoje morajo doživljati šport kot
nekaj pozitivnega, med urami se morajo sprostiti in razbremeniti od že tako napornega
šolskega dela. Učitelj skrbi za skladen razvoj dijakov in za njihovo zdravje. Dijaki se pri
športni vzgoji seznanjajo z zdravim načinom življenja, ob uspešnih izvedbah nalog pri
različnih športih pa krepijo svojo samozavest in razvijajo samozaupanje. Poleg tega se dijaki
pri različnih športnih igrah medsebojno spodbujajo in sodelujejo, hkrati pa razvijajo taktično
razmišljanje, športno vedenje in zdravo tekmovalnost. Pri urah športne vzgoje dijaki ohranjajo
in razvijajo tudi svojo telesno držo in oblikujejo skladno postavo ter razvijajo pozitiven odnos
do športa, skozi šport pa spodbujamo tudi ustvarjalnost dijakov (Kovač in Novak, 1999;
Lorenci idr., 2008).
Po učnem načrtu se znanja, ki jih dijaki pridobivajo pri športni vzgoji, delijo na splošna
znanja in na dodatna znanja. Splošna znanja so znanja, ki so potrebna za splošno izobrazbo in
so namenjena vsem dijakom, tako da jim morajo učitelji športne vzgoje dati obvezno večji
poudarek v osnovnem programu. Dodatna znanja pa učitelji športne vzgoje obravnavajo glede
na zmožnosti šole in zanimanja dijakov predvsem v programu izbirnih športov (Lorenci idr.,
2008).
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1.6.2. VSEBINE UČNEGA NAČRTA
V učnem načrtu za gimnazijo je v osnovnem programu veliko praktičnih in teoretičnih vsebin,
ki naj bi jih usvojili dijaki:












splošna kondicijska priprava,
atletika,
gimnastika z ritmično izraznostjo,
ples,
košarka,
odbojka,
nogomet,
rokomet,
plavanje in nekatere vodne dejavnosti,
smučanje in nekatere zimske dejavnosti,
pohodništvo.

Od športnih iger, med katere spadajo košarka, odbojka, nogomet in rokomet, učitelj športne
vzgoje z dijaki izvaja vsaj dve dejavnosti. Plavanje in vodne dejavnosti ter smučanje in
zimske dejavnosti izvajajo samo šole, ki imajo možnost izvajanja teh športnih dejavnosti. Če
šole ne morejo izvesti plavanja in smučanja med rednim poukom, lahko te vsebine izvedejo
tudi na športnih dnevih ali v obliki tečaja. Če so na šoli dijaki, ki so še neplavalci, mora šola
organizirati za njih tečaj plavanja. Za dejavnost pohodništvo mora šola organizirati letno vsaj
en daljši pohod v sredogorje ali po lažjih ali srednje težkih poteh v visokogorje. Če je možno,
lahko šola organizira pohod po delu ene slovenskih veznih poti. Dijaki pri pohodništvu s
pomočjo zemljevida, kompasa in smernega kota spoznajo tudi orientacijo in izvedejo
orientacijski pohod (Kovač in Novak, 1999; Lorenci idr., 2008).
Program izbirnih športov približa šport željam, interesom in potrebam dijakov. Dijaki
spoznavajo nove športe, poudarjen pa je razvedrilni značaj športnih dejavnosti. V ta program
so lahko vključene športne dejavnosti, ki so že del osnovnega programa, lahko pa šola
organizira in ponudi tudi nekatere druge športne dejavnosti, kot so namizni tenis, badminton,
tenis, tek v naravi, joga, sproščanje, fitnes, aerobika, rolkanje, športno plezanje, borilni športi
itd. Dijaki lahko v programu izbirnih športov spoznajo in se ukvarjajo tudi z zahtevnejšimi
gibalnimi nalogami, na ta način razvijajo tudi specifične funkcionalne sposobnosti in utrjujejo
ter nadgrajujejo dodatna športna znanja (Kovač in Novak, 1999; Lorenci idr., 2008).
Na koncu šolanja v gimnaziji naj bi dijaki pri posameznih športnih vsebinah dosegli določeno
raven sposobnosti in športnih znanj. Dijaki naj bi utrdili različna športna znanja do take ravni,
ki bi jim omogočala ukvarjanje s športnimi dejavnostmi v šoli in tudi zunaj nje v prostem
času, pa tudi v njihovem kasnejšem življenjskem obdobju (Kovač in Novak, 1999; Lorenci
idr., 2008).
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1.6.3. ORGANIZACIJA ŠPORTNE VZGOJE V GIMNAZIJI
V programu izbirnih športov so ure razporejene tako, da je proces pouka pri športni vzgoji
načrten in nepretrgan. Po priporočilih učnega načrta za gimnazije naj bi bile redne ure športne
vzgoje na urniku trikrat tedensko po eno uro, razen če šola nima prostorskih možnosti za
takšno organizacijo pouka. Med vsebine učnega načrta spadajo tudi plavanje in nekatere
vodne dejavnosti ter smučanje in nekatere zimske dejavnosti, ki jih šola izvaja, v kolikor ima
za izvedbo teh dejavnosti ustrezne možnosti. Če teh možnosti šola nima, pa lahko te
dejavnosti izvede tudi v sklopu obveznih izbirnih vsebin (Kovač in Novak, 1999; Lorenci idr.,
2008).
Program izbirnih športov mora biti v gimnaziji oblikovan tako, da upošteva tudi želje in
zanimanja dijakov, omogočati pa mora tudi oblikovanje homogenih vadbenih skupin. Vse to
pripomore h kakovostnemu delu ter prilagojeni intenzivnosti in obsegu vadbe. V prvih dveh
letnikih gimnazije je za program izbirnih športov namenjenih 35 ur letno, v tretjem in četrtem
letniku pa imajo dijaki letno kar 70 ur programa izbirnih športov.
Učitelji športne vzgoje glede na materialne možnosti šole in potrebe dijakov načrtujejo in
izvajajo program izbirnih športov. Po optimalnem načinu dela se program izvaja v sklopu
rednega pouka, kjer pouk vodi več učiteljev športne vzgoje hkrati, dijake pa razvrstijo v več
interesnih skupin. Tako se lahko izvaja športna vzgoja za več oddelkov naenkrat. Tiste šole, ki
nimajo takih možnosti, pa ponudbo programa izbirnih športov prilagodijo svojim možnostim.
Šola mora v vsakem primeru dijakom ponuditi vsaj tri programe, ti pa lahko potekajo krajše
obdobje, celotno šolsko leto, lahko pa tudi skozi več šolskih let. Izjema so plavalni tečaji,
planinski izleti in športne dejavnosti, ki se jih lahko izvede samo v strnjeni obliki. Ob pripravi
ponudbe za program izbirnih športov je dobro, če da šola prednost tistim športnim
dejavnostim, za katere ima več materialnih in kadrovskih možnosti, dejavnostim, ki od
dijakov ne bodo zahtevale večjega finančnega bremena in dejavnostim, ki bodo zanimive za
dijake, da se bodo z njimi ukvarjali tudi v svojem prostem času (Kovač in Novak, 1999;
Lorenci idr., 2008)
V prvem in drugem letniku učni načrt priporoča vsako leto dva športna dneva v sklopu
vsebin, ki so za dijaka obvezne in tri športne dni v sklopu vsebin, ki jih dijaki prosto izbirajo.
V tretjem letniku učni načrt priporoča v sklopu vsebin, ki so za dijake obvezne, dva športna
dneva, v četrtem pa le enega. V sklopu vsebin, ki jih dijaki prosto izbirajo, pa učni načrt
priporoča v tretjem in četrtem letniku tri športne dni. Športni dnevi morajo biti smiselno
razporejeni skozi vse šolsko leto, vsebinsko in doživljajsko morajo biti za dijake zanimivi in
tudi zabavni, priporočljivo je, da so v povezavi z drugimi šolskimi predmeti. Športni dnevi naj
bi večinoma potekali v naravi. Učni načrt priporoča, da je vsaj en športni dan v letniku
namenjen pohodništvu, drugega pa naj šole organizirajo pozimi, na njem pa naj se izvajajo
smučanje in druge zimske dejavnosti. En športni dan je namenjen različnim aerobnim
dejavnostim, ki potekajo v naravi, spoznavanju novih športnih dejavnosti ali udeležbi dijakov
pri športnih dejavnostih, ki se jih ne da izvajati med rednim poukom v telovadnici. Med take
dejavnosti spadajo kolesarstvo, plavanje, veslanje, orientacija itd. Priporočljivo je, da so
športni dnevi povezani tudi z naravoslovnimi, kulturnimi in okoljevarstvenimi vsebinami.
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Šola pa sama določi, kateri športni dnevi bodo za dijake obvezni. Šole lahko na športnih
dnevih ponudijo več različnih športnih dejavnosti, odvisno od zanimanja dijakov, njihovih
zmožnosti in sposobnosti ter tudi od možnosti okolja in vremenskih razmer. Na športnih
dnevih morajo biti dejavni vsi dijaki, športni dan pa mora biti za njih zanimivo in prijetno
doživetje (Kovač in Novak, 1999; Lorenci idr., 2008).
V sklop obveznih izbirnih vsebin, ki so dijakova prosta izbira, sodi tudi šola v naravi, ki jo
šola mora ponuditi dijakom. Dijaki se šole v naravi udeležujejo prostovoljno. Šola v naravi in
pa tudi različni športni tabori so pedagoški proces, ki se izvaja zunaj kraja, kjer se nahaja šola.
Na takšnih taborih in v šoli v naravi se športne dejavnosti povezujejo tudi z nekaterimi
drugimi vsebinami, z družboslovnimi, naravoslovnimi itd. Poleg športnih dni in športnih
taborov lahko šole ponudijo dijakom tudi različne tečaje, na katerih se izvajajo športne
dejavnosti. Ponudijo lahko tečaj smučanja, plezanja, plesa in razne druge športne dejavnosti.
Tudi športnih dejavnosti, ki jih šola ponudi v obliki tečaja, se dijaki udeležijo prostovoljno
(Kovač in Novak, 1999; Lorenci idr., 2008).
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1.7. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC Ljubljana) je vzgojno-izobraževalna
ustanova, ki sodi med deset največjih šolskih centrov v Sloveniji (Slika 2). Center združuje
štiri šole: Gimnazijo in veterinarsko šolo, Živilsko šolo, Višjo strokovno šolo in
Medpodjetniški izobraževalni center.
BIC Ljubljana je javni zavod z več kot 160-letno tradicijo, saj začetki veterinarskega šolstva
segajo v konec 18. stoletja, ko je veterinarska stolica postavila temeljni kamen izobraževanja
veterinarstva na Slovenskem (»Predstavitev šole«, 2018).
Leta 1848 je bila na pobudo Kranjske kmetijske družbe ustanovljena živinozdravniška in
podkovska šola, ki je s svojim delom začela dve leti kasneje (»Predstavitev šole«, 2018).
Leta 1981 se je šola, ki je delovala s krajšimi prekinitvami, preimenovala v Srednjo
agroživilsko šolo, ki je razširila ponudbo programov in izobraževala tudi kmetijske in živilske
tehnike, peke, slaščičarje in mesarje. Šola je zaradi premajhnih prostorskih zmogljivosti v
Ljubljani nekaj časa delovala v Kamniku v Srednješolskem centru Rudolfa Maistra
(»Predstavitev šole«, 2018).
Ko je bila leta 1991 v Mestnem logu zgrajena nova stavba, se je šola preselila nazaj v
Ljubljano. Zaradi širjenja programov in dejavnosti je bila leta 2005 zgrajena še ena šolska
stavba na Ižanski cesti v Ljubljani in šola se je razvila v sodoben šolski center – BIC
Ljubljana s štirimi organizacijskimi enotami (»Predstavitev šole«, 2018).
Gimnazija in veterinarska šola ima svoje prostore v Mestnem logu, kjer izvajajo dva
programa: program tehniške gimnazije in program veterinarskega tehnika. Program tehniške
gimnazije se konča s splošno maturo, tako da dijaki lahko nadaljujejo študij na univerzitetnih
izobraževalnih programih. Program veterinarskega tehnika pa se zaključi s poklicno maturo in
omogoča dijakom nadaljevanje študija na višjih in visokih strokovnih šolah. Dijaki, ki
zaključijo šolanje s poklicno maturo, se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne
programe, če opravijo peti predmet na splošni maturi.
V gimnazijskem programu je poudarek predvsem na naravoslovnih predmetnih področjih, kot
so biologija, kemija, biotehnologija in mikrobiologija. S tem dijaki pridobijo zelo dobra
znanja za nadaljevanje študija v naravoslovju.
Šola sodeluje v raznih projektih, tako slovenskih kot tujih in s tem dijakom ponuja vrsto
dejavnosti. Številni dijaki lahko svoje znanje izpopolnijo v okviru evropskega projekta
Erasmus+, ki dijakom omogoča dvotedensko delo v tujini. Dijaki tako pridobijo dragocene
izkušnje, ki jim koristijo pri nadaljevanju študija.
Gimnazija in veterinarska šola vsako leto vpiše v prvi letnik gimnazijskega izobraževanja dva
oddelka dijakov, v program veterinarskega tehnika pa tri oddelke dijakov.
Šola ima poleg sodobnih učilnic in laboratorijev tudi veliko telovadnico (dimenzij 27 metrov
x 18 metrov), ki jo prikazujejo Slike 3, 4 in 5, učiteljem in dijakom pa omogoča kakovostno
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izvedbo pouka športne vzgoje. Nad telovadnico je galerija (dimenzij 27 metrov x 7 metrov),
kjer so namiznoteniške mize, plezalna stena in fitnes naprave. Na zunanjem šolskem igrišču
lahko dijaki med urami športne vzgoje igrajo nogomet, rokomet in košarko.

Slika 2. BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
(osebni arhiv).

Slika 3. Telovadnica na BIC Ljubljana (osebni arhiv).

Slika 4. Namiznoteniške mize nad telovadnico (osebni arhiv).

Slika 5. Telovadnica na BIC Ljubljana (osebni arhiv).

1.7.1. TRETJA URA ŠPORTNE VZGOJE NA BIC LJUBLJANA, GIMNAZIJA IN
VETERINARSKA ŠOLA
Na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola je v programu tehniške gimnazije športni
vzgoji namenjeno v vsakem letniku 105 ur letno, kar pomeni 3 ure pouka na teden.
Športno vzgojo v prvem, drugem in tretjem letniku gimnazijskega in veterinarskega programa
so razdelili na dve tretjini osnovnega programa, ki vključuje 70 ur letno, in tretjino izbirnih
športov, kar predstavlja 35 ur letno. V četrtem letniku obeh programov pa je ena tretjina ur
namenjena osnovnemu programu, dve tretjini ur pa izbirnim športom. Osnovni program je
namenjen izpopolnjevanju in nadgradnji temeljnih znanj, opredeljenih v učnem načrtu,
program izbirnih športov pa dopolnjuje osnovni program.
Vse ure športne vzgoje, 70 rednih ur v urniku in 35 ur izbirnega športnega programa, so za
dijake obvezne.
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Dijak uspešno opravi program športne vzgoje in s tem pridobi oceno ob koncu pouka, če
aktivno sodeluje pri najmanj 85 odstotkih vseh ur športne vzgoje.
Ker so dijaki vedno bolj obremenjeni s šolskimi obveznostmi, skušajo strokovnjaki s področja
vzgoje in izobraževanja doseči razbremenitev dijakov z optimalnim številom ur športne
vzgoje, ki bi pripomogle zmanjšati vsakodnevne psihične obremenitve. Zato se je leta 1992 v
srednjih šolah uvedla tretja ura športne vzgoje, saj redna športna dejavnost ugodno vpliva na
splošno počutje, zmanjšuje stres in povečuje odpornost organizma (Mastinšek – Šuštar, Nared
– Volavšek in Višnar, 2017).
Na Gimnaziji in veterinarski šoli izbirne športe izvajajo kot tretjo uro športne vzgoje zunaj
pouka, bodisi po pouku ali v celostni (tečajni) obliki več ur skupaj (Mastinšek – Šuštar idr.,
2017). Program izbirnih športov je zasnovan tako, da upošteva interese in želje dijakov,
omogoča oblikovanje homogenih vadbenih skupin in zagotavlja kakovostno delo in
prilagojeno intenzivnost športne vadbe.
Odprtost ciljev in vsebin izbirnih športov daje športnim pedagogom na Gimnaziji in
veterinarski šoli veliko stopnjo avtonomije pri oblikovanju programa izbirnih športov. Učitelji
izbirajo cilje in vsebine izbirnih športov tako, da so dijaki motivirani za vadbo, da se med
vadbo prijetno počutijo in se sprostijo ter psihično razbremenijo.
Tako kot pri rednih urah športne vzgoje je treba tudi pri izbirnih športih zagotoviti varnost
dijakov. Zato športni pedagogi pri oblikovanju skupin upoštevajo normativna izhodišča in v
skladu z njimi oblikujejo velikost vadbene skupine. V športni dvorani tudi pri izvajanju
izbirnih športov skrbijo za varnost udeležencev z ustrezno zaščito vadbenega prostora.
Seznanjajo jih tudi, kako varno uporabljati športno opremo in upoštevati osnovna načela
varnosti pri smučanju, pohodništvu, potapljanju, veslanju in gorništvu (Kovač in Novak,
2010).
Šolsko leto 2017/2018 so na Gimnaziji in veterinarski šoli razdelili na dve obdobji:
1. jesensko-pomladansko obdobje (18 ur);
2. zimsko obdobje (18 ur).
V posebno skupino uvrščajo športe, ki obsegajo polovično ali celotno število ur izbirnega
športa (18 oziroma 35 ur).
Dijaki imajo v vsakem obdobju možnost izbirati med brezplačnimi in nadstandardnimi
športnimi dejavnostmi (Mastinšek – Šuštar idr., 2017).
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1.7.1.1. JESENSKO-POMLADANSKO OBDOBJE
V jesensko-pomladanskem obdobju so športni pedagogi ponudili dijakom naslednje
brezplačne športne dejavnosti:







nogomet na zunanjem šolskem igrišču ali telovadnici (18 ur);
košarko v šolski telovadnici (18 ur);
tek in udeležbo na šolskem teku 4,2 km (18 ur);
namizni tenis v šolski telovadnici (18 ur);
samoobrambo za dekleta prvega letnika v šolski telovadnici (18 ur);
jogo/pilates (18 ur) v šolski telovadnici.

Vse brezplačne športne dejavnosti izvajajo v šoli po končanem pouku, sedmo in osmo šolsko
uro. Skupine so homogene, tako da dijaki lahko nadgrajujejo svoje osnovno znanje.
V istem obdobju so bile poleg brezplačnih ponujene dijakom tudi nadstandardne športne
dejavnosti:





veslanje oziroma rafting po slovenskih rekah (18 ur);
tek in udeležba na maratonu: 10 ali 21 km (35 ur) v okviru Ljubljanskega maratona;
aerobika v šolski telovadnici (18 ur);
karate, ki ga izvaja Sankukai KK na OŠ Jože Moškrič (18 ali 35 ur) (Mastinšek –
Šuštar idr., 2017).

1.7.1.2. ZIMSKO OBDOBJE
V zimskem obdobju izbirnih športov so dijaki lahko izbirali med naslednjimi dejavnostmi:




hokej v dvorani v šolski telovadnici (18 ur);
odbojka 2., 3. in 4. letnik v šolski telovadnici (18 ur);
badminton/namizni tenis v šolski telovadnici (18 ur).

Nadstandardne športne dejavnosti, ki so jih dijaki lahko izbrali:




maturantski plesni tečaj in ples (35 ur) – samo četrti letniki;
streljanje z zračno puško na strelišču na Dolenjski cesti (18 ur);
drsanje v Tivoliju v večernih urah (18 ur) (Mastinšek – Šuštar idr., 2017).
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1.7.1.3. VEČDNEVNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Večdnevne (tečajne) športne dejavnosti so dijakom ponujene tako v jesensko-pomladanskem
kot tudi v zimskem obdobju.
Večdnevne športne dejavnosti, ki obsegajo polovično (18 ur) ali celotno število ur (35 ur):


delo s konji in jahanje (35 ur) – posestvo na Gradu Prestranek (jahalni vikend);



planinstvo (35 ur) – enodnevna preizkusna in dvodnevna planinska tura v visokogorju;



alpsko smučanje (35 ur) – 4-dnevni smučarski paket v Avstriji, dejavnost je primerna
le za dijake, ki že znajo varno smučati;



kolesarjenje (35 ur) – 4-dnevno popotovanje po Sloveniji ali tujini;



potapljaški vikend, tečaj z izpitom (35 ur);



plesna /joga delavnica v šolski telovadnici (18 ur);



borilne veščine v šolski telovadnici (35 ur) (Mastinšek – Šuštar idr., 2017).

Športno vadbo vodijo profesorji športne vzgoje, zunanji izvajalci in bivši dijaki, ki so
inštruktorji posameznih športnih dejavnosti. Izbirni športi se izvajajo v šolski telovadnici, v
OŠ Jože Moškrič, prostorih Plesne šole Kazina in na različnih lokacijah na terenu, kot so grad
Prestranek, Osojščica (Avstrija), Dom borcev in mladine Zapotok, Vodno mesto Atlantis v
Ljubljani, Fiesa, lovske koče, poleg tega pa raziskujejo tudi planine in pohodne poti (Nared –
Volavšek, 2018).
Gimnazija in veterinarska šola v začetku šolskega leta izda publikacijo, kjer so opisane
športne dejavnosti, ki jih športni pedagogi ponujajo kot izbirne športe. Pomembno je
poudariti, da športni pedagogi za brezplačne dejavnosti organizirajo toliko skupin, kolikor je
prijavljenih dijakov. Za nadstandardne dejavnosti so stroški prevoza in nočitev najnižji možni
in so znižani na podlagi različnih zbranih ponudb (Mastinšek – Šuštar idr., 2017).
Dijaki se na izbirni šport prijavijo s prijavnico, izbrane športne dejavnosti pa med letom ni
mogoče zamenjati (Nared – Volavšek, 2018).
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1.7.1.4. PREDNOSTI IN SLABOSTI IZBIRNIH ŠPORTOV KOT TRETJE URE
ŠPORTNE VZGOJE
Učitelji športne vzgoje zaznavajo tako prednosti kot slabosti izvedbe tretje ure športne vzgoje
na predstavljeni način (v strnjeni obliki z različnimi skupinami). Profesorica športne vzgoje
Katarina Nared – Volavšek (2018) je navedla naslednje prednosti izbirnih športov kot tretje
ure športne vzgoje:










dijaki različnih letnikov se med seboj družijo, kar ugodno vpliva na pozitivno klimo
na šoli;
razbremenitev dijakov;
velika možnost izbire različnih športnih dejavnosti;
nabor znanj in veščin za zdrav življenjski slog v odrasli dobi;
vključevanje ostalih učiteljev, ki sodelujejo kot spremljevalci;
ugodne cene;
vključevanje bivših dijakov, ki so spremljevalci, vaditelji ali udeleženci;
veliko dijakov opravi več ur, kot je potrebno;
primerno za vozače.

Zaznava tudi slabosti:




veliko dela z organizacijo in izvedbo;
več dela s spremljanjem prisotnosti;
delo učitelja med vikendi (Nared – Volavšek, 2018).
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1.7.2. PREDSTAVITEV VEČDNEVNIH ŠPORTNIH DEJAVNOSTI, KI JIH DIJAKI
NAJPOGOSTEJE IZBIRAJO ZA TRETJO URO ŠPORTNE VZGOJE
Predstavili bomo organizacijo najpogosteje izvedenih večdnevnih športnih dejavnosti, ki se
jih udeležujejo dijaki v okviru tretje ure športne vzgoje.
1.7.2.1. JAHANJE
Športni pedagogi organizirajo jahalni vikend na posestvu Gradu Prestranek (Sliki 6 in 7), ki
leži nedaleč od Postojne, obkrožen s travniki in gozdovi. Na posestvu se ukvarjajo z vzrejo
islandskih konjev, ki so zelo primerni za jahanje, predvsem za začetnike. Na Sliki 7 vidimo
čredo islandskih konjev, poleg teh imajo v jahalni šoli tudi športne konje. Jahanje si lahko
izberejo tudi dijaki, ki se s tem športom srečajo prvič. Na Sliki 6 vidimo manežo, ki je
namenjena učenju jahanja. Dejavnosti, ki jih dijaki opravijo v treh dneh, so zelo različne. V
šoli jahanja se začetniki spoznavajo z osnovami jahanja, nekateri pa z vodniki odhajajo na
terensko jahanje. Poleg jahanja dijaki opravljajo na posestvu tudi druga dela, povezana s
konjerejo, kot so hranjenje in čiščenje konjskih boksov. Jahalni vikendi so na Gimnaziji in
veterinarski šoli zelo obiskani, tako da športni pedagogi organizirajo tudi do sedem vikendov
v šolskem letu.

Slika 6. Jahanje na Gradu Prestranek
(»Posestvo Grad Prestranek, kjer kraljujejo konji«, 2018).

Slika 7. Konji na Gradu Prestranek
(»Jahanje konj na Gradu Prestranek«, 2018).

1.7.2.2. SMUČANJE
Športni pedagogi na Gimnaziji in veterinarski šoli so v šolskem letu 2017/2018 organizirali
smučanje na avstrijskem smučišču Osojščica, ki se s svojimi smučišči razprostira na višini do
1911 metrov. Slika 8 prikazuje razgibane terene smučišča Osojščica. Smučišče ima 60
kilometrov prog, moderne žičnice, široke smučarske proge različnih zahtevnostnih stopenj,
kar omogoča prijetno in varno smuko vsem udeležencem. Pogoj za udeležbo na tej štiridnevni
športni dejavnosti je dobro znanje smučanja. Dijaki so odšli na smučanje v mesecu januarju,
zaradi velikega zanimanja so športni pedagogi izvedli smučanje kot tretjo uro športne vzgoje
v dveh terminih. Zaradi ugodnih snežnih razmer in lepega vremena so načrtovan program
izvedli v celoti, poleg tega pa so krepili tudi socialne veščine, saj so imeli v večernih urah čas
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za druženje. Slika 9 prikazuje nekatere dijake in dijakinje BIC Ljubljana, Gimnazija in
veterinarska šola, ki so se udeležili smučanja kot tretje ure športne vzgoje.

Slika 8. Smučišče Osojščica (»Gerlitzen«, 2018).

Slika 9. Smučanje kot tretja ura športne vzgoje (»Smučanje na Osojščici«, 2018).
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1.7.2.3. PLANINSTVO
Planinstvo je ena izmed mnogih športnih dejavnosti, ki jo športni pedagogi ponudijo kot tretjo
uro športne vzgoje. V šolskem letu 2017/2018 so organizirali dvodnevni pohod na
Begunjščico. Pot je dijake in dijakinje vodila mimo gradu Kamen do Doma v Dragi in naprej
do Tomčeve koče na Poljški planini. Po kratkem počitku so pot nadaljevali do končnega cilja
prvega dne – Roblekovega doma na Begunjščici, kjer so prenočili. Naslednji dan so se dijaki
povzpeli na vrh Begunjščice, nato so se napotili v Begunje, od tam pa so pot nadaljevali proti
Ljubljani. Na Sliki 10 vidimo smerokaze ob poti proti Roblekovemu domu na Begunjščici.
Slika 11 prikazuje Roblekov dom na Begunjščici, Slika 12 pa nekaj utrinkov z dvodnevnega
pohoda na Begunjščico.

Slika 10. Pot proti Roblekovemu domu na Begunjščici (»Tomčeva koča na Poljški planini – Roblekov dom na Begunjščici«,
2018).

Slika 11. Roblekov dom na Begunjščici (»Roblekov dom na Begunjščici je naj planinska koča 2017«, 2018).
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Slika 12. Planinstvo kot tretja ura športne vzgoje (»Barvita jesen na Begunjščici (izbirni šport: planinstvo)«, 2017).

Poleg dvodnevnega planinskega pohoda so dijaki opravili tudi enodnevno planinsko turo. Pot
jih je vodila prek Grmade na Šmarno goro. Številni dijaki si planinstvo kot tretjo uro športne
vzgoje izberejo predvsem zato, ker ure športne vzgoje opravijo v strnjeni obliki, poleg tega pa
planinstvo ne zahteva velikega finančnega vložka, dijaki pa so v stiku z naravo.

1.7.2.4. KOLESARJENJE
Kolesarjenje je med dijaki Gimnazije in veterinarske šole zelo priljubljen šport. Zato si ga
mnogi izberejo kot tretjo uro športne vzgoje, saj poleg športne dejavnosti, ki je glavni cilj,
spoznajo tudi nove kraje in navade ljudi. V šolskem letu 2017/2018 je bilo organizirano
tridnevno kolesarjenje po Sloveniji, dijaki so se s športnim pedagogom in ostalimi
spremljevalci odpravili po poteh bloških smučarjev in prekolesarili Bloško planoto ter
Kočevski Rog (Slika 13).

Slika 13. Kolesarjenje kot tretja ura športne vzgoje (»Tridnevno kolesarjenje v okviru
izbirnega športa«, 2017).
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1.8. TRETJA URA ŠPORTNE VZGOJE NA NEKATERIH DRUGIH ŠOLAH V
SLOVENIJI
Na spletu smo poiskali nekaj šol, ki izvajajo tretjo uro športne vzgoje zunaj rednega pouka,
podobno kot BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola. Ugotovili smo, da šole ponujajo
dijakom raznovrstne dejavnosti, tako enodnevne kot večdnevne.

1.8.1. SREDNJA ŠOLA RAVNE
Na Srednji šoli Ravne se pri razredih, ki imajo tri ure športne vzgoje tedensko, dve uri na
teden izvajata v okviru rednega pouka tako, da so vključene v urnik, vsako preostalo eno uro
iz vsakega tedna pa združijo v celoto in izvedejo v strnjeni obliki. Dijaki imajo ob takšni
izvedbi pouka na voljo različne športne dejavnosti. Lahko izbirajo med raftingom,
smučanjem, različnimi športnimi igrami ali planinskimi pohodi, dijaki pa se lahko odpravijo
za dva dni v Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ajda ali Center šolskih in obšolskih
dejavnosti Peca, kjer se ukvarjajo s kanuizmom, športnim plezanjem, lokostrelstvom,
kolesarjenjem v podzemlju Pece, udeležijo pa se tudi orientacijskega pohoda (»Šport«, 2018).

1.8.2. BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
Pri izvedbi tretje ure športne vzgoje na Biotehniškem centru Naklo se trudijo slediti
naslednjim ciljem:









oblikovati in spodbujati dijake k zdravemu življenjskemu slogu;
pridobivati splošna in praktična znanja, ki bodo dijakom koristila v odraslem življenju;
skladno razvijati svoje telo in pravilno telesno držo, razvijati splošno vzdržljivost,
gibljivost, moč, koordinacijo in ostale gibalne sposobnosti;
razumeti pozitiven vpliv športa na kakovostno preživljanje prostega časa in
premagovanje stresa s pomočjo športnih dejavnosti;
razvijati odgovornost za lastno zdravje;
spodbujati sproščenost, medsebojno pomoč in prijateljstvo;
krepiti samozavest in samozaupanje;
razvijati odgovornost za načrtovanje obveznih izbirnih dejavnosti.

Na Biotehniškem centru Naklo poteka tretja ura športne vzgoje kot izbirne športne dejavnosti,
ki temeljijo na naslednjih temeljnih sklopih:





pohodi v naravo;
športni vikendi;
obiskovanje dejavnosti Zdrava zabava, kjer dijaki spoznavajo različne športe;
sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih;
36



ogled različnih športnih tekmovanj.

Na Biotehniškem centru Naklo izvedejo nekaj športnih vikendov letno. V Centru šolskih in
obšolskih dejavnosti v Kranjski Gori imajo dva športna vikenda, v prvem terminu so se dijaki
ukvarjali s smučanjem in pohodništvom, v drugem pa s tekom na smučeh, drsanjem in
pohodništvom. Poleg tega so bili v okviru športnega vikenda tudi na Veliki planini in izvajali
pohode v tamkajšnji okolici, en vikend pa so v okolici Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
Burja v Seči pri Portorožu kolesarili, veslali v kanujih, igrali odbojko na mivki in šli na
pohod.
Dijaki in dijakinje se lahko v okviru tretje ure športne vzgoje udeležijo tudi več pohodov, na
razpolago imajo pohode po lahkih planinskih poteh, na voljo pa so tudi težji pohodi, saj se
lahko dijaki in dijakinje prijavijo tudi za planinski pohod na Triglav. Tretjo uro športne vzgoje
pa lahko dijaki in dijakinje opravijo tudi tako, da hodijo na plavanje ali pa v fitnes (Celar,
2017).

1.8.3. DRUGE ŠOLE
Preverili smo še, kako izvajajo tretjo uro športne vzgoje na nekaterih drugih šolah.
Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor prav tako izvajajo tretjo uro športne vzgoje v
obliki športnih vikendov, dijaki pa lahko izbirajo tudi športne dejavnosti, ki potekajo v
popoldanskem času. V šolskem letu 2017/2018 so dijaki in dijakinje imeli na razpolago pet
športnih vikendov, kjer so se ukvarjali z različnimi športnimi dejavnostmi (Lovše, 2017):






pohodništvo, kolesarjenje, športne igre, kanuizem, lokostrelstvo, športno plezanje
(Center šolskih in obšolskih dejavnosti Dom Štrk – Spuhlja pri Ptuju);
pohodništvo, kolesarjenje, športne igre, lokostrelstvo (Dom Škorpijon – Duh na
Ostrem vrhu);
pohodništvo, kolesarjenje, športne igre, lokostrelstvo (Dom Planinka – Slivniško
Pohorje);
orientacija, preživetje v naravi (vikend v vojski – Murska Sobota);
pohodništvo, športne igre, pustolovski park, veslanje, Pecakečing, disk golf (Dom
Peca – Peca).

Zasledili smo tudi primer Gimnazije Kranj, kjer so se nekatere dijakinje tretjih in četrtih
letnikov udeležile športnega vikenda v Portorožu, kjer so se spoznale z jadranjem, v okviru
tega športnega vikenda pa so tudi rolale, igrale odbojko in plavale.
Dijaki in dijakinje Gimnazije Škofja Loka so se v okviru tretje ure športne vzgoje odpravili v
poletni park na Krvavcu. Tam so imeli na voljo veliko raznovrstnih in zanimivih športnih
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dejavnosti. Lahko so se udeležili dejavnosti v plezalno-pustolovskem parku, streljali z lokom,
plezali po plezalni steni, se spuščali po drči s tubo, hodili po traku, opravili pa so tudi pohod
na vrh Krvavca do izstopne postaje šestsedežnice (Melihen, 2017).
Tudi v Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola izvajajo
različne športne tedne. Organizirajo veliko različnih športnih dejavnosti, s prvimi letniki
gimnazijskega programa se odpravijo na slovensko obalo, z drugimi letniki gredo na
smučanje, s tretjimi pa se odpravijo v slovensko visokogorje. Športne tedne izvajajo tudi v
programu ekonomskega tehnika, s prvimi letniki so nekajkrat že izvedli kolesarski izlet po
Krasu, kjer so si ogledali še nekatere jame, v drugih letnikih pa so izvedli Tabor mladih v
Dolenjskih toplicah, kjer so se dijaki in dijakinje bližje spoznali s kolesarjenjem, kajakaštvom,
kanuizmom, plavanjem, odpravili pa so se tudi na zanimive pohode (»Športna vzgoja«, 2018).
Dijaki in dijakinje Šolskega centra Celje (srednje strokovno izobraževanje) pa so se lahko
udeležili športnega vikenda v Tolminu, v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Soča. Izvedli
so zelo zanimiv in športno raznovrsten vikend, saj so si dijaki po različnih skupinah ogledali
Tolminska korita, drugi so se ta čas ukvarjali s plezanjem in lokostrelstvom, s kolesi so se
odpravili v Most na Soči, nato pa s kanuji veslali po Soči, izvedli pa so tudi orientacijski
pohod (»Športna vikenda v Tolminu«, 2017).
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1.9. PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE
Kljub jasno začrtanim priporočilom učnega načrta glede izbirnega dela programa v okviru
rednega pouka športne vzgoje (Kovač in Novak, 1999; Lorenci idr., 2008) le majhno število
šol ponuja raznovrstne programe, s katerimi bi prisluhnili željam in potrebam srednješolcev
(Jurak in Kovač, 2009). Zato se bomo v magistrskem delu osredotočili na izvedbo izbirnih
športov na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola v programu tehniška gimnazija, ki
jih športni pedagogi izvajajo kot tretjo uro športne vzgoje zunaj ustaljenega urnika. Program
izbirnih športov so razdelili na dve obdobji: jesensko-pomladansko in zimsko obdobje; v
vsakem obdobju je za izbirne športe namenjenih 18 ur. Nekatere športne dejavnosti izvajajo v
celostni (tečajni) obliki, to je več ur skupaj (Mastinšek – Šuštar idr., 2017).
Nameni magistrskega dela so:




predstaviti organizacijo in izvedbo programa izbirnih športov kot tretje ure športne
vzgoje na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola v drugem in tretjem letniku
gimnazijskega programa;
na podlagi analize prostočasne športne dejavnosti dijakov predlagati tiste športne
dejavnosti, ki bi jih športni pedagogi lahko izvajali v prihodnjih letih.

Cilji magistrskega dela so:
1. Ugotoviti pogostost in vsebino prostočasne športne dejavnosti dijakov BIC Ljubljana,
Gimnazija in veterinarska šola, v programu tehniška gimnazija, glede na spol in letnik šolanja.
2. Ugotoviti, ali se razlogi za prostočasno ukvarjanje dijakov s športno dejavnostjo razlikujejo
glede na spol.
3. Ugotoviti, ali se priljubljenost športne vzgoje razlikuje glede na spol in pogostost športne
dejavnosti dijakov.
4. Ugotoviti mnenja dijakov o izvedbi tretje ure športne vzgoje v okviru programa izbirnih
športov.
5. Predlagati nekatere dodatne dejavnosti, ki bi jih bilo mogoče uporabiti v programu izbirnih
športov v prihodnjih šolskih letih.
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Hipoteze magistrskega dela:
H1: Obstajajo razlike v rednem ukvarjanju s športno dejavnostjo med dijaki glede na spol in
letnik šolanja.
H2: Dijaki izbirajo druge športne dejavnosti kot dijakinje, tako v prostem času kot pri vadbi v
društvu.
H3: Razlogi dijakov za ukvarjanje s športom se razlikujejo od razlogov dijakinj.
H4: Ne glede na spol je med dijaki, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo v prostem času,
športna vzgoja bolj priljubljen predmet kot med tistimi, ki so športno nedejavni.
H5: Dejavniki priljubljenosti predmeta športna vzgoja se razlikujejo med spoloma.
H6: Program izbirnih športov kot tretja ura športne vzgoje zunaj rednega pouka je za dijake in
dijakinje bolj primerna in zanimiva oblika pouka kot izvedba tretje ure v okviru rednega
pouka v telovadnici.
H7: Dijaki in dijakinje si za tretjo uro športne vzgoje raje izbirajo brezplačne športne
dejavnosti.
H8: Dijaki in dijakinje si za tretjo uro športne vzgoje raje izbirajo večdnevne športne
dejavnosti.
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2. METODE DELA
2.1. PREIZKUŠANCI
V vzorec je bilo vključenih 55 dijakov in 46 dijakinj (N=101) iz dveh oddelkov drugega in
dveh oddelkov tretjega letnika tehniške gimnazije, starih šestnajst in sedemnajst let. Za
pojasnitev organizacije dela smo intervjuvali tudi športnega pedagoga, ki sodeluje pri izvedbi
programa izbirnih športov.

2.2. PRIPOMOČKI
Mnenja dijakov o izpeljavi tretje ure športne vzgoje smo pridobili s spletnim anketnim
vprašalnikom, ki je bil sestavljen za namen magistrske naloge iz dvaindvajsetih vprašanj
zaprtega in polodprtega tipa. Sodelovanje je bilo anonimno, s čimer smo seznanili tudi dijake,
ki so na vprašanja odgovarjali prostovoljno. Vprašalnik smo najprej oblikovali v programu
Microsoft Word, nato pa smo ga vnesli na internetno spletno stran za izvedbo anket 1ka, s
pomočjo katere smo nato tudi pridobili podatke od dijakov in dijakinj.
Vprašalnik, ki je bil sestavljen za namen magistrske naloge, je imel več sklopov:







demografski podatki;
športna dejavnost dijakov in dijakinj;
priljubljenost predmeta športna vzgoja glede na druge predmete;
všečnost športne vzgoje;
mnenja o tretji uri športne vzgoje;
mnenja dijakov, kaj je dobra ura športne vzgoje.

Na začetku anketnega vprašalnika (Priloga 13.1. SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIK) so
dijaki navedli spol in letnik, ki ga obiskujejo. V nadaljevanju nas je zanimalo mnenje dijakov
in dijakinj o pomembnosti športne dejavnosti za njihovo zdravje, ali so po njihovem mnenju
dovolj športno dejavni in kako pogosto (število ur na teden) ter na kakšen način (sami ali v
športnem društvu) se ukvarjajo s športno dejavnostjo. Zanimalo nas je tudi, s katerimi športi
se v prostem času najraje ukvarjajo in kakšni so razlogi za njihovo ukvarjanje s športnimi
dejavnostmi samostojno ali pa v športnih društvih.
Poleg tega smo želeli od dijakov in dijakinj izvedeti tudi, ali imajo v šoli status športnika.
V nadaljevanju smo se osredotočili na priljubljenost športne vzgoje v šoli v primerjavi z
ostalimi šolskimi predmeti in kaj jim je pri športni vzgoji najbolj všeč.
Nato nas je zanimalo mnenje dijakov in dijakinj o izvedbi tretje ure športne vzgoje na njihovi
šoli zunaj rednih ur pouka in katere športne dejavnosti v okviru tretje ure športne vzgoje so
izbrali (brezplačne ali nadstandardne (plačljive); dalj časa trajajoče ali strnjene). Zanimali pa
so nas tudi predlogi dijakov in dijakinj, katere vsebine bi si poleg že obstoječih še želeli v
ponudbi tretje ure športne vzgoje, kaj bi svetovali športnim pedagogom za še boljše
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načrtovanje programa in vsebin. Dijake in dijakinje pa smo vprašali tudi, kako po njihovem
mnenju izgleda dobra ura športne vzgoje v srednji šoli, katere vsebine vključuje in kako je
organizirana.
Za intervju smo vnaprej oblikovali vprašanja, ki smo jih postavili enemu od športnih
pedagogov na tej šoli.

2.3. POSTOPEK
Anketo smo izvedli meseca maja v šolskem letu 2016/2017 v računalniški učilnici na
vzgojno-izobraževalnem zavodu BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola tako, da so
dijaki in dijakinje po oddelkih ločeno prihajali v učilnico in izpolnjevali anketo, ki smo jo
vnaprej namestili na posamezne računalnike. Čeprav je bilo anketiranje prostovoljno, so
anketo izpolnili vsi dijaki in dijakinje drugega in tretjega letnika tehniške gimnazije, ki so bili
v času anketiranja pri pouku.
Pridobljene podatke iz ankete smo statistično obdelali s programom SPSS. Izračunali smo
osnovne statistične kazalnike, za dokazovanje razlik v mnenjih med spoloma oziroma bolj in
manj dejavnimi dijaki pa smo uporabili χ2-test in t-test za neodvisne vzorce. Hipoteze smo
sprejemali oziroma zavračali na 5 % stopnji tveganja.
Intervju smo izvedli ustno, tako da smo z mobilnim telefonom snemali odgovore športnega
pedagoga, po končanem intervjuju pa smo naredili zapis (t.i. transkript).
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3. REZULTATI
3.1. OPIS VZORCA
V naši raziskavi so sodelovali dijaki in dijakinje drugega in tretjega letnika tehniške
gimnazije. Ker so bili od 105 dijakov in dijakinj štirje dijaki in dijakinje na dan izvedbe
anketiranja odsotni od pouka, je na spletni anketni vprašalnik v celoti odgovorilo 55 dijakov
in 46 dijakinj (96,2 % vseh dijakov in dijakinj, vpisanih v drugi in tretji letnik). Vsi dijaki in
dijakinje, ki so prostovoljno in anonimno sodelovali v naši raziskavi, so spletni anketni
vprašalnik rešili v celoti.
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Slika 14. Značilnost vzorca glede na spol.




Nekaj več kot polovico vzorca predstavljajo dijaki (N=55; 54,5 %), medtem ko
dijakinje predstavljajo 45,5 % (N=46) (Slika 14).
V programu tehniške gimnazije je v celotni populaciji razmerje dijakov in dijakinj
približno enako kot razmerje med dijaki in dijakinjami v drugem in tretjem letniku
tehniške gimnazije.
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Slika 15. Značilnost vzorca glede na letnik.





Iz Slike 15 ugotovimo, da nekaj več kot polovico vzorca predstavljajo dijaki drugih
letnikov (N=55; 54,5 %), medtem ko dijaki tretjih letnikov predstavljajo 45,5 %
(N=46).
V šoli je v programu tehniške gimnazije razmerje med drugošolci in tretješolci
približno enako, kot je v naši raziskavi.
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3.2. REZULTATI
3.2.1. POMEMBNOST ŠPORTNE DEJAVNOSTI ZA ZDRAVJE
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Slika 16. Pomembnost športne dejavnosti za dijakovo zdravje.







Na vprašanje 'Kako pomembna je športna dejavnost za vaše zdravje?' so dijaki in dijakinje

odgovarjali na petstopenjski lestvici, kjer je ocena 1 pomenila nepomembno, ocena 5
pa zelo pomembno vlogo športne dejavnosti za njihovo zdravje. Na Sliki 16 vidimo,
da največji delež dijakov in dijakinj ne glede na spol pomembnost športne dejavnosti
za zdravje ocenjuje zelo visoko, z oceno 4 (Ndijaki=24; 43,6 %; Ndijakinje=21; 45,7 %) ali
5 (Ndijaki=20; 36,4 %; Ndijakinje=12; 26,1 %). Nihče ni tej trditvi dal ocene 1
(nepomembna).
Iz pregleda deležev pomembnosti športne vzgoje glede na spol je razvidno, da je delež
dijakov, ki jim je športna dejavnost najbolj pomembna, višji kot je ta delež pri
dijakinjah.
S Pearsonovim hi-kvadrat testom smo preverili, ali so opažene razlike tudi statistično
značilne. Rezultat hi-kvadrat testa kaže, da razlika v pomembnosti športne dejavnosti
glede na spol ni statistično značilna (χ2=2,177, p=0,536).
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3.2.2. ŠPORTNA DEJAVNOST DIJAKOV
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Slika 17. Mnenja dijakov in dijakinj o tem, ali so dovolj športno dejavni.






Delež dijakov, ki menijo, da so dovolj športno dejavni (N=41; 74,5 %), je višji od
deleža dijakinj (N=18; 39,1 %) (Slika 17). Na drugi strani pa je delež dijakinj, ki
menijo, da se s športno dejavnostjo ne ukvarjajo dovolj (N=28; 60,9 %), bistveno večji
od deleža dijakov.
S Pearsonovim hi-kvadrat testom smo preverili, ali so opažene razlike tudi statistično
značilne.
Rezultat hi-kvadrat testa kaže, da je razlika v mnenju o dovoljšnji športni dejavnosti
glede na spol statistično značilna (χ2=12,933, p=0,000). Statistično značilno večji
delež dijakov kot dijakinj torej meni, da so dovolj športno dejavni.
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Slika 18. Pogostost ukvarjanja s športno dejavnostjo glede na spol.



Najprej smo preverili z zgoraj definiranim vprašanjem in odgovori, ali obstajajo
razlike med spoloma v pogostosti ukvarjanja s športno dejavnostjo. Imamo ordinalno
spremenljivko, kjer je vrednost 1= s športom se sploh ne ukvarjam, 2= občasno, 3=
pogosto, 4= redno.
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Računali smo povezanost oziroma razliko v pogostosti ukvarjanja s športno
dejavnostjo glede na spol, ugotavljali smo razlike med deleži dijakov in dijakinj, ki se
s športno dejavnostjo ukvarjajo občasno, pogosto, redno ali pa se s športom sploh ne
ukvarjajo.
Kot nam prikazuje Slika 18, se največji delež dijakov poleg redne športne vzgoje s
prostočasno športno dejavnostjo ukvarja redno (N=23; 41,8 %), samo nekaj manj se
jih s športno dejavnostjo ukvarja pogosto (N=22; 40,0 %). Največji delež dijakinj se
poleg redne športne vzgoje s športno dejavnostjo ukvarja pogosto (N=18; 39,1 %).
S športom se sploh ne ukvarja 7,3 % (N=4) dijakov in 2,2 % (N=1) dijakinj.
Razlika v pogostosti ukvarjanja s športno dejavnostjo glede na spol ni statistično
značilna (χ2=5,123, p=0,163).

Razlike v povprečnih vrednostih pogostosti ukvarjanja s športno dejavnostjo dveh
skupin, po spolu in po letniku, smo v nadaljevanju preverili s t-testom za neodvisne
vzorce.
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Slika 19. Povprečna vrednost pogostosti ukvarjanja s športno dejavnostjo glede na spol.





Na osnovi izračuna povprečij smo ugotovili, da se tako dijaki kot dijakinje v
povprečju pogosto ukvarjajo s športno dejavnostjo.
Na Sliki 19 vidimo, da je vrednost aritmetične sredine za dijake rahlo višja od
vrednosti aritmetične sredine za dijakinje.
Rezultat t-testa ne kaže statistično značilnih razlik v pogostosti ukvarjanja s športno
dejavnostjo med spoloma (t=0,819, p=0,415).

46

Aritmetična sredina

1

2

3

4
3,2

Drugi letnik

3,0

Tretji letnik

Slika 20. Povprečna vrednost pogostosti ukvarjanja s športno dejavnostjo glede na letnik šolanja.






Na osnovi izračuna povprečij smo ugotovili, da se tako dijaki in dijakinje drugega
letnika kot dijaki in dijakinje tretjega letnika v povprečju pogosto ukvarjajo s športno
dejavnostjo.
Na Sliki 20 vidimo, da je vrednost aritmetične sredine za druge letnike rahlo višja od
vrednosti aritmetične sredine za tretje letnike.
Rezultat t-testa ne kaže statistično značilnih razlik v pogostosti ukvarjanja s športno
dejavnostjo med letnikoma (t=1,051, p=0,296).
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Slika 21. Število ur na teden za ukvarjanje s prostočasno športno dejavnostjo.

Vsi dijaki imajo tedensko dve uri športne vzgoje v urniku, nekateri (ki izberejo tretjo uro v
nestrnjeni obliki) pa tri; želeli pa smo izvedeti, koliko so poleg tega še športno dejavni
tedensko.
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Največji delež dijakov in dijakinj se s športno dejavnostjo ukvarja zunaj rednih ur
pouka še eno do dve uri na teden (N=30; 29,7 %), pri tem je delež dijakinj (N=22;
47,8 %) večji od deleža dijakov (N=8; 14,5 %).
Sledi delež tistih, ki se ukvarjajo tri do štiri ure tedensko (N=22; 21,8 %), pri tem je
delež dijakov nekoliko višji (N=13; 23,6 %) kot delež dijakinj (N=9; 19,6 %).
Kot opazimo tudi na Sliki 21, pa je nato z višanjem ur opaziti vse nižji delež dijakov.
Večji delež dijakinj se s športno dejavnostjo ukvarja več kot 10 ur (N=4; 8,7 %) kot 7
do 10 ur (N=3; 6,5 %).
Med dijaki in dijakinjami, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo, je najmanjša razlika v
ukvarjanju več kot 10 ur, delež dijakov, ki se s športno dejavnostjo ukvarja več kot 10
ur, je 10,9 % (N=6), delež dijakinj pa 8,7 % (N=4).
Ugotovili smo, da so razlike med spoloma po številu ur na teden za ukvarjanje s
prostočasno športno dejavnostjo statistično značilne (χ2=15,250, p=0,009).
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Slika 22. Športi, s katerimi se dijaki in dijakinje ukvarjajo v prostem času sami, s prijatelji ali družino (več možnih
odgovorov).







Na postavljeno vprašanje so dijaki lahko podali več odgovorov. Na Sliki 22 vidimo, da
se največji delež dijakov in dijakinj ukvarja z dejavnostmi, ki jih izvajajo v naravi: s
kolesarstvom (N=49; 48,5 %), sledijo hoja (N=43; 42,6 %), pohodništvo (N=37; 36,6
%) in tek (N=35; 34,7 %).
S smučanjem se ukvarja 31,7 % (N=32) dijakov in dijakinj, kar je kar velik delež, saj
se z njim lahko ukvarjamo samo pozimi, poleg tega pa to zahteva precejšnja finančna
sredstva.
Zanimiv podatek je, da samostojno hodi v fitnes 17,8 % (N=18) dijakov in dijakinj,
kar pomeni dokaj velik delež.
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Kar 35,6 % (N=36) dijakov in dijakinj je navedlo drugo dejavnost. Pri tem se jih
največ ukvarja z nogometom (N=8) in košarko (N=6), sledi jahanje (N=4), po dva
dijaka ali dijakinji se ukvarjajo s karatejem, namiznim tenisom, plavanjem in plesom,
po eden/ena pa z naslednjimi športi: aikido, badminton, balet, biatlon, boks, borilne
veščine, folklora, gimnastika, monokolesarjenje, plezanje, rolkanje, sabljanje,
sinhrono plavanje, skejtanje, vaterpolo, streljanje z zračnim orožjem in odbojka.

0%

Da

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

41,8 %
37,0 %

58,2 %
63,0 %

Ne

Dijaki

Dijakinje

Slika 23. Obiskovanje prostočasne športne dejavnosti v društvu.






Slika 23 prikazuje, da se 41,8 % (N=23) dijakov in 37,0 % (N=17) dijakinj ukvarja v
prostem času s športom organizirano v društvu, kar 58,2 % (N=32) dijakov in 63,0 %
(N=29) dijakinj pa se ukvarja s športom neorganizirano, torej sami, s prijatelji ali
družinskimi člani.
Iz pregleda deležev je razvidno, da nekoliko višji delež dijakov kot dijakinj v prostem
času obiskuje športno dejavnost v društvu.
Ugotovili smo, da razlike med spoloma niso statistično značilne (χ2=0,248, p=0,619).
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Slika 24. Športne dejavnosti, ki jih obiskujejo v društvu v šolskem letu 2016/2017 (več možnih odgovorov).







Iz Slike 24 opazimo, da dijaki in dijakinje, ki obiskujejo športno dejavnost v društvu,
v največjem deležu obiskujejo nogomet ali ples (N=5; 12,5 %) ter plavanje (N=4; 10,0
%).
Več kot polovica dijakov in dijakinj (N=22; 55,0 %) pa navaja druge dejavnosti. Pri
tem se jih največ ukvarja z jahanjem (N=6), sledi karate (N=3), po dva dijaka ali
dijakinji se ukvarjajo s plezanjem, po eden/ena pa z naslednjimi športi: badminton,
baseball, biatlon, borilne veščine, folklora, gimnastika, hoja, MMA – mešane borilne
veščine, orientacija, smučarski skoki, vaterpolo in streljanje z zračnim orožjem.
Kar šest se jih ukvarja z jahanjem, kar je pričakovano glede na osnovno poslanstvo
šole, ki jo obiskujejo.

3.2.3. DELEŽ DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA

0%

Da

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

7,3 %
17,4 %

92,7 %

Ne

82,6 %
Dijaki

Dijakinje

Slika 25. Delež dijakov in dijakinj, ki imajo v šoli status športnika.
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Status športnika lahko pridobijo dijaki, ki redno trenirajo v društvu in pri tem dosegajo
dobre tekmovalne rezultate. Slika 25 prikazuje, da ima status športnika dobra desetina
dijakov (N=12; 11,9 %). Med tistimi, ki ga imajo, je več dijakinj (N=8; 17,4 %) kot
dijakov (N=4; 7,3 %). To je skladno z navedbo, da se 10,9 % dijakov in 8,7 % dijakinj
ukvarja s športom več kot 10 ur tedensko.
Iz pregleda deležev je razvidno, da večina dijakov ne glede na spol nima statusa
športnika, medtem ko je med tistimi, ki ta status imajo, delež višji med dijakinjami
(N=8; 17,4 %).
Ugotovili smo, da razlike med spoloma niso statistično značilne (χ2=2,450, p=0,118).

3.2.4. RAZLOGI ZA ŠPORTNO DEJAVNOST

Aritmetična sredina

1

2

3

4
4,0

Ker športna aktivnost koristi zdravju.
Da razvijam gibalne sposobnosti in
vzdržujem kondicijo.

4,0
3,6

Da koristno preživim prosti čas.

2,6

Da spoznam nove prijatelje.

3,9

Da se sprostim.
Ker rad tekmujem.
Drugo:

5

2,1
4,1

Slika 26. Razlogi, zakaj dijaki obiskujejo športno dejavnost v društvu ali se s športno dejavnostjo ukvarjajo sami ne glede na
spol.

Lestvica odgovorov: 1 – najmanj pomembno … 5 – najbolj pomembno



Dijaki in dijakinje kot pomembna razloga za ukvarjanje s športno dejavnostjo navajajo
korist za zdravje (M=4,0) in razvijanje gibalnih sposobnosti ter vzdrževanje kondicije
(M=4,0), sledijo še sprostitev (M=3,9) in koristno preživljanje prostega časa (M=3,6)
(Slika 26).
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3.2.5. PRILJUBLJENOST ŠPORTNE VZGOJE IN RAZLOGI ZA VŠEČNOST
PREDMETA
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0,0 %
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4

5 - najbolj priljubljen

40 %

13,0 %
Dijaki

38,2 %

Dijakinje

Slika 27. Priljubljenost predmeta športna vzgoja v primerjavi z ostalimi šolskimi predmeti.







Na Sliki 27 vidimo, da največji delež dijakov in dijakinj (N=45; 44,6 %) športno
vzgojo v primerjavi z ostalimi šolskimi predmeti ocenjuje zelo visoko z oceno 4
(Ndijaki=23; 41,8 %; Ndijakinje=22; 47,8 %); za več kot četrtino dijakov (N=27; 26,7 %)
pa je športna vzgoja najbolj priljubljen predmet, saj so ji dodelili najvišjo oceno 5
(Ndijaki=21; 38,2 %; Ndijakinje=6; 13,0 %). Športna vzgoja je torej priljubljena v
primerjavi z ostalimi šolskimi predmeti.
Iz pregleda deležev je razvidno, da je v primeru vseh ocen priljubljenosti delež višji
med dijakinjami, le pri oceni 5-najbolj priljubljen je delež bistveno višji pri dijakih
(N=21; 38,2 %).
Ugotovili smo, da je razlika med spoloma v priljubljenosti predmeta športna vzgoja v
primerjavi z ostalimi šolskimi predmeti statistično značilna (χ2=11,927, p=0,018).
Priljubljenost predmeta športna vzgoja v primerjavi z ostalimi šolskimi predmeti sicer
z višjo oceno ocenjujejo dijaki (N=44; 80,0 %) kot dijakinje (N=28; 60,8 %). Pri tem
smo upoštevali oceni 4 in 5.
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Aritmetična sredina

1

2

3

4

2,9

Dobra razlaga in prikaz učitelja.

3,6

Učitelj vse dijake obravnava enako.
Učitelj dijakom nudi pomoč, če ga dijaki zanjo
prosijo.

3,9

Zanimive vsebine in vaje.

3,3

Pri uri športne vzgoje se dobro razgibam in
razvijam kondicijo.

3,3
3,6

Pri uri športne vzgoje se sprostim.
Delo poteka drugače in bolj sproščeno kot pri
drugih predmetih.
Pri urah športne vzgoje spoznam in utrjujem
tehniko različnih športov.
Drugo:

5

4,1
3,5

2,7

Slika 28. Dejavniki všečnosti pri predmetu športna vzgoja.

Lestvica odgovorov: 1 – najmanj všečno … 5 – najbolj všečno






Med podanimi odgovori (Slika 28) so dijaki ne glede na spol na petstopenjski lestvici
najvišjo oceno dodelili trditvi, da 'delo poteka drugače in bolj sproščeno kot pri
drugih predmetih' (M=4,1), in da 'učitelj dijakom nudi pomoč, če ga dijaki zanjo
prosijo' (M=3,9).
V povprečju nekje srednje pomembno ocenjujejo 'dobra razlaga in prikaz učitelja'
(M=2,9).
Pod drugo je en od anketiranih navedel 'dobra profesorica' in en dijak ali dijakinja 'nič
mi ni všeč, ne maram profesorice'.
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3.2.6. TRETJA URA ŠPORTNE VZGOJE
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4,0 %
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Slika 29. Izbor dejavnosti v šolskem letu 2016/2017 za tretjo uro športne vzgoje (več možnih odgovorov).



Iz Slike 29 opazimo, da je za tretjo uro športne vzgoje največji delež dijakov in
dijakinj izbral alpsko smučanje (N=32; 31,7 %), sledijo odbojka in streljanje z zračno
puško (N=14; 13,9 %), veslanje/rafting po slovenskih rekah (N=13; 12,9 %) in
namizni tenis (N=12; 11,9 %).
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Slika 30. Izbor športne dejavnosti glede na finančni prispevek.
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Slika 30 prikazuje, da je večinski delež dijakov in dijakinj izbral nadstandardno
(plačljivo) dejavnost (N=68; 67,3 %).
Razlika med deležema dijakov in dijakinj, ki so izbrali brezplačno dejavnost, ter
dijakov in dijakinj, ki so izbrali nadstandardno dejavnost, je statistično značilna
(χ2=10,688, p=0,001).
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Slika 31. Izbor dejavnosti v okviru tretje ure športne vzgoje glede na to, ali se izvaja skozi celotno ocenjevalno obdobje ali
strnjeno v nekaj dneh.




Slika 31 prikazuje, da je večinski delež dijakov in dijakinj izbral dejavnost, ki se
izvede strnjeno v nekaj dneh (N=69; 68,3 %).
Razlika med deležema dijakov in dijakinj, ki so izbrali dejavnost, ki se izvaja skozi
celotno ocenjevalno obdobje, ter dijakov in dijakinj, ki so izbrali dejavnost, ki se
izvede strnjeno v nekaj dneh, je statistično značilna (χ2=8,869, p=0,003).
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druženje s sošolci.
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80 %
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Slika 32. Vzroki za izbor dejavnosti, ki se izvede strnjeno v nekaj dneh (več možnih odgovorov).



Kot vidimo na Sliki 32, sta glavna razloga za izbor dejavnosti v strnjeni izvedbi v
nekaj dneh, zanimivost in zabavnost dejavnosti (N=48; 69,6 %), pa tudi čisto utilitarni
razlog, ker na ta način hitreje opravijo svoje obveznosti, to je tretjo uro športne vzgoje
(N=47; 68,1 %).
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7,2 % (N=4) dijakov in dijakinj je navedlo tudi druge razloge: 'bil sem na taboru', 'ker
sem vozač ', 'ne rabim biti pri pouku' in 'želel bi nogomet, vendar nimam časa za to,
ker ga že sam treniram'.

Dijake smo vprašali tudi po nekaterih drugih športnih dejavnostih in vsebinah, ki bi jih še
želeli imeti v programu tretje ure športne vzgoje, a se zaenkrat še ne izvajajo. Nekaj dijakov
in dijakinj (N=11; 11,0 %) meni, da je ponujenih športnih dejavnosti v okviru tretje ure
športne vzgoje že dovolj, kar nekaj (N=30; 29,9 %) pa tudi nima idej ali posebnih želja za
dodatne dejavnosti. Ostali dijaki in dijakinje pa so predlagali kar pestre vsebine: borilne
veščine, karting, lokostrelstvo, jogo, ples, rolanje, plavanje, plezanje, vaterpolo, paintball,
tenis in še nekatere druge, en dijak ali dijakinja je predlagal tudi hokej na travi, nekateri pa so
izrazili željo po več adrenalinskih dejavnostih.
Spraševali smo tudi po predlogih za izboljšanje načrtovanja vsebin in programa za tretjo uro
športne vzgoje. Precejšen delež dijakov (N=84; 83,4 %) nima nobenih pripomb oziroma
ničesar pomembnega sporočiti učiteljem športne vzgoje glede organizacije in načrtovanja
vsebin. Nekateri dijaki in dijakinje si želijo še več popestritve in raznolikosti pri tretji uri
športne vzgoje, spoznati želijo še kakšne druge športe, ki niso tako razširjeni. Zasledili smo
tudi odgovore, da dijaki in dijakinje pri tretji uri športne vzgoje ne želijo preveč teka ter da bi
se raje ukvarjali z ekipnimi športi, izražena je bila tudi želja, da se dijake in dijakinje
razporedi glede na njihovo znanje v homogenejše skupine.
Na koncu našega spletnega anketnega vprašalnika smo dijake in dijakinje vprašali tudi, kako
po njihovo izgledajo dobre ure športne vzgoje v srednji šoli, katere vsebine naj bi vključevale
in kako naj bi bile organizirane. Mnenja dijakov in dijakinj se zelo razlikujejo, pojavila so se
mnenja, da bi bilo bolje, če bi imeli dijaki in dijakinje enkrat tedensko dve uri športne vzgoje
skupaj, saj imajo trenutno dvakrat tedensko po eno uro. Veliko dijakov je izrazilo željo, da bi
se na začetku ure izvedlo ogrevanje, nato pa bi sledila športna igra. Dijaki in dijakinje si
želijo, da bi bilo vzdušje pri urah športne vzgoje sproščeno, pri urah bi se radi družili, se
zabavali, hkrati pa bili tudi dejavni ter tako naredili nekaj koristnega za svoje zdravje.

3.3. MNENJE ŠPORTNEGA PEDAGOGA O TRETJI URI ŠPORTNE VZGOJE
O tretji uri smo se pogovarjali tudi z enim od športnih pedagogov. Intervju objavljamo v
celoti.
1. Kako ocenjujete pogoje dela za kakovostno izvajanje pouka športne vzgoje na vaši šoli?
Pogoji za delo izvajanja pouka športne vzgoje na naši šoli so odlični.
2. Ali so po vašem mnenju dijaki dovolj motivirani za pouk športne vzgoje?
Dijaki so dovolj motivirani, zadovoljen sem z njihovo motivacijo.
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3. Kdaj ste na vaši šoli začeli izvajati pouk tretje ure športne vzgoje zunaj pouka in kje so
vzroki za tako odločitev?
Tak način smo začeli izvajati leta 1992, glavni vzrok pa je bil pomanjkanje prostora.
4. Kako si športni pedagogi delite organizacijo in izvedbo izbirnih športov kot tretje ure
športne vzgoje?
Delimo si jo tako, da smo enakomerno obremenjeni, nato pa po interesih. Jaz organiziram
kolesarjenje, planinstvo, veslanje in smučanje, ostalo pa druga dva pedagoga.
5. Na osnovi česa športni pedagogi načrtujete ure izbirnih športov?
Ure izbirnih športov načrtujemo glede na interes in znanje dijakov in dijakinj ter tudi glede na
interes oziroma znanje pedagogov, ki vodijo posamezne interesne dejavnosti.
6. Katere so največje težave, s katerimi se športni pedagogi srečujete pri izvedbi izbirnih
športov?
Ne opažamo kakšnih posebno velikih težav. Nekaj težav se pojavi, ko je treba dobiti zadostno
število spremljevalcev, da zadostimo normativom. Težav pa ni.
7. Kaj so po vašem mnenju prednosti takega pouka?
Dijaki prostovoljno izbirajo športno zvrst, ni nobene prisile pri tem, cena je dostopna in
primerna skoraj za vse dijake, med večdnevnimi dejavnostmi pride do velike povezanosti in
socializacije dijakov iz različnih letnikov, ker se prijavljajo na določene dejavnosti dijaki vseh
letnikov. Potem je pa še pozitiven oziroma sproščen odnos med dijaki in učitelji.
8. Ali pri načrtovanju športnih dejavnosti v okviru tretje ure športne vzgoje upoštevate tudi
želje in predloge dijakov?
Seveda upoštevamo, določene dejavnosti lahko uvedemo izključno na zahtevo dijakov. Pogoj
je le, da je dovolj prijavljenih. Upoštevamo želje za takšne športe, ki niso preveč nevarni.
9. Ali menite, da so dijaki in dijakinje zadovoljni z izvedbo tretje ure športne vzgoje?
Da, menimo, da so dijaki zadovoljni. Tudi pozneje, ko že končajo šolo, če se slučajno kje
srečamo, se v glavnem pogovarjamo o tretji uri športne vzgoje, ne o drugih predmetih.
10. Nekateri dijaki si izbirajo nadstandardne športne dejavnosti, ki potekajo strnjeno več dni.
Kaj je po vašem mnenju vzrok za to?
Vzrokov je več. Prvi je, da lahko veliko hitreje opravijo te ure v strnjeni obliki, tridnevni ali
štiridnevni. Drugi razlog je, da se udeležijo dejavnosti, ki jim drugače ne bi bile dostopne v
okviru družine, saj jim ponudimo zelo ugodne cene. Pozitivno je tudi, da se dijaki in dijakinje
med seboj družijo na večdnevnih dejavnostih.
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11. Nadstandardne dejavnosti zahtevajo denarni prispevek staršev. Ali imajo tudi socialno
šibki dijaki možnost udeležbe na nadstandardnih športnih dejavnostih? Ima morda šola sklad,
iz katerega lahko črpa sredstva za pomoč dijakom?
Da, tudi socialno šibki dijaki imajo možnost udeležbe na nadstandardnih športnih dejavnostih.
Za te dijake lahko prispevamo denar iz Florinega sklada ali pa jim omogočimo obročno
odplačevanje stroškov, ki jih imajo z dejavnostmi.
12. Kako bi ocenili vaše zadovoljstvo s takim načinom izvajanja izbirnih športov kot tretje ure
športne vzgoje?
Osebno sem zelo zadovoljen s takšnim načinom izvajanja izbirnih športov. Zadovoljen sem
tudi z odnosom dijakov do učiteljev in z odnosom dijakov med seboj. Tak način vpliva tudi na
kasnejši odnos dijakov z mano kot športnim pedagogom.
Hvala za vaš čas.
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3.4. PREVERJANJE HIPOTEZ
H1: Obstajajo razlike v rednem ukvarjanju s športno dejavnostjo med dijaki glede na
spol in letnik šolanja.




Hipotezo smo preverili s Pearsonovim hi-kvadrat testom, saj smo v analizo vključili
dve nominalni spremenljivki: spol in redno ukvarjanje s športno dejavnostjo sami ali v
društvu ter letnik šolanja in redno ukvarjanje s športno dejavnostjo sami ali v društvu.
Kot redno ukvarjanje smo določili ukvarjanje vsaj trikrat tedensko.

Tabela 1
Delež dijakov in dijakinj, ki se s športno dejavnostjo sami ali v društvu ukvarjajo redno

Redno ukvarjanje s športno
dejavnostjo sami ali v društvu
(vsaj trikrat tedensko).




Spol:
Dijak (N)
Dijakinja (N)
23 (60,5 %)
15 (39,5 %)

Skupaj
38 (100,0 %)

Tabela 1 prikazuje delež dijakov in dijakinj, ki navajajo, da se redno ukvarjajo s
športno dejavnostjo. Velikost vzorca je 38 dijakov in dijakinj.
Razlika med spoloma ni statistično značilna (χ2=1,562, p=0,211).

Tabela 2
Delež dijakov in dijakinj, ki se s športno dejavnostjo sami ali v društvu ukvarjajo redno, glede na letnik šolanja

Redno ukvarjanje s športno
dejavnostjo sami ali v društvu
(vsaj trikrat tedensko).




Letnik šolanja:
Drugi letnik
Skupaj
Tretji letnik (N)
(N)
24 (63,2 %) 14 (36,8 %)
38 (100,0 %)

Tabela 2 prikazuje delež dijakov in dijakinj, ki navajajo, da se redno ukvarjajo s
športno dejavnostjo, glede na letnik šolanja.
χ2-test kaže, da razlika med dijaki drugega in tretjega letnika ni statistično značilna
(χ2=2,412, p=0,120).
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Na osnovi predstavljenih rezultatov H1 ne moremo potrditi, saj ni statistično značilnih razlik
v rednem ukvarjanju s športno dejavnostjo glede na spol in letnik šolanja.
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H2: Dijaki izbirajo druge športne dejavnosti kot dijakinje, tako v prostem času kot pri
vadbi v društvu.


Hipotezo smo preverili s Pearsonovim hi-kvadrat testom, saj nas zanima povezanost
med nominalnimi spremenljivkami.

Tabela 3
Izbor športnih dejavnosti v prostem času glede na spol

S športom se sploh ne ukvarjam.
Tek
Kolesarstvo
Smučanje
Bordanje
Rolanje
Pohodništvo
Tenis
Hoja
Fitnes (samostojno)
Drugo:
Skupaj

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n

Spol:
Dijak
Dijakinja
1
0
1,8%
0,0%
17
18
30,9%
39,1%
27
22
49,1%
47,8%
17
15
30,9%
32,6%
4
1
7,3%
2,2%
5
12
9,1%
26,1%
23
14
41,8%
30,4%
2
0
3,6%
0,0%
17
26
30,9%
56,5%
14
4
25,5%
8,7%
24
12
43,6%
26,1%
55
46

Skupaj
1
1,0%
35
34,7%
49
48,5%
32
31,7%
5
5,0%
17
16,8%
37
36,6%
2
2,0%
43
42,6%
18
17,8%
36
35,6%
101
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Iz pregleda deležev v Tabeli 3 je opaziti večje razlike med dijaki in dijakinjami pri
izbiri rolanja, pohodništva, hoje in fitnesa
o rolanje v večjem deležu izbirajo dijakinje (N=12; 26,1 %) kot dijaki (N=5; 9,1
%);
o hojo v večji meri izbirajo dijakinje (N=26; 56,5 %) kot dijaki (N=17; 30,9 %);
o pohodništvo v večjem deležu izbirajo dijaki (N=23; 41,8 %) kot dijakinje
(N=14; 30,4 %);
o fitnes v večji meri izbirajo dijaki (N=14; 25,5 %) kot dijakinje (N=4; 8,7 %).
S χ2-testom smo primerjali razliko med deležem dijakov in dijakinj v izboru tistih
posameznih športnih dejavnosti v prostem času, ki so jih navedli v posamezni skupini
najmanj štirje dijaki ali dijakinje
o tek (χ2=0,251, p=0,6166);
o kolesarstvo (χ2=0,008, p=0,9286);
o smučanje (χ2=0,010, p=0,9191);
o rolanje (χ2=0,577, p=0,4476);
o pohodništvo (χ2=0,470, p=0,4932);
o hoja (χ2=2,646, p=0,1038);
o fitnes – samostojno (χ2=0,487, p=0,4853).
Rezultati χ2-testa kažejo, da opažene razlike med spoloma v nobenem primeru niso
statistično značilne, marsikje verjetno tudi zaradi majhnosti vzorca.

Z vidika ugotovitev glede izbora športnih dejavnosti v prostem času H2 ne moremo
potrditi, saj razlike med dijaki in dijakinjami v izboru športnih dejavnosti v prostem času
niso statistično značilne.
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Tabela 4
Izbor športnih dejavnosti v društvu glede na spol

Košarka
Nogomet
Ples
Plavanje
Ritmična gimnastika
Atletika
Pohodništvo
Vodena vadba v fitnesu
Drugo:
Skupaj




n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n

Spol:
Dijak
Dijakinja
2
0
8,7%
0,0%
5
0
21,7%
0,0%
3
2
13,0%
11,8%
1
3
4,3%
17,6%
0
3
0,0%
17,6%
1
1
4,3%
5,9%
2
0
8,7%
0,0%
2
1
8,7%
5,9%
12
10
52,2%
58,8%
23
17

Skupaj
2
5,0%
5
12,5%
5
12,5%
4
10,0%
3
7,5%
2
5,0%
2
5,0%
3
7,5%
22
55,0%
40

Iz pregleda deležev v Tabeli 4 je opaziti večje razlike med dijaki in dijakinjami pri
izbiri vadbe v društvu pri nogometu, plavanju in ritmični gimnastiki:
o plavanje v večjem deležu izbirajo dijakinje (N=3; 17,6 %) kot dijaki (N=1; 4,3
%);
o ritmično gimnastiko izbirajo samo dijakinje (N=3; 17,6 %);
o nogomet izbirajo samo dijaki (N=5; 21,7 %).
Razlike med deležem dijakov in dijakinj v izboru športnih dejavnosti v društvu nismo
statistično obdelali s χ2-testom, saj je bilo njihovo število premajhno za izvedbo testa.

Z vidika ugotovitev glede izbora športnih dejavnosti v društvu H2 delno potrdimo, saj
obstajajo tudi športne panoge, ki jih izbira le en spol (ritmična gimnastika in nogomet).
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H3: Razlogi dijakov za ukvarjanje s športom se razlikujejo od razlogov dijakinj.


Hipotezo smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce, saj so nas zanimale razlike v
povprečnih vrednostih razlogov za ukvarjanje s športno dejavnostjo dveh skupin oz.
po spolu.

Aritmetična sredina

1

2

3

4

5

Ker športna dejavnost koristi
zdravju.

4,1
3,8

Da razvijam gibalne sposobnosti
in vzdržujem kondicijo.

4,1
4,0
3,5
3,7

Da koristno preživim prosti čas.

2,7
2,6

Da spoznam nove prijatelje.

4,0
3,9

Da se sprostim.

2,3
2,0

Ker rad tekmujem.

Dijak

Dijakinja

Slika 33. Motivi za ukvarjanje s športno dejavnostjo po spolu.






Slika 33 prikazuje, da so najpomembnejši razlogi dijakov korist za zdravje (M=4,1),
razvijanje gibalnih sposobnosti in vzdrževanje kondicije (M=4,1) ter sprostitev
(M=4,0).
Najpomembnejši razlogi dijakinj so razvijanje gibalnih sposobnosti in vzdrževanje
kondicije (M=4,0), sprostitev (M=3,9) in korist za zdravje (M=3,8).
Rezultat t-testa pri nobenem razlogu ni pokazal statistično značilnih razlik med
spoloma.

Na osnovi predstavljenih rezultatov H3 ne moremo potrditi.
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H4: Ne glede na spol je med dijaki, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo v prostem času,
športna vzgoja bolj priljubljen predmet kot med tistimi, ki so športno nedejavni.




Hipotezo smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce, saj so nas zanimale razlike v
povprečnih vrednostih priljubljenosti predmeta športna vzgoja glede na ukvarjanje s
športno dejavnostjo.
Z namenom te analize smo na osnovi vprašanja 6 o pogostosti ukvarjanja s športno
dejavnostjo oblikovali novo spremenljivko z dvema kategorijama: se ne ukvarja s
športom / občasno, se ukvarja s športom redno / pogosto.

Aritmetična sredina

1
se ne ukvarja s
športom /
občasno
se ukvarja s
športom redno /
pogosto

2

3

4

5

3,6

4,0

Slika 34. Priljubljenost predmeta športna vzgoja glede na ukvarjanje s športno dejavnostjo.



Iz Slike 34 je opaziti nekoliko višjo priljubljenost športne vzgoje med tistimi, ki se s
športom ukvarjajo redno / pogosto, a rezultat t-testa ni pokazal statistično značilne
razlike med skupinama (t=-1,592, p=0,115).

Na osnovi predstavljenega rezultata H4 ne moremo potrditi.
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H5: Dejavniki priljubljenosti predmeta športna vzgoja se razlikujejo med spoloma.


Hipotezo smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce, saj so nas zanimale razlike v
povprečnih vrednostih dejavnikov priljubljenosti predmeta športna vzgoja dveh skupin
(dijaki/dijakinje).

Aritmetična sredina

1

2

3
2,8

Dobra razlaga in prikaz učitelja.

4

5

3,2
3,5
3,7

Učitelj vse dijake obravnava enako.
Učitelj dijakom nudi pomoč, če ga
dijaki zanjo prosijo.

3,8
4,0

Zanimive vsebine in vaje.

3,2

Pri uri športne vzgoje se dobro
razgibam in razvijam kondicijo.

3,2

3,5
3,4
3,6
3,5

Pri uri športne vzgoje se sprostim.
Delo poteka drugače in bolj sproščeno
kot pri drugih predmetih.

4,1
4,1

Pri urah športne vzgoje spoznam in
utrjujem tehniko različnih športov.

3,3

Dijak

3,7

Dijakinja

Slika 35. Dejavniki priljubljenosti predmeta športna vzgoja glede na spol.








Iz Slike 35 je razvidno, da so povprečne vrednosti dejavnikov priljubljenosti predmeta
športna vzgoja v skoraj vseh primerih višje pri dijakinjah kot pri dijakih, z izjemo
dejavnika 'pri uri športne vzgoje se sprostim' (Mdijaki=3,6).
Dejavniki z najvišjimi povprečnimi ocenami dijakinj so 'učitelj dijakom nudi pomoč,
če ga dijaki zanjo prosijo' (M=4,0), 'pri urah športne vzgoje spoznam in utrjujem
tehniko različnih športov' (M=3,7) ter 'učitelj vse dijake obravnava enako' (M=3,7).
Najvišje ocenjen dejavnik 'delo poteka drugače in bolj sproščeno kot pri drugih
predmetih' je enako pomemben za oba spola (M=4,1).
Rezultat t-testa v primeru nobenega dejavnika ni pokazal statistično značilnih razlik
med spoloma (p>0,05).

Na osnovi predstavljenih rezultatov H5 ne moremo potrditi.
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H6: Program izbirnih športov pri tretji uri športne vzgoje zunaj rednega pouka je za
dijake in dijakinje bolj primerna in zanimiva oblika pouka kot izvedba tretje ure v
okviru rednega pouka v telovadnici.


Hipotezo smo preverjali z anketnim vprašanjem 15, kjer so dijaki in dijakinje podali
svoje mnenje o tem, da se tretja ura športne vzgoje izvaja zunaj rednih ur pouka.

0%

20 %

Takšna oblika pouka se
mi zdi zelo primerna.

Takšna oblika pouka mi ni
všeč.
Vseeno mi je.

40 %

60 %

80 %

100 %

47,5 %

16,8 %

35,6 %

Slika 36. Mnenje dijakov o tem, ali naj se tretja ura športne vzgoje izvaja zunaj rednih ur pouka (ne v telovadnici v okviru
rednih ur).











Na Sliki 36 opazimo, da se največjemu deležu dijakov in dijakinj izvajanje tretje ure
športne vzgoje zunaj rednih ur pouka zdi primerno (N=48; 47,5 %), medtem ko je
večini preostalim vseeno (N=36; 35,6 %).
Takšna oblika pouka ni všeč najmanjšemu deležu dijakov in dijakinj (N=17; 16,8 %).
S χ2-testom enake verjetnosti smo preverili, ali med tremi deleži obstaja statistično
značilna razlika – rezultat kaže, da je razlika med deleži statistično značilna
(χ2=14,515, p=0,001).
V nadaljevanju smo podrobneje preverjali še razliko med posameznimi pari deležev.
Ugotovili smo eno statistično značilno razliko, in sicer: razlika med dijaki, katerim se
takšna oblika pouka zdi zelo primerna (N=48; 47,5 %), in tistimi, ki jim takšna oblika
pouka ni všeč (N=17; 16,8 %), je statistično značilna (χ2=4,876, p=0,027).
Razlika med tistimi, ki se jim takšna oblika pouka zdi zelo primerna (N=48; 47,5 %)
in tistimi, ki jim je vseeno (N=36; 35,6 %), pa ni statistično značilna (χ2=1,179,
p=0,278).

Glede na rezultate lahko ugotovimo, da je tretja ura športne vzgoje zunaj rednega pouka za
dijake in dijakinje bolj primerna in zanimiva oblika pouka kot tretja ura v okviru rednega
pouka športne vzgoje v telovadnici, saj se skoraj polovici dijakov in dijakinj (N=48; 47,5 %)
zdi taka oblika pouka zelo primerna, nekaj več kot tretjini dijakom in dijakinjam (N=36; 35,6
%) pa je vseeno. Nekaterim dijakom in dijakinjam tretja ura športne vzgoje zunaj rednega
pouka ni všeč, ker pravijo, da vzame preveč časa, teh dejavnosti nočejo izvajati v
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popoldanskem času po koncu pouka. Nekateri tudi menijo, da imajo že druge dejavnosti zunaj
šole in da imajo premalo časa za učenje. Glede na to, da se zdi večini dijakov in dijakinj tretja
ura športne vzgoje zunaj rednega pouka v takšni obliki zelo primerna, H6 potrdimo – torej je
program izbirnih športov kot tretja ura športne vzgoje zunaj rednega pouka za dijake in
dijakinje bolj primerna in zanimiva oblika pouka kot izvedba tretje ure v okviru rednega
pouka v telovadnici.

Tabela 5
Razlogi, da dijakom in dijakinjam ni všeč tretja ura športne vzgoje zunaj rednih ur pouka

Razlogi za nevšečnost
Vzame preveč časa.
Nimam časa.
Zato, ker ni razloga, da bi katerikoli predmet (pa četudi športno vzgojo)
izvajali izven pouka.
Avtobusne povezave, že tako imamo veliko dela z šolo, potem moramo
ostati še dve uri več.
Ker imamo že druge aktivnosti izven šole.
Ker je brez potrebe.
Ker je že tako premalo časa za učenje in bi nam to le podaljšalo pouk.
Ker menim, da sem popolnoma sposoben športati sam in ne pod
nadzorom profesorja.
Ker tako porabim več časa.
Ker velikokrat pride do tega, da imam test 8. uro in potem imam
neopravičeno pri športni.
Ker bi jo raje imel med poukom, da se sprostim od predavanj.
Rad bi šel domov.
Saj popoldne zmanjka časa za učenje.

n
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V Tabeli 5 so predstavljeni razlogi, zakaj dijakom in dijakinjam ni všeč tretja ura športne
vzgoje zunaj rednih ur pouka.
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H7: Dijaki in dijakinje si za tretjo uro športne vzgoje raje izbirajo brezplačne športne
dejavnosti.


Hipotezo smo preverili s Pearsonovim hi-kvadrat testom, saj smo v analizo vključili
dve nominalni spremenljivki: spol in izbor – brezplačna ali nadstandardna izbira.

0%

Brezplačno dejavnost

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

38,2 %
26,1 %

61,8 %

Nadstandardno
(plačljivo) dejavnost

73,9 %
Dijak

Dijakinja

Slika 37. Izbira športne dejavnosti v šoli glede na spol.







Iz Slike 37 lahko opazimo, da je večinski delež dijakov in dijakinj izbral
nadstandardno (plačljivo dejavnost), pri tem je delež dijakinj s tako izbiro še višji
(N=34; 73,9 %) kot delež dijakov (N=34; 61,8 %).
Medtem je razmerje obratno pri izbiri brezplačne dejavnosti, saj so jo v večjem deležu
izbrali dijaki (N=21; 38,2 %) kot dijakinje (N=12; 26,1 %).
Rezultat Pearsonovega χ2-testa pa kaže, da povezanost med spolom in izbiro športne
dejavnosti v šoli ni statistično značilna (χ2=1,666, p=0,197).
Razlika med dijakinjami v izboru nadstandardne in brezplačne dejavnosti je statistično
značilna (χ2=8,367, p=0,004), medtem ko pri dijakih razlika v izboru nadstandardne in
brezplačne dejavnosti ni statistično značilna (χ2=2,848, p=0,092).

Na osnovi predstavljenih rezultatov H7 ne moremo potrditi, saj dijaki in dijakinje raje
izbirajo plačljive dejavnosti v okviru programa izbirnih športov.
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H8: Dijaki in dijakinje si za tretjo uro športne vzgoje raje izbirajo večdnevne športne
dejavnosti.


Hipotezo smo preverili s Pearsonovim hi-kvadrat testom, saj smo v analizo vključili
dve nominalni spremenljivki: spol in vrsto izbrane dejavnosti (dalj časa trajajoče;
strnjeno).

0%
Izbral/a sem dejavnost, ki
se izvaja skozi celotno
ocenjevalno obdobje.

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

40,0 %

21,7 %

Izbral/a sem dejavnost, ki
se izvede strnjeno v nekaj
dneh.

60,0 %

78,3 %
Dijak

Dijakinja

Slika 38. Vrsta izbrane dejavnosti za tretjo uro športne vzgoje glede na spol.







Na Sliki 38 vidimo, da je tako večinski delež dijakov kot večinski delež dijakinj izbral
dejavnost, ki se izvede strnjeno v nekaj dneh, pri tem je delež dijakinj s tako izbiro še
višji (N=36; 78,3 %) od deleža dijakov (N=33; 60,0 %).
Medtem je razmerje obratno pri izbiri dejavnosti, ki se izvaja skozi celotno
ocenjevalno obdobje, saj so jo v večjem deležu izbrali dijaki (N=22; 40,0 %) kot
dijakinje (N=10; 21,7 %).
Povezanost med spolom in vrsto izbrane dejavnosti je statistično značilna (χ2=3,859,
p=0,049).

Na osnovi predstavljenih rezultatov H8 potrdimo – tako dijaki kot dijakinje večinoma raje
izberejo večdnevne strnjene dejavnosti, pri čemer tovrstne dejavnosti izbere statistično
značilno večji delež dijakinj.
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4. RAZPRAVA
Športna dejavnost je predvsem za mladostnike zelo pomembna, ker spodbuja zdrav življenjski
slog in preprečuje različna tvegana vedenja, kot so kajenje, uživanje alkohola in drog
(Koprivnikar idr., 2012).
Da ima športna dejavnost v življenju mladostnikov zelo pomembno vlogo, se zavedajo tudi na
BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, kjer se vodstvo in športni pedagogi trudijo, da
dijakom poleg obveznega programa športne vzgoje, določenega v učnem načrtu, ponudijo v
okviru tretje ure športne vzgoje dovolj zanimivih športnih dejavnosti, pri katerih dijaki
osebnostno rastejo, razvijajo zaupanje v lastne gibalne zmožnosti in izboljšajo samopodobo.
Motivi za ukvarjanje s športno dejavnostjo na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
so zelo primerljivi z nekaterimi ugotovitvami, kot jih navajata Koželj (2007) in Perićeva
(2017). Koželj (2007) navaja, da se slovenski mladostniki odločajo za športne dejavnosti v
veliki meri zaradi skrbi za zdravje, dobre telesne kondicije, druženja s prijatelji, zabave in
oblikovanja postave. Tudi dijakinje in dijaki na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
so visoko ocenili podobne razloge, iz česar vidimo, da ne odstopajo od povprečne slovenske
populacije mladostnikov.
Iz naše raziskave je razvidno, da največji delež dijakov in dijakinj ocenjuje pomembnost
športne dejavnosti za zdravje zelo visoko, z oceno 4 in 5, kjer 5 pomeni najbolj pomembno.
Pri oceni 4 je bila razlika med dijaki in dijakinjami zelo majhna, 43,6 % dijakov in 45,7 %
dijakinj je pomembnost športne dejavnosti za zdravje ocenilo z oceno 4. Pri oceni 5 so bile
razlike nekoliko večje, saj je 36,4 % dijakov pomembnost športne dejavnosti za zdravje
ocenilo z oceno 5, delež dijakinj pri oceni 5 pa je bil 26,1 %.
Sember idr. (2016) navajajo, da je med tednom športno dejavnih 82 % fantov in 72 % deklet,
kar je po naši oceni kar velik delež slovenskih mladostnikov. Ugotavljamo, da so dijaki in
dijakinje BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola zmerno športno dejavni, saj se s
športno dejavnostjo redno ukvarja 60,5 % dijakov in 39,5 % dijakinj. Odstopanje od
povprečne slovenske populacije mladostnikov je verjetno v tem, da so v raziskavi (Sember
idr., 2016) sodelovali mladostniki, stari 12-18 let, iz česar lahko sklepamo, da so športno bolj
dejavni osnovnošolci. Vzrok je verjetno v tem, da je v gimnaziji več učne snovi in so tako
dijaki in dijakinje bolj obremenjeni s šolskimi obveznostmi.
Primerljivo s slovensko populacijo srednješolcev (Sember idr., 2016) je tudi ukvarjanje
dijakov in dijakinj BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola z organizirano športno
dejavnostjo v športnih klubih oziroma društvih. Po raziskavi se 49 % slovenskih fantov in 23
% deklet ukvarja s športno dejavnostjo v športnih klubih oziroma društvih, na BIC Ljubljana,
Gimnazija in veterinarska šola pa je ta delež 41,8 % fantov in kar 37,0 % deklet. Športni
pedagogi na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola so izpostavili dejstvo, da se velika
vključenost njihovih dijakov in dijakinj v športne klube in društva kaže tudi z zelo dobrimi
rezultati na športnih tekmovanjih slovenskih srednješolcev.
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Z raziskavo smo ugotovili, da sta med dijaki in dijakinjami BIC Ljubljana, Gimnazija in
veterinarska šola zelo priljubljena kolesarstvo in tek. Naše ugotovitve so primerljive z
ugotovitvami Škofa (2010), ki ugotavlja, da v gimnaziji teče 41 % gimnazijk, kolesari pa 35
% gimnazijk. Na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola se s tekom ukvarja 39,1 %
gimnazijk, s kolesarstvom pa celo 47,8 % gimnazijk. Kolesarstvo je na BIC Ljubljana,
Gimnazija in veterinarska šola na splošno zelo priljubljena športna dejavnost, saj se z njim
ukvarja tudi 49,1 % fantov, zato športni pedagogi vsako leto v okviru tretje ure športne vzgoje
organizirajo kolesarski vikend.
V magistrskem delu smo se osredotočili na izvedbo programa izbirnih športov na BIC
Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola v programu tehniška gimnazija, kjer se program
izbirnih športov izvaja kot tretja ura športne vzgoje, ki poteka zunaj urnika.
Namen magistrskega dela je bil predstaviti izvedbo programa izbirnih športov v drugem in
tretjem letniku tehniške gimnazije in ugotoviti zadovoljstvo dijakov in športnega pedagoga s
takim načinom dela.
S prvo hipotezo smo ugotavljali, ali obstajajo razlike v rednem ukvarjanju s športno
dejavnostjo med dijaki glede na spol in letnik šolanja. Po Sember idr. (2016) je v Sloveniji
več fantov (82 %) kot deklet (72 %) primerno telesno dejavnih, zato smo predvidevali, da tudi
na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, glede na spol in letnik šolanja med dijaki
obstajajo razlike v ukvarjanju s športno dejavnostjo. Po analizi rezultatov prve hipoteze nismo
potrdili, saj je χ2-test pokazal, da ni statistično značilnih razlik v rednem ukvarjanju s športno
dejavnostjo glede na spol in letnik šolanja.
Z drugo hipotezo smo preverili, katere športne dejavnosti izbirajo dijaki v primerjavi z
dijakinjami tako v prostem času kot pri vadbi v društvu. Z nekaterimi raziskavami (Škof,
Zabukovec, Cecić-Erpič in Boben, 2005) je bila ugotovljena razlika v izboru športnih
dejavnosti med fanti in dekleti. Zato smo tudi mi predvidevali, da naj bi dijaki izbirali druge
športne dejavnosti kot dijakinje. Po analizi rezultatov smo ugotovili, da v našem vzorcu
opažene razlike med spoloma v izboru športne dejavnosti v prostem času pri nobeni športni
dejavnosti niso bile statistično značilne. Po ugotovitvah glede izbire športne dejavnosti v
prostem času druge hipoteze nismo potrdili. Rezultati niso bili pričakovani, saj smo sklepali,
da imajo dijaki različna zanimanja glede športnih dejavnosti kot dijakinje. Med športnimi
dejavnostmi, kjer smo opazili precej razlike med dijaki in dijakinjami, sta predvsem fitnes in
hoja. Dejstvo, da je delež dijakov, ki izbirajo fitnes, precej večji od deleža dijakinj, ni
presenetljiv, saj iz lastnih izkušenj iz gimnazije vemo, da mnogi dijaki želijo pridobivati prav
mišično moč. Tudi hoja, kot izbira med dijakinjami, nas ne čudi, kajti s hojo pripomorejo k
oblikovanju telesa, hkrati pa je sproščujoča po napornem delovnem dnevu. Če hodijo s
prijateljicami, pa se lahko med hojo tudi pogovarjajo.
Zanimalo nas je tudi, katere športne dejavnosti izbirajo dijaki v primerjavi z dijakinjami pri
vadbi v društvu. Pri tej analizi razlik med deležem dijakov in dijakinj v izboru športnih
dejavnosti v društvu nismo statistično obdelali s Pearsonovim hi-kvadrat testom, saj je bil
numerus premajhen za izvedbo testa. Po pregledu deležev smo ugotovili, da dijakinje v večji
meri kot dijaki izbirajo plavanje, ritmično gimnastiko izbirajo le dijakinje, nogomet pa le
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dijaki. Dijake bolj kot dijakinje zanimajo športi z žogo, mnogi fantje se namreč identificirajo
z zvezdniki iz sveta nogometa in košarke. Menimo, da tudi mediji pomembno prispevajo k
temu, saj v ospredje postavljajo prav igre z žogo in vsakodnevno poročajo o uspehih naših
športnikov, predvsem v tujini. Po ugotovitvah glede izbire športne dejavnosti v društvu smo
drugo hipotezo delno potrdili, saj smo v izboru treh športnih dejavnosti opazili večje razlike
med dijaki in dijakinjami, pri ostalih nismo opazili večjih razlik.
Strel idr. (2005) so ugotovili, da so pri mladostnikih najpomembnejši razlogi za ukvarjanje s
športom ohranjanje zdravja, zabava, spoznavanje prijateljev, oblikovanje telesa in razvoj
gibalnih sposobnosti. Iz raziskave je razvidno, da je pri zdravju kot razlogu za ukvarjanje s
športom zelo majhna razlika med fanti in dekleti, mnogo večja razlika pa je pri tekmovalni
uspešnosti, ki je precej pomembnejša fantom. Oblikovanje telesa kot razlog za ukvarjanje s
športom pa je precej pomembnejši razlog za dekleta. Pri tretji hipotezi nas je zanimalo, kako
se razlogi dijakov za ukvarjanje s športom razlikujejo od razlogov dijakinj. V anketnem
vprašalniku smo dijakom in dijakinjam ponudili različne razloge: 'ker športna dejavnost
koristi zdravju', 'da razvijam gibalne sposobnosti in vzdržujem kondicijo', 'da koristno
preživim prosti čas', 'da spoznam nove prijatelje', 'da se sprostim' in 'ker rad tekmujem'.
Hipotezo smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce, zanimale so nas razlike v povprečnih
vrednostih razlogov ukvarjanja s športno dejavnostjo glede na spol. Ugotovili smo, da so
najpomembnejši razlogi dijakov za ukvarjanje s športom korist za zdravje, razvijanje gibalnih
sposobnosti in vzdrževanje kondicije ter sprostitev. Najpomembnejši razlogi dijakinj za
ukvarjanje s športom so enaki, različen pa je vrstni red: razvijanje gibalnih sposobnosti in
vzdrževanje kondicije, sprostitev in korist za zdravje. Pri nobenem razlogu ni rezultat t-testa
pokazal statistično značilnih razlik med spoloma, tako da tretje hipoteze nismo potrdili. Na
podlagi dobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da so razlogi dijakov za ukvarjanje s športom
podobni kot razlogi dijakinj. Menimo, da so vzroki za dobljene rezultate v tem, da se dijaki in
dijakinje zavedajo pomembnosti športne dejavnosti za zdravje in pravilen telesni razvoj, poleg
tega pa jim športna dejavnost pomaga tudi pri premagovanju stresa, ki ga povzročajo različni
dejavniki, kot na primer obilica učne snovi. Nekateri dijaki se udeležujejo športnih dejavnosti
tudi, ker se na tak način lažje vključijo v družbo, saj spoznajo vrstnike z enakimi interesi in
tako krepijo socialne veščine.
S četrto hipotezo smo želeli preveriti, ali je med dijaki, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo v
prostem času, športna vzgoja bolj priljubljen predmet kot med tistimi, ki so športno nedejavni.
Rezultati so pokazali, da je športna vzgoja nekoliko bolj priljubljena med tistimi dijaki, ki se s
športom ukvarjajo redno oziroma pogosto, a t-test ni pokazal statistično značilne razlike med
dijaki in dijakinjami, ki se s športom ne ukvarjajo oziroma se s športom ukvarjajo občasno ter
med dijaki in dijakinjami, ki se s športom ukvarjajo redno oziroma pogosto, zato hipoteze
nismo potrdili. Hipotezo smo postavili na osnovi lastnih izkušenj iz gimnazije, ki smo jo
obiskovali, kjer je bila športna vzgoja bolj priljubljena med dijaki, ki so bili športno dejavni.
Ti dijaki so bili manj odsotni od pouka in so se tudi manj opravičevali. Po pogovoru z
nekaterimi dijaki z BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola smo ugotovili, da se tudi
dijaki, ki v prostem času niso športno dejavni, zavedajo, da je športna dejavnost pomembna za
zdravje in zato radi sodelujejo pri pouku športne vzgoje.
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V raziskavi, ki so jo objavili Vodeb, Damjan in Vidovič (2012), je bilo ugotovljeno, da je
predmet športna vzgoja med fanti bolj priljubljen kot med dekleti. Zato smo v peti hipotezi
trdili, da se dejavniki priljubljenosti predmeta športna vzgoja razlikujejo med spoloma.
Zanimale so nas razlike v povprečnih vrednostih dejavnikov priljubljenosti predmeta športna
vzgoja dveh skupin oziroma po spolu, tako da smo hipotezo preverili s t-testom za neodvisne
vzorce. Dijakom in dijakinjam smo ponudili naslednje možne odgovore: 'dobra razlaga in
prikaz učitelja', 'učitelj vse dijake obravnava enako', 'učitelj dijakom nudi pomoč, če ga dijaki
zanjo prosijo', 'zanimive vsebine in vaje', 'pri uri športne vzgoje se dobro razgibam in
razvijam kondicijo', 'pri uri športne vzgoje se sprostim', 'delo poteka drugače in bolj
sproščeno kot pri drugih predmetih' in 'pri urah športne vzgoje spoznam in utrjujem tehniko
različnih športov'. Ugotovili smo, da so bile povprečne vrednosti dejavnikov priljubljenosti
predmeta športna vzgoja v skoraj vseh primerih višje pri dijakinjah kot pri dijakih, razen pri
dejavniku 'pri uri športne vzgoje se sprostim'. Po naši analizi rezultat t-testa pri nobenem od
dejavnikov ni pokazal statistično značilnih razlik med dijaki in dijakinjami, zato pete hipoteze
nismo potrdili.
Vzroki, da je športna vzgoja priljubljena tudi med dekleti, so verjetno v tem, da se v sodobni
družbi vedno več žensk ukvarja s športno dejavnostjo in tako dekleta sledijo vzorcu, ki ga
vidijo doma. Šport jim predstavlja predvsem možnost za doseganje zdravja, dobrega počutja
in oblikovanje lepe postave, kar je skladno s sodobnim pojmovanjem telesa, ki v ospredje
postavlja zunanji videz. Tako telo nima več le estetske funkcije, družba mu pripisuje tudi
številne druge pomene, ki simbolično kažejo tudi druge kvalitete posameznika, kot so značaj,
vrline in lastnosti (Seymour, 1998).
Kot smo ugotovili, je dijakom in dijakinjam zelo pomembno, da pri urah športne vzgoje pouk
poteka drugače in bolj sproščujoče kot pri ostalih predmetih. Dijaki in dijakinje si tako pri
urah športne vzgoje lahko oddahnejo od napornega dela, se sprostijo in si zbistrijo misli. Tako
potem lažje nadaljujejo s poukom, ki od njih zahteva koncentracijo in razmišljanje.
S šesto hipotezo smo želeli dokazati, da je program izbirnih športov pri tretji uri športne
vzgoje zunaj rednega pouka za dijake in dijakinje bolj primerna in zanimiva oblika pouka kot
izvedba tretje ure v okviru rednega pouka v telovadnici. V našem spletnem anketnem
vprašalniku so dijaki in dijakinje podali svoje mnenje o izvedbi tretje ure športne vzgoje zunaj
rednih ur pouka, na osnovi teh mnenj smo hipotezo potrdili. Vzroki, da so dijaki in dijakinje
zadovoljni s tretjo uro športne vzgoje zunaj pouka, so po našem mnenju in po mnenju enega
od učiteljev športne vzgoje, s katerim smo opravili intervju, primerna in zanimiva izbira
športnih dejavnosti, ki dijakom omogočajo sprostitev, stik z naravo, spoznavanje športnih
dejavnosti, s katerimi se še niso srečali, in druženje, s čimer krepijo tudi socialne veščine.
Poleg tega lahko dijaki sami načrtujejo, kdaj v šolskem letu se bodo udeležili športne
dejavnosti. Menimo tudi, da imajo dijaki in dijakinje na športnih dejavnostih, ki se izvajajo
zunaj pouka, bolj sproščen odnos s športnimi pedagogi. To je potrdil tudi učitelj, s katerim
smo opravili intervju. Prednost je tudi v tem, da imajo dijaki in dijakinje možnost izbirati med
raznovrstnimi športnimi dejavnostmi, tako da prav vsak lahko izbere neko dejavnost, ki se jo
bo z zanimanjem in veseljem tudi udeležil. Mnogi dijaki se pri tretji uri športne vzgoje zunaj
pouka prvič srečajo z nekaterimi športnimi dejavnostmi, kar je lahko tudi razlog, da se jim zdi
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tretja ura športne vzgoje zunaj pouka bolj primerna in zanimiva oblika pouka kot izvedba
tretje ure v okviru rednega pouka v telovadnici.
V sedmi hipotezi smo trdili, da si dijaki in dijakinje za tretjo uro športne vzgoje raje izbirajo
brezplačne športne dejavnosti, saj smo menili, da lahko dodatno plačilo odvrne dijake od
prijave. Zanimivo je, da je večinski delež dijakov in dijakinj v okviru programa izbirnih
športov izbral nadstandardno (plačljivo) športno dejavnost, v tem deležu pa je delež dijakinj s
takim izborom športnih dejavnosti še višji od deleža dijakov. V naši analizi rezultatov je
rezultat Pearsonovega hi-kvadrat testa pokazal, da povezanost med spolom in izbiro športne
dejavnosti v šoli ni statistično značilna. Na podlagi dobljenih rezultatov smo sedmo hipotezo
zavrnili. Ugotovili smo torej, da tako po mnenju dijakov kot po mnenju dijakinj šola ponuja
več primernih in zanimivih, a plačljivih dejavnosti v okviru programa izbirnih športov, a
višina plačila očitno za dijake ni problematična. Poleg tega pa smo tudi že s šesto hipotezo
dokazali, da je program izbirnih športov kot tretja ura športne vzgoje zunaj rednega pouka
dijakom in dijakinjam bolj primerna in zanimiva oblika pouka kot izvedba tretje ure v okviru
rednega pouka v telovadnici. Hkrati pa so dijaki in dijakinje pri organizaciji zunaj šole visoko
ocenili zanimivost vsebin in njihovo zabavnost. V tem primeru se namreč dijaki srečajo z
dejavnostmi, ki jih pri rednem pouku v času 45 minut ni mogoče izvesti, prav tako pa je
večdnevno druženje zunaj šole tako velik motiv, da so za to pripravljeni dodatno plačati
izvedbo teh dejavnosti.
V naši raziskavi nas je zanimalo tudi, ali dijaki in dijakinje v okviru tretje ure športne vzgoje
raje izbirajo športne dejavnosti, ki se izvajajo skozi celotno ocenjevalno obdobje ali športno
dejavnost, ki se izvede strnjeno v nekaj dneh. Z osmo hipotezo smo tako trdili, da si dijaki in
dijakinje za tretjo uro športne vzgoje raje izbirajo večdnevne športne dejavnosti. Hipotezo
smo preverili s Pearsonovim hi-kvadrat testom, saj smo v analizo vključili dve nominalni
spremenljivki, to sta bili spol in vrsta izbrane dejavnosti (dalj časa trajajoča ali strnjena). Tako
večinski delež dijakov kot večinski delež dijakinj je izbral dejavnost, ki se izvede strnjeno v
nekaj dneh, delež dijakinj s tako izbiro pa je še višji kot delež dijakov. Nasprotno so rezultati
pokazali pri izbiri dejavnosti, ki se izvaja skozi celotno ocenjevalno obdobje, te dejavnosti so
v večjem deležu izbrali dijaki kot dijakinje. Rezultat Pearsonovega hi-kvadrat testa je pokazal,
da je povezanost med spolom in vrsto izbrane dejavnosti statistično značilna. Glede na
dobljene rezultate smo osmo hipotezo potrdili. Tako dijaki kot dijakinje za tretjo uro športne
vzgoje večinoma raje izberejo večdnevne strnjene dejavnosti, te dejavnosti pa izbere
statistično značilno večji delež dijakinj. Tu nismo točno vedeli, kakšne rezultate bi
pričakovali, saj je izbor športne dejavnosti seveda odvisen tudi od interesov dijakov in
dijakinj za določene športne dejavnosti. Nekateri dijaki in dijakinje si lahko neko večdnevno
športno dejavnost izberejo, ker jih ta dejavnost res tako zanima, nekateri drugi, ki morda ne
podpirajo takega načina izvedbe tretje ure športne vzgoje, pa se morda na večdnevno športno
dejavnost prijavijo tudi zato, da čim hitreje opravijo tretjo uro športne vzgoje. Kljub vsemu
upamo, da so dobljeni rezultati takšni, ker se dijaki in dijakinje na večdnevne športne
dejavnosti prijavljajo zaradi zanimivih dejavnosti in njihovih interesov do določenih
dejavnosti.
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V našem magistrskem delu smo želeli preučiti tudi, na kakšne načine poteka program izbirnih
športov kot tretja ura športne vzgoje zunaj rednega pouka na drugih šolah, kako je
organizirana tretja ura športne vzgoje na teh šolah, poskušali pa smo najti tudi nekaj smernic
za delo v programu izbirnih športov kot tretji uri športne vzgoje. Žal je literature na to temo
zelo malo, tako da si z njo nismo mogli dosti pomagati. Nekaj informacij o izvedbi tretje ure
športne vzgoje na nekaterih šolah nam je na spletu vseeno uspelo pridobiti, tako da smo lahko
primerjali izvedbo tretje ure športne vzgoje na teh šolah z izvedbo tretje ure športne vzgoje na
BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola. Ugotovili smo, da imajo šole, ki že izvajajo
tretjo uro športne vzgoje zunaj rednega pouka, podoben način dela kot na BIC Ljubljana,
Gimnazija in veterinarska šola.
Iz poročil dijakov drugih šol, ki smo jih zasledili na spletu, smo ugotovili, da je izvedba tretje
ure športne vzgoje zunaj pouka zelo priljubljena oblika pouka. Dijaki so v svojih zapisih
izražali zadovoljstvo z organizacijo dejavnosti, ki so jih izvajali na tak način.
Z magistrskim delom smo želeli šolam in športnim pedagogom predstaviti organizacijo in
izvedbo tretje ure športne vzgoje na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola in s tem
spodbuditi šole, ki pouka na tak način še ne izvajajo, da bi tudi te morda začele s podobnim
programom tretje ure športne vzgoje. V magistrskem delu smo predstavili nekaj primerov
športnih dejavnosti, ki jih v okviru tretje ure športne vzgoje izvajajo na BIC Ljubljana,
Gimnazija in veterinarska šola, predlagali pa smo tudi nekaj športnih dejavnosti, ki bi jih v
prihodnje šole še lahko izvajale v okviru tretje ure športne vzgoje.
Menimo pa, da je kljub vsemu treba razmisliti, ali je pouk tretje ure športne vzgoje zunaj
rednega pouka res dobra rešitev za vse šole. Če ima šola primerno infrastrukturo (športno
dvorano, zunanje igrišče), bi bilo morda bolje, da bi imeli dijaki na urniku vsak teden tri ure
športne vzgoje in bi bila tako športna dejavnost enakomerno porazdeljena skozi vse šolsko
leto. Nedvomno pa je tretja ura športne vzgoje zunaj pouka zelo primerna za šole, ki imajo
prostorsko stisko in imajo dijaki zato pouk športne vzgoje po končanem pouku v različnih
športnih dvoranah, s čimer se jim čas, preživet v šoli, precej podaljša.
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V nadaljevanju smo predstavili nekaj možnosti športnih dejavnosti in športnih vikendov, ki bi
jih šola lahko še dodatno ponudila svojim dijakom. Ker so nekateri dijaki in dijakinje v
anketnem vprašalniku izrazili željo, da bi v okviru tretje ure športne vzgoje izvajali tudi
plezanje in pohod v visokogorje, smo se v našem izboru odločili za dvodnevno planinsko turo
na Malo Mojstrovko in za dvodnevni planinski vikend v Mojstrani.
Dvodnevno planinsko turo na Malo Mojstrovko smo izbrali predvsem zaradi dijakov, ki tudi v
prostem času radi obiskujejo gore, hkrati pa smo želeli, da se turi morda pridružijo tudi
nekateri dijaki, ki so telesno dobro pripravljeni, a se sami v gore ne odpravijo pogosto. Malo
Mojstrovko smo izbrali, ker pot in okolico dobro poznamo, pot po južni strani, kjer bi se z
dijaki odpravili na vrh, pa tehnično ni prezahtevna.
Dvodnevni planinski vikend v Mojstrani smo izbrali zaradi dijakov, ki radi obiskujejo gore,
poleg hoje po lažjih planinskih poteh pa jim ni tuja niti hoja po zelo zahtevnih planinskih
poteh, kjer je nujna uporaba plezalnega pasu, samovarovalnega kompleta in čelade. Mojstrano
smo izbrali, ker je tam odlično speljana zavarovana planinska pot - ferata na hrib Grančišče, v
neposredni bližini pa si lahko ogledamo tudi Slovenski planinski muzej, kjer si lahko tudi
izposodimo planinsko opremo. Mojstrana pa je tudi odlično izhodišče za planinski izlet na
Dovško Babo, kamor bi se odpravili drugi dan.
Za tridnevni gorsko-kolesarski vikend v Kranjski Gori smo se odločili po pogovoru s
športnim pedagogom z BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, ki nam je povedal, da
se veliko dijakov vsako leto prijavi na kolesarjenje v okviru tretje ure športne vzgoje in so z
izvedbo zelo zadovoljni. Kranjsko Goro smo izbrali, ker je v tamkajšnji okolici veliko
primernih možnosti za gorsko-kolesarski izlet, izbiramo lahko med lažjimi in tudi težjimi
kolesarskimi turami.

4.1. DVODNEVNA PLANINSKA TURA – MALA MOJSTROVKA
Cilji ture:







spoznati novo okolje;
spoznati pravila varne hoje v gore;
načrtovati taktiko pohoda;
orientirati se s pomočjo karte;
razvijati kulturen odnos do narave;
znati ravnati ob morebitni nesreči (Lorenci idr., 2008).

Načrt organizacije:
Število dijakov: 15.
Število spremljevalcev: 3.
Prevoz: dva šolska kombija.
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Čas trajanja: odhod v petek ob 11.00, prihod domov v soboto ob 19.00.
Prenočišče: Tonkina koča na Vršiču.
Tonkina koča na Vršiču se nahaja med Erjavčevo kočo in Kočo na Gozdu, na kranjskogorski
strani Ruske oziroma Vršiške ceste. Koča leži na lepi razgledni točki in je odlično izhodišče
za planinske izlete na hribe v bližnji okolici, lahko pa se od koče odpravimo na krajše
sprehode, npr. na Vršič. Ob koči poteka tudi pešpot Alpe – Adria, ki povezuje avstrijsko
Koroško, Slovenijo in Furlanijo – Julijsko krajino. Med letom je koča odprta vsak petek,
soboto in nedeljo, od 15. 6. do 15. 9. pa je koča odprta vsak dan. Cena za spanje na skupnih
ležiščih je 10 €, za spanje v sobi 15 €, potrebno pa je plačati tudi turistično takso, ki znaša
1,01 € (»Tonkina koča na Vršiču«, 2018).

1. dan popoldne: Vršič
Vršič je 1737 metrov visok hrib, ki se nahaja med Poštarskim domom in nekaj metrov nižjim
prelazom Vršič. Pot od Tonkine koče na Vršič je lahka planinska pot, primerna tudi za manj
izkušene planince. Na Vršič se od Tonkine koče odpravimo po stari cesti, ki nas vodi proti
Poštarskemu domu. Na začetku hodimo večji del skozi gozd. Med potjo se odcepi tudi steza
proti Erjavčevi koči na Vršiču, nekoliko višje pa se odcepi tudi pot proti Prisojniku. Ko
prispemo do Poštarskega doma, pa nas čaka še malo bolj strm vzpon in po nekaj minutah
pridemo na vrh Vršiča (»Tonkina koča na Vršiču – Vršič vrh«, 2018). Z vrha je zelo lep
razgled na Martuljško skupino, vidita se Prisojnik in Škrlatica, zelo dobro pa se vidi tudi
Ajdovska deklica. Z vrha se lahko mimo Poštarskega doma spustimo še do prelaza Vršič.

2. dan: Mala Mojstrovka
Mala Mojstrovka, ki je visoka 2332 metrov, spada med najbolj obiskane gore v Sloveniji. V
njeni bližini sta tudi Velika Mojstrovka, ki je visoka 2366 metrov, in Zadnja Mojstrovka, ki je
visoka 2354 metrov, vendar pa nista deležni veliko obiska, saj so samo na Malo Mojstrovko
speljane markirane planinske poti, še posebej privlačna pa je Hanzova plezalna pot v njeni
severni steni. Učiteljem priporočamo, da se z dijaki na Malo Mojstrovko odpravijo po južni
poti, ki je primerna tudi za nekoliko manj izkušene. S severne strani pa pelje na vrh Hanzova
plezalna pot, ki zahteva uporabo čelade, plezalnega pasu in samovarovalnega kompleta in je
primerna samo za izkušene gornike, saj gre za zelo zahtevno plezalno pot.
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4.2. TRIDNEVNI GORSKO-KOLESARSKI VIKEND V KRANJSKI GORI
Cilji gorsko-kolesarskega vikenda:




navduševati za gorsko kolesarstvo kot obliko gibanja v gorah;
dijake ozaveščati, da kolesarijo samo po dovoljenih poteh in ne puščajo sledi;
spoznati primerne poti za ukvarjanje z gorskim kolesarstvom.

Kranjska Gora leži v Savski dolini ob izlivu reke Pišnice v Savo Dolinko in je pomembno
turistično središče v Zgornjesavski dolini. Dolgo časa je veljala za zimsko športno središče, z
izgradnjo omrežja kolesarskih in pešpoti ter kolesarskega parka pa je postala za obiskovalce
zanimiva tudi v poletnem času. Kolesarske poti okrog Kranjske Gore nudijo mnogo
kolesarskih užitkov tako rekreativnim kot bolj zahtevnim kolesarjem. Adrenalina željni
kolesarski navdušenci lahko svoje zmogljivosti preizkusijo v kolesarskem parku, ki nudi
užitke gorskega prostega stila, spuste prek miz, skakalnic in drugih ovir.
Gorsko kolesarstvo je vedno bolj priljubljen način rekreacije in preživljanja prostega časa
(Drofenik, 2012). Vzroke za tako veliko popularnost gorskega kolesarstva lahko iščemo v
dejstvih, da kolesarjenje predstavlja gibanje v naravi, ki pozitivno vpliva na telo, poleg tega
pa predstavlja tudi sprostitev.
Športne dejavnosti, vključno s kolesarjenjem, ponujajo možnost dinamičnega srečevanja ljudi,
komunikacijo med njimi, sprejemanja vedenjskih navad, povezanih z dejavnostmi,
spoznavanje čustev, ki niso prisotna na drugih področjih življenja, in prilagajanja zahtevam
skupine (Doupona Topič in Petrović, 2007).
Gorsko kolesarstvo, tako kot ostale športno-rekreativne dejavnosti v naravi, vpliva na okolje
in življenje v njem. Mnoge znanstvene raziskave potrjujejo, da gorsko kolesarstvo ne
povzroča večje škode v naravi kot ostale športno-rekreativne dejavnosti. Izsledke raziskav, ki
so bile opravljene v tujini, bi lahko upošteval zakonodajalec, ki je z novelo Zakona o
ohranjanju narave (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave, 2014)
prepovedal kolesarjenje v naravnem okolju in omejil vožnjo le na prometno infrastrukturo,
vožnjo zunaj cest pa v celoti prepovedal in kolesarje preusmeril v urejena območja za
rekreacijo in šport (poligoni) (Sprung, 2014).
Športni pedagogi morajo pri organizaciji gorsko-kolesarskega vikenda upoštevati zgoraj
navedena dejstva in pripraviti načrt kolesarske poti tako, da ne kršijo Zakona o ohranjanju
narave (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave, 2014).
Načrt organizacije:
Število dijakov: 14.
Število spremljevalcev: 2.
Prevoz: 2 šolska kombija.
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Čas trajanja: odhod v petek po pouku, prihod v nedeljo ob 19.00.
Prenočišče: Center šolskih in obšolskih dejavnosti Kranjska Gora.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti Kranjska Gora leži v središču Kranjske Gore, zato je
odlično izhodišče za različne izlete. Dom ima tudi gorska kolesa, s katerimi se lahko
odpravimo na razne kolesarske izlete, npr. v Tamar, Planico ali Gozd Martuljek.
Cena tridnevnega bivanja je 40,80 €, cena vključuje 4 obroke na dan: zajtrk, dopoldansko
malico, kosilo in večerjo, poleg tega pa dijakom ponudijo sadje in napitek. V ceno ni
vključena uporaba posteljnine, zato jo udeleženci prinesejo s seboj (»Cenik 2018/19«, 2018).

Izposoja gorskih koles:




Intersport Bernik: 17 €/dan;
Agencija Julijana: pol dneva 11 €, cel dan 14 €;
Hotel Kotnik: 15 €/dan ali 25 €/2 dni.

Dejavnost dijakov:
1. dan popoldne: Zelenci
Zelenci ležijo na poti med Podkorenom in Ratečami in so talni izvir reke Save Dolinke. Izvir
je izrazito zelene barve, od tod tudi ime. Zelenci so naravni rezervat, v katerem domuje
mnogo zanimivih rastlinskih in živalskih vrst, med njimi mesojeda rosika, mnoge dvoživke in
ptiči gnezdilci. Na zahodnem delu močvirja leži smaragdno zeleno jezero, iz katerega vrejo
številni čisti in hladni izviri. Zanimivo je, da Zelenci pozimi ne zamrznejo, njihova stalna
temperatura je 6ᵒ C (»Zelenci«, 2018).
Do Zelencev se s kolesi pripeljemo iz Kranjske Gore po lepo speljani kolesarski poti, s poti pa
se odcepi kratka pešpot proti izviru Save Dolinke.

2. dan: Vošca in Blekova planina
Iz Kranjske Gore se s kolesom odpravimo na kolesarsko stezo, ki vodi proti Ratečam.
Kolesarska steza je zelo lepo urejena in asfaltirana, primerna tudi za otroke. Sledimo
kolesarski stezi do smučišča v Podkornu, kjer pozimi poteka svetovni pokal v alpskem
smučanju. Od tam nadaljujemo po cesti desno proti vasi Podkoren. Prečkamo glavno cesto, ki
poteka od Rateč proti Kranjski Gori in se zapeljemo v Podkoren. Pot skozi vas je primernejša
in varnejša kot vožnja po glavni cesti, saj je cesta precej manj prometna. V vasi Podkoren
vidimo lipo, ki je simbol Gasilskega društva Podkoren, stara pa je že več kot 100 let. Na
zahodu vasi se nahaja cerkev svetega Andreja, zgrajena v gotskem slogu in vredna ogleda.
Nadaljujemo z rahlim vzponom skozi vas, vmes si lahko ogledamo tudi konje na domačiji
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Rasinger. Nadaljujemo naravnost navzgor in zapeljemo v podvoz, nato pa se vključimo na
cesto, ki vodi proti Korenskemu sedlu. S tem se izognemo prečkanju zelo prometne ceste
malo višje. Cesta proti Korenskemu sedlu se kar precej vzpne. Po tej cesti vozimo do odcepa,
kjer se v desno odcepi pot proti Vošci in Blekovi planini. Nadaljujemo po makadamski cesti,
od tu naprej pa sledimo cesti po makadamu, do odcepa, kjer zavijemo levo proti Vošci. Z
Vošce je čudovit razgled na Julijske Alpe. Z Vošče se nato spustimo nazaj na cesto in sledimo
poti do odcepa, ki vodi na Blekovo planino. Na Blekovi planini, ki jo vidimo na Sliki 39, se
nam odpre pogled na vrhove Julijskih Alp, sosednjo Avstrijo, posebej zanimiv je pogled na
avstrijsko Baško jezero. Ob jasnem vremenu nam pogled seže celo do Vrbskega jezera.
Blekova planina je visoka 1629 metrov, po poti pa premagamo višinsko razliko 859 metrov.
Dolžina poti: 36 km.
Višinska razlika: 859 m.
Čas ture: 3 h.
Zahtevnost vzpona: zahtevno.
Zahtevnost spusta: zahtevno.

Slika 39. Blekova planina (»Blekova planina«, 2018).
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Slika 40. Zemljevid poti na Vošco in Blekovo planino (»Kranjska Gora – Vošca – Blekova planina«, 2018).

Slika 40 prikazuje pot, ki jo dijaki in dijakinje prevozijo s kolesom iz Kranjske Gore do Vošce
in Blekove planine

3. dan: Tromeja
Peč ali Tromeja je vrh, ki ga vidimo na Sliki 41, na njem pa se stikajo tri državne meje, in
sicer Italije, Avstrije in Slovenije. Na začetku ture se usmerimo na kolesarsko stezo proti
Ratečam. Malo pred križiščem, kjer se odcepi cesta levo proti Planici, se usmerimo desno
proti Ratečam. Prečkamo glavno cesto in sledimo cesti naprej proti vasi Rateče. Peljemo se
skozi vas in pridemo na križišče, kjer se usmerimo na makadamsko cesto proti Tromeji. Pot
na Tromejo se ves čas rahlo vzpenja, pot je kar dolga, tako da je primerna za bolj izkušene
kolesarje. Na vrhu Tromeje je smučišče, z vrha je lep razgled na Julijske Alpe in na Avstrijo.
Na Tromeji vsako leto poteka srečanje planincev kot znak sodelovanja med narodi. Tromeja
leži na višini 1510 metrov, po poti premagamo višinsko razliko 670 metrov.
Dolžina poti: 26 km.
Višinska razlika: 670 m.
Čas ture: 2,5 h.
Zahtevnost vzpona: srednje zahtevno.
Zahtevnost spusta: srednje zahtevno.
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Slika 41. Tromeja (»Izlet: Peč – Tromeja – (1508 m) – 16. 3. 2013«, 2018).

Slika 42. Zemljevid poti na Tromejo (»Kranjska Gora – Rateče – Tromeja«, 2018).

Slika 42 prikazuje pot, ki jo dijaki in dijakinje prevozijo s kolesom iz Kranjske Gore skozi vas
Rateče in naprej do Tromeje.
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4.3. DVODNEVNI PLANINSKI VIKEND V MOJSTRANI
Cilji dvodnevnega planinskega vikenda:








spoznati novo okolje;
utrjevati znanje hoje in gibanja po zelo zahtevnih planinskih poteh;
utrjevati znanje samovarovanja na zelo zahtevnih planinskih poteh;
načrtovati taktiko pohoda;
orientirati se s pomočjo karte;
razvijati kulturen odnos do narave;
znati ravnati ob morebitni nesreči (Lorenci idr., 2008).

Načrt organizacije:
Število dijakov: 12.
Število spremljevalcev: 3.
Prevoz: dva šolska kombija.
Čas trajanja: odhod v četrtek ob 11.00, prihod v soboto okrog 18.00.
Prenočišče: Hostl pr, Jozlnu.
Hostl Jozl leži v središču Mojstrane in svojim obiskovalcem ponuja prenočišče v zasebnih
sobah in skupnih spalnicah. Vse nastanitvene enote imajo dostop do skupne kopalnice, skupni
družabni prostor pa ponuja možnosti druženja po športnih dejavnostih.
Cena prenočišča: 52 € za pet odraslih na skupnih ležiščih.

1. dan popoldne: ferata Mojstrana
Nad vasjo Mojstrana sta v ostenju hriba Grančišče speljani dve privlačni zavarovani plezalni
poti, tako imenovani ferati. Pri obeh plezalnih poteh je zelo kratek dostop do stene. Ferati se
lepo vidi že pri Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Prva ferata, ki se imenuje
Aljaževa pot, je lažja in ocenjena z B težavnostjo, dolga je 300 metrov, primerna pa je tudi za
tiste, ki morda še nimajo tako veliko izkušenj s takimi potmi. Druga ferata, ki se imenuje Pot
mojstranških vever'c, je težja, saj je ocena njene težavnosti C/D. Njena dolžina je 250 metrov,
primerna pa je za tiste, ki že imajo izkušnje s hojo po takih poteh, saj je na tej ferati potrebno
že nekaj znanja in fizične moči. Po obeh feratah pridemo na vrh Grančišča, od kjer se nam
odpre lep razgled na bližnje Julijske Alpe in Karavanke. Z vrha Grančišča pa se spustimo po
lažji poti skozi gozd (»Ferata Mojstrana«, 2018).
Za vzpon po katerikoli od teh dveh plezalnih poteh potrebujemo osnovni gorniški komplet,
kamor spadajo čelada, plezalni pas in samovarovalni komplet.
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Slika 43. Cenik izposoje opreme v Slovenskem planinskem muzeju (osebni arhiv).

Na Sliki 43 vidimo cene za izposojo posameznega kosa osnovnega gorniškega kompleta v
Slovenskem planinskem muzeju Mojstrana. Za izposojo imajo v Slovenskem planinskem
muzeju na voljo 25 kompletov, možno si je izposoditi samo posamezni del – čelado, plezalni
pas ali samovarovalni komplet, lahko pa se izposodi tudi celoten komplet.
Če si dijaki izposodijo več kot 10 kompletov, dobijo 10 % popusta. Prav tako pa dobijo 10 %
popusta tudi družine in študenti.

2. dan: Dovška Baba
Dovška Baba je 1891 metrov visok vrh, po njegovem grebenu pa poteka meja med Slovenijo
in Avstrijo. Z vrha je zelo lep razgled na najvišje gore Julijskih Alp, Karavanke, vidimo lahko
velik del Zgornjesavske doline, pogled pa sega tudi v Avstrijo (»Dovška Baba«, 2018).
Na Dovško Babo se odpravimo iz Dovjega. Sprva se vzpenjamo skozi gozd, nato pa tudi po
kolovozu. Mimo nekaj manjših razglednih jas prispemo do opuščene planine Goreljše.
Nekoliko naprej od planine pridemo do gozdne ceste, ki jo le prečkamo, pot pa nadaljujemo
po markirani poti skozi gozd. Po prijetni hoji skozi gozd prispemo na melišča Bele peči.
Pokrajina je zelo lepa in zanimiva, po nekaj časa nadaljnjega vzpona pa pridemo na spodnji
rob planine Dovška Rožca. Ko se nekaj minut vzpenjamo čez cvetoče travnike, bomo opazili
tudi pastirsko kočo na planini Dovška Rožca. Nekoliko višje se vzpenjamo po vedno bolj
razglednem pobočju Dovške Babe. Pot je zelo prijetna, po nekaj nadaljnjega vzpona pridemo
na glavni greben Karavank, kjer že vidimo vrh Dovške Babe, kamor pridemo v nekaj minutah
(»Dovje – Dovška Baba«, 2018).
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5. SKLEP
Pouk športne vzgoje v gimnaziji se deli na osnovni program in program izbirnih športov.
Šolam je prepuščena razporeditev ur v programu izbirnih športov, ki morajo biti razporejene
tako, da je proces pouka načrten in nepretrgan. Učni načrt za gimnazije priporoča, da bi bile
redne ure športne vzgoje na urniku trikrat tedensko po eno uro, razen če šola nima prostorskih
možnosti za takšno organizacijo pouka (Kovač in Novak, 1999; Lorenci idr., 2008).
V prvih dveh letnikih gimnazije je programu izbirnih športov namenjenih 35 ur letno, v
tretjem in četrtem letniku pa je programu izbirnih športov namenjenih kar 70 ur (Kovač in
Novak, 1999; Lorenci idr., 2008).
Na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola je v programu tehniške gimnazije športni
vzgoji v vsakem letniku namenjenih 105 ur letno, kar pomeni 3 ure pouka tedensko. Program
izbirnih športov na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola izvajajo kot tretjo uro
športne vzgoje zunaj urnika. Te športne dejavnosti izvajajo po končanem pouku ali pa v
celostni (tečajni) obliki več ur skupaj. Program izbirnih športov je razdeljen na dve obdobji:
jesensko-pomladansko obdobje in zimsko obdobje, v vsakem obdobju je za izbirne športe
namenjenih 18 ur (Mastinšek – Šuštar idr., 2017).
Z magistrskim delom smo želeli predstaviti organizacijo in izvedbo programa izbirnih športov
kot tretje ure športne vzgoje na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola v drugem in
tretjem letniku tehniške gimnazije ter ugotoviti zadovoljstvo dijakov in športnih pedagogov s
tako organizacijo dela.
Naš cilj je bil ugotoviti, koliko so dijaki in dijakinje BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska
šola, v programu tehniška gimnazija, športno dejavni v prostem času glede na spol, zanimali
so nas tudi razlogi, zakaj se ukvarjajo s športno dejavnostjo, bodisi samostojno ali pa v
društvu. Predvsem pa smo želeli izvedeti mnenja dijakov in dijakinj o tretji uri športne vzgoje
in njeni izvedbi v okviru programa izbirnih športov. Predlagali smo tudi nekaj dodatnih
športnih dejavnosti, ki bi jih bilo v prihodnje mogoče uporabiti v programu izbirnih športov,
lahko pa bi s predlaganimi športnimi dejavnostmi spodbudili tudi šole, ki tretje ure športne
vzgoje na tak način še ne izvajajo, da bi morda začele z izvedbo športne vzgoje na podoben
način kot na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola.
Mnenja dijakov in dijakinj o izvedbi tretje ure športne vzgoje smo pridobili s spletnim
anketnim vprašalnikom, ki je bil sestavljen iz dvaindvajsetih vprašanj zaprtega in polodprtega
tipa. Anketo je izpolnilo 55 dijakov in 46 dijakinj drugega in tretjega letnika tehniške
gimnazije.
Po analizi podatkov iz anketnega vprašalnika prve, tretje, četrte, pete in sedme hipoteze nismo
uspeli potrditi, šesto in osmo hipotezo pa smo potrdili. Druge hipoteze z vidika ugotovitev
glede športnih dejavnosti v prostem času nismo uspeli potrditi, z vidika ugotovitev glede
športnih dejavnosti v društvu pa smo jo delno potrdili.
Po pričakovanjih smo z raziskavo ugotovili, da so dijaki in dijakinje zelo športno dejavni v
prostem času, da cenijo športno vzgojo kot predmet in se zavedajo pomena športne dejavnosti
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za njihovo zdravje. Šola jim ponuja raznolike športne vsebine tudi v okviru tretje ure, kjer
prevladujejo športi, ki jih je težko izpeljavi med urami, umeščenimi v urnik. Večina dijakov
in dijakinj je zadovoljnih s takšno organizacijo in izvedbo tretje ure športne vzgoje, saj
menijo, da je na izbiro dovolj zanimivih športnih dejavnosti, v programu izbirnih športov kot
tretja ura športne vzgoje pa si raje izbirajo plačljive in večdnevne športne dejavnosti.
Podobno smo ugotovili tudi po pogovoru s športnim pedagogom, ki meni, da je tak način dela
za dijake bolj zanimiv in sproščujoč.
V našem delu smo predlagali tudi športne programe, ki bi jih šola še lahko ponudila dijakom v
okviru tretje ure športne vzgoje. Glede na to, da so nekateri dijaki in dijakinje v anketnem
vprašalniku dejali, da bi si želeli v okviru tretje ure športne vzgoje tudi plezanje in pohod v
visokogorje, smo se odločili za dvodnevno planinsko turo na Malo Mojstrovko in za
dvodnevni planinski vikend v Mojstrani. Ker se dijaki radi udeležujejo tudi kolesarskih
vikendov, smo predlagali tudi tridnevni gorsko-kolesarski vikend v Kranjski Gori.
Prikazali smo tudi nekaj primerov izvedbe tretje ure športne vzgoje na nekaterih drugih šolah.
Glede na pozitivne izkušnje s takšnim načinom pouka športne vzgoje priporočamo tudi
ostalim šolam, še posebej tistim, ki imajo prostorske težave in ovire za kakovostno izvedbo
športne vzgoje v šolski telovadnici, da tudi same poskusijo izpeljati tretjo uro športne vzgoje
na podoben način, saj se pouk razlikuje od klasičnih ur športne vzgoje v telovadnici. Tudi
dijaki in dijakinje so z raznimi športnimi tabori ali športnimi vikendi večinoma zelo
zadovoljni.
Ker je literature na to temo bolj malo, želimo, da bi bilo to magistrsko delo v pomoč šolam in
športnim pedagogom, ki še ne izvajajo športne vzgoje na tak način, pri njihovem nadaljnjem
delu ter spodbuda, da bi morda tudi sami organizirali pouk športne vzgoje na podoben način.
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7. PRILOGE
7.1. SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni. Moje ime je Luka Posavec in sem študent podiplomskega študija na Fakulteti za
šport, smer športna vzgoja. Trenutno pripravljam magistrsko nalogo glede izvajanja tretje ure
športne vzgoje na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, zato vas prosim, da si
vzamete nekaj minut časa in izpolnite spodnjo anketo. Anketa je anonimna, rezultati pa bodo
uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Rezultati ankete mi bodo zelo pomagali pri
izdelavi magistrske naloge, zato se vam za sodelovanje zahvaljujem.

1. Spol:

M

Ž

2. Kateri letnik na BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola obiskujete? (ustrezno
obkrožite)
Drugi

Tretji

3. Kako pomembna je športna dejavnost za vaše zdravje? Ocenite na petstopenjski lestvici.
(ustrezno obkrožite)
1 – najmanj pomembna, 5 – najbolj pomembna
1

2

3

4

5

4. Ali menite, da ste dovolj športno dejavni?
DA

NE

5. Kako pogosto se ukvarjate s športno dejavnostjo sami ali v društvu?





S športom se sploh ne ukvarjam.
Občasno (enkrat do dvakrat mesečno).
Pogosto (enkrat do dvakrat na teden).
Redno (vsaj trikrat tedensko).
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6. Koliko ur na teden se ukvarjate s športno dejavnostjo sami ali v društvu?







S športom se sploh ne ukvarjam.
1 do 2 uri
3 do 4 ure
5 do 6 ur
7do 10 ur
Več kot 10 ur

7. S katerim športom se ukvarjate v prostem času (sami, s prijatelji ali družino)?












S športom se sploh ne ukvarjam.
Tek
Kolesarstvo
Smučanje
Bordanje
Rolanje
Pohodništvo
Tenis
Hoja
Fitnes (samostojno)
Drugo (vpišite v spodnji prostor)

8. Ali v prostem času obiskujete kakšno športno dejavnost v društvu?
DA

NE
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9. V kolikor ste odgovorili na zadnje vprašanje pritrdilno, odgovorite, katero športno
dejavnost obiskujete v društvu v tem šolskem letu. Če trenirate (obiskujete) več športov,
označite tista dva, s katerimi se ukvarjate najpogosteje.















Košarka
Rokomet
Odbojka
Nogomet
Ples
Plavanje
Ritmična gimnastika
Atletika
Pohodništvo
Aerobika
Pilates
Vodena vadba v fitnesu
Drugo (vpišite v spodnji prostor)

10. Ali imate v šoli status športnika?
DA

NE

11. Zakaj obiskujete športno dejavnost v društvu ali se s športno dejavnostjo ukvarjate sami?
Ocenite odgovor od 1 – 5, pri čemer je 1 – najmanj pomembno, 5 – najbolj pomembno.
Obkrožite ustrezno številko.
 S športom se sploh ne ukvarjam.
Ker športna dejavnost koristi
1
zdravju.

2

3

4

5

Da razvijam gibalne sposobnosti
1
in vzdržujem kondicijo.

2

3

4

5
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Da koristno preživim prosti čas.

1

2

3

4

5

Da spoznam nove prijatelje.

1

2

3

4

5

Da se sprostim.

1

2

3

4

5

Ker rad tekmujem.

1

2

3

4

5

Drugo (vpišite v spodnji prostor):

12. Ocenite priljubljenost predmeta športna vzgoja v primerjavi z ostalimi šolskimi predmeti
(1 – najmanj priljubljen, 5 – najbolj priljubljen). Obkrožite ustrezno številko.
1

2

3

4

5

13. Kaj vam je najbolj všeč pri predmetu športna vzgoja? Ocenite odgovor od 1 – 5, pri čemer
je 1 – najmanj pomembno, 5 – najbolj pomembno. Obkrožite ustrezno številko.
1

2

3

4

5

Učitelj vse dijake obravnava
1
enako.

2

3

4

5

Učitelj dijakom nudi pomoč, če
1
ga dijaki zanjo prosijo.

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pri uri športne vzgoje se dobro
1
razgibam in razvijam kondicijo.

2

3

4

5

Pri uri
sprostim.

1

2

3

4

5

Delo poteka drugače in bolj
sproščeno kot pri drugih 1
predmetih.

2

3

4

5

Dobra razlaga in prikaz učitelja.

Zanimive vsebine in vaje.

športne

vzgoje

se
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Pri urah športne vzgoje spoznam
in utrjujem tehniko različnih 1
športov.

2

3

4

5

Drugo (vpišite v spodnji prostor):

14. Kakšno je vaše mnenje o tem, da se tretja ura športne vzgoje izvaja izven rednih ur pouka
(ne v telovadnici v okviru rednih ur)?
 Takšna oblika pouka se mi zdi zelo primerna.
 Takšna oblika pouka mi ni všeč.
 Vseeno mi je.

15. Če vam takšna oblika pouka ni všeč, obrazložite, zakaj ne. (vpišite v spodnji prostor)

16. Katero dejavnost ste izbrali v letošnjem šolskem letu za tretjo uro športne vzgoje?











nogomet
košarka
tek in udeležba na šolskem teku 4,2 km
namizni tenis
hokej v dvorani
odbojka
badminton/namizni tenis
veslanje/rafting po slovenskih rekah
tek in udeležba na maratonu: 10 ali 21 km
aerobika
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karate
streljanje z zračno puško
drsanje
delo s konji in jahanje
planinstvo
kolesarjenje
alpsko smučanje
potapljaški vikend
plesna delavnica
judo delavnica.

17. Šola vam ponuja brezplačne in nadstandardne (plačljive) športne dejavnosti. Katero
športno dejavnost ste izbrali?
 Brezplačno dejavnost.
 Nadstandardno (plačljivo) dejavnost.

18. Ali ste izbrali za tretjo uro športne vzgoje dejavnost, ki se izvaja skozi celotno
ocenjevalno obdobje ali dejavnost, ki se izvede strnjeno v nekaj dneh?
A - Izbral/a sem dejavnost, ki se izvaja skozi celotno ocenjevalno obdobje.
B – Izbral/a sem dejavnost, ki se izvede strnjeno v nekaj dneh.

19. Zakaj ste si izbrali dejavnost, ki se izvede strnjeno v nekaj dneh?






Ker je dejavnost zanimiva in zabavna.
Ker mi izbrana dejavnost omogoči druženje s sošolci.
Ker se dejavnost ne izvaja v šolski telovadnici.
Ker na ta način najhitreje opravim ure za tretjo uro športne vzgoje.
Drugo (vpišite v spodnji prostor)
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20. Katere vsebine bi si še želeli v ponudbi izbirnih športov v okviru tretje ure športne vzgoje?

21. Ali želite učiteljem športne vzgoje glede načrtovanja vsebin in programa za tretjo uro
športne vzgoje še kaj sporočiti?

22. Kako naj bi po vašem mnenju izgledala dobra ura športne vzgoje v srednji šoli? Katere
vsebine naj bi vključevala in kako naj bi bile organizirane?

Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje.
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