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1 POVZETEK 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali lahko z določenimi vajami vplivamo na izboljšanje motoričnih 

sposobnosti. Zanimalo nas je, kako lahko vplivamo na  rezultate motoričnih testov, če izvajamo 

določene vaje v obdobju treh mesecev pri urah športa. Naši testi in primerjave so temeljili na testih 

športnovzgojnega kartona (ŠVK), ki zajema 8 motoričnih testov in 3 telesne značilnosti, ki niso bili 

predmet analize. 

 

Vzorec merjencev je predstavljalo 44 učencev, ki smo jih razdelili v dve skupini: eksperimentalno 

in kontrolno. V eksperimentalni skupini je bilo 24 učencev, v kontrolni pa 20. Eksperimentalna 

skupina je vaje izvajala 2-krat tedensko pri urah športa, medtem ko kontrolna skupina dodatnih vaj 

ni izvajala.   

 

Meritve so nam pokazale, da so se rezultati pri vseh učenkah eksperimentalne skupine večinoma 

izboljšali. Največji napredek je opazen  pri teku na 60 m, kjer je vseh 15 učenk izboljšalo svoj 

rezultat, medtem ko je najmanjši napredek opazen pri predklonu na klopi, kjer je kar 7 učenk 

poslabšalo rezultat. 

 

Pri učencih eksperimentalne skupine je največji napredek opazen pri testu dotikanje plošče z roko in 

premagovanju ovir nazaj, kjer je vseh 8 učencev izboljšalo rezultat. Najmanjši napredek pri učencih 

pa je opazen pri teku na 60 m in predklonu, kjer je 5 učencev poslabšalo svoj rezultat.  

 

Ugotovili smo, da so rezultati eksperimentalne skupine učenk pri vseh testih na 2. merjenju boljši v 

primerjavi  s kontrolno skupino. Največjo razliko opazimo pri teku na 600 m, kjer je 80 % učenk 

eksperimentalne skupine izboljšalo rezultat, v kontrolni skupini pa ga ni izboljšala nobena učenka. 

Najmanjša razlika je opazna pri dotikanju plošče z roko, kjer je razlika med skupinama le 5 %.  

 

Pri učencih smo ugotovili, da so rezultati eksperimentalne skupine le pri 4 testih boljši v primerjavi 

s kontrolno skupino, pri 4 testih pa je boljša kontrolna skupina. Največja razlika je opazna pri 

premagovanju ovir nazaj, kjer so vsi učenci eksperimentalne skupine izboljšali svoj rezultat, pri 

kontrolni skupini pa jih je svoj rezultat izboljšalo le 30 %. Najmanjša razlika je opazna pri vesi v 

zgibi, kjer je pri eksperimentalni skupini izboljšalo svoj rezultat 62 % učencev, pri kontrolni skupini 

pa 70 % učencev.  
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1 ABSTRACT 

 

The aim of the research was to find out whether it is possible to affect the motoric abilities with 

certain types of exercise. We were interested in how we can affect the results of motoric tests, by 

doing certain types of exercises for 3 months during PE lessons. Our tests and comparisons were 

based on the tests of the Sports educational chart (športnovzgojni karton), which includes 8 motoric 

tests and 3 physical characteristics, which were not part of the analysis. 

 

The research pattern included 44 students divided into two groups: the experimental and control 

group. There were 24 students in the experimental group and 20 students in the control one. The 

experimental group did exercises twice a week during PE lessons, while the control group did not 

do additional exercises. 

 

The measurements have shown that all the students in the experimental group got better results. The 

most improvement can be seen at 60 m run, where all the 15 students have improved. However, the 

least improvement can be seen at the forward bend, where 7 students got worse results.  

The experimental group has most improved at the tapping board test and the reverse climb obstacle 

course, where all 8 students have improved. The least improvement can be seen at 60 m run and the 

forward bent, where 5 students got worse results. 

 

The measurements show that the results of the students in the experimental group were better at all 

the tests than the results of the students in the control group. The biggest difference can be seen at 

the 600 m run, where 80 % of the students in the experimental group have made an improvement, 

whereas none of the students in the control groups has made an improvement. The smallest 

difference can be seen with the tapping board test, where there are only 5 % difference between the 

two groups. 

 

The results show that the students in the experimental group were better at only 4 types of exercises 

and the students in the control group were better at 4 types of exercises as well. The biggest 

difference can be seen at the reverse climb obstacle course, where all the students in the 

experimental group have improved, however only 30 % of students in the control group have 

improved at this type of exercise. The smallest difference can be seen with the pull up, where only 

62 % of the experimental group and 70 % of the control group have improved. 
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2 UVOD 

 

Zaradi sprememb v načinu življenja se pri najstnikih kažejo negativni vplivi moderne tehnologije, 

vedno več časa preživijo v sedečem položaju pred televizijo, računalniki, telefoni. Tako že vrsto let 

opažamo negativne trende razvoja pri rezultatih meritev športnovzgojnega kartona (povzeto po 

http://www.fakultetazasport.si/meritve/sportno_vzgojni_karton/). Zaradi tega se je leta 2009 začelo 

uvajati več ukrepov, ki bi pripomogli k bolj aktivnemu načinu življenja. Uvedli so projekt Zdrav 

življenjski slog v slovenske šole, kar je pripomoglo k večji športni aktivnosti več kot 30.000 otrok 

(povzeto po Alenka Teran Košir). 

 

V zvezi s športnovzgojnim kartonom je bilo izvedenih že več raziskav, kjer se je primerjalo teste v 

daljšem časovnem obdobju, narejenih pa je bilo tudi več različnih primerjav po spolu. 

 

Z našo raziskovalno nalogo pa smo hoteli vplivati na določene motorične sposobnosti, jih izboljšati 

z dodatnimi vajami in s tem izboljšati rezultate meritev športnovzgojnega kartona.  

 

Namen in cilj naloge je bilo ugotoviti, ali lahko z določenimi dodatnimi vajami pri urah športa 

vplivamo na izboljšanje rezultatov športnovzgojnega kartona. S tem smo želeli spodbuditi in 

motivirati vrstnike k bolj aktivnemu preživljanju prostega časa, k zavedanju, da svoje sposobnosti 

lahko izboljšajo z vajo in s tem še dodatno pripomoči k izboljšanju rezultatov meritev. 

 

Namen raziskave: 

 Ugotoviti pozitivne vplive dodatnih vaj na meritve športnovzgojnega kartona. 

 Ugotoviti razlike rezultatov v primerjavi z drugimi manj aktivnimi vrstniki. 

 Dokazati vrstnikom, da se z vajo pozitivno vpliva na svoje telo. 

 Spodbuditi vrstnike k bolj aktivnemu življenjskemu slogu. 

 

 

Hipoteze: 

Pred izvajanjem testov smo si zastavili šest hipotez: 

 

 H1: Predvidevamo, da se bodo rezultati motoričnih testov eksperimentalne skupine 

učenk izboljšali v primerjavi s prvim testom. 

http://www.fakultetazasport.si/meritve/sportno_vzgojni_karton/
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 H2: Predvidevamo, da se bodo rezultati motoričnih testov eksperimentalne skupine 

učencev izboljšali v primerjavi s prvim testom. 

 H3: Predvidevamo, da se bodo rezultati motoričnih testov eksperimentalne skupine 

učenk izboljšali v primerjavi s kontrolno skupino učenk. 

 H4: Predvidevamo, da se bodo rezultati motoričnih testov eksperimentalne skupine 

učencev izboljšali v primerjavi s kontrolno skupino učencev. 

 H5: Predvidevamo, da bo najmanjši napredek opazen v rezultatu testa dotikanje plošče z 

roko. 

 H6: Predvidevamo, da bo največji napredek opazen v rezultatu testa premagovanje ovir 

nazaj. 

 

3 VSEBINSKI DEL 

3.1 ŠPORT in REKREACIJA 

 

Šport je fizična aktivnost izvedena v okviru javno določenih pravil, naj bo to za tekmovanje, za 

rekreacijo, za pridobivanje spretnosti, za ohranjanje zdravja ali pa je kombinacija več naštetih 

elementov. 

 

Rekreacija pa je dejavnost, s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi. Že sama definicija 

rekreacije nakazuje pomembnost rekreacije v času, ki ga živimo. Telesna in duševna sprostitev in 

okrepitev človeka prinaša prednosti celotni družbi (povzeto po Franci Savenc).  

Rekreacija je način uporabe časa, da človek obnovi svoj duh in telo. To so vse aktivnosti, s katerimi 

se ljudje ukvarjajo zaradi užitka, volje, druženja in želje po športu. Za rekreacijo je potrebno dnevno 

posvetiti najmanj 30 min ali več, da pozitivno vplivamo na naše telo (povzeto po 

http://spicka.si/kaj-je-rekreacija/). 

 

Telesna aktivnost poveča odpornost organizma. Odpornejši kot je človek, manjša je verjetnost, da 

zboli in če že zboli, je čas zdravljenja krajši. To predstavlja manjšo obremenitev za družbo in 

predvsem za zdravstveno blagajno. Športna rekreacija je primerna za vse starostne skupine, ki lahko 

izbirajo med vrsto različnih športov. Najpogostejši aerobni športi so: tek, hitra hoja, ples, tek na 

smučeh, kolesarjenje, plavanje, rolanje, pohodništvo,… 

 

 

http://spicka.si/kaj-je-rekreacija/
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3.2 AEROBNA ŠPORTNA AKTIVNOST 

 

Aerobna vadba je vsaka vadba, ki jo lahko vadimo dlje časa. Pri tej vadbi je srčni utrip nižji, kar 

pomeni, da je intenzivnost take vrste vadbe nizka oz. nižja od anaerobne. Aerobna kapaciteta je 

območje med 70 in 80 % maksimalnega srčnega utripa (povzeto po Lavrenčak). 

Pri aerobni vadbi hitreje dihamo in porabljamo večje količine kisika kot v “normalnem” stanju. 

Med to vrsto vadbe srce hitreje bije, poviša se tudi krvni pritisk, zaradi česar kisik hitreje prihaja in 

odhaja iz mišic. V mišice se dovaja kisik, iz njih pa se odvajajo odpadne snovi (ogljikov dioksid, 

mlečna kislina). Če se vsaj trikrat na teden ukvarjamo z aerobno aktivnostjo, skrbimo za krepitev 

srca in preprečujemo težave s pritiskom ter sladkorno boleznijo. Prav tako z aerobnimi aktivnostmi 

uspešno hujšamo. To pa še ni vse: med vadbo se v telo sproščajo endorfini (hormon), ki skrbijo za 

dobro voljo, zmanjšanje stresa, tesnobnosti in pomagajo do boljšega spanca (povzeto po  

http://lifestyle.enaa.com/zdravje-in-prosti-cas/Razlike-med-aerobno-in-anaerobno-vadbo.html). 

 

 

3.3  MOTORIČNE SPOSOBNOSTI 

(Povzeto po 

http://www2.arnes.si/~amrak3/GIBALNE_SPOSOBNOSTI/GIBALNESPOSOBNOSTI.html.) 

 

To so sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo naših gibov. Motorične sposobnosti so po eni strani 

prirojene, po drugi strani pa pridobljene. To pomeni, da je človeku že ob rojstvu dana stopnja, do 

katere se bodo sposobnosti lahko razvile ob normalni rasti. 

 

Motorične sposobnosti delimo na fizične sposobnosti, psihofizične sposobnosti in na gibalne 

sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo naših gibov. Motorične sposobnosti delimo na: moč, 

gibljivost, hitrost, koordinacijo, vzdržljivost, preciznost in ravnotežje.  

 

1. MOČ (50 % prirojena): 

Moč je gibalna sposobnost, ki je najmanj prirojena in jo zato z vadbo lahko veliko 

pridobimo. Potrebna je za vsako fizično delo, prav tako pa tudi za pravilno telesno držo. 

Močnejši ljudje opravljajo fizična dela mnogo lažje kot šibki in se tudi manj utrudijo. Moč 

je najbolj raziskovana in najbolje raziskana motorična sposobnost, saj se gibanje človeka 

lahko izvede le ob uporabi njegove lastne sile mišic. 

http://lifestyle.enaa.com/zdravje-in-prosti-cas/Razlike-med-aerobno-in-anaerobno-vadbo.html
http://www2.arnes.si/~amrak3/GIBALNE_SPOSOBNOSTI/GIBALNESPOSOBNOSTI.htm
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Osnovne pojavne oblike moči so: 

 Eksplozivna moč (sposobnost za maksimalni pospešek, ki se odraža v premikanju 

telesa v prostoru ali v delovanju na predmete). 

TEST ŠVK: skok v daljino z mesta. 

 Repetitivna moč (sposobnost za dolgotrajno opravljanje dela na osnovi izmeničnih 

mišičnih krčenj in sproščanj oz. sposobnost za ponavljajoče se premagovanje 

zunanjih sil). 

TEST ŠVK: dvig trupa. 

 Statična moč (sposobnost za dolgotrajno napenjanje mišic oz. zadrževanje položaja 

pod obremenitvijo). 

TEST ŠVK: vesa v zgibi. 

 

VAJE ZA RAZVOJ MOČI: zgibe na drogu, plezanje po drogu, dviganje bremen, sklece, 

dviganje trupa, zadrževanje položajev v opori na rokah, počepi, poskoki,… 

 

      

   Slika 1: Opora na podlahteh (lasten arhiv)    Slika 2: Opora na stegnjenih rokah (lasten arhiv) 

 

    

Slika 3: Priprava za skok             Slika 4: Sonožen odriv navzgor        Slika 5: Sonožen odriv naprej 
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       (lasten arhiv)       (lasten arhiv)          (lasten arhiv) 

          

Slika 6: Priprava na naskok       Slika 7: Sonožen skok na klop bočno  Slika 8: Sonožen skok na klop naprej 

 (lasten arhiv)        (lasten arhiv)           (lasten arhiv) 

          

Slika 9: Vesa v zgibi  Slika 10: Priprava na počep                  Slika 11: Počep 

        (lasten arhiv)    (lasten arhiv)   (lasten arhiv) 

 

          

Slika 12: Priprava za dvig trupa   Slika 13: Dvig trupa 

 (lasten arhiv)          (lasten arhiv) 

 

2. GIBLJIVOST (50 % prirojena):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Gibljivost je motorična sposobnost doseganja maksimalnih obsegov v sklepnih sistemih 

posameznega človeka. Pogosto je zanemarjena motorična sposobnost, saj je večina 

pozornosti pri vadbenem procesu usmerjena k estetskemu videzu. Predstavlja pomemben 

dejavnik optimalne telesne pripravljenosti posameznika v športu in pri vsakodnevnih 

opravilih. Z zmanjšanjem gibljivosti pa se slabša tudi sposobnost za delo. Pri mlajših je 

gibljivost tudi do 80 % vzrok za bolečine v križu. Danes se za treniranje gibljivosti največ 

uporabljajo vaje tipa »stretching«. Pri tem gre za vaje, pri katerih sklepe popolnoma 

iztegnemo ali popolnoma skrčimo in ohranjamo ta položaj od 15 s do 30 s. Na gibljivost 

lahko vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Notranji dejavniki so vezani na zgradbo in 

delovanje človeškega telesa. Zunanji pa vplivajo iz okolja (vsi ostali dejavniki, ki vplivajo 

na telo: temperatura okolja, prehrana,…). 

VAJE ZA VEČANJE GIBLJIVOSTI: različni predkloni, izpadni koraki, most, špaga, 

kroženje uda v sklepu, povečano iztegovanje v sklepih,… 

TEST ŠVK: predklon na klopi. 

 

   

Slika 14: Predklon sede             Slika 15: Predklon stoje     Slika 16: »Zaprekaški sed« 

 (lasten arhiv)      (lasten arhiv)   (lasten arhiv) 

 

3. HITROST (90 % prirojena): 

Hitrost je sposobnost za izvedbo gibanja z največjo frekvenco ali v najkrajšem možnem 

času. Pomembna je predvsem pri premagovanju kratkih razdalij in v gibalnih nalogah, ki 

zahtevajo hitro izvedbo posameznega giba. Hitrost je motorična sposobnost, ki se izraža v 

več pojavnih oblikah. To so: hitrost reakcije, hitrost enostavnega giba in hitrost 

ponavljajočih se gibov – frekvenca izmeničnih gibov. Koeficient prirojenosti je visok, to 

pomeni, da nam ostaja malo prostora za dodaten razvoj hitrosti, pa še to velja za obdobje 

zgodnjega otroštva. 

VAJE ZA HITROST: hitri tek na 30 m, 60 m. 
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TEST ŠVK: tek na 60 m. 

 

4. KOORDINACIJA (80 % prirojena) 

Koordinacija je sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja gibalnih nalog. V telesu 

potekata dva procesa: načrtovanje gibalnega programa in njegovo uresničevanje s sprotnimi 

popravki. Razvoj koordinacije se začne že v plodnem obdobju, saj plod že v materinem 

telesu pridobi prve izkušnje. V največji meri lahko otroci te izkušnje pridobivajo do 6. leta 

starosti. Živčni sistem je namreč elastičen in se nanj še lahko vpliva. To lahko dosegamo z 

večjo intenzivnostjo treninga tudi, ko smo starejši. Ko se telesna rast umiri, spet postopoma 

izboljšujemo koordinacijo. Do začetka pubertete (okoli 11 let) je ta razvoj še vedno dokaj 

strm. V puberteti koordinacija nekoliko upade, kar je normalno, saj se telo dokaj hitro 

razvija. Ko telo neha rasti, človek postopoma dobiva na koordinaciji, svoj vrhunec pa doseže 

nekje okrog 20. leta starosti. Ta nivo zadrži nekako do 35. leta, nadaljnje ohranjanje pa je 

odvisno predvsem od načina življenja. Za dobro koordinatno gibanje je značilno, da je 

izvedeno pravočasno, natančno in zanesljivo. Gibanje je izvedeno brez odvečnega 

izgubljanja energije in gibov. 

VAJE ZA IZBOLJŠANJE KOORDINACIJE: kompleksne vaje, različne hoje v oporah,… 

TEST ŠVK: premagovanje ovir nazaj, dotikanje plošče z roko. 

  

Slika 17: Hoja v opori spredaj (naprej – nazaj)    Slika 18: Hoja v opori zadaj (naprej – nazaj) 

 (lasten arhiv)     (lasten arhiv) 

 

5. VZDRŽLJIVOST  

Vzdržljivost je sposobnost, ki človeku omogoča, da lahko opravlja določeno aktivnost dlje 

časa, ne da bi zaradi utrujenosti moral to aktivnost prekiniti ali bistveno znižati njeno 

intenzivnost. Preprosto povedano je vzdržljivost odpornost proti utrujenosti. 
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Posameznikovo vzdržljivost najlažje izmerimo s časom, ki ga potrebuje za izvedbo določene 

naloge. 

Vzdržljivost je ena tistih gibalnih sposobnosti človeka, ki je v največji meri povezana z 

njegovim zdravjem, telesno vitalnostjo in kakovostjo njegovega življenja. Slaba vzdržljivost 

ima številne negativne posledice na aktivno življenje človeka: ob telesni pa tudi mentalni 

dejavnosti se hitreje utrudi, za obnovo po naporu potrebuje daljši odmor, pri dolgotrajnejšem 

delu je zato večja verjetnost napak in tako težje prenaša vsakdanje napore. 

VAJE ZA VZDRŽLIVOST: daljši teki, kros, Cooperjev tek. 

TEST ŠVK: tek na 600 m. 

 

6. PRECIZNOST  

Preciznost je sposobnost natančnega določanja smeri in intenzivnosti gibanja. Pomembna je 

pri gibalnih akcijah, kjer se zadeva cilj ali pa tam, kjer je potrebno izvesti gibanje po 

natančno določeni tirnici. Obstajata dve obliki preciznosti: sposobnost zadevanja cilja z 

vodenim projektilom in sposobnost zadevanja cilja z lansirnim projektilom. Merske 

postopke za ugotavljanje preciznosti se meri z motoričnimi testi, za katere je značilno, da 

imajo slabo zanesljivost. Pri športu se zato običajno uporabljajo posebni situacijski testi z 

več ponovitvami testne naloge. 

VAJE ZA PRECIZNOST: zadevanje tarče, met na koš, zadevanje gola, natančna podaja 

žoge,…  

TEST ŠVK: / 

 

7. RAVNOTEŽJE 

Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja dopolnilnih gibov, ki so potrebni za vračanje 

telesa v prvotni položaj. Z manjšimi odkloni je telo bolj stabilno, s tem pa se položaj težišča 

lažje ohrani. Ravnotežje opredeljujemo kot sposobnost človeka, da ohrani stabilen položaj 

kljub sili gravitacije in drugih motečih dejavnikov. Obliki ravnotežja sta: statično ravnotežje 

(da v nekem položaju telo ohranja stabilnost ob slabih pogojih, kot npr. na T klopci) in 

dinamično ravnotežje (je gibanje, ki povzroči, da se telo iz nestabilnega položaja, ki ga je 

porušila zunanja sila, postavi v stabilen položaj). Poznamo dva načina merjenja ravnotežja: 

laboratorijsko merjenje in merjenje s pomočjo motoričnih testov (relativno slabo zanesljivo, 

saj vsakič dobimo drugačen rezultat). 

VAJE ZA RAVNOTEŽJE: hoja po gredi, zadrževanje položajev na eni nogi … 

TEST ŠVK: / 



Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu 
 

 

 
 

15 

 

 

3.4  ŠPORTNOVZGOJNI KARTON 

 

Športnovzgojni karton (ŠVK) ali SLOfit je nacionalni sistem za spremljanje telesnega in 

gibalnega razvoja otrok in mladine, v katerega so vključene vse slovenske osnovne in srednje 

šole. S pomočjo podatkov ŠVK lahko otroci in njihovi starši spremljajo svoj telesni in gibalni 

razvoj, učitelji športne vzgoje pa pridobivajo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko 

otrokom ali mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, strokovno pomagajo in jih 

usmerjajo. Meritve na šolah potekajo vsako leto v mesecu aprilu, podatke tistih osnovnošolcev, 

katerih starši soglašajo z vključitvijo v bazo ŠVK ter tistih srednješolcev, ki soglašajo sami, pa 

šole nato pošljejo na Fakulteto za šport, kjer podatke obdelajo in jih v nekaj dneh vrnejo šoli 

(povzeto po http://www.fakultetazasport.si/meritve/sportno_vzgojni_karton/). 

 

1. TELESNA VIŠINA (ATV) 

REKVIZITI: Martinov antropometer ali višinomer. 

NALOGA: Merjenec stoji vzravnano, stopala ima vzporedno drugo ob drugem. Glavo ima v 

položaju, v katerem je vodoravna črta, ki veže spodnji rob očesne orbite in zgornji rob slušne 

odprtine vzporedno na tla. Merilec stoji na levi strani merjenca in pazi na to, da je antropometer 

navpično ter neposredno vzdolž hrbta. Nato spusti horizontalno prečko na teme merjenca. 

OCENJEVANJE: Rezultat se odčita z natančnostjo 0,5 cm. 

 

2. TELESNA TEŽA (ATT) 

REKVIZITI: Medicinska decimalna tehtnica ali osebna tehtnica. 

NALOGA: Merjenec stopi na sredino tehtnice in mirno stoji. 

OCENJEVANJE: Merilec odčita rezultat z natančnostjo najmanj do 0,1 kg. 

 

3. KOŽNA GUBA NADLAHTI (AKG) 

REKVIZITI: Kaliper, ki je umerjen tako, da je pritisk na kožo 1 bar. Merilna lestvica je 

označena v mm. 

NALOGA: Merjenec stoji z ohlapno sproščenimi rokami. Merilec s palcem in kazalcem, 

naravnanima vzdolž, dvigne kožno gubo na zadnji strani (nad tricepsom) nedominantne nadlahti 

– na sredini med akromionom in vrhom olekranona, stisne kožno gubo z vrhom krakov kaliperja 

in ob pritisku 1 bara odčita rezultat. 

http://www.fakultetazasport.si/meritve/sportno_vzgojni_karton/
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OCENJEVANJE: Rezultat odčita z natančnostjo do 1 mm. 

 

4. DOTIKANJE PLOŠČE Z ROKO (DPR) 

REKVIZITI: Deska, na kateri sta pritrjeni dve okrogli plošči s premerom 20 cm; z najbližjimi 

robovi sta med seboj oddaljeni 61 cm. Potrebujemo tudi mizo in stol, prilagojeno starostni 

stopnji in velikosti učencev. Merilec mora imeti štoparico z natančnostjo merjenja do 1 s. 

Priporočamo desko z elektronskim merjenjem števila dotikov. 

NALOGA: Merjenec sedi za mizo, na kateri je deska s ploščama. Slabšo roko položi na sredino 

med plošči, drugo roko pa na ploščo na nasprotni strani. Na znak »zdaj« se začne z boljšo roko 

izmenoma kar najhitreje dotikati obeh plošč. Vsak dotik obeh plošč šteje eno točko. Če nimate 

elektronskega števca, merilec šteje dotike plošče le na tisti strani, na kateri merjenec drži roko ob 

začetku izvajanja naloge. En merilec da znamenje za začetek in konec naloge, drugi pa šteje 

dotike. Zadostuje, da merjenec opravi dotik le s konico prsta.  

OCENJEVANJE: Rezultat je število točk v 20 s. Merilec ne upošteva ponovitev, pri katerih se 

merjenec ni dotaknil obeh plošč. 

 

5. SKOK V DALJINO Z MESTA (SDM) 

REKVIZITI: Posebna preproga za merjenje skoka v daljino ali blazina dolžine 3,5 m ali dve 

blazini, ki sta trdo pritrjeni, kredo ali magnezij in kovinski merilni trak. 

NALOGA: Odriv mora biti sonožen. Pred odrivom se sme merjenec vzpeti na prste, ne sme pa 

izvesti odriva s poprejšnjim poskokom. 

OCENJEVANJE: Merjenec opravi najmanj tri skoke, od katerih se izmeri najdaljši. Z jeklenim 

trakom se meri pravokotna razdalja od črte na odskočišču do najbližjega odtisa na doskočišču. 

 

6. DVIGANJE TRUPA (DT) 

REKVIZITI: Blazina in štoparica ali ročna ura z velikim kazalcem za sekunde. 

NALOGA: Merjenec leži na blazini s pokrčenimi nogami pod pravim kotom. Roke ima 

prekrižane na prsih, dlani pa na nasprotnih ramenih. Merjenec se dviguje v sedeči položaj. Rok 

ne sme odmakniti od prsi. Dvigovanje v sed je končano, ko se komolci dotaknejo stegna. 

Merjenec se vrača v začetni položaj tako dolgo, dokler se s sredino hrbta ne dotakne podlage. 

Merilec da znamenje »pozor – zdaj«. Izvajanje testa se začne na znak »zdaj« in konča, ko da 

merilec znak »stoj«. Rezultat je število pravilno izvedenih ponovitev v 60 s. Med posameznimi 

ponovitvami so dovoljeni odmori; s tem morajo biti merjenci seznanjeni pred začetkom izvajanja 

meritev. Zapisujemo število pravilno izvedenih ponovitev v 60 s. Zelo pomembno je, da so noge 
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pokrčene pod pravim kotom in da so merjenčeva stopala v stiku s podlago. Eden izmed merilcev 

drži merjenčeve noge in šteje število dvigov trupa. Drugi merilec da znamenje za začetek naloge, 

nadzoruje čas, popravlja morebitne napake pri izvajanju naloge in da znamenje ob koncu 60 s. 

Dobro izurjeni merilec lahko meri naloge sam, le stopala mora držati druga oseba. Če merjenec 

izvaja nalogo prvič, mu moramo pokazati in pojasniti izvajanje testne naloge, merjenec pa naj 

nekajkrat samostojno izvede nalogo. 

 

7. PREMEGOVANJE OVIR NAZAJ (PON) 

REKVIZITI: Štoparica, švedska skrinja.  

Naloga se izvaja v prostoru, velikem vsaj 12 x 3 m. Na ravni podlagi (parket, umetna snov), ki 

ne drsi, zarišemo ali označimo s samolepilnim trakom startno črto, dolgo 1 m. V oddaljenosti 10 

m od startne črte vzporedno potegnemo še ciljno črto, dolgo prav tako vsaj 1 m. 3 m od startne 

črte postavimo spodnji del švedske skrinje, na njega pa še oblazinjen pokrov skrinje (višina 

skrinje je 50 cm +/- 2 cm in je lahko sestavljena tudi drugače). Širina spodnjega dela skrinje in 

oblazinjenega pokrova je enaka 50 cm. Mesto, na katerega postavimo skrinjo, mora biti 

označeno. Šest metrov od startne črte postavimo okvir švedske skrinje, ki meri v globino 23 cm. 

Postavljen je prečno na stezo, tako da se dotika tal s svojo daljšo stranico. Označimo tudi mesto 

te zapreke. 

NALOGA: Začetni položaj merjenca: postavi se v oporo spredaj, s hrbtom je obrnjen proti 

zaprekam. Njegova stopala so tik pred startno črto. 

Izvajanje naloge: Naloga merjenca je, da po znaku »zdaj« z vzvratno hojo v opori spredaj (z 

rokami ne sme drseti) preide prostor med označenima črtama. Prvo zapreko mora preplezati, 

skozi okvir pa leze. Med izvajanjem naloge lahko merjenec gleda nazaj med nogami, ne sme pa 

niti za trenutek obrniti glave. Če merjenec klub opozorilu obrača glavo, se merjenje prekine in 

nalogo ponovi. Naloga je končana, ko merjenec z obema rokama preide ciljno črto. 

Merilec hodi s štoparico v roki ob merjencu in nadzoruje njegovo izvedbo. 

OCENJEVANJE: Meri se čas v desetinkah sekunde od znaka »zdaj« do prehoda z obema 

rokama prek ciljne črte. Če merjenec podre okvir, nalogo ponovi. Okvir lahko držita tudi dva 

učenca. 

Merjenec mora nalogo enkrat preskusiti brez merjenja časa. Merjenci lahko nalogo preskušajo 

tako, da štartajo zaporedoma po eden ali dva hkrati v razdalji nekaj metrov. 

 

8. PREDKLON NA KLOPI (PRE) 
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REKVIZITI: Merilni komplet ali 40 cm visoka klop, lesen okvir in deščica. Na klop je navpično 

pritrjeno 80 cm dolgo leseno merilo, razdeljeno na cm: sega do tal in je 40 cm nad klopjo. 

Začetek merske skale je na zgornjem delu merila. 

NALOGA: Merjenec stopi na klop s stegnjenimi nogami, stopala so vzporedno. Izvede predklon 

in pri tem kar najgloblje potisne (naloga se ne sme izvajati s sunkom ali zamahom) deščico, ki je 

pripeta ob lesenem merilu. Merjenec naj v končnem položaju ostane 2 s. Pri merjenju mora biti 

bos. 

OCENJEVANJE: Nalogo merjenec izvaja dvakrat. Rezultat je položaj deščice, odčitan na 

navpičnem merilu v centimetrih. Velja boljši rezultat od obeh poskusov. Merilec mora opozarjati 

na to, da so noge v kolenih popolnoma stegnjene in da merjenec vzdrži v predklonu dve sekundi. 

Pred meritvijo mora merjenec nalogo opraviti poskusno. 

 

9. VESA V ZGIBI (VZG) 

REKVIZITI: Nizek telovadni drog (ali drugo orodje, ki ima žrd enakega premera kot telovadni 

drog), blazina in štoparica. 

NALOGA: Merilec meri čas, v katerem merjenec vztraja v vesi s pokrčenimi rokami v 

podprijemu. Ves čas mora imeti brado nad višino droga. Ko ni več v tem položaju, merilec ustavi 

štoparico, ki jo je sprožil v trenutku, ko je merjenec zavzel položaj v vesi. Če je drog previsok, 

lahko merjenec preide v veso tudi s pomočjo merilca ali učitelja. Merjenca med izvajanjem testa 

ni dovoljeno spodbujati. 

OCENJEVANJE: Rezultat je čas drže v zgibi, izražen v celih s. 

 

10. TEK NA 60 METROV (60 m) 

REKVIZITI: Štoparica in tekališče, ki mora biti popolnoma vodoravno; ne sme biti spolzko ali 

kotanjasto. Če pri šoli ni atletskega tekališča, nalogo izvajajo na asfaltni površini. Pred začetkom 

merjenja je treba tekališče izmeriti. 

NALOGA: Merjenci tečejo v skupinah, najmanj pa v paru. Začnejo z visokim startom. Startna 

povelja so: »na mesta« in žvižg s piščalko. Pri žvižgu zamahne štarter z zastavico, ki jo drži 

vodoravno. Zamah mora biti kratek in hiter. 

OCENJEVANJE: Tek na 60 m se izvaja enkrat. Čas se meri s štoparico, ki ima razdelitev na 0.1 

s in se zapiše v desetinkah sekunde. 

 

11. TEK NA 600 METROV (600 m) 
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REKVIZITI: Štoparica, krožno tekališče, ki mora biti vodoravno in gladko, brez jam ali kotanj. 

En krog mora meriti najmanj 120 m. Če ni na voljo tekališča, nalogo izvajamo na asfaltni 

površini. Pred začetkom meritev je treba tekališče natančno izmeriti. 

NALOGA: Merjenci tečejo v skupinah, v katerih naj ne bo več kot 16 učencev. Začnejo z 

visokim startom. Startna povelja  so: »na mesta« in žvižg s piščalko. Pri startu zamahne štarter z 

zastavico. Merilec mora pred tekom pojasniti učencem, kako razporedijo moči na progi. Pri 

navodilih mora biti posebno pozoren do učencev nižjih razredov. Merjenci, ki ne zmorejo preteči 

proge, lahko med tekom hodijo. Priporočamo, da vsaj teden pred meritvami učenci skušajo 

preteči  razdaljo 600 m, da znajo razporediti moči na progi. 

OCENJEVANJE: Čas merimo s štoparico v celih s. Učencem, ki zaradi utrujenosti ne morejo 

preteči ali prehoditi 600 m, in tistim, ki tečejo več kot 5 min, vpišemo rezultat 300 (5 min), ki je 

hkrati najslabši rezultat, ki ga beležimo. 

 

(Povzeto po Ministrstvo za šolstvo in šport: Navodila za izpolnjevanje športnovzgojnega kartona 

za osnovne in srednje šole.) 

 

 

4 EKSPERIMENTALNI DEL 

 

4.1 RAZISKOVALNE METODE 

Za merjenje telesne višine in telesne teže smo uporabili višinomer in digitalno tehtnico, kaliper (za 

merjenje kožne gube nadlahti), merilni trak za merjenje skoka v daljino, štoparico (za merjenje vese 

v zgibi, poligona nazaj, teka na 600 m in 60 m, dviga trupa), merilni komplet – deska za merjenje 

predklona in merilni aparat za meritev dotika plošče z roko. 

                               

   4.2  RAZISKOVALNI VZOREC 

V raziskovalni nalogi je sodelovalo 44 merjencev. Razdelili smo jih v 2 skupini. V eksperimentalni 

skupini je bilo 24 merjencev; 16 učenk in 8 učencev. V kontrolni skupini pa je bilo 20 merjencev, 

med njimi 10 učenk in 10 učencev.  

 

  4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbrali s tremi meseci razlike. Prvo meritev smo izvedli 11. 9. 2015, drugo pa 18. 12. 

2015. Pri uri športa smo postavili vse pripomočke in opravili vse meritve v telovadnici, po pouku pa 

smo opravili še oba testa, ki se izvajata na prostem (tek na 60 m in 600 m).  
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Začetno in končno merjenje 

Vse učence smo pred začetkom raziskave natančno seznanili z namenom raziskave, merskimi 

postopki in merskimi pripomočki ter jih seznanili z delom pri urah športa v obdobju treh mesecev z 

eksperimentalno skupino.  

Merjenci pred raziskavo niso izvajali posebnih vaj, ki bi prispevale k boljšemu rezultatu.  

Na prvem merjenju smo merjence izmerili na enak način, kot smo to naredili na drugem. Tako smo 

pridobili podatke, ki so nam pomagali pri končnem primerjanju. Za merjenje smo postavili vse 

pripomočke, ki so določeni za izvajanje testov športnovzgojnega kartona. 

 

Merjence smo razdelili v dve skupini (kontrolno in eksperimentalno). Vse smo izmerili na enak 

način.  Med obema merjenjema je eksperimentalna skupina izvajala določene vaje (3 mesece), s 

katerimi smo jih seznanili že na začetku raziskovalnega dela. Kontrolna skupina pa teh vaj ni 

izvajala.  

 

Opis dela pri eksperimentalni skupini 

Eksperimentalna skupina je v sklopu ogrevanja pri urah športa izvajala dodatne vaje (opora na 

podlahteh in stegnjenih rokah, menjava opor, različne vaje v oporah, hoje naprej / nazaj v oporah 

zadaj / spredaj, vojaške vaje, vesa v zgibi, različni poskoki, »trebušnjaki« in druge vaje za razvoj 

moči ter vaje za izboljšanje gibljivosti, kot so različni predkloni in »zaprekaški sed«) za izboljšanje 

posameznih motoričnih sposobnosti. 
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Rezultati meritev 

Začetno merjenje - kontrolna skupina (11. 9. 2015) 

 

TEST/IME 1 Ž 2 Ž 3 Ž 4 Ž 1 M 2 M 5 Ž 6 Ž  3 M 4 M 5 M 

ATV (cm) 159  165  168  167  172  174  162 169 165 165 162 

ATT (kg) 46  87  57  51  57  73  74 72 42 56 67 

AKG 11 22 12 11 14 14 30 23 8 10 14 

DPR 43 47 39 45 40 38 40 40 41 42 34 

SDM (cm) 190 135 165 165  172  210  150 135 160 215 170 

PON (s) 11,1 17,0 14,0 9,7  12,3 13,5 15,1 18,3 15,5 13,3 13,0 

DT 54 36  58 43 40 47 39 30 45 48 48 

PRE 47 46 58 45 40 40 60 55 30 36 40 

VZG (s) 42  2  11  33  34  83 40 14 40 26 14 

60 m (s) 9,8 10,8 9,9 9,9  9,7  9,1 11,3 12,2 10,4 9,2 9,3 

600 m (s) 151 198  142 173  160  142 211 213 187 179 162 

 

Tabela 1: Rezultati začetnega merjenja (kontrolna skupina) 

 

 

 

 

Legenda:  

1 M, 2 M, 3 M …. - učenci 

 

1 Ž, 2 Ž, 3 Ž … - učenke 
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Začetno merjenje - kontrolna skupina (11. 9. 2015) 

 

TEST/IME 6 M 7 Ž 7 M 8 M 8 Ž 9 Ž 9 M 10 M 10 Ž 

ATV (cm) 167 161 176 176 170 160 173 166 164 

ATT (kg) 50 58 84 62 61 54 76 59 52 

AKG 11 18 21 8 18 15 15 9 22 

DPR 39 47 34 38 47 40 36 42 32 

SDM (cm) 178 188 150 160 175 179 190 160 160 

PON (s) 12,7 12,8 14,0 11,0 11,3 11,2 12,5 12,0 15,2 

DT 45 60 43 68 48 53 35 48 42 

PRE 45 40 50 40 56 46 56 45 35 

VZG (s) 41 20 1 48 12 22 29 11 30 

60 m (s) 9,9 10,1 12,3 8,9 9,4 10,0 9,0 10,8 10,7 

600 m (s) 181 172 197 176 144 163 138 193 173 

 
Tabela 2: Rezultati začetnega merjenja (kontrolna skupina) 

 

 

 

 

Legenda:  

1 M, 2 M, 3 M …. - učenci 

 

1 Ž, 2 Ž, 3 Ž … - učenke 
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Začetno merjenje - eksperimentalna skupina (11. 9. 2015) 

 

 

TEST/IME 1 Ž 1 M 2 M 2 Ž 3 M 3 Ž 4 Ž 5 Ž 6 Ž 4 M 7 Ž 

ATV (cm) 163 163 177 162 179 166 170 168 172 176 165 

ATT (kg) 66 53 62 47 63 51 57 64 97,8 67,3 75 

AKG 16 11 9 15 10 16 14 29 26 8 22 

DPR 40 42 45 42 45 47 37 45 38 47 38 

SDM (cm) 150 192 193 164 180 185 185 158 140 220 150 

PON (s) 14,7 11,8 11,5 11,9 10,9 16,8 10,5 14,6 19,7 9,6 16,9 

DT 35 50 58 38 47 39 41 40 25 65 40 

PRE 48 45 54 56 45 31 51 47 50 56 48 

VZG (s) 16 89 47 17 30 51 33 8 3 40 3 

60 m (s) 10,6 8,9 8,7 9,2 9,8 9,7 9,9 10,3 11,8 7,9 11,3 

600 m (s) 195 122 138 139 149 141 146 177 244 125 197 

 
Tabela 3: Rezultati začetnega merjenja (eksperimentalna skupina) 

 

 

 

 

Legenda:  

1 M, 2 M, 3 M …. - učenci 

 

1 Ž, 2 Ž, 3 Ž … - učenke 
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Začetno merjenje - eksperimentalna skupina (11. 9. 2015) 

 

 

TEST/IME 5 M 8 Ž 9 Ž 10 Ž 11 Ž 12 Ž 13 Ž 6 M 14 Ž 15 Ž 7 M 16 Ž 8 M 

ATV (cm) 176 155 165 160 170 169 171 177 165 166 167 162 177 

ATT (kg) 71 54 57 79 55 54 61 51,5 48 51 49 58 77 

AKG 16 16 15 27 18 17 15 6 11 15 12 18 16 

DPR 45 42 42 41 41 44 41 44 40 40 40 40 45 

SDM (cm) 210 162 43 141 183 177 180 200 153 150 160 141 197 

PON (s) 12,5 13,0 15,5 14,8 10,9 13,2 11,6 11,4 13,5 18,0 12,1 13,9 10,8 

DT 42 47 43 35 57 54 55 39 50 43 39 36 55 

PRE 39 50 55 51 57 54 49 54 54 55 27 60 51 

VZG (s) 29 25 15 3 31 20 22 89 35 12 20 17 43 

60 m (s) 8,9 10,3 12,9 11,8 10,3 9,9 10,0 9,6 11,5 10,9 11,0 10,8 8,2 

600 m (s) 153 182 197 232 177 177 165 148 141 170 176 231 141 

 
Tabela 4: Rezultati začetnega merjenja (eksperimentalna skupina) 

 

 

 

 

Legenda:  

1 M, 2 M, 3 M,…. - učenci 

 

1 Ž, 2 Ž, 3 Ž,… - učenke 
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Končno merjenje - kontrolna skupina (18. 12. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 5: Rezultati končnega  merjenja (kontrolna skupina) 

 

 

 

 

Legenda:  

1 M, 2 M, 3 M …. - učenci 

 

1 Ž, 2 Ž, 3 Ž … - učenke 

 

 

 

 

TEST/IME 1 Ž 2 Ž 3 Ž 4 Ž 1 M  2 M  5 Ž 6 Ž 3 M  4 M  5 M  

ATV (cm) 160 166 169 168 174 175 162 169 169 168 162 

ATT (kg) 46 86 57 51 56 75 74 72 45 59 70 

AKG 12 25 12 8 12 19 32 30 6 14 14 

DPR 44 45 52 42 45 45 42 39 44 44 45 

SDM (cm) 188 175 155 173 175 200 150 130 165 210 201 

PON (s) 13 16 16 11 16 12 18 17 13 14 12 

DT 50 57 48 43 36 47 30 27 45 51 50 

PRE 50 45 52 45 38 37 57 55 33 35 47 

VZG (s) 39 1 17 36 62 36 6 13 55 17 28 

60 m (s) 10 10,1 9,7 9,9 9,4 9,0 11,2 11,8 11,7 9,6 9,2 

600 m (s) 167 223 144 180 168 154 227 230 205 159 157 
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Končno merjenje - kontrolna skupina (18. 12. 2015) 

 

TEST/IME 6 M  7 Ž 7 M  8 M  8 Ž 9 Ž  9 M  10 M  10 Ž 

ATV (cm) 170 161 178 178 170 161 173 167 166 

ATT (kg) 50 57 86 63 62 53 75 61 53 

AKG 9 18 23 9 14 11 15 9 23 

DPR 44 49 34 46 48 45 44 42 46 

SDM (cm) 190 188 147 180 189 170 202 155 165 

PON (s) 13 16 22 13 11 12 14 12 15 

DT 42 55 42 64 52 50 63 42 50 

PRE 47 40 50 45 57 45 54 50 45 

VZG (s) 42 20 2 52 21 21 31 13 51 

60 m (s) 10,0 9,9 11,6 8,6 9,5 / 8,4 10,6 10,5 

600 m (s) 173 179 198 130 162 / 148 159 175 

 
Tabela 6: Rezultati končnega  merjenja (kontrolna skupina) 

 

 

 

 

Legenda:  

1 M, 2 M, 3 M …. - učenci 

 

1 Ž, 2 Ž, 3 Ž … - učenke 
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Končno merjenje – eksperimentalna skupina (18. 12. 2015) 

 

TEST/IME 1 Ž 1 M 2 M 2 Ž 3 M 3 Ž  4 Ž 5 Ž 6 Ž 4 M 7 Ž 

ATV (cm) 164 167 180 163 181 167 171 169 173 178 165 

ATT (kg) 66 56 62 48 66 52 55 63 100 65 76 

AKG 17 11 7 13 9 15 13 25 29 8 21 

DPR 45 50 50 43 46 50 40 46 38 53 41 

SDM (cm) 160 198 228 195 180 185 192 174 132 220 160 

PON (s) 13 10 10 11 8 16 11 14 17 8 15 

DT 38 51 58 45 51 38 49 45 32 71 46 

PRE 45 45 46 61 42 35 50 50 49 52 47 

VZG (s) 24 74 62 31 40 54 25 10 2 62 5 

60 m (s) 10 9,4 8,4 8,6 9,5 9,6 9,8 10 10,9 9 10,8 

600 m (s) 175 114 128 134 134 137 167 162 207 139 179 

 
Tabela 7: Rezultati končnega  merjenja (eksperimentalna skupina) 

 

 

 

 

Legenda:  

1 M, 2 M, 3 M …. - učenci 

 

1 Ž, 2 Ž, 3 Ž … - učenke 
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Končno merjenje - eksperimentalna skupina (18. 12. 2015) 

 

TEST/IME 5 M 8 Ž 9 Ž 10 Ž 11 Ž 12 Ž 13 Ž 6 M 14 Ž 15 Ž 7 M 16 Ž  8 M 

ATV(cm) 177 158 165 162 170 170 171 180 165 167 169 163 179 

ATT (kg) 74 54 58 80 56 55 60 56 48 52 51 59 80 

AKG 18 14 14 23 23 17 16 6 10 17 11 18 13 

DPR 47 45 40 43 43 45 47 46 40 45 42 37 46 

SDM (cm) 201 155 156 159 188 183 180 205 170 165 177 159 212 

PON (s) 11 11 15 16 11 12 12 10 14 18 10 12 10 

DT 48 52 51 42 59 58 54 42 59 39 47 43 55 

PRE 47 48 53 57 58 56 55 45 48 57 35 62 48 

VZG (s) 32 22 15 4 32 31 34 77 50 23 41 22 32 

60 m (s) 9,1 10 12,3 11,4 / 9,8 9,8 9,8 10,1 10,7 9,9 10,4 8,6 

600 m (s) 156 156 207 215 / 168 155 127 148 175 152 214 128 

 
Tabela 8: Rezultati končnega  merjenja (eksperimentalna skupina) 

 

 

 

 

Legenda:  

1 M, 2 M, 3 M,…. - učenci 

 

1 Ž, 2 Ž, 3 Ž,… - učenke
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4.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

S tem grafom smo predstavili, koliko učenk eksperimentalne skupine je svoje rezultate 2. merjenja  

motoričnih sposobnosti spremenilo v primerjavi s 1. meritvijo.  

 

 

 

Največ izboljšav je bilo v teku na 60 m, 15 učenk je svoje rezultate izboljšalo povprečno za 0,4 s 

(ena učenka ni opravljala testa). Najmanj izboljšav je bilo pri testu predklon na klopi. Rezultat je 

izboljšalo le 9 učenk za približno 3 enote, 7 učenk pa je svoj rezultat poslabšalo za približno 2 enoti. 
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Iz grafa opazimo spremembe rezultatov po 2. merjenju pri učencih. 

 

 

 

 

Opazimo, da so pri dveh testih (dotikanje plošče z roko in premagovanje ovir nazaj) vsi učenci 

izboljšali svoje rezultate. Pri dotiku plošče z roko so rezultate izboljšali približno za 3 ponovitve, pri 

poligonu nazaj pa so svoje rezultate izboljšali za povprečno 2 s. Njihovi rezultati so se najbolj 

poslabšali v teku na 60 m in testu predklon trupa. Pri teku na 60 m se je njihov rezultat povprečno 

poslabšal za 0,6 s. Pri predklonu trupa pa se je njihov rezultat poslabšal za povprečno 5 enot. 
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Iz naslednjega grafa razberemo, koliko odstotkov učenk je svoje rezultate izboljšalo, tako v 

eksperimentalni (A) kot kontrolni skupini (B). 

 

 

 

Opazimo, da je eksperimentalna skupina pri vseh testih v večjem odstotku izboljšala svoje rezultate 

kot kontrolna skupina.  

Največjo razliko v izboljšanju rezultatov lahko opazimo pri teku na 600 m, kjer je 80 % učenk (12 

učenk od 15) eksperimentalne skupine svoj rezultat izboljšalo (povprečno za 18 s), medtem ko v 

kontrolni skupini rezultata ni izboljšala nobena učenka. 

Velika razlika se pokaže tudi pri testu dvig trupa, pri katerem je 81 % učenk (13 učenk od 16) 

eksperimentalne skupine svoj rezultat izboljšalo (povprečno za 6 ponovitev). Pri kontrolni skupini 

pa so svoj rezultat izboljšale 3 učenke od 10 (30 %) za povprečno 4 ponovitve. 
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Iz tega grafa je razvidna izboljšava rezultatov učencev pri vseh testih obeh skupin. 

 

 

 

Pri učencih lahko opazimo zanimivo spremembo, saj je eksperimentalna skupina (A) dosegla višji 

odstotek napredka pri štirih testih, prav tako je to uspelo kontrolni skupini (B) pri drugih štirih testih 

(skok v daljino z mesta, predklon na klopi, vesa v zgibi in tek na 60 m).  

Največja odstopanja so pri testu premagovanje ovir nazaj, kjer je iz eksperimentalne skupine 

izboljšalo svoj dosežek  vseh 8 učencev (povprečno za 2 s), medtem ko je iz kontrolne skupine 

izboljšalo rezultat le 30 % učencev (3 učenci od 10).  

Najmanjša odstopanja so razvidna pri skoku v daljino z mesta in pri vesi v zgibi.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

Na podlagi naših rezultatov lahko zaključimo, da z določenimi dodatnimi vajami lahko vplivamo na 

naše motorične sposobnosti in tako izboljšamo rezultate pri športnovzgojnem kartonu.  

 

Pri prvi hipotezi smo predvidevali, da se bodo rezultati motoričnih testov eksperimentalne skupine 

učenk izboljšali v primerjavi s prvim testom in glede na dobljene rezultate lahko hipotezo 1 

potrdimo. 

 

Pri drugi hipotezi smo predvidevali, da se bodo rezultati motoričnih testov eksperimentalne skupine 

učencev izboljšali v primerjavi s prvim testom in glede na rezultate lahko hipotezo 2 potrdimo. 

 

Pri tretji hipotezi smo predvidevali, da se bodo rezultati motoričnih testov eksperimentalne skupine 

učenk izboljšali v primerjavi s kontrolno skupino učenk in glede na rezultate lahko hipotezo 3 

potrdimo.  

 

Pri četrti hipotezi smo predvidevali, da se bodo rezultati motoričnih testov eksperimentalne skupine 

učencev izboljšali v primerjavi s kontrolno skupino učencev. Glede na rezultate hipotezo 4 lahko le 

delno potrdimo, saj se je izkazalo, da je kontrolna skupina naredila večji napredek pri 4 testih od 8. 

 

Pri peti hipotezi smo predvidevali, da bo najmanjši napredek opazen v rezultatu testa dotik plošče z 

roko. Glede na rezultate hipotezo 5 ovržemo. Najmanjši napredek so učenke dosegle pri testu 

gibljivosti, predklonu na klopi, učenci pa pri dveh testih. To sta predklon na klopi in tek na 60 m. 

 

Pri šesti hipotezi smo predvidevali, da bo največji napredek opažen v rezultatu testa premagovanje 

ovir nazaj. Glede na rezultate hipotezo 6 delno potrdimo. Učenci so dosegli največji napredek tako 

pri premagovanju ovir nazaj kot pri dotiku plošče z roko, medtem ko so učenke svoj rezultat najbolj 

izboljšale pri teku na 60 m, 600 m in dvigu trupa. 

 

Na podlagi naših rezultatov lahko zaključimo, da se lahko v primeru rednega izvajanja določenih 

vaj pozitivno vpliva na motorične sposobnosti. S tem spodbujamo tudi zaupanje v svoje sposobnosti 

in večjo motivacijo za premagovanje lastnih meja, saj so merjenci v večini izboljšali svoje rezultate.  
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Raziskavo bi lahko še razvili ali nadgradili, tako da bi podaljšali obdobje »treninga«, lahko bi 

povečali intenzivnost vaj, dodali več vaj. Rezultate bi lahko izboljšali še z dodatnimi treningi, ki bi 

jih lahko izvajali skupaj (po pouku) ali individualno vsak zase (doma). 

Raziskavo bi lahko povezali s področjem zdrave prehrane in tako lahko spremljali in vplivali na 

telesno težo. 

Zanimiva raziskava bi bila lahko izvedena tudi tako, da bi spremljali posamezne učence v daljšem 

časovnem obdobju (več let zapored) in tako dobili razvoj posameznih motoričnih sposobnosti skozi 

več let. 
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