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Recenzija 1: izr. prof. dr. Jože Štihec
Športni programi in šolska praksa vse bolj izhajajo iz otroka in spoznanj o
njegovih sposobnostih, lastnostih, potrebah in interesih. S tem je postala
tisto svojevrstno in neločljivo področje vzgojno – izobraževalnega sistema, ki
se trudi skozi gibalno dejavnost harmonično oblikovati mladega človeka.
Poleg skrbi za primerno raven gibalnih sposobnosti naše mladine se zato v
zadnjem času zelo veliko pozornosti posveča športnim spretnostim in
znanjem ter preverjanju ravni njihove usvojenosti.
Uvedba številčnega ocenjevanja ter ocenjevanja športnih spretnosti in znanj
pri športni vzgoji pri pouku športne vzgoje je bila ena od večjih sprememb v
tem desetletju. Staro tristopenjsko opisno oceno so nadomestile ocene, kot
jih poznamo pri drugih šolskih predmetih. Ocenjevanje ravni usvojenosti
športnih spretnosti in znanj pa je zamenjalo ocenjevanje ravni razvitosti
gibalnih sposobnosti. Vse to je od športne stroke zahtevalo spremembo
doktrine na tem področju, saj so strokovnjaki morali učiteljem športne vzgoje
ponuditi nove testne naloge in načine ocenjevanja. Za preverjanje in
vrednotenje ravni gibalnih sposobnosti šolske mladine so domači in tuji
raziskovalci v preteklih desetletjih znanstveno verificirali merske značilnosti
veliko različnih testnih nalog. Precej manj pa je bilo storjenega na področju
športnih spretnosti in znanj.
Pričujoča znanstvena monografija je plod načrtnega znanstveno
raziskovalnega dela uglednih raziskovalcev s področja košarke in didaktike
športne vzgoje s Fakultete za šport in kakovostnih učiteljev športne vzgoje iz
različnih osnovnih šol. Predstavlja pregled znanstvene utemeljitve različnih
načinov ocenjevanja izbranih košarkarskih spretnosti in znanj na vzorcih
učencev in učenk različnih osnovnih šol v Sloveniji. V njej so sistematično
predstavljene ravni košarkarskih spretnosti in znanj, načini in merske
značilnosti tega ocenjevanja ter odnosi med izbranimi košarkarskimi
spretnostmi in znanji. Najdemo pa tudi pregledne znanstvene članke, ki
bralcu celovito predstavijo raziskovalno problematiko. Izsledki teh raziskav
so avtorjem omogočili izvedbo pedagoških eksperimentov, s katerimi so
preverjali učinek izbranih vadbenih programov na raven obvladanja izbranih
košarkarskih spretnosti in znanj izbranih učencev in učenk.
Monografija ima pomembno znanstveno težo. Njena vsebina predstavlja
premišljeno in sistematično izpeljano znanstveno strategijo, ki je služila kot
osnova za preverjanje različnih načinov ocenjevanja košarkarskih spretnosti
in znanj pri pouku športne vzgoje Iz njih so se lahko razvile didaktične
strategije ocenjevanja športnih spretnosti in znanj tudi pri drugih športnih
panogah. Med vsemi športnimi panogami je bilo namreč ravno pri košarki
največ tovrstnih raziskav. Avtorji so s tem pokazali, kako se mora nove
didaktične usmeritve predhodno ustrezno znanstveno verificirati.
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Recenzija 2: izr. prof. dr. Frane Erčulj
Znanstvena monografija z naslovom »Ocenjevanje košarkarskih spretnosti in
znanj«, obsega 11 raziskovalnih prispevkov. Prispevke je zbral in uredil dr.
Brane Dežman, ki se pri vseh pojavlja tudi kot prvi ali vodilni avtor.
Soavtorji prispevkov so dr. Matej Majerič, dr. Marjeta Kovač, in profesorji
športne vzgoje Dušan Grabnar, Barbara Jekoš, mag. Marica Žakelj in Aleš
Peče.
Kot navaja urednik v predgovoru, je v monografiji predstavljen izbran in
tematsko zaokrožen sklop raziskav s področja ocenjevanja teoretičnega in
praktičnega znanja (spretnosti) v košarki, ki so bile povezane z uvajanjem in
izvajanjem nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli. Večina
objavljenih raziskav je bila izvedena na manjših vzorcih merjencev (učencev
in učenk) in imajo značilnosti pilotskih študij. Zaradi tega je raven
posploševanja dobljenih rezultatov nekoliko nižja, vendar pa ima tovrsten
pristop tudi prednosti. Omogoča boljše načrtovanje, realizacijo in tudi
kontrolo raziskovalnega dela, raven posploševanja rezultatov pa lahko
izboljšamo, če dobimo podobne rezultate večkrat na različnih vzorcih
učencev. Deloma se to kaže že v tej monografiji, verjetno pa bodo avtorji z
nadaljnjimi pilotskimi študijami poskušali potrditi dosedanje izsledke in s
tem še izboljšati raven njihovega posploševanja.
Tematika monografije je zanimiva in aktualna. Urednika je okupirala in
navdihovala kar nekaj let in se ji je, kot je zanj značilno, v popolnosti
posvetil. Kot spiritus angens je pri raziskovanju problematike na to temo
spodbudil k sodelovanju številne sodelavce. Med njimi prevladujejo izbrani
didaktiki športne vzgoje na Fakulteti za šport in kakovostni športni pedagogi,
ki delujejo neposredno v praksi. Ti so sodelovali pri raziskovalnem delu
skupaj s svojimi učenci. Z njimi so izvajali pedagoške eksperimente in hkrati
praktično aplicirali in preverjali izsledke predhodnih raziskav. Vsekakor daje
to pričujočim raziskovalnim prispevkom in sami monografiji še dodatno
uporabno vrednost.
Znanstvena
monografija
predstavlja
uspešen
poskus
združevanja
strokovnega znanja ter raziskovalnih in praktičnih izkušenj, ki jih imajo
avtorji. Prepričan sem, da bo zato lahko v veliko pomoč učiteljem športne
vzgoje pri načrtovanju, izvajanju in nadzorovanju košarkarskih vsebin v
okviru pouka športne vzgoje, predvsem pa seveda pri ocenjevanju
košarkarskih spretnosti in znanj. Na tem področju je avtorjem uspelo
pomembno delo, ki bo dober zgled drugim strokovnjakom pri preučevanju
ocenjevanja športnih spretnosti in znanj v sorodnih športnih igrah.
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PREDGOVOR UREDNIKA
Intenzivno strokovno in znanstveno preučevanje različnih načinov
ocenjevanja športnih spretnosti in znanj pri pouku športne vzgoje je bilo
povezano z uvajanjem nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli. To je
potekalo od šolskega leta 2001/2002 do 2004/2005. Pri športni vzgoji je bilo
takrat zunanje ocenjevanje povezano s teoretičnim in praktičnim znanjem
(športnimi spretnostmi). Največ raziskav, ki so preučevale omenjeno
tematiko, je bilo narejenih v košarki. V tej monografiji je predstavljen izbran
in tematsko zaokrožen sklop raziskav s tega področja.
Znanstvena monografija je sestavljena iz treh delov. V prvem je pet
znanstvenih člankov, ki obravnavajo povezanost med različnimi ravnmi
košarkarskih spretnosti; merske značilnosti in načini ocenjevanja različnih
košarkarskih spretnosti ter povezanost med ocenami obvladanja
košarkarskih spretnosti in poznavanja košarkarskih pravil. Izsledki raziskav
in izkušnje avtorjev, ki so jih dobili med izvajanjem, so nam olajšali
načrtovanje in izvedbo več pedagoških eksperimentov, v katerimi smo
preverjali učinek vsebinsko in količinsko različnih vadbenih programov na
raven obvladanja izbranih košarkarskih spretnosti in znanj.
V drugem delu je pet znanstvenih in en strokovni članek. Povezani so z
rezultati pedagoških eksperimentov, v katerih smo preučevali vpliv različnih
vadbenih programov košarke pri pouku športne vzgoje na napredek v
izbranih košarkarskih spretnostih in znanju. Dva znanstvena članka sta
pregledna, saj je v njiju pregled izsledkov pedagoških eksperimentov, ki so
bili v zadnjih letih opravljeni v Sloveniji. Drugi članki obravnavajo potek in
izsledke zadnjega pedagoškega eksperimenta v petih razredih osemletne
osnovne šole. V strokovnem članku so predstavljene izkušnje dveh učiteljev
športne vzgoje, ki sta sodelovala v pedagoškem eksperimentu.
V tretjem delu monografije so izvlečki vseh člankov v angleščini, priloge, ki
so povezane s pedagoškim eksperimentom, ter seznam znanstvenih in
strokovnih publikacij, povezanih z ocenjevanjem košarkarskih spretnosti in
znanj v Sloveniji.
Večina raziskav je bila opravljena na manjših vzorcih učencev in učenk, zato
imajo značilnosti pilotskih študij. Tak pristop je stvaren in obvladljiv, ker je
ves proces bolje načrtovan, izpeljan in nadzorovan, možnost napak pa
manjša (to še posebno velja za pedagoške eksperimente). Je tudi razmeroma
poceni. Čeprav so pedagoški eksperimenti dobro načrtovani, se lahko med
njihovo izvedbo v šoli kaj hitro določene stvari zapletejo (nepredvidena
sprememba v šolskih dejavnostih, nepredvidena odsotnost učencev in
učiteljev zaradi različnih razlogov). Pri manjših vzorcih in v eni šoli je težav
manj oziroma se jim lažje prilagodimo. Pri večjih vzorcih in v različnih šolah
pa se lahko zelo hitro tako zaplete, da izidi zaradi različnih razmer niso več
verodostojni ali primerljivi.
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Tudi ocenjevanje košarkarskih spretnosti s pomočjo videoposnetkov je bolj
stvarno, če ocenjevalec ocenjuje izvedbo izbranih spretnosti pri manjšem
številu učencev. Tako ocenjevanje je namreč za ocenjevalce zelo naporno, še
posebno, če ocenjujejo bolj zapletene košarkarske spretnosti (npr. različne
igre na en ali dva koša). Ocenjevalec tudi lažje primerja kakovost izvedbe
izbrane spretnosti posameznega učenca z drugimi učenci, ker ima boljši
pregled nad vsemi.
Po drugi strani pri majhnih vzorcih lahko pride do težav pri statistični
obdelavi podatkov pa tudi raven posploševanja izidov je nizka. Slednje lahko
vsaj delno izboljšamo, če dobimo podobne izide na več manjših vzorcih.
Za nekatere raziskovalce so sporni pedagoški eksperimenti brez kontrolne
skupine. Naše mnenje je, da bi bila kontrolna skupina nujna, če bi primerjali
vplive dveh ali več košarkarskih vadbenih programov med seboj oziroma če
bi ugotavljali vpliv različnih vadbenih programov na razvoj določenih
motoričnih in drugih sposobnosti. Na njihov razvoj namreč lahko vplivamo z
različnimi športnimi vadbenimi programi.
Če preučujemo vpliv izbranega vadbenega programa na usvajanje specifičnih
športnih spretnosti in znanj, je razumljivo, da z drugimi športnimi
dejavnostmi teh znanj učenci ne morejo usvojiti (npr. z vadbo rokometa se ne
morejo naučiti košarkarskih spretnosti in znanj, čeprav so določena gibanja
v obeh športnih igrah podobna), zato kontrolna skupina ni potrebna. Način
izvajanja vadbenega procesa in preverjanja napredka učencev v specifičnih
športnih spretnostih in znanjih v pedagoških eksperimentih z eno
(eksperimentalno) skupino je tudi zelo podoben učno-vzgojnemu procesu, ki
ga v vsakdanjem delu opravljajo učitelji športne vzgoje v posameznem
razredu, le natančnost načrtovanja, izvajanja in nadzorovanja omenjenega
procesa je večja.
Vse raziskave in z njimi povezani znanstveni članki so nastali v okviru
raziskovalnega projekta CRP V5-0328 (Oblikovanje in vrednotenje
nacionalnega preizkusa znanja v športni vzgoji) ter programskih skupin PO142 (Bio-psiho-socialni konteksti kineziologije) in P5-0147 (Kineziologija
monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov). Znanstveni
članki iz prvega dela monografije so bili objavljeni v različnih znanstvenih
publikacijah. Večino člankov smo za potrebe te monografije dopolnili in
posodobili. Znanstveni članki iz drugega dela v taki obliki še niso bili
objavljeni.
V monografiji je precej informacij o ravneh košarkarskih spretnosti in znanj,
načinih njihovega ocenjevanja, merskih značilnostih tega ocenjevanja ter
odnosih med košarkarskimi spretnostmi in znanji. Ves model pedagoškega
eksperimenta, z izsledki o pozitivnem vplivu sistematično načrtovanega
vadbenega programa košarke na usvajanje izbranih košarkarskih spretnosti
in znanj, pa lahko pomaga učiteljem športne vzgoje pri učinkovitejšem
načrtovanju, izvajanju in nadzorovanju učno-vzgojnega procesa.
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- Ravni košarkarskih spretnosti
- Merske značilnosti ocenjevanja košarkarskih spretnosti
- Značilnosti analitičnega in sintetičnega ocenjevanja sestavljenih
tehničnih in igralnih košarkarskih spretnosti
- Povezanosti med ocenami obvladanja košarkarskih spretnosti in
ocenami poznavanja temeljnih košarkarskih pravil
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Brane Dežman, Marica Žakelj, Aleš Peče
POVEZANOST MED IZIDI UČENCEV IN UČENK V
KOŠARKARSKIH TESTIH IN MED OCENAMI USPEŠNOSTI
IGRANJA V NAPADU 2 : 0 NA EN KOŠ
Izvleček
Na vzorcu 18 učencev in učenk 5. razredov osemletne osnovne šole Franceta
Bevka iz Ljubljane smo ugotavljali povezanost med izidi v štirih košarkarskih
testih in med točkami, doseženimi za uspešnost igranja v napadu 2 : 0 na en
koš. Košarkarski testi so vsebovali temeljne tehnične prvine, ki so zajete v
omenjeni igri v napadu. Z njimi smo merili hitrost vijugastega vodenja žoge
(VHV), hitrost vodenja in podajanja (VPL) ter natančnost zadevanja z metom z
eno roko iznad glave po obratu (VMO) in z metom s polaganjem iz dvokoraka
(MPM). Merjenje in ocenjevanje sta potekala na petih merilnih postajah. Izide v
omenjenih testih so sproti merili in beležili štirje merilci. Igro na en koš smo
posneli z videokamero na videotrak. S pomočjo posnetkov sta dva ocenjevalca
ocenila kakovost igranja s točkami od 1 do 5. Podatke smo obdelali z
osnovnimi postopki opisne statistike, enosmerno analizo variance in
korelacijami po Pearsonu. Ugotovili smo, da se učenke in učenci v nobenem od
izbranih testov ne razlikujejo med seboj, zato smo oba vzorca združili. Med
učenci in učenkami obstaja visoka povezanost med izidi v dveh testih, v
katerih je temeljno gibanje vodenje žoge (r = 0,85), in v dveh testih, v katerih je
bilo zaključno gibanje po kratkem vodenju met na koš (r = 0,81). Izidi testov
vijugasto vodenje z menjavo rok spredaj (VHV) ter vodenje s spremembami
smeri, podaja po sonožnem zaustavljanju in lovljenje žoge (VPL) so bili visoko
povezani s točkami, ki so jih dobili učenci in učenke za igro v napadu 2 : 0;
izidi testov vodenje in met po obratu (VMO) ter met iz dvokoraka s polaganjem
po prodoru z mesta (MPM) pa srednje visoko.
Ključne besede:
povezanost

osnovna

šola,

športna

vzgoja,

košarka,

spretnosti,

1 UVOD
V obdobju uvajanja nacionalnega preverjanja znanja pri športni vzgoji se je v
Sloveniji veliko govorilo in pisalo o znanju, ki ga morajo usvojiti učenci. V
učnem načrtu za športno vzgojo v devetletni osnovni šoli (Kovač in Novak,
2001) je znanje deljeno na praktično in teoretično – praktične in teoretične
vsebine (športne spretnosti in znanja – op. avtorjev).
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Kovač, Jurak in Strel (2003) delijo praktično in teoretično znanje pri športni
vzgoji na splošno in specifično. Med splošna praktična znanja (splošne
športne spretnosti – op. avtorjev) uvrščajo temeljne gibalne vzorce, specifično
praktično znanje (posebne športne spretnosti – op. avtorjev) pa povezujejo s
posamezno športno zvrstjo.
Isti avtorji delijo praktična znanja (športne spretnosti – op. avtorjev) na tri
ravni: deklarativno, proceduralno in kondicionalno. Deklarativno praktično
znanje (D) je povezano z izvajanjem posameznih gibalnih vzorcev (v
moštvenih športnih igrah tehničnih prvin ali spretnosti – op. avtorjev).
Proceduralno praktično znanje (P) omogoča izvajanje vnaprej določenih
zaporedij različnih gibalnih vzorcev (sestav tehničnih prvin oziroma športnih
spretnosti – op. avtorjev). Kondicionalno praktično znanje (K) omogoča tako
sestavljanje in izvajanje gibalnih vzorcev, ki omogoča najboljšo taktično in
gibalno rešitev aktualnih igralnih okoliščin (tehnično-taktične športne
spretnosti – op. avtorjev). Na vseh treh ravneh je lahko praktično znanje
(praktične spretnosti) bolj ali manj zahtevno in hkrati povezano z različnimi
omejitvami ali pravili (biomehaničnimi, taktičnimi, prostorskimi, časovnimi
ipd.).
V naslednjem zgledu je prikazan poskus klasifikacije košarkarskega
praktičnega znanja (košarkarskih spretnosti), ki je zajeto v učnem načrtu za
2. triletje devetletne osnovne šole po težavnostnih ravneh:
Ravni košarkarskih spretnosti
1.

2.

3.

4.

Temeljne tehnične spretnosti
brez žoge in z njo.

D

Sestavljene tehnične spretnosti
brez žoge in z njo, ki so
izvedene stereotipno.

P1

Sestavljene tehnične spretnosti
brez žoge in z njo, ki so
izvedene situacijsko.

K1

Temeljne
tehnično-taktične
spretnosti v napadu.

P2

K2
K2
5.

Temeljne igralne
taktične spretnosti

tehnično-

K3

Zgledi košarkarskih dejavnosti
Temeljne tehnične vaje, ki zajemajo temeljne
tehnične prvine brez žoge (teki, skoki, obrati,
zaustavljanja) in z njo (meti, podaje in
lovljenja žoge na mestu in temeljna vodenja
žoge).
Sestavljene tehnične vaje brez žoge in z njo, ki
zajemajo različne vnaprej določene sestave
tehničnih prvin brez žoge ali z njo (niso
povezane s taktiko).
Elementarne igre, ki zajemajo različne
situacijsko pogojene sestave tehnični prvin
brez ali z žogo (povezane so s košarkarskimi
pravili in taktiko elementarnih iger).
Temeljne taktične vaje, ki zajemajo temeljne
tehnično-taktične prvine (preigravanje in
zaključek, odkrivanje in zaključek, vtekanje in
zaključek …).
Postavljeni napad 1 : 0, 2 : 0 in 3 : 0 na en in
dva koša (1. težavnostna stopnja – akcije po
preigravanju, odkrivanju in vtekanju).
Protinapad 1 : 0 in 2 : 0.
Igre 1 : 1, 2 : 2, 3 : 3 na en koš.

K4 Igri 3 : 3 in 4 : 4 na dva koša.
Legenda: D – deklarativno znanje; P1, P2 – proceduralno znanje na dveh težavnostnih
stopnjah; K1, K2, K3 in K4 – kondicionalno znanje na štirih težavnostnih stopnjah (ravni
težavnosti košarkarskih spretnosti: 1. – D, 2. – P1, 3. P2, 4. – K1, 5. – K2, 6. - K3, 7. – K4).
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Iz opisov ravni in podravni košarkarskih spretnosti lahko sklepamo, da so
nižje ravni spretnosti (košarkarska gibalna abeceda) zajete v vseh višjih
ravneh. To pa pomeni, da predstavljajo pogoj za kakovostno izvedbo bolj
zapletenih spretnosti. Na prvih dveh ravneh je za uspešno izvedbo spretnosti
pomembna predvsem motorična komponenta gibanja, na vseh naslednjih pa
vedno bolj tudi umska (taktično razmišljanje).
Podatke, ki jih potrebujemo za vrednotenje usvojenosti izbrane spretnosti,
lahko dobimo z merjenjem ali z opazovanjem in točkovanjem kakovosti
izvedbe gibanja po določenih merilih.
Merjenje nam da predvsem podatek o ravni razvitosti gibalnih in taktičnih
sposobnosti, ki se izražajo skozi gibanje, posredno pa tudi o ravni
usvojenosti tehnike in taktike gibanja oziroma ravni usvojenosti tehničnih ali
tehnično-taktičnih spretnosti.
Izidi sistematičnega opazovanja in z njim povezanega točkovanja po
določenih kriterijih nam dajejo predvsem podatke o ravni obvladanja tehnike
in taktike gibanja (tehnično-taktičnih spretnosti), posredno pa tudi o ravni
razvitosti sposobnosti, ki sodelujejo v gibanju (učenci z boljšo tehniko
gibanja so tudi največkrat hitrejši, bolj koordinirani in natančni). Merjenje je
največkrat lažje ter bolj natančno in objektivno kot točkovanje na osnovi
opazovanja, žal pa pri zapletenejših spretnostih merjenje ni vedno možno
(prirejeno po Dežman, 2001).
V tej študiji nas je zanimala uporabnost obeh načinov zbiranja podatkov za
ugotavljanje ravni obvladanja izbranih košarkarskih tehnično-taktičnih
spretnosti učencev pri pouku športne vzgoje, posredno pa tudi, kako visoka
je povezanost med izbranimi košarkarskimi spretnostmi na 2. ravni
(košarkarskimi testi) ter med njimi in kompleksnejšo spretnostjo na 4. ravni
(kakovosti igranja v napadu 2 : 0 na en koš).

2 METODE
2.1 Vzorec učencev in učenk
V vzorcu je bilo 11 učenk in 7 učencev 5. razredov OŠ Franceta Bevka iz
Ljubljane. Vsi so imeli dovoljenje staršev, da se lahko udeležijo preverjanja
košarkarskih spretnosti.
2.2 Vzorec testnih nalog
Med neodvisnimi testnimi nalogami so bile štiri sestavljene tehnične
spretnosti z žogo (2. raven košarkarskih spretnosti). Odvisno testno nalogo je
predstavljala igra v napadu 2 : 0 na en koš (4. raven košarkarskih
spretnosti).
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VHV – vijugasto vodenje z menjavo rok spredaj
Pomagala: Žoga za košarko (napolnjena mora biti po
košarkarskih pravilih), 4 stojala (na oddaljenosti 1,5
metra), štoparica.
Naloga: Učenec stoji pred črto na desni strani prvega
stojala v napadalni preži. Na znak merilca vodi žogo vijugasto do zadnjega
stojala in nazaj. Ko pride prek črte na levi strani prvega stojala, ponovi cikel
(skupaj 2 ponovitvi). Pred vsakim stojalom mora menjati roko spredaj, ob
vsakem stojalu mora voditi z zunanjo roko. Na tovrstne napake merilec
učenca najprej opozori, če jih ponovi, pa ga ustavi.
Merjenje: Merilec sproži štoparico v trenutku, ko da znak za začetek vodenja
(pozor!, zdaj!), in jo ustavi, ko učenec drugič preteče črto na levi strani
stojala. Natančnost merjenja je 0,1 sekunde. Če učencu med vodenjem
spodrsne, če mu žoga uide ali če jo z napačno roko vodi okoli stojal, mora
nalogo ponoviti!
Število ponovitev: 2.

VPL – vodenje s spremembami smeri, podaja po sonožnem
zaustavljanju in lovljenje žoge
Pomagala: Košarkarska žoga (napolnjena mora
biti po košarkarskih pravilih), lepilni trak, s
katerim naredimo tri črte (prvo 2 in drugo 3
metre od stene, tretjo 1,5 metra od tal na steni),
štoparica.
Naloga: Učenec stoji pred štartno črto v napadalni preži. Na znak merilca
vodi žogo z eno roko do druge črte in jo prestopi z nasprotno nogo. Po
spremembi smeri in menjavi roke spredaj vodi žogo nazaj do prve črte, se
pred njo sonožno zaustavi, ulovi žogo in jo poda v steno z obema rokama
izpred prsi (nad črto na steni). Po odboju ulovi žogo in nalogo ponovi še
trikrat (skupaj 4 ponovitve).
Merjenje: Merilec sproži štoparico, ko da znak za začetek gibanja (pozor!,
zdaj!), in jo ustavi, ko učenec ulovi žogo po četrtem odboju od stene. Če
naredi igralec napako ali če mu žoga uide, mora nalogo ponoviti! Natančnost
merjenja je 0,1 sekunde.
Število ponovitev: 2.
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VMO – vodenje in met po obratu
Pomagala: Košarkarska žoga (napolnjena mora biti po
košarkarskih pravilih), koš.
Naloga: Učenec stoji pod košem v napadalni preži. Desničar
je obrnjen proti levi bočni črti, levičar proti desni. Na znak
merilca vodi žogo do sredine poševne črte trapeza, se sonožno
zaustavi in ulovi žogo. Nato se obrne v smeri prsi okoli
notranje noge (tiste, ki je na strani čelne črte) za 180 stopinj in vrže žogo na
koš z odbojem od table z eno roko izpred prsi, brade ali iznad glave. Na enak
način vrže na koš še štirikrat (skupaj 5 metov).
Merjenje: Merilec beleži točke, ki jih doseže učenec pri vsakem metu.
Zadetek po odboju od table šteje 3 točke, zadeta notranja stran obroča po
odboju od table 2 točki (žoga se odbije preko odprtine obroča) in zadet
zunanji del obroča po odboju od table 1 točko. Zgrešen obroč po odboju od
table, neposredni zadetek, neposredni dotik žoge z obročem ali nepravilno
izvedeno gibanje ne prinašajo nobene točke.
Število ponovitev: 1.

MPM – met s polaganjem po prodoru z mesta
Pomagala: Košarkarska žoga (napolnjena mora biti po
košarkarskih pravilih), koš.
Naloga: Učenec stoji v napadalni preži na koncu črte
prostih metov (desničarji na desni, levičarji na levi strani).
Na znak merilca preide v enkratno vodenje s križnim
korakom. Pri drugem koraku žogo prime, pri tretjem se
odrine in vrže na koš s polaganjem. Enako gibanje ponovi še štirikrat (skupaj
5 metov). Na koš mora metati z odbojem od table.
Merjenje: Merilec beleži točke, ki jih doseže učenec pri vsakem metu.
Zadetek po odboju od table šteje 3 točke, zadeta notranja stran obroča po
odboju od table 2 točki (žoga se odbije preko odprtine obroča) in zadet
zunanji del obroča po odboju od table 1 točko. Zgrešen obroč po odboju od
table, neposredni zadetek, neposredni dotik žoge z obročem ali nepravilno
izvedeno gibanje ne prinašajo nobene točke.
Število ponovitev: 1.
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IG20 – igra v napadu 2 : 0 na en koš
Prostor: Telovadnica, prostor v polkrogu okoli
koša.
Pomagala: Košarkarska žoga (napolnjena mora
biti po košarkarskih pravilih), koš.
Naloga: Učenca posnemata napad proti
namišljenim obrambnim igralcem v igri 2 : 0 na en koš. Igrata po pravilih
igre na dva koša. Prikazati morata preigravanje, odkrivanje in vtekanje.
Sporazumevati se morata z znaki. Igrata štiri minute. Pokažeta naj, kaj
znata.
Način ocenjevanja: Merilec ocenjuje raven preigravanja z desno in levo roko,
metanja na koš, sodelovanja in kršenja pravil s točkami od 0 do 3. Igralec
lahko doseže največ 15 točk (5 x 3) in najmanj 0 (5 x 0).
Št. ponovitev: 1.

2.3 Način zbiranja podatkov
Podatke smo zbrali v eni šolski uri v tretjem ocenjevalnem obdobju. Merjenje
je bilo organizirano na petih merilnih postajah. Na štirih postajah je bil po en
usposobljen merilec, na peti pa snemalec. Na vsaki postaji so bili dva ali
štirje učenci. Prvi dve testni nalogi so izvedli dvakrat, druge pa po enkrat. Na
peti postaji sta dve dvojici hkrati igrali napad 2 : 0. Vsaka je igrala štiri
minute. Igro je snemalec posnel na videotrak. S pomočjo teh posnetkov sta
kasneje dva ocenjevalca ocenila kakovost igranja učencev in učenk.
2.4 Metode obdelave podatkov
Podatke smo obdelali z osnovnimi postopki opisne statistike, analizo
variance ANOVA in korelacijami po Pearsonu. Uporabili smo statistični
program SPSS za Windows. V prvih dveh testnih nalogah smo upoštevali
povprečje v dveh poizkusih, pri peti pa povprečje ocen dveh ocenjevalcev.
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3 IZIDI
3.1 Razlike v izidih učencev in učenk
Preglednica 1: Osnovni statistični podatki in izidi enosmerne analize
variance
naloga spol

N

m

s

ser

- VHV

7
11
7
11
7
11
7
11
7
11

11,51
12,06
14,79
15,29
9,14
10,73
9,29
11,45
10,57
10,00

0,60
1,52
1,40
2,02
3,80
3,52
4,99
4,76
3,10
2,93

0,23
0,46
0,53
0,61
1,44
1,06
1,89
1,44
1,17
0,88

- VPL
+ VMO
+ MPM
+ IG20

m
ž
m
ž
m
ž
m
ž
m
ž

min

10,5
10,5
13,6
12,7
3,0
2,0
2,0
0,0
8
5
+ boljši izid je tisti, ki ima višje vrednosti; - boljši

max
12,1
15,3
17,2
20,1
14,0
14,0
15,0
15,0
15
15

sig. B

F

sig. F

0,062

0,815

0,380

0,589

0,333

0,572

0,859

0,814

0,380

0,641

0,856

0,369

0,824

0,156

0,699

Legenda:
izid je tisti, ki ima nižje vrednosti:
N – število učencev in učenk, m – aritmetična sredina; s – standardni odklon; ser standardna napaka; min – najnižji izid; max – najvišji izid; sig. B – test homogenosti varianc;
F - F-vrednost; sig. F – statistična značilnost F - vrednosti; m – učenci; ž – učenke.

V testnih nalogah VHV, VPL in igri v napadu IG20 so dosegli nekoliko boljše
izide učenci. Temeljno gibanje v prvih dveh testih in igri v napadu je vodenje
žoge. V testnih nalogah VMO in MPM so bile nekoliko boljše učenke. Za te
testne naloge je značilen met na koš, katerega učinkovitost se tudi točkuje.
Ker so bile razlike med učenci in učenkami majhne in statistično neznačilne,
smo v nadaljnji obdelavi oba vzorca združili.
3.2 Povezanost izidov v izbranih testnih nalogah, s točkami v igri v
napadu 2 : 0
Preglednica 2: Korelacije med testnimi nalogami
test

+IG20

–VHV

–VPL

+VMO

+MPM

+ IG20
- VHV
- VPL
+ VMO
+ MPM

1,00
–0,70
–0,80
0,63
0,58

1,00
0,86
–0,60
–0,64

1,00
–0,75
–0,64

1,00
0,82

1,00

Vse korelacije so statistično značilne na ravni 0,01.

V preglednici 2 je prikazana povezanost med izidi učencev in učenk v štirih
košarkarskih testih in med točkami njihove kakovosti igranja v napadu 2 : 0.
Najvišja povezanost je med testoma VHV in VPL (0,86). Izid v teh testih je
odvisen od ravni razvitosti koordinacije, hitrosti gibanja, hitre moči in od
kakovosti tehnike vodenja žoge. Pri testu VPL tudi od kakovosti tehnike
podajanja in lovljenja. Nekoliko nižje sta med seboj povezana testa VMO in
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MPM (0,82). Za oba je značilno, da mora izvajalec po krajšem vodenju vreči
žogo na koš. Na izid vplivajo raven razvitosti koordinacije in natančnosti
zadevanja, delno pa tudi raven kakovosti tehnike gibanj pred metom in
samega meta. Druge korelacije med izidi testov so srednje visoke. Višja med
njimi je med testoma VPL in VMO (0,75). Za oba testa je značilno, da se
mora izvajalec po krajšem vodenju zaustaviti, nato pa izvesti podajo ali met.
Na izide v obeh testih vplivajo podobne gibalne sposobnosti (koordinacija,
ravnotežje, natančnost zadevanja ali podajanja).
Izidi v vseh testnih nalogah so statistično značilno in visoko povezani s
točkami, ki so jih dobili učenci in učenke za svojo uspešnosti igranja v
napadu 2 : 0. To ni nenavadno, saj učenci uporabljajo vodenje in prehod v
met pri vseh treh temeljnih taktičnih prvinah, ki so značilne za 1.
težavnostno stopnjo napada 2 : 0 na en koš (napadalni akciji po
preigravanju, odkrivanju in vtekanju). Med njimi so najpomembnejše vodenje
žoge, met na koš po sonožnem zaustavljanju ali iz dvokoraka, podaja in
lovljenje žoge, posredno pa tudi gibalne sposobnosti, ki se izražajo skozi ta
gibanja (koordinacija, hitrost in natančnost).
Najvišjo omenjeno korelacijo imata testni nalogi VPL (0.80) in VHV (0.70).
Test VPL je med vsemi izbranimi testi koordinacijsko najbolj zahteven, hkrati
pa vsebuje tiste temeljne tehnične prvine z žogo, ki se pojavljajo v prej
omenjenem napadu in jih hkrati ocenjevalci tudi najbolje vidijo in najlažje
zaznajo (vodenje, podajanje).

4 SKLEPI
Izsledki te pilotske študije kažejo, da sta bili raven obvladanja izbranih
sestavljenih tehničnih spretnosti z žogo (2. raven) in raven gibalnih
sposobnosti, ki se izražajo skozi njo, pomembni za uspešno igranje učencev
in učenk izbranega vzorca v napadu 2 : 0 (4. raven), nista pa bili edina
dejavnika uspešnosti. Z izbranimi testnimi nalogami na 2. ravni zahtevnosti
ne merimo taktičnega znanja in sposobnosti ter igralnih izkušenj, ki so
zajete v napadu 2 : 0. Verjetno pa, da bi se ta povezanost znižala, če bi igro v
napadu 2 : 0 zamenjali s tehnično-taktično (igralno) spretnostjo na višji ravni
(npr. z igro 2 : 2 na en koš s pasivno obrambo). Predvidevamo, da bi bila
uspešnost izvajanja tovrstnih spretnosti precej odvisna od motečega vpliva
obrambnih igralcev in igralnih izkušenj učencev v igri proti obrambnim
igralcem. To predpostavko moramo še preveriti.
Dodatne informacije bi lahko tudi dobili, če bi primerjali izide učencev in
učenk v izbranih testnih nalogah 2. težavnostne ravni, ki smo jih dobili z
merjenjem, z ocenami njihovega obvladanja, do katerih bi prišli z
ocenjevanjem.
Razlike v pridobivanju informacij z merjenjem in ocenjevanjem ter v njunih
izidih so precejšnje. Dali bomo dva zgleda:
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1. Če merimo hitrost vijugastega vodenja žoge izbranega učenca, nas zanima
le njegov izid (hitrost vodenja), ne pa kakovost izvedbe gibanja (koliko in
katere napake je učenec med izvedbo gibanja storil). Ocenjevalca, ki
ocenjuje kakovost izvedbe vodenja, hitrost izvedbe manj zanima. Bolj ga
zanima to, koliko majhnih ali velikih napak je učenec naredil med
izvajanjem običajno optimalno hitrega gibanja. Je pa res, da tisti učenci,
ki so hitri, praviloma bolje obvladajo tehniko vodenja žoge.
2. Če merimo uspešnost zadevanja koša izbranega učenca po gibanju, ki je
opisano v testni nalogi »vodenje in met po obratu«, nas zanima samo izid
zadevanja, ne pa tudi to, kaj je učenec počel do meta na koš (pred tem je
vodil žogo, se sonožno zaustavil, se obrnil za 180 stopinj in prešel v met).
Ocenjevalca, ki ocenjuje kakovost izvedbe omenjenega gibanja,
natančnost zadevanja manj zanima, bolj ga zanima pravilna izvedba
posameznih delov gibanja. Tudi v tem primeru je res, da so učenci, ki
bolje obvladajo tehniko gibanja, med gibanjem največkrat stabilnejši in
posredno tudi natančnejši.
Razlike v informacijah, ki jih dobimo z obema pristopoma, so torej velike.
Kljub temu je očitno, da med njima obstaja določena pozitivna povezanost.
To do določene mere potrjujejo izsledki te pilotske študije in izidi večletnih
testiranj perspektivnih košarkarjev in košarkaric na Fakulteti za šport s
podobnimi testnimi nalogami. Boljši igralci in igralke so praviloma dosegli
boljše izide.
Če bi tudi v prihodnjih tovrstnih raziskavah ugotovili visoko povezanost med
izidi merjenja in ocenjevanja, bi lahko uporabili pri ocenjevanju ravni
obvladanja omenjenih košarkarskih spretnosti učencev in učenk izide
merjenja. Do njih je lažje in hitreje priti, za nameček so tudi objektivnejši.
Ta pilotska študija je potrdila nekatere naše domneve,
povezane s
preučevanjem povezanosti med različnimi ravnmi košarkarskih spretnosti, in
odprla precej novih, pomembnih vprašanj, zato bi bilo smiselno nadaljevati
preučevanje te tematike na večjem vzorcu učencev in učenk ter z obsežnejšo
baterijo košarkarskih spretnosti.
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Brane Dežman, Marjeta Kovač

ZANESLJIVOST IN OBJEKTIVNOST OCENJEVANJA
PRAKTIČNEGA ZNANJA V KOŠARKI PRI POUKU ŠPORTNE
VZGOJE
Izvleček
Namen študije je bil sestaviti testno nalogo za ocenjevanje temeljnih tehničnih
spretnosti v košarki, merila in opisnike za njihovo objektivno ocenjevanje ter
preveriti zanesljivost in objektivnost ocenjevanja ravni obvladanja teh
spretnosti. Slednje smo preverili na vzorcu 34 študentk prvega letnika
Fakultete za šport na začetku študijskega leta. Raven znanja so ocenjevali
štirje ustrezno usposobljeni ocenjevalci. Podatke smo obdelali z osnovnimi
postopki opisne statistike, faktorsko analizo in s postopkom za izračunavanje
Cronbachovega koeficienta zanesljivosti Alfa. Ugotovili smo, da sta bili
zanesljivost in objektivnost ocenjevanja zelo visoki (Alfa = 0,987; korelacije
ocenjevalcev s prvo glavno komponento vseh ocenjevalcev so bile nad 0,970).
To pomeni, da merila in opisniki za ocenjevanje izbrane sestavljene
košarkarske spretnosti ter ustrezna navodila za ovrednotenje njenih
posameznih delov uspešno razlikujejo različne ravni obvladanja izbrane
košarkarske spretnosti. Zato lahko dobro usposobljen ocenjevalec z visoko
zanesljivostjo in objektivnostjo oceni njihovo raven obvladanja.
Ključne besede: športna vzgoja, košarka, tehnične spretnosti, ocenjevanje,
merske značilnosti.

1 UVOD
V zadnjih dveh letih, ko je postalo zunanje preverjanje znanja v devetletni
šoli aktualno tudi pri športni vzgoji, je bilo sestavljenih veliko testnih nalog
za preverjanje in ocenjevanje tehničnih spretnosti tako v košarki kot v
športnih panogah, ki so del učnega načrta športne vzgoje v devetletni
osnovni šoli (opisane so v publikaciji: Zbornik 14. strokovnega posveta
športnih pedagogov Slovenije – Uvajanje novosti pri šolski športni vzgoji,
Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije). Ob tem so predlagali
tudi več načinov za ocenjevanje ravni teh spretnosti. Eden od njih temelji na
natančnih opisih strukturnih delov naloge, ustrezno izbranih merilih in
jasno določenih opisnikih, ki natančno opredeljujejo šest stopenj obvladanja
izbranih spretnosti.
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V študiji bo predstavljena testna naloga za ocenjevanje košarkarskih
spretnosti z ustreznimi merili in opisniki. Oboje smo sestavili za poskusno
ocenjevanje učencev in učenk zaključnih razredov osnovnih šol v šolskem
letu 2001/2002. Opisan bo tudi postopek ocenjevanja ravni obvladanja te
spretnosti ter zanesljivosti in objektivnosti njenega ocenjevanja.

2 METODE
2.1 Vzorec merjencev in ocenjevalcev
V vzorec smo zajeli 34 študentk prvega letnika Fakultete za šport. Testno
nalogo so izvedle enkrat z boljšo roko. Pred ocenjevanjem so imele en
preizkus, ki ni štel za ocenjevanje. Z videokamero smo jih posneli na začetku
študijskega leta. Njihovo izvedbo so ocenjevali štirje ocenjevalci (strokovnjak
za košarko na Fakulteti za šport in trije učitelji športne vzgoje. Teden dni
pred ocenjevanjem je vsak dobil opis testa, merila, opisnike in navodila za
ocenjevanje znanja. Pred ocenjevanjem so skupaj razčistili še določene
nejasnosti v prepoznavanju majhnih in velikih napak ter nedopustnih napak
in prekrškov. Ocenjevalci so bili na ocenjevanje dobro pripravljeni. Kakovost
izvedbe testne naloge so ocenjevali s pomočjo videoposnetka v stvarni
hitrosti. Prvi dan so študentke ocenili vsi ocenjevalci, drugi in tretji dan pa
samo strokovnjak za košarko na Fakulteti za šport. Med ocenjevanjem nanje
niso vplivali moteči dejavniki (hrup, gibanje v prostoru ipd.).

2.2 Testna naloga
Testno nalogo smo imenovali K3VSPV – vodenje, prodor iz vodenja in met
s polaganjem. Iz naslova je razvidno, da zajema temeljne košarkarske
prvine z žogo, zato spada med sestavljene tehnične spretnosti.
Opis prostora, naprav in pripomočkov ter postavitve

Prostor:
Telovadnica,
pravokotnik
na
sredini
polovice
košarkarskega igrišča s stranicami 6 x 14 metrov.
Naprave in pripomočki:
Kakovostna košarkarska žoga (napolnjena mora biti
tako, da spuščena z višine 180 cm – spodnji del
odskoči do višine med 120 do 140 centimetrov – zgornji
del); koš; dva stožca; barvni lepilni trak; merilni trak,
dolg najmanj 10 metrov; škarje.

Slika 1
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Postavitev:
Sedem metrov od čelne črte košarkarskega igrišča označimo na tleh z barvnim
lepilnim trakom štartno črto. Štartna črta je dolga štiri metre. Na njej označimo
sredino in dve točki, ki sta 1,5 metra oddaljeni levo in desno od sredine. Prek
teh dveh točk nalepimo pravokotno na štartno črto 10 cm dolg lepilni trak
(desna in leva štartna točka). Na podaljšku namišljene pravokotne črte, ki veže
čelno črto in desno štartno točko, označimo na tleh točko (z barvnim lepilnim
trakom), ki je 6 metrov oddaljena od štartne točke. Enako naredimo na
podaljšku pravokotnice, ki veže čelno črto z levo štartno točko. Na obe točki
postavimo plastični stožec.
Opis naloge:
Učenec stoji pred štartno točko v napadalni preži, z obrazom je obrnjen proti
sredini igrišča.
Desničar preide v vodenje z levim križnim korakom, nato vodi žogo z desno
roko do stožca in okoli njega nazaj proti košu. Ko pride do poševne črte
trapeza, preide v dvokorak in vrže na koš s polaganjem z desno roko z odbojem
od table.
Levičar preide v vodenje z desnim križnim korakom, nato vodi žogo z levo roko
do stožca in okoli njega nazaj proti košu. Ko pride do poševne črte trapeza,
preide v dvokorak in vrže na koš s polaganjem z levo roko z odbojem od table.
Če učencu žoga uide, naj gre ponjo. Nato naj nadaljuje gibanje z mesta, kjer
mu je ušla. Če se je to zgodilo pri prehodu v dvokorak, naj nadaljuje gibanje ob
stožcu (vodenje proti košu, prehod v dvokorak in met).
Število ponovitev:
Dve izvedbi za oceno, z možnostjo predhodnega preizkusa.
Posebno navodilo:
Učitelj, ki poučuje učenca, najprej nalogo razloži in prikaže (demonstrira).
Sledijo predhodni preizkus učenca, nato dve izvedbi za oceno. Vsak preizkus
za oceno naj učenec izvede do konca, tudi če mu žoga uide.

2.3 Način ocenjevanja
2.3.1 Opis pravilne tehnike gibanja in napak za desničarja
Temelja kakovostnega ocenjevanja znanja sta poznavanje pravilne tehnike
in prepoznavanje napak. Zato smo, kot pomoč pri ocenjevanju, pripravili
natančen opis pravilne tehnike gibanja in napake, ki se lahko pojavijo v
posameznem delu testne naloge. Napake v izvedbi ločimo na neusklajene z
navodili, velike in majhne ter na prekrške pravil.
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1) Napadalna preža in prehod v
vodenje s prečnim korakom

2) Vodenje žoge

Opis: Učenec ima stopala razmaknjena v
širini ramen, kolena pa nekoliko skrčena.
Trup ima malce nagnjen naprej, glavo pa
dvignjeno. Žogo drži z obema rokama s
strani v višini prsi ali nekoliko nižje.
Učenec prenese žogo ob desni bok (desno
roko ima nad žogo, levo pa spodaj ob strani),
hkrati zasuče trup v smeri žoge in začne
izvajati križni korak z levo nogo. Hkrati s
korakom potisne z desno roko žogo ob levi
nogi v tla.

Opis: Med tekom ima učenec trup nekoliko
nagnjen naprej, glavo dvignjeno, pogled
usmerjen naprej. Žogo potiska ob tla z
iztegovanjem roke v komolcu ter vrtenjem (s
strani navzgor) in iztegovanjem zapestja. Žogo
potiska proti tlom ob strani naprej. Od tal
odbito žogo prestreza z blazinicami prstov od
zgoraj s strani. Z upogibanjem komolca jo
spusti največ do višine prsi, nato jo zopet
potisne proti tlom.

Neusklajenost z navodili: Učenec preide v
vodenje z napačno roko.
Prekrški: Učenec se prestopa z noge na nogo
(koraki). Pri prehodu v vodenje mu žoga
zapusti roko, ko dvigne stojno nogo (koraki);
žogo brcne z nogo (namerno igranje z nogo).

Neusklajenost z navodili: Učenec vodi žogo
z napačno roko; med vodenjem menja roke.
Prekrški: Učenec zajema žogo od spodaj
(nošenje žoge); žogo prijema z obema rokama
ali vodi z obema rokama hkrati (dvojno
vodenje); žogo brcne z nogo (namerno igranje
z nogo).
Velike napake: Učenec udarja po žogi z
dlanjo; žoga mu uhaja; žogo nenehno
nadzoruje s pogledom.
Majhne napake: Učenec vodi žogo
pred
nogo; občasno jo nadzoruje s pogledom; ne
zavrti dovolj roke na žogi (prekratek stik roke
z žogo); med vodenjem je negotov; žoge se
dotakne z nogo.

Velike napake: Učenec ima iztegnjena
kolena; žogo drži z eno roko (roka je pod
žogo).
Majhne napake: Učenec drži žogo z eno roko
spodaj, z drugo zgoraj; žogo dvigne v višino
rame in jo od zgoraj potisne proti tlom; z
nogo se dotakne žoge; v vodenje preide z
vzdolžnim korakom.

3) Prehod iz vodenja v
in met s polaganjem
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dvokorak

+ Izmet

Opis: Učenec potisne žogo zadnjič ob tla pri
prvem koraku od zadnjih treh (leva), pri
drugem (desna) ulovi žogo, ki se odbije od
tal, pri tretjem se odrine z levo nogo, dvigne
skrčeno zamašno nogo navzgor in preide v
met z eno roko s polaganjem.

Opis: Hkrati z odrivom učenec prenese žogo
na prste in dlan desne roke (prste ima
usmerjene proti košu). Leva roka sledi desni
le začetni del poti. Nato usmeri žogo proti
košu
ali
zgornjemu
sečišču
stranic
notranjega pravokotnika na tabli tako, da
dviga roko v ramenu in jo izteza v komolcu.
Hkrati nekoliko zasuče trup v smeri
namišljene črte, ki poteka skozi njegovo roko.
Izmet izvede z iztegovanjem roke v komolcu
in blagim upogibanjem zapestja. Nato doskoči
na obe nogi.

Neusklajenost z navodili: Učenec naredi
pred metom napačen dvokorak (odrine se z
napačno nogo ali sonožno).
Velike napake:
Učenec ne skrči in/ali
dvigne zamašne noge; doskoči na zamašno
nogo.

Neusklajenost z navodili: Učenec vrže na
koš z napačno roko ali z obema rokama.

Prekrški: Učenec naredi po lovljenju žoge tri
korake (korakanje); žogo brcne z nogo
(namerno igranje z nogo).
Majhne napake: Učenec je pri prehodu v
dvokorak negotov; pri prehodu iz vodenja v
met pretirano opleta z žogo; zamašno nogo
slabo skrči in/ali dvigne; po doskoku ni
dovolj stabilen.

Velike napake: Učenec vrže na koš na
neustrezen način (iznad glave, prek glave);
pred prehodom v met ne prime žoge z obema
rokama.

Majhne napake: Učenec pri izmetu skrči
komolec; na koš vrže nekoordinirano; sile
izmeta ne prilagodi hitrosti gibanja.

2.3.2 Merila in opisniki
Zanesljivo, objektivno in občutljivo ocenjevanje športnih spretnosti je odvisno
tudi od izbrane merilne lestvice, pravilno izbranih meril, ki določajo
najpomembnejše lastnosti tistega, kar ocenjujemo (pravilnost izvedbe,
težavnost napak, zanesljivost, lahkotnost ipd.), in premišljeno sestavljenih
opisnikov (prirejeno po Rutar-Ilc, 2000). Slednji določajo raven doseganja
izbranih meril na merilni lestvici. Pri njihovem določanju moramo paziti, da so
razlike med njimi na posameznih stopnjah merilne lestvice približno enake
(zahteve morajo od stopnje do stopnje enakomerno rasti).
TOČKE

5
4

3
2

OPISNIKI

Učenec izvede gibalno nalogo skladno z navodili, zanesljivo, tekoče
in tehnično pravilno brez napak.
Učenec izvede nalogo skladno z navodili, tekoče, vendar z eno ali
dvema manjšima napakama v posameznem delu gibanja (npr. pri
prehodu v vodenje, med vodenjem, pri metu na koš).
Učenec izvede nalogo skladno z navodili, tekoče, vendar z eno veliko
napako ali s tremi majhnimi napakami v posameznem delu gibanja.
Učenec izvede gibanje skladno z navodili, vendar z eno veliko napako
in eno ali dvema manjšima napakama v posameznem delu gibanja.
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1

0

a) Učenec izvede gibalno nalogo skladno z navodili, vendar naredi pri
prehodu v gibanje ali med gibanjem prekršek (korake, nošeno žogo,
dvojno vodenje, namerno igranje z nogo).
b) Učenec v posameznem delu gibanja naredi dve ali tri velike
napake.
Učenec izvede gibalno nalogo neusklajeno z navodili: preide v vodenje
z napačno roko, ob stožcu vodi z notranjo roko, pred metom naredi
napačen dvokorak (odrine se z napačno nogo ali z obema nogama),
na koš vrže z napačno roko ali z obema rokama.

2.4 Metode obdelave podatkov
Podatke smo obdelali z osnovnimi postopki opisne statistike, faktorsko
analizo in s postopkom za izračunavanje Cronbachovega Alfa koeficienta
zanesljivosti. Uporabili smo statistični program SPSS za Windows.

3 IZIDI IN RAZLAGA
3.1 Zanesljivost ocenjevanja
Zanesljivost testa smo ocenili s Cronbachovim Alfa koeficientom, s katerim
ugotavljamo medsebojno trdnost ocen pri več ponovitvah. V našem primeru
je isti ocenjevalec trikrat ocenil raven obvladanja testne naloge pri celotnem
vzorcu študentk.
Preglednica 1: Osnovna statistika
ocenjevalec
m
s
min max
OC1a
2,67 1,82
0
5
OC1b
2,47 1,92
0
5
OC1c
2,41 1,94
0
5
Legenda: m – aritmetična sredina; s – standardni odklon; min, max – najnižja in najvišja
ocena.

Preglednica 2: Korelacije
ocenjevalec
OC1a
OC1b
OC1c

OC1a
1
,95
,95

OC1b

OC1c

1
,98

1

Povprečne ocene izbranega vzorca študentk so blizu povprečja od šestih
možnih ocen na merilni lestvici (od 0 do 5). Razpon ocen je maksimalen
(preglednica 1). Povezanost med ocenami v posamezni ponovitvi je zelo
visoka, zato je tudi Cronbachov koeficient zanesljivosti zelo visok (Alfa =
,987) (preglednica 2). Očitno je ocenjevalec ocenjeval raven izvedbe testne

18

naloge po istih merilih v vseh treh poskusih ocenjevanja, čeprav je bil
časovni interval med njimi en dan.
3.2 Objektivnost ocenjevanja
Objektivnost testa smo preverili tako, da smo izračunali skladnost med
ocenami treh ocenjevalcev in skupnim predmetom ocenjevanja (prvo glavno
komponento ocen vseh treh ocenjevalcev − K1).
Preglednica 3: Osnovna statistika
Ocenjevalec
OC2
OC3
OC4

m
2,32
2,38
2,35

s
1,90
1,84
1,92

min
0
0
0

max
5
5
5

Preglednica 4: Korelacije med ocenjevalci ter K1
Ocenjevalec
OC2
OC3
OC4

OC2
1
,94
,99

OC3

OC4

1
,93

1

K1
,992
,972
,988

Preglednica 5: Prva glavna komponenta − K1
K1
1

Lambda Cum%
2,91
96,80%

Legenda: K1 – prva glavna komponenta; Lambda – pojasnjena varianca; Cum%
pojasnjene variance ocen.

−

odstotek

Povprečne ocene treh ocenjevalcev so nekoliko nižje od povprečnih ocen
prvega ocenjevalca iz preglednice 1. Razpon ocen je maksimalen (preglednica
3). Povezanost med ocenami ocenjevalcev je zelo visoka (preglednica 4), zato
je prva glavna komponenta izčrpala skoraj 97 odstotkov variance ocen vseh
ocenjevalcev (preglednica 5). Očitno je, da so vsi ocenjevalci ocenjevali po
enakih merilih (objektivno), zato je tudi zelo visoka povezanost ocen
posameznega ocenjevalca s prvo glavno komponento K1 (preglednica 4).

4 SKLEPI
Izsledki študije kažejo, da so bili opisi pravilne tehnike gibanja in možnih
napak ter merila in opisniki za ocenjevanje izbrane košarkarske spretnosti
tako jasni in natančni, da so lahko dobro izurjeni ocenjevalci z visoko
zanesljivostjo in objektivnostjo ocenili raven obvladanja izbranih tehničnih
spretnosti študentk v izbrani testni nalogi. Opozoriti pa moramo, da bi bile
vrednosti prej omenjenih merskih značilnosti verjetno nižje, če bi ocenjevalci
ocenjevali v stvarnih pogojih (v živo), ker bi na kakovost ocenjevanja vplivali
moteči
dejavniki.
Izbrana
testna
naloga
za
ocenjevanje
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ravni obvladanja izbranih košarkarskih spretnosti (tehničnih prvin) je tudi
ekspertno veljavna, saj zajema tehnične spretnosti, ki so zajete v učnem
načrtu športne vzgoje za zadnje triletje devetletne osnovne šole.
Testno nalogo in način ocenjevanja priporočamo za notranje ocenjevanje
obvladanja izbranih košarkarskih spretnosti pri pouku športne vzgoje.
Ocenjevanje lahko organiziramo po navodilih, opisanih v literaturi Dežman
(2001b).
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Brane Dežman, Matej Majerič, Dušan Grabnar
ZNAČILNOSTI ANALITIČNEGA IN SINTETIČNEGA
OCENJEVANJA SESTAVLJENE KOŠARKARSKE SPRETNOSTI
Izvleček
Na vzorcu 20 učencev 7. razredov OŠ Spodnja Šiška smo preverjali
zanesljivost in uporabnost sintetičnega in analitičnega načina ocenjevanja
sestavljene tehnične košarkarske spretnosti »Različno vodenje in met z eno
roko iznad glave po sonožnem zaustavljanju« ter povezanost med ocenami
obeh načinov. Učence je ocenjeval strokovnjak za košarko s pomočjo
videoposnetkov. Najprej jih je ocenil na sintetični način, nato še na analitični.
Ocene je vpisoval v dva ločena vpisna lista. Po enem tednu je ocenjevanje
ponovil po enakem postopku. Podatke smo obdelali z izbranimi postopki
opisne statistike, izračunali smo korelacijske koeficiente in Cronbachov Alfa
koeficient zanesljivosti. Pri sintetičnem in analitičnem načinu ocenjevanja smo
ugotovili visoko zanesljivost (alfa = 0,976 oziroma 0,956). Visoka povezanost
je tudi med povprečnimi ocenami obeh načinov ocenjevanja (r = 0,965).
Izsledki kažejo, da so navodila, merila in opisniki za oba načina ocenjevanja
dobro sestavljeni in so primerni za uporabo v praksi.
Ključne besede: osnovna šola, športna vzgoja, košarka, tehnične spretnosti,
načini ocenjevanja, povezanost

1 UVOD
Z uvedbo zunanjega preverjanja praktičnih in teoretičnih znanj pri športni
vzgoji se je preučevanje tega pojava zelo pospešilo, predvsem v tistih športnih
zvrsteh, ki so zajete v učnem načrtu športne vzgoje za devetletno osnovno
šolo. V košarki je bilo opravljenih več raziskav na različnih vzorcih učencev,
v katerih so avtorji preučevali zanesljivost in objektivnost ocenjevanja
različnih košarkarskih spretnosti (tehničnih in igralnih), različne načine
njihovega ocenjevanja (sintetični, analitični in utežni) in njihovo uporabnost
v praksi (Dežman, 2001, 2002; Dežman in Kovač, 2003; Majerič, 2004;
Dežman, Majerič in Grabnar, 2005).
Izidi vseh raziskav so pokazali visoko zanesljivost in objektivnost različnih
načinov ocenjevanja omenjenih spretnosti. Njihova uporabna vrednost pa je
odvisna od namena. Glede načina ocenjevanja je bolj ali manj jasno, da je pri
pouku športne vzgoje najprimernejše in najenostavnejše sintetično
ocenjevanje. Težave so še vedno z izbiro vsebine (predmeta) ocenjevanja.
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Izhajajoč iz standardov znanja na koncu 2. in 3. triletja (Kovač in Novak,
2001), bi morali učitelji športne vzgoje ocenjevati predvsem raven obvladanja
različnih igralnih spretnost: iger 1 : 1, 2 : 2 in 3 : 3 na en koš ter 4 : 4 in 5 :
5 na dva koša (o načinih in zanesljivosti ocenjevanja teh spretnosti lahko več
preberete v članku Dežman, Majerič in Grabnar, 2005). Žal zaradi različnih
objektivnih in subjektivnih razlogov v praksi to ni vedno mogoče, zato smo v
tej študiji izbrali kot predmet ocenjevanja sestavljeno tehnično spretnost z
žogo »Različno vodenje in met z eno roko iznad glave po sonožnem
zaustavljanju«. Po gibalni strukturi je podobna strukturi gibanja v igri 1 : 1
na en koš, le da posamezni deli gibanja niso situacijsko oblikovani. Ravno
zaradi tega je raven obvladanja te spretnosti lažje oceniti.
Naš namen je bil oblikovati merila in opisnike za sintetično in analitično
ocenjevanje ravni obvladanja izbrane sestavljene tehnične spretnosti ter
preučiti zanesljivost, povezanost in uporabnost obeh načinov ocenjevanja.

2 METODE
2.1 Vzorec učencev
V vzorcu je bilo dvajset učencev 7. razredov OŠ Spodnja Šiška iz Ljubljane.
Med njimi jih je bilo deset, ki so vadili košarko v športnih interesni
dejavnosti šole ali/in v košarkarskem društvu ter pri pouku športne vzgoje.
Drugih deset učencev je vadilo košarko le pri pouku športne vzgoje. Vsi so
imeli dovoljenje staršev, da se lahko udeležijo preverjanja košarkarskih
spretnosti in znanj.
2.2 Vzorec spremenljivk
V vzorec smo zajeli eno spremenljivko: VM − različno vodenje in met z eno
roko iznad glave po sonožnem zaustavljanju. V njej so bile zajete temeljne
tehnične prvine z žogo, ki sestavljajo igro 1 : 1 na en koš (različna vodenja in
meti).
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Opis poteka gibanja:
Igralec stoji v vzporedni preži za čelno
črto. (Obe stopali postavi pravokotno na
čelno črto tako, da je sredina te črte med
njima. Z obrazom je obrnjen proti sredini
igrišča. Desničar izvede nalogo za
desničarja, levičar za levičarja.)

Število ponovitev: 2
Slika 1

Desničar preide v vodenje z levim križnim
korakom (korak z levo nogo in prehod v
vodenje z desno roko), nato nadaljuje
vodenje z desno roko do prvega stožca na
svoji desni strani. Ko pride okoli njega,
vodi vijugasto okoli drugega in tretjega
stožca (med stožci mora dvakrat menjati
roko spredaj, ob stožcih pa voditi žogo z
zunanjo roko). Ko pride okoli tretjega
stožca, vodi žogo z desno roko proti košu,
se sonožno zaustavi meter do meter in
pol pred košem ter vrže nanj (z mesta ali
po sonožnem odrivu) z desno roko iznad
glave z odbojem od table.

2.3 Način zbiranja podatkov in ocenjevanja
Učence smo s testno nalogo seznanili pri uri športne vzgoje en teden pred
preverjanjem (skupaj z več drugimi košarkarskimi spretnostmi). Na dan
preverjanja je vsak učenec dobil majico s številko, da smo jih kasneje lažje
prepoznali. Testno nalogo je vsak izvedel dvakrat zapored. Vse izvedbe smo
posneli z videokamero. Nalogo so izvajali v zaporedju številk od ena do
dvajset.
Raven obvladanja izbrane košarkarske spretnosti je ocenjeval košarkarski
strokovnjak s pomočjo videoposnetka. Da bi se približal pogojem ocenjevanja
v šoli, je najprej dvakrat pregledal vse izvedbe učencev. Potem jih je ocenil na
sintetični način, nato še na analitični. Po potrebi je celotni posnetek ali
njegove dele pregledal tudi v počasni hitrosti. Ocene je vpisal v ločena vpisna
lista. Po enem tednu je ocenjevanje ponovil po enakem postopku in ocene
vpisal v nov ocenjevalni list.
2.3.1 Sintetični način ocenjevanja
Pri sintetičnem načinu je ocenjevalec ocenil raven obvladanja izbrane
spretnosti učencev s pomočjo meril in opisnikov v preglednici 1. Opisniki so
absolutni (najvišjo oceno je dobil učenec, ki je nalogo opravil brez napak). S
tem smo dosegli največjo variabilnost ocen. Ocenjevalec si je najprej ogledal
prvo izvedbo posameznega učenca, nato še drugo. Po vsaki izvedbi je
poskušal učenca uvrstiti v njemu ustrezen kakovostni razred od 1 do 5. Če
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mu pri katerem učencu to ni uspelo, je uporabil tudi vmesno oceno (npr.
1,5; 2,5; 3,5 in 4,5). S tem je povečal občutljivost ocenjevanja. Oceno je
vpisal v vpisi list – s (preglednica 2).
Preglednica 1: Merila in opisniki za sintetično ocenjevanje
MERILNA
LESTVICA
5

4
3

2

1

OPISNIKI Z MERILI
Učenec izvede
gibalno nalogo skladno z navodili, tekoče in
tehnično pravilno ali z manjšimi pomanjkljivostmi (manj
zanesljivo).
Učenec izvede nalogo skladno z navodili, tekoče, vendar z opazno
napako, ki ni prekršek.
Učenec izvede gibanje skladno z navodili, manj tekoče, z zelo
opazno (motečo) napako, ki ni prekršek, in z manjšimi
pomanjkljivostmi v posameznem delu gibanja (manj zanesljivo).
Učenec izvede gibanje skladno z navodili, manj tekoče, z dvema
zelo opaznima (motečima) napakama ali z enim prekrškom, ki ga
ne ponavlja, in z manjšimi pomanjkljivostmi v posameznem delu
gibanja (manj zanesljivo).
- Učenec izvede gibalno nalogo skladno z navodili, vendar naredi
med gibanjem dva ali več prekrškov (npr. korake, nošeno žogo,
dvojno vodenje) ali večkrat ponovi isti prekršek.
- Učenec izvede gibalno nalogo neusklajeno z navodili (npr. vodenje
z napačno roko, napačna sprememba smeri, napačen način meta).

Preglednica 2: Zgled skrajšanega vpisnega lista – s in zapisa izidov
Učenec
Ponovitve
Ocene

17
1.
2.
4,5 4,5

18
1.
3

19
2.
2

1.
2,5

2.
2,5

2.3.2 Analitični način ocenjevanja
Pri analitičnem načinu je ocenjevalec ocenjeval tri faze gibanja. Učence je
opazoval pri prehodu v vodenje, med vodenjem žoge naravnost in med stožci
ter pri prehodu iz vodenja v sonožno zaustavljanje in met. V vseh fazah so
bile določene velike in majhne napake ter usklajenost z navodili izvedbe
naloge. Ocenjevalec si je najprej ogledal prvo izvedbo posameznega učenca,
nato še drugo.
Po vsaki izvedbi je v stolpec ocenjevanega učenca označil tiste napake med
navedenimi v vpisnem listu, ki jih je učenec storil v posameznem delu
gibanja (preglednica 3). Skupno oceno je dobil tako, da je negativne točke
seštel.
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Preglednica 3: Zgled skrajšanega vpisnega lista – a in zapisa podatkov

N
P
P
V
M
M
M
M

N
N
P
V
V
V
M
M
M
M
M

Učenec
Ponovitve
Napadalna preža in prehod v vodenje
V vodenje preide z napačno roko
Pred začetkom vodenja se prestopa z noge na nogo
Pri prehodu v vodenje naredi korake
Pred prehodom v vodenje drži žogo z eno roko
Začne iz visoke ali/in neustrezne preže
Žogo drži z eno roko spodaj, z drugo zgoraj
Žogo dvigne v višino rame
Kratek prvi korak
Skupaj 1
Vodenje žoge naravnost ter ob stožcih in med njimi
Žogo vodi z napačno roko
Med vodenjem proti prvemu stožcu ali košu menja roko
Žogo zajema od spodaj ali jo dvojno vodi
Po žogi udarja z dlanjo, ima togo zapestje
Žogo nenehno nadzoruje s pogledom
Med vodenjem mu žoga uhaja
Žogo vodi pred nogo, ob sebi ali za seboj
Žogo občasno nadzoruje s pogledom
Roke ne zavrti dovolj na žogi
Pozno ali neodločno menja roke pred stožci
Vodenje ni tekoče, je negotovo
Skupaj 2

17
1.

18
2.

1.

19
2.

1
1

2

1
1

2

2
2

1
5

1.

2.

1

1

1
2

1
2

2
2

2
2

4

4

Prehod iz vodenja v sonožno zaustavljanje − izmet
N
V met preide iz dvokoraka
N
Na koš vrže z obema rokama
3
P
Po sonožnem zaustavljanju naredi korake
3
V
Po sonožnem zaustavljanju se prestopi ali ne zaustavi
2
2
V
Izmet igralca je sunkovit ali tog
V
Pri izmetu igralec ne stegne roke v komolcu ali ne krči
prstov
M
Pri sonožnem zaustavljanju je nestabilen
1
1
M
Pri izmetu suče roko navznoter ali navzven (komolec)
M
Po izmetu na zadrži roke
1
1
M
Pri izmetu druga roka preveč pomaga
1
1
1
M
Na koš vrže neposredno
Skupaj 3
2
2
3
3
3
4
SKUPAJ 1 + 2 + 3 (negativne točke)
3 2 5 9 9 10
Ovrednotenje napak: N (gibanje ni skladno z navodili); P (prekršek) − 3 negativne točke; V
(velika napaka) – 2 negativni točki; M (majhna napaka) – 1 negativna točka.

2.4 Metode obdelave podatkov
Pri obdelavi podatkov smo uporabili izbrane postopke opisne statistike, test
normalnosti porazdelitve ocen Kolmogorov-Smirnov, Pearsonov koeficient
korelacije in Chronbachov alfa koeficient. Podatke smo obdelali s
statističnima programoma SPSS za Windows in Microsoft Excel.
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3 IZIDI IN RAZLAGA
3.1 Zanesljivost sintetičnega in analitičnega načina ocenjevanja
Preglednica 5: Zanesljivost sintetičnega ocenjevanja
Ponovitev
VMS1
VMS2

m
3,13
3,18

s
1,23
1,29

r
VMS2
9,2

VMS1

alfa
0,976

Legenda: as – aritmetična sredina; s – standardni odklon; r – Pearsonov koeficient korelacije,
alfa – Cronbachov alfa koeficient.

Preglednica 6: Zanesljivost analitičnega ocenjevanja
Ponovitev
VMA1
VMA2

m
5,2
5,6

s
3,44
4,16

r
VMA1

VMA2
9,2

alfa
0,956

Normalnost porazdelitev ocen v vseh ponovitvah smo testirali s testom
Kolmogorov-Smirnov. Porazdelitve ocen so bile v vseh poskusih normalne.
Zanesljivost obeh načinov ocenjevanja je zelo visoka, saj Cronbachov alfa
koeficient presega vrednost 0,956 (preglednicah 5 in 6). Vrednost je
primerljiva z izsledki podobne raziskave s podobno košarkarsko spretnostjo
(Dežman in Kovač, 2002). V omenjeni raziskavi so bili merjenci ocenjeni
trikrat, vrednost alfa koeficienta pa je bila 0,987.
Izidi kažejo, da je bilo vrednotenje različnih napak pri obeh načinih
ocenjevanja ustrezno in izenačeno, saj je omogočalo zanesljivo evidentiranje
napak in uspešno razvrščanje učencev po kakovosti izvedbe.
Zaradi večje zanesljivosti smo v nadaljnjih postopkih uporabili povprečne
ocene obeh načinov ocenjevanja (sintetične so označene s šifro VMSP,
analitične pa s šifro VMAP).

26

3.2 Povezanost med sintetičnimi in analitičnimi ocenami
2
1,5
1
0,5

VMSP

0

VMAP

-0,5
-1
-1,5
-2
VMSP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,32 0,68 -0,29 0,27 -0,69 -1,10 -1,34 0,27 1,48 0,68 1,08 1,08 0,27 0,27 -0,53 -1,74 1,08 -0,53 -0,53 -1,74

VMAP 1,18 0,91 -0,16 0,24 -0,16 -1,63 -1,23 0,51 1,44 0,64 1,18 0,91 0,11 0,64 -0,96 -1,63 0,78 -0,43 -1,10 -1,23

*standardizirane ocene smo uporabili zato, ker so bile merilne lestvice različne.

Slika 1: Profil standardiziranih ocen* učencev
V sliki 1 se dobro vidi, da sta krivulji obeh standardiziranih vrednosti pri
večini učencev skoraj enaki. Zato je tudi povezanost med njimi zelo visoka
(preglednica 7). To pomeni, da lahko z obema načinoma ocenjevanja
dosežemo podobne standardizirane vrednosti. Razlika je le v namenu, ki ga
želimo doseči s posameznim načinom ocenjevanja.
Preglednica 7:
ocenjevanja

VMSP
VMAP

VMSP
1
0,965

Povezanost med povprečnimi ocenami obeh načinov

VMAP
1

Sintetično ocenjevanje tehničnih spretnosti je preprostejše, hkrati pa manj
natančno. Pri ocenjevalcih z manj znanja in izkušenj je morda tudi manj
zanesljivo (to domnevo moramo še preveriti). Vsaka številčna ocena ima tudi
svoj opisnik, iz katerega je mogoče
grobo ugotoviti raven doseganja
posameznih meril. Vendar iz njihovega opisa vemo samo to, koliko in katere
vrste napak po težavnosti je učenec storil (npr. velika, majhna, prekršek …),
ne pa tega, katere vrste napak po vsebini je storil (npr. korakanje, dvojno
vodenje, vodenje z napačno roko ...), zato takšno ocenjevanje ni primerno za
odpravljanje napak.
Analitično ocenjevanje tehničnih spretnosti je natančnejše, saj zajema
natančen zapis majhnih, velikih in drugih napak, ki jih je učenec storil v
posameznem delu gibanja. Te so znane. Zapisane napake lahko tudi
ovrednotimo. S pomočjo vsote teh vrednosti lahko razvrstimo učence po
kakovosti izvajanja izbrane košarkarske spretnosti. Bolj kakovostni so tisti,
ki dosegajo nižje vrednosti.
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To ocenjevanje je zahtevnejše, zato mora biti ocenjevalec dober poznavalec
košarke. Zelo uporabno je za odpravljanje napak, ker je iz strukture napak
razvidno, kje je imel učenec težave. Težava pri tem ocenjevanju je, da je
pretvarjanje izidov ocenjevanja v ocene od 1 do 5 zapleteno. Primernejše je za
delo s selekcioniranimi skupinami in v raziskovalne namene.

4 SKLEPI
Izidi študije kažejo prednosti in slabosti obeh načinov ocenjevanja izbrane
košarkarske spretnosti. Oba sta zanesljiva, učinkovita, uporabna in zelo
dobro razlikujeta učence po ravni obvladanja izbrane košarkarske
spretnosti. Se pa po vsebin, namenu in težavnosti kar precej razlikujeta.
Za ocenjevanje ravni obvladanja košarkarskih spretnosti pri pouku športne
vzgoje je za učitelja lažje sintetično ocenjevanje. Vendar le, če dobro pozna
opisnike in napake različne težavnosti. Te bo hitreje usvojil, če bo v tistih
delih vadbene ure, v katerih učenci izvajajo izbrane košarkarske spretnosti,
ocenjevanje vadil po pripravljenih merilih in opisnikih.
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Brane Dežman, Matej Majerič, Dušan Grabnar
ZNAČILNOSTI ANALITIČNEGA IN SINTETIČNEGA
OCENJEVANJA IGRE NA EN KOŠ
Izvleček
Na vzorcu 20 učencev 7. razredov OŠ Spodnja Šiška smo preverjali
zanesljivost in uporabnost sintetičnega in analitičnega načina ocenjevanja igre
1 : 1 na en koš v napadu ter povezanost med ocenami. Učence je ocenjeval
strokovnjak za košarko na Fakulteti za šport s pomočjo videoposnetkov.
Najprej je ocenil učence na sintetični način, nato še na analitični način. Ocene
je vpisoval v dva ločena vpisna lista. Po tednu premora jih je ponovno ocenil
na enak način. Podatke smo obdelali z izbranimi postopki opisne statistike,
izračunali smo korelacijski koeficient in Cronbachov Alfa koeficient. Pri obeh
načinih ocenjevanja smo ugotovili visoko zanesljivost med obema ponovitvama
ocenjevanja (alfa = 0,988 oziroma 0,994) in visoko povezanost med
povprečnimi ocenami obeh načinov ocenjevanja (r = 0,963). Izsledki kažejo, da
so navodila, merila in opisniki za oba načina ocenjevanja sestavljeni tako, da
omogočajo uspešno uporabo pri pouku športne vzgoje.
Ključne besede: osnovna šola, športna vzgoja, košarka, igra, načini
ocenjevanja, povezanost

1 UVOD
Košarka, ki jo učitelji športne vzgoje poučujejo pri pouku športne vzgoje v
osnovni šoli, je poenostavljena, kljub temu pa zajema precej temeljnih
tehničnih, tehnično-taktičnih in igralnih spretnosti ter njihovih sestav. Zato
so učitelji športne vzgoje pogosto v dvomu, kaj in kako ocenjevati.
Kaj ocenjevati, je zapisano v učnem načrtu v standardih znanj, ki naj bi jih
učenci dosegli po 2. in 3. triletju. V standardih na koncu 2. triletja je
zapisano, da morajo znati uspešno uporabiti tehnične in taktične prvine v
napadu v igrah 1 : 1 in 2 : 2 na en koš ter v igrah 3 : 3 in 4 : 4 na dva koša
proti pasivni obrambi. Na koncu 3. triletja je igram na en koš dodana še igra
3 : 3, igram na dva koša pa igra 5 : 5 (Kovač in Novak, 2001). To pomeni,
da morajo učitelji oceniti raven usvojenosti košarkarskih spretnosti, ki so
zapisane v učnem načrtu športne vzgoje, v igrah na enega ali dva koša.
Ocenjevanje teh spretnosti ni lahko, ker mora ocenjevalec upoštevati več
meril, gibanja pa niso vnaprej določena. Če ocenjuje igro z več igralci, ima še
težje delo, saj mora opazovati več igralcev hkrati. Obstaja sicer možnost, da
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ocenjevalec zaporedno oceni vsakega igralca posebej, vendar le, če jih
ocenjuje s pomočjo videoposnetkov. Žal bi mu tak pristop vzel veliko časa,
ker bi si moral tolikokrat ogledati posnetek, kolikor je igralcev (učencev), to
pa ni gospodarno.
Glede na povedano menimo, da je primerno, če učitelj športne vzgoje oceni
raven obvladanja igralnih spretnosti učencev predvsem v igrah 1 : 1 in 2 : 2
na en koš. To sta temeljni igri, ki sta zajeti v vseh igrah z več igralci, hkrati
ju učenci tudi največ igrajo. Učenec, ki bo uspešen v teh igrah, bo uspešen
tudi v igrah z več igralci. Ker je pri pouku športne vzgoje poudarek predvsem
na igri v napadu, ocenjujemo le igralne spretnosti v napadu. To ocenjevalcu
še olajša ocenjevanje, ker mora v igri 1 : 1 spremljati le enega napadalca, v
igri 2 : 2 pa dva.
Drugo vprašanje, na katero si mora odgovoriti učitelj športne vzgoje, je, kako
ocenjevati. V zadnjih letih je bilo v Sloveniji objavljenih precej teoretičnih
razmišljanj o ocenjevanju športnih spretnosti (športnega, praktičnega ali
gibalnega znanja) pri pouku športne vzgoje (Dežman, 2001; Kovač, Jurak in
Strel, 2003; Planinšec, 2003; Majerič, 2004) in izsledkov raziskav, v katerih
so avtorji preučevali značilnosti in uporabnost različnih načinov ocenjevanja
ravni obvladanja športnih spretnosti. Med izsledki raziskav v košarki bomo
omenili dve. Dežman in Kovač (2002) sta preučevala uporabnost in merske
značilnosti enega izmed načinov sintetičnega ocenjevanja košarkarske
spretnosti »Vodenje, prodor iz vodenja, met na koš s polaganjem«.
Zanesljivost in objektivnost ocenjevanja s pomočjo videoposnetka sta bili zelo
visoki. Majerič (2004) je preučeval merske značilnosti sintetičnega, utežnega
in analitičnega načina ocenjevanja več športnih spretnosti. Med njimi je bila
tudi prej omenjena košarkarska spretnost. Vsi trije načini ocenjevanja so
imeli ustrezne merske značilnosti. Tudi v tem primeru so ocenjevalci
ocenjevali s pomočjo videoposnetka.
V tej študiji bomo predstavili enega od možnih sintetičnih in analitičnih
načinov ocenjevanja ravni igralnih spretnosti v napadu v igri 1 : 1 na en koš.
Poskušali bomo tudi ugotoviti, kakšne
so zanesljivost obeh načinov
ocenjevanja, njuna medsebojna povezanost in uporabnost.

2 METODE
2.1 Vzorec učencev
V vzorcu je bilo dvajset učencev 7. razredov OŠ Spodnja Šiška iz Ljubljane.
Med njimi je bilo deset učencev, ki so vadili košarko v okviru športnih
interesnih dejavnosti šole ali/in v košarkarskem društvu ter pri pouku
športne vzgoje. Drugih deset učencev je vadilo košarko le pri pouku športne
vzgoje. Vsi so imeli dovoljenje staršev, da se lahko udeležijo preverjanja
ravni njihovih tehnično-taktičnih in igralnih spretnosti.
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2.2 Vzorec spremenljivk
Učenci so v času preverjanja izvedli pet tehnično-taktičnih in dve igralni
spretnosti. V tej študiji smo od zadnjih dveh spremenljivk izbrali
»neprekinjeno igro 1 : 1 na en koš«.
Opis igre: Napadalec stoji na vrhu polkroga nad črto prostih metov z žogo v
roki. Z obrazom je obrnjen proti košu. Obrambni igralec stoji pred njim v
obrambni preži, na razdalji enega metra. Na znak učitelja napadalec preide v
vodenje in poskuša s preigravanjem obrambnega igralca priti v položaj, da bo
lahko uspešno vrgel na koš. Med preigravanjem ne sme biti več kot tri
sekunde v trapezu. Obrambni igralec ga spremlja pasivno. Sledi ga s
prisunskimi koraki v obrambni preži na razdalji enega metra med njim in
košem (napadalcu žoge ne sme izbiti; ne sme mu blokirati meta, lahko pa
dvigne roke). Po zadetem ali zgrešenem metu oba igralca skočita za žogo.
Napad nadaljuje igralec, ki pride do nje. Žogo mora z vodenjem spraviti iz
trapeza. Nato lahko izvede naslednji napad. Napadalec mora v igri pokazati
vse temeljne mete po preigravanju (vodenje stran od koša, sonožno
zaustavljanje, obrat in met zunaj trapeza; vodenje proti košu in met po
sonožnem zaustavljanju; vodenje proti košu in met iz dvokoraka). Omenjene
zaključke naj poskuša izvesti po vodenju z desno in levo roko. Po prekršku
ali napaki nadaljuje igro oškodovani igralec izza bočne črte na strani kršitve
pravil. Igralca igrata tri minute. Sodita si sama.
2.3 Način zbiranja podatkov in ocenjevanja
Učenci so bili seznanjeni s pravilnim izvajanjem omenjenih tehničnotaktičnih in igralnih spretnosti pri pouku športne vzgoje en teden pred
preverjanjem. V obdobju preverjanja smo za izvajanje obeh igralnih
spretnosti porabili eno uro. Pred izvajanjem neprekinjene igre 1 : 1 na en koš
smo sestavili homogene dvojice učencev, ki so bili približno enako visoki in
se po ravni usvojenega znanja niso bistveno razlikovali. V vsaki dvojici sta
učenca nosila različno barvo majice s prepoznavno številko. Vsaka dvojica je
igrala enkrat po 3 minute. Igro vseh dvojic smo posneli z videokamero.
Raven obvladanja igralnih spretnosti v napadu je ocenjeval košarkarski
strokovnjak s Fakultete za šport s pomočjo videoposnetka. Da bi se približal
pogojem ocenjevanja v šoli, je najprej dvakrat pregledal vse posnetke. Tako je
dobil grob pregled nad ravnijo usvojenega znanja učencev med igro na en
koš (učitelji športne vzgoje dobijo te informacije med vadbo). Potem je učence
ocenil na sintetični način, nato še na analitični način. Po potrebi je celotni
posnetek ali njegove dele pregledal tudi v počasni hitrosti. Ocene je vpisal v
ločena vpisna lista. Po enem tednu je ocenjevanje ponovil po enakem
postopku (ocene je vpisal v nova vpisna lista). Pred ocenjevanjem je dobro
preučil navodila, merila in opisnike za oba načina ocenjevanja.
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2.3.1 Sintetični način ocenjevanja
Pri sintetičnem načinu ocenjevanja je ocenjevalec ocenil raven igralnih
spretnosti učencev v napadu s pomočjo meril in opisnikov v preglednici 1.
Ocenjeval je tako, da si je najprej ogledal posnetek igre izbranih dveh
učencev. Nato je poskušal oba razvrstiti v ustrezen kakovostni razred od 1
do 5. Če mu pri katerem učencu to ni uspelo, je uporabil tudi vmesno oceno
(npr. 1,5; 2,5; 3,5 in 4,5). S tem je povečal občutljivost ocenjevanja.
Preglednica 1: Merila in opisniki za sintetično ocenjevanje igre v napadu
Ocene
5

4

3

2

1

Merila in opisniki
Napadalec uspešno vodi žogo z boljšo in
slabšo roko (učinkovito
preigrava obrambnega igralca z boljšo in slabšo roko). Napadalne akcije
izvaja enako uspešno in pogosto z boljšo ter slabšo roko. Ima dober
nadzor nad igralnimi okoliščinami (glavo ima dvignjeno in obrnjeno proti
košu). Napad zaključuje raznovrstno (po vodenju preide v met zunaj
trapeza, v met v trapezu po sonožnem zaustavljanju − izvede polprodor
in met iz dvokoraka − izvede prodor).
Napadalec uspešno vodi žogo z boljšo roko in nekoliko slabše s slabšo
roko. Učinkovito preigrava obrambnega igralca z boljšo roko in v boljšo
stran, s slabšo roko v slabšo stran pa je nekoliko negotov oziroma manj
zanesljiv. Ima dober nadzor nad igralnimi okoliščinami (glavo ima
dvignjeno in obrnjeno proti košu). Napad zaključuje raznovrstno.
Napadalec uspešno vodi žogo z boljšo roko in slabo s slabšo roko.
Učinkovito preigrava obrambnega igralca le z boljšo roko in v boljšo
stran. Takrat ima dober nadzor nad igralnimi okoliščinami (glavo ima
dvignjeno in obrnjeno proti košu). Napad zaključuje raznovrstno. Kadar
preigrava s slabšo roko v slabšo stran, je pogosto manj učinkovit (žoga
mu uhaja ali naredi prekršek, ima togo zapestje, vodi z napačno roko).
Napad zaključuje manj raznovrstno (uporablja manj prehodov v met).
Napadalec slabo vodi žogo z boljšo roko in zelo slabo s slabšo roko (ima
togo zapestje). Ko preigrava obrambnega igralca z boljšo roko, je negotov
in nezanesljiv. Zaradi tega tudi nima dobrega nadzora nad igralnimi
okoliščinami (pogosto gleda žogo). Napad zaključuje manj raznovrstno
(uporablja manj prehodov v met). Kadar preigrava s slabšo roko v slabšo
stran, je neučinkovit oziroma nebogljen (izgubi žogo ali naredi prekršek)
ali pa preide v vodenje z napačno roko. Takrat tudi nima dobrega
nadzora nad igralnimi okoliščinami (gleda žogo ali je s hrbtom obrnjen
proti obrambnemu igralcu). Napade težko zaključuje. Uporablja tudi
manj prehodov v met.
Napadalec zelo slabo vodi žogo z boljšo in s slabšo roko (zapestje ima
togo). Pri preigravanju obrambnega igralca je neučinkovit in nebogljen.
Pogosto dela prekrške (korakanje, dvojno vodenje, nošeno žogo). Pogosto
tudi žogo vodi z napačno roko (glede na smer gibanja). Nima nadzora
nad igralnimi okoliščinami (gleda žogo ali je s hrbtom obrnjen proti
obrambnemu igralcu). Napad zaključuje zelo težko ali na silo. Uporablja
tudi manj prehodov v met.

Oceno je ocenjevalec vpisal v vpisi list − s. Zgled dela vpisnega lista je v
preglednici 2.
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Preglednica 2: Zgled dela vpisnega lista – sintetični način
Številka učenca
ocene

17
3,5

18
2,5

19
1,5

20
1

2.3.2 Analitični način ocenjevanja
V primerjavi s sintetičnim ocenjevanjem je analitični način zahtevnejši.
Ocenjevalec je moral spremljati in ocenjevati raven doseganja štirih meril na
petstopenjski lestvici: A − raven preigravanja z žogo; B – raven načinov
zaključevanja; C – raven nadzora nad igralnimi okoliščinami; D – raven
upoštevanja košarkarskih pravil (preglednici 3 in 4). Ocene za posamezno
zaključno akcijo (merilo B) je vsakemu učencu vpisoval sproti, ocene za
doseganje meril A, C in D pa po preteku igre.
Preglednica 3: Merila in opisniki za analitično ocenjevanje igre v napadu
Raven/
merilo

1

2

3

A–
preigravanje

Neučinkovito
preigrava z
eno in drugo
roko (ima togo
zapestje),
pogosto vodi
žogo z napačno
roko.

Z eno roko
preigrava
učinkovito, z
drugo pa zelo
slabo.

Z eno roko
preigrava
učinkovito, z
drugo pa
nekoliko
slabše.

Z obema
rokama
učinkovito
preigrava.

B–
načini
zaključevanja

1) Po
neodločnem
vodenju
nepravilno
ali/in ali na
silo vrže na
koš.
2) Ne izvaja
tega zaključka.
Vodi hrbtno
in/ali gleda v
tla, ne ve, kaj
bi naredil, ker
nima nadzora.

Z eno roko
preigrava
manj
učinkovito, z
drugo pa
neučinkovito
(ima togo
zapestje),
včasih žogo
vodi z
napačno roko.
Po
neodločnem
ali divjem
vodenju
pomanjkljivo
ali/in
nenadzorovan
o vrže na koš.

Po
neodločnem
ali divjem
vodenju
pravilno vrže
na koš.

Po
učinkovitem
vodenju
pomanjkljivo
ali/in
nenadzorovano
vrže na koš.

Po
učinkovitem
vodenju
pravilno vrže
na koš.

Pogosto gleda
v tla, težko
najde in
izkoristi
rešitev ali
zaključi na
silo.
Pogosto dela
prekrške in se
jih ne zaveda.

Pogosto gleda
v tla, zna
najti in
izkoristiti
rešitev.

Občasno gleda
v tla, zna najti
in izkoristiti
rešitve.

Gleda okoli
sebe, brez
večjih težav
najde in
izkoristi
rešitev.

Neredi nekaj
prekrškov in
se jih ne
zaveda.

Neredi nekaj
prekrškov in
se jih zaveda.

Redko naredi
prekršek, ki
se ga zaveda.

C–
nadzor nad
dogajanjem

D–
upoštevanje
košarkarskih pravil

Pravil ne
pozna, zato ne
zna igrati.

4

5
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Preglednica 4: Zgled dela vpisnega lista – analitični način
Merilo/učenec
A preigravanje
B prodor
polprodor
met od daleč
C nadzor nad dogajanjem
D upoštevanje pravil
Skupaj
skupna ocena = skupaj/6

17
4
3,4*
5,3
5,5,5,5,5
5
5
28
4,7

18
2,5
2,2
3
5,4,5,5
3
4
19,5
3,3

19
1
2
2,2
4,4,5,4,3
2
4
16
2,7

20
1
2
3
2,4,2,2,4
2
2
14
2,3

*izberemo najboljšo oceno posameznega načina zaključevanja.

B) prodor: met iz dvokoraka po vodenju proti košu; polprodor: met po
sonožnem zaustavljanju po vodenju v trapez; met od daleč: met zunaj
trapeza po sonožnem zaustavljanju (lahko tudi po obratu), po vodenju stran
od koša ali ob trapezu.
2.4 Metode obdelave podatkov
Pri obdelavi podatkov smo uporabili izbrane postopke opisne statistike,
Pearsonov koeficient korelacije in Chronbachov alfa koeficient zanesljivosti.
Podatke smo obdelali s statističnim programoma SPSS za Windows.

3 IZIDI IN RAZLAGA
3.1 Zanesljivost sintetičnega in analitičnega načina ocenjevanja
Preglednica 5: Zanesljivost sintetičnega ocenjevanja igre v napadu
ponovitev
IGS1
IGS2

m
2,73
2,73

s
1,30
1,26

r
IGS2
0,976

IGS1

alfa
0,988

Legenda: m – aritmetična sredina; s – standardni odklon; r – Pearsonov koeficient korelacije;
alfa – Cronbachov alfa koeficient.

Preglednica 6: Zanesljivost analitičnega ocenjevanja igre v napadu
ponovitev
IGA1
IGA2

m
3,48
3,53

s
1,05
1,05

r
IGA1

IGA2
0,988

alfa
0,994

Normalnost porazdelitev ocen v vseh ponovitvah smo testirali s testom
Kolmogorov-Smirnov. Vse porazdelitve so bile normalne.
Zanesljivost sintetičnega in analitičnega ocenjevanja ravni usvojenosti
igralnih spretnosti v napadu smo preverili s Cronbachovim alfa koeficientom.
Pri obeh načinih ocenjevanja je zelo visok (preglednici 5 in 6).
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Na osnovi izidov lahko sklepamo, da so merila in opisniki pri obeh načinih
ocenjevanja
sestavljeni tako, da lahko izkušeni ocenjevalec z visoko
zanesljivostjo razvrsti učence po kakovosti izvajanja izbrane igralne
spretnosti.
Zaradi večje zanesljivosti smo v nadaljnjih postopkih uporabili povprečne
ocene obeh načinov ocenjevanja (sintetične so označene s šifro IGSP,
analitične s šifro IGAP).
3.2 Povezanost med sintetičnimi in analitičnimi ocenami
6,0
5,0
4,0
IGSP

3,0

IGAP

2,0
1,0
0,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

IGSP 5,0

1

3,3

2,8

3,5

2,0

1,0

1,0

3,0

5,0

3,5

5,0

3,0

2,3

2,8

2,0

1,0

3,5

2,3

1,5

1,5

IGAP 5,0

4,3

3,7

4,1

2,8

2,0

2,0

4,0

5,0

4,2

5,0

4,3

2,6

3,2

2,8

2,0

4,7

3,3

2,8

2,4

Slika 1: Povprečne ocene posameznih učencev, dobljene na sintetični in
analitični način
Na sliki 1 se dobro vidi, da so povprečne analitične ocene pri večini učencev
nekoliko višje kot sintetične. Menimo, da je do tega prišlo zato, ker opisniki
obeh načinov ocenjevanja niso povsem usklajeni. Krivulji obeh povprečnih
ocen pa sta si zelo podobni. Zato je tudi povezanost med njimi zelo visoka
(preglednica 7). To pomeni, da lahko z obema načinoma ocenjevanja
dosežemo podobne izide. Razlika je le v namenu, ki ga z izborom načina
ocenjevanja skušamo doseči.
Preglednica 7:
ocenjevanja

IGSP
IGAP

IGSP
1
0,963

Povezanost

med

povprečnimi

ocenami

obeh

načinov

IGAP
1

Sintetično ocenjevanje je bolj grobo, tako po natančnosti merilne lestvice kot
tudi po vsebini ocenjevanja (opisnikih). Za učitelja športne vzgoje je
uporabnejše, ker je lažje. Vsaka številčna ocena ima tudi svoj opisnik, iz
katerega je mogoče grobo ugotoviti raven doseganja posameznih meril. V
bistvu je to groba opisna ocena videnega.
Analitično ocenjevanje je bolj natančno in informativno, saj dobimo skupno
številčno oceno ravni usvojenosti igralne spretnosti iz delnih ocen. Slednje
kažejo profil ravni doseganja posameznega merila, izraženega na
petstopenjski lestvici. To ocenjevanje je zahtevnejše, zato mora biti
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ocenjevalec dober poznavalec košarke. Primernejše je za odpravljanje napak
pri košarkarjih, ki vadijo košarko v košarkarskih društvih, in za raziskovalne
namene. Pri pouku športne vzgoje ga lahko uporabljajo učitelji športne
vzgoje, specialisti za košarko, ki želijo dobiti več informacij o učencih, s
pomočjo katerih jim bodo hitreje odpravili pomanjkljivosti.

4 SKLEPI
Izidi študije so spodbudni, čeprav jih zaradi majhnega vzorca še ne moremo
posplošiti. Kljub temu lahko postavimo zelo verjetno predpostavko, da je
zanesljivost uporabljenega sintetičnega in analitičnega ocenjevanja igralnih
spretnosti v igri 1 : 1 na en koš zelo visoka, če je ocenjevalec izkušen
košarkarski strokovnjak in če ocenjuje s pomočjo videoposnetkov.
Povezanost med izidi obeh načinov ocenjevanja je prav tako visoka.
Deloma motijo nekoliko višje ocene, ki smo jih dosegli z analitičnim načinom
ocenjevanja. Razloga sta lahko dva. Prvi je verjetno v manj strogih opisnikih
za doseganje določenega merila pri analitičnem ocenjevanju ali v strožjih
opisnikih pri sintetičnem ocenjevanju. Drugi je ta, da smo pri merilu B
(načini zaključevanja) izbrali iz vsakega načina zaključevanja po eno
najboljšo oceno. To smo storili zaradi poenostavitve postopka. Nižje ocene bi
dobili, če bi izbrali srednjo oceno. V raziskavi, ki jo je opravil Majerič (2004),
so učenci dobili višje ocene s sintetičnim ocenjevanjem, vendar načina
ocenjevanja nista bila enaka našima dvema.
Učitelji športne vzgoje v praksi raven izbranih športnih spretnosti največkrat
ocenjujejo neposredno. Tak način ocenjevanja je lahko problematičen, ker
negativni zunanji vplivi (hrup, gibanja drugih učencev, vzporedni nadzor nad
drugimi učenci ipd.) motijo njihovo pozornost.
Kot smo že omenili, smo v tej študiji ocenjevali s pomočjo videoposnetka.
Izkušnje so zelo dobre, zato predlagamo učiteljem športne vzgoje, da tudi
samo začnejo ocenjevati na tak način (v skladu z ustrezno zakonodajo, ki
predpisuje, da morajo učitelji za snemanje učencev z videokamero pridobiti
pisna soglasja staršev ali skrbnikov, po ocenjevanju pa morajo
videoposnetke uničiti). Tako ocenjevanje ima več prednosti: učitelj lahko
ocenjuje učence brez motečih zunanjih vplivov (npr. v kabinetu); po potrebi
si lahko izbrano izvedbo večkrat ogleda; učencem (po tudi njihovim staršem)
lahko nazorno pokaže, kako igrajo, in jih opozori na pomanjkljivosti.
Za kakovostno ocenjevanje je tudi pomembno, da učitelj med vadbo učencev
vadi izbrani način ocenjevanja. Če ocenjuje na sintetični način, naj med igro
opazuje učence ter jih v fazi učenja in preverjanja znanja v mislih, po
izbranih merilih in opisnikih, razvršča v pet kakovostnih skupin. Na začetku
si lahko pomaga s preprostim kontrolnim listom, v katerem so zapisani
ključni deli opisnikov. Najprej naj razvrsti učence, ki so blizu obeh skrajnih
kakovostnih ravni, nato še druge. Tako jih bo bolje spoznal in jim bo zato
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lažje pomagal odpraviti pomanjkljivosti in napake. Hkrati bo tudi dobro
usvojil merila in opisnike za ocenjevanje in se pripravil nanj.
Če želi učitelj športne vzgoje brez večjih težav oceniti učence, mora storiti
tudi tole:
− Pred začetkom vadbenega procesa košarke in ocenjevanja mora učence
seznaniti z vsebino, načinom, merili in opisniki ocenjevanja.
− Med vadbo jih mora opozarjati na kršenje pravil igranja 1 : 1 na en koš
(glejte opis v podpoglavju 2.2) in košarkarskih pravil (nepoznavanje pravil
jim lahko precej zniža oceno). Opozarjati jih mora tudi na pomanjkljivosti
v tehniki gibanja, da jih bodo lahko odpravili. Spodbuja naj jih, da
zaključujejo napad na vse tri glavne načine, po vodenju z boljšo in slabšo
roko. Tako naj tudi igrajo, ko jih bo učitelj ocenjeval. Raznovrstnost
zaključevanja jim namreč zviša oceno.
− Po zamenjavi vlog naj novi obrambni igralec takoj pristopi k napadalcu.
Nato naj ga nenehno spremlja med košem in njim na razdalji enega
metra. V obrambi mora igrati pasivno.
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Brane Dežman, Matej Majerič, Dušan Grabnar
POVEZANOST MED OCENAMI POZNAVANJA KOŠARKARSKIH
PRAVIL IN OCENAMI USVOJENOSTI IZBRANIH
KOŠARKARSKIH SPRETNOSTI
Izvleček
Na vzorcu 20 učencev 7. razredov OŠ Spodnja Šiška smo ugotavljali
povezanost med ocenami poznavanja temeljnih košarkarskih pravil in ocenami
obvladanja treh košarkarskih spretnostih (neprekinjena igra 1 : 1, vijugasto in
hitro vodenje ter met z mesta z eno roko iznad glave). Testni vprašalnik
izbirnega tipa je vseboval 10 vprašanj, s katerimi smo pokrili temeljna
košarkarska pravila. Pri vsakem vprašanju so bili ponujeni štirje odgovori.
Eden od njih je bil pravilen. Raven obvladanja izbranih košarkarski spretnosti
je ocenil košarkarski strokovnjak na analitični
način s pomočjo
videoposnetkov. Povezanost med ocenami, ki so jih dosegli v testu poznavanja
košarkarskih pravil (odvisna spremenljivka) in vseh treh košarkarskih
spretnostih (neodvisne spremenljivke), smo ugotavljali z regresijsko analizo.
Ugotovili smo, da je sistem neodvisnih spremenljivk visoko povezan z odvisno
spremenljivko. Na parcialni ravni sta z odvisno spremenljivko najbolj povezani
zapletenejši košarkarski spretnosti (neprekinjena igra 1 : 1 ter vijugasto in
hitro vodenje). Povezanost z najpreprostejšo košarkarsko spretnostjo (met z
mesta z eno roko iznad glave) pa ni statistično značilna. Menimo, da je
povezanost med odvisno in prvima dvema neodvisnima spremenljivkama
posredna. Učenec, ki ne pozna temeljnih pravil, med izvajanjem košarkarske
spretnosti krši pravila, zato je manj uspešen. To pomeni, da ocena ravni
usvojenosti izbranih košarkarskih spretnosti (še posebno igralnih spretnosti)
do določene mere določa tudi raven poznavanja temeljnih košarkarskih pravil.
Ključne besede: osnovna šola, športna vzgoja, košarka, košarkarska pravila,
košarkarske spretnosti, povezanost

1 UVOD
Učni načrt športne vzgoje za devetletne osnovne šole (Kovač in Novak, 2001)
določa praktične in teoretične vsebine, ki jih mora učitelj športne vzgoje
predelati v posameznem razredu. Z njimi je povezano tudi ocenjevanje
praktičnih spretnosti (praktičnih znanj) in teoretičnih znanj. V košarki so v
učnem načrtu športne vzgoje med teoretičnimi vsebinami omenjeni predvsem
pravila in sodniški znaki. Predvidevamo, da so še posebno pravila tesno
povezana z uspešnostjo
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igranja ali izvajanja zapletenejših tehničnih spretnosti oziroma sestav
tehničnih prvin (npr. z vodenjem so povezani različni prekrški: koraki,
dvojno vodenje, nošena žoga, namerno igranje z nogo; z igro pa tudi drugi).
Če to drži, nam lahko ocena ravni obvladanja ustrezne košarkarske
spretnosti določenega učenca posredno tudi pove, kakšna je njegova raven
poznavanja temeljnih košarkarskih pravil. S tem bi lahko poenostavili
ocenjevanje znanja v košarki.
V tej študiji smo poskušali ugotoviti, kako visoka je povezanost med ravnijo
poznavanja temeljnih košarkarskih pravil in tremi različno zapletenimi
košarkarskimi spretnostmi.

2 METODE DELA
2.1 Vzorec učencev
V vzorcu je bilo dvajset učencev 7. razredov OŠ Spodnja Šiška iz Ljubljane.
Med njimi jih je bilo deset, ki so vadili košarko v okviru športnih interesnih
dejavnosti šole ali/in v košarkarskem društvu ter pri pouku športne vzgoje.
Drugih deset učencev je vadilo košarko le pri pouku športne vzgoje. Vsi so
imeli pisno dovoljenje staršev oz.
skrbnikov, da se lahko udeležijo
preverjanja ravni njihovih tehnično-taktičnih in igralnih spretnosti.
2.2 Vzorec spremenljivk
Učenci so med preverjanjem izvedli pet tehničnih spretnosti (različno vodenje
in met z eno roko iznad glave po sonožnem zaustavljanju; vijugasto in hitro
vodenje; vodenje, sprememba smeri naprej-nazaj in met iz dvokoraka s
polaganjem; hitro vodenje s spremembami smeri; met z mesta z eno roko
iznad glave in dve igralni spretnosti (napad 1 : 0, neprekinjena igra 1 : 1) in
odgovarjali na vprašanja iz temeljnih košarkarskih pravil. V tej študiji smo
izbrali štiri spremenljivke.
odvisna spremenljivka
testni vprašalnik iz
TPR
košarkarskih pravil

znanje
temeljna košarkarska
pravila

enota
točke

Testni vprašalnik je vseboval 10 vprašanj izbirnega tipa. Vprašanja so zajela
dele pravil, ki so povezana s sodniškim metom, najpogostejšimi prekrški in
napakami ter z gibanji po zadnjem prostem metu. Pri vsakem vprašanju so
bili štirje odgovori, od katerih je bil en pravilen.
neodvisne spremenljivke
IG11
VVP
MEP
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neprekinjena igra 1 : 1
vijugasto in hitro vodenje
met z mesta z eno roko iznad
glave

spretnost
igralne spretnosti v
napadu
spretnost vodenja žoge
spretnost metanja na
koš

enota
točke
točke
točke

Neprekinjena igra 1 : 1
(3 minute)

Vijugasto in hitro
vodenje (2 ponovitvi)

Met z mesta z eno roko
iznad glave (2 x 5 metov)

2.3 Način zbiranja podatkov in ocenjevanja
Postopek zbiranja podatkov je potekal v treh faza. V prvi fazi smo pri uri
športne vzgoje, teden dni pred ocenjevanjem, učencem predstavili namen in
cilje. Nato je demonstrator prikazal pravilno izvedbo vseh košarkarskih
spretnosti, učenci pa so vsako od njih trikrat ponovili. Učitelj jih je pri tem
opozarjal na pomanjkljivosti in napake. V drugi fazi smo izvedli ocenjevanje.
Učenci so dve uri izvajali pet tehničnih spretnosti (vsako dvakrat), eno uro
pa dve igralni spretnosti (vsako 3 minute). Pred izvajanjem vsake spretnosti
je demonstrator prikazal njeno pravilno izvedbo. Vse izvedbe smo posneli z
videokamero. Vsak učenec je imel svojo številko, tako da smo ga lahko
kasneje lažje prepoznali. V tretji fazi smo izvedli test iz poznavanja
košarkarskih pravil. Učenci so imeli na voljo 15 minut.
Raven obvladanja košarkarskih spretnosti je ocenjeval košarkarski
strokovnjak s pomočjo videoposnetka. Da bi se približal pogojem ocenjevanja
v šoli, je najprej dvakrat pregledal vse posnetke. Tako je dobil grobo
predstavo o tem, kaj učenci znajo (učitelji športne vzgoje dobijo te
informacije med vadbo). Potem je učence ocenil na sintetični način, nato še
na analitični način. Po potrebi je ves posnetek ali njegove dele pregledal tudi
v počasni hitrosti. Ocene je vpisal v ločena vpisna lista. Po enem tednu je
ocenjevanje ponovil po enakem postopku in ocene vpisal v nov ocenjevalni
list. Pred ocenjevanjem je dobro preučil navodila, merila in opisnike za oba
načina ocenjevanja (Dežman, Majerič in Grabnar, 2005). V tej študiji smo
uporabili le analitične ocene, ker so zajele več informacij. Zaradi večje
zanesljivosti smo v nadaljnjih postopkih pri vsaki spremenljivki uporabili
povprečje dveh ocen.

2.4 Metode obdelave podatkov
Pri obdelavi podatkov smo uporabili izbrane postopke opisne statistike in
regresijsko analizo. Uporabili smo statistični program SPSS za Windows.
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3 IZIDI IN RAZLAGA
3.1 Povezanost med spremenljivkami
2,0
1,0

TPR
IG11

0,0

VVP
MEP

-1,0
-2,0

1

2

3

4

5

6

9
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TPR

1,1

1,1

0,0

1,1

0,5

-0,5

-1,7 -0,5

7

8

1,1

1,1

0,5

0,5

1,1

0,0

-0,5

-1,1

0,5

-0,5

-1,1 -1,1
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IG11

1,8

0,4

0,0

0,6

-0,5

-1,3

-1,3

0,2

1,8

0,6

1,8

0,2

-0,3

0,0

-0,5

-1,3

0,4

-0,3

-0,9 -0,9

VVP

1,4

0,8

-1,0

0,4

0,0

-0,8

-1,2

0,1

1,4

0,4

1,4

0,8

-0,2

0,9

-1,0

-1,2

0,8

-0,2

-0,5 -1,8

MEP

1,5

1,5

-0,6

0,2

-0,6

-0,6

0,4

1,0

1,5

0,9

-0,3

1,3

-1,7

0,0

-1,6

-1,6

0,0

-0,7

-0,6 -0,6

Legenda: TPR – temeljna košarkarska pravila; IG11 – neprekinjena igra 1 : 1; VVP –
vijugasto in hitro vodenje; MEP – met z eno roko iznad glave z mesta;

Slika 1:
Profil standardiziranih ocen učencev v vseh štirih spremenljivkah
Krivulje prvih treh spremenljivk so si podobne, zato je razumljivo, da je med
spremenljivkami visoka povezanost (preglednica 1). Krivulja spremenljivke
MEP (met z mesta z eno roko iznad glave) najbolj odstopa od krivulj drugih
spremenljivk, še posebno od krivulje spremenljivke TPR (temeljna
košarkarska pravila) (slika 1). Pomemben podatek je tudi, da učenci z višjo
ravnijo zapletenejših košarkarskih spretnosti bolje poznajo temeljna
košarkarska pravila in nasprotno.
Preglednica 1: Korelacije med vsemi spremenljivkami

+TPR
+IG11
−VVP
−MEP

+TPR +IG11 −VVP
1
0,765
1
0,767 −0,878
1
0,401 −0,585 0,625

−MEP

1

Opomba: + višji izid je boljši izid; − nižji izid je boljši izid.

Vse korelacije, razen med spremenljivkama TPR (košarkarska pravila) in
MEP (met z mesta z eno roko iznad glave), so statistično značilne.
Pričakovano so najvišje med prvimi tremi spremenljivkami.
3.2 Povezanost med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami
Preglednica 2: Multipla korelacija med odvisno
spremenljivkami in količina pojasnjene variance
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in

neodvisnimi

R
0,800

R2
0,640

AR2
0,572

SER
1,088

F
9,463

sig. F
0,001

Legenda: R – multipla korelacija; R2 – skupna varianca; AR2 – prilagojena skupna varianca;
SER – standardna napaka, F – vrednost; sig. F – značilnost F-vrednosti.

Multipla korelacija med izbranim sistemom spremenljivk košarkarskih
spretnostih in odvisno spremenljivko je visoka in statistično značilna. Ves
sistem pojasnjuje okrog 57 % variance odvisne spremenljivke (preglednica 2).
Preglednica 3: Korelacije in standardizirani koeficienti odvisne spremenljivke
z neodvisnimi spremenljivkami

+IG11
−VVP
−MEP

r
0,765
−0,767
−0,401

pr
0,203
−0,224
0,120

ser
0,411
0,180
0,344

beta
0,426
−0,489
0,154

t
1,353
−1,494
0,798

sig. t
0,195
0,155
0,436

Legenda: r – korelacija; pr – parcialna korelacija; ser – standardna napaka; beta –
standardizirani koeficienti; t – t vrednosti; sig. t – značilnost t -vrednosti.

Z odvisno spremenljivko (TPR – temeljna košarkarska pravila) sta visoko
povezani spremenljivki IG11 (neprekinjena igra 1 : 1) in VVP (vijugasto in
hitro vodenje). Korelacija med odvisno spremenljivko TPR (temeljna
košarkarska pravila) in spremenljivko MEP (met z mesta z eno roko iznad
glave) je edina statistično neznačilna. Nobena od neodvisnih spremenljivk
nima ustrezne specifične variance, ki bi statistično značilno pojasnjevala del
variance odvisne spremenljivke.
Izsledki kažejo, da je raven usvojenosti prvih dveh košarkarskih spretnosti
tesno povezana s številom pravilnih odgovorov na vprašanja iz temeljnih
košarkarskih pravil. Pri ocenjevanju ravni obvladanja prvih dveh
košarkarskih spretnosti prinaša vsak prekršek določeno število negativnih
točk, ki znižujejo končno oceno. Tehnično spretnost MEP (met z mesta z eno
roko iznad glave) izvajajo učenci na mestu, tako da zelo težko prekršijo
košarkarska pravila, zato ne dobijo negativnih točk.

4 SKLEPI
Izsledki so potrdili naše predpostavke o povezanosti ravni poznavanja
temeljnih košarkarskih pravil s tistimi košarkarskimi spretnostmi, pri
katerih je pravilna izvedba odvisna tudi od njih. Podobne izide so dobili
avtorji v dveh študijah na študentih Fakulteta za šport (Dežman in Izgoršek,
2004; Dežman in Štokar, 2004). Ugotovili so, da košarkarska pravila bolje
poznajo tisti študenti in študentke, ki bolje obvladajo košarko. Njihovo
znanje so preverjali pred začetkom vadbenega procesa košarke na Fakulteti
na šport. Očitno je, da kakovostna in najverjetneje tudi obsežnejša vadba
pozitivno
vpliva tako na usvajanje različnih košarkarskih spretnosti kot
tudi na usvajanje košarkarskih znanj, ki so z njimi povezana.
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Na temelju teh izsledkov lahko sklepamo, da dodatno ocenjevanje
poznavanja košarkarskih pravil, ki so povezana z vsebino vadbenega procesa
pri pouku športne vzgoje, ni potrebno, ker so zajeta v oceni ravni
usvojenosti, še posebno igralnih spretnosti. Teh učenci ne morejo uspešno
izvajati, če ne poznajo košarkarskih pravil, ki so z njimi povezana.
Poznavanje izbranih pravil lahko dodatno preverimo med igro učencev na en
koš, v kateri si sodijo sami. Če se zavedajo kršitve pravil, ki jih naredijo sami
ali tekmec, potem pravila poznajo. V takem primeru bodo igro zaustavili in
predali žogo tekmecu oziroma ga opozorili, da je prekršil pravila.
Dodatno ocenjevanje poznavanja temeljnih košarkarskih pravil bi bilo morda
smotrno pri tistih učencih, ki imajo nizko oceno v izbrani igralni spretnosti
zaradi več razlogov (nizke ravni gibalnih sposobnosti, pomanjkanja igralnih
izkušenj, slabega poznavanja košarkarskih pravil). Temeljnih košarkarskih
pravil se lahko hitro naučijo s pomočjo testov znanja, ki jih dobijo na spletni
strani katedre za košarko www.kosarka-fakultetazasport.com v rubriki
KVIZKO ali v reviji Šport mladih (Dežman, 2002). Tako bi lahko z boljšo
oceno v tem delu izboljšali skupno oceno.
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II. DEL
Pedagoški eksperiment
-

-

-

-

Pregled izsledkov pedagoških eksperimentov v Sloveniji, ki so preučevali
vpliv različnih vadbenih programov košarke na izboljšanje ravni
usvojenosti košarkarskih spretnosti.
Vpliv dvanajsturnega vadbenega programa košarke na izboljšanje
izvajanja različnih košarkarskih spretnosti pri učencih in učenkah
nekošarkarjih.
Pregled izsledkov pedagoških eksperimentov v Sloveniji, ki so preučevali
vpliv različnih vadbenih programov košarke na izboljšanje ravni
poznavanja teoretičnega znanja.
Vpliv dvanajsturnega vadbenega programa male košarke na boljše
poznavanje temeljnih košarkarskih pravil in sodniških znakov
pri
učencih in učenkah nekošarkarjih.
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Brane Dežman
PREGLED IZSLEDKOV PEDAGOŠKIH EKSPERIMENTOV V
SLOVENIJI, KI SO PREUČEVALI VPLIV RAZLIČIH VADBENIH
PROGRAMOV KOŠARKE NA IZBOLJŠANJE OBVLADANJA
IZBRANIH KOŠARKARSKIH SPRETNOSTI
Izvleček
V preglednem znanstvenem članku so predstavljeni izsledki pedagoških
eksperimentov pri pouku športne vzgoje, ki so bili povezani s preučevanjem
vpliva različno strukturiranih in dolgih vadbenih programov košarke na
izboljšanje ravni izbranih košarkarskih spretnosti. Eksperimenti so bili
izvedeni v Sloveniji na vzorcih učencev izbranih osnovnih šol in študentov
Fakultete za šport. Izsledki kažejo, da so vsi vadbeni programi, ki so trajali od
12 do 20 šolskih ur, statistično značilno vplivali na raven obvladanja izbranih
tehničnih in igralnih spretnosti učencev in študentov obeh spolov. Njihov
napredek pri obvladanju tehničnih spretnostih je znašal največkrat nad 30
odstotnih točk, pri obvladanju igralnih spretnosti pa največkrat od 11 do 15
odstotnih točk. Napredek v obvladanju tehničnih in igralnih spretnosti
posameznih učencev in študentov obeh spolov je v istem vadbenem programu
različen, zato potrebujejo tisti, ki slabše obvladajo osnove košarke, obsežnejši
vadbeni program (do 20 šolskih ur). To je odvisno tudi od zahtevnosti vsebine
vadbenega programa.
Ključne besede: osnovna šola, športna vzgoja, pedagoški eksperiment,
košarka, vadbeni program, spretnosti, ocenjevanje, napredek.

1 UVOD
Učinkovitost izvajanja vadbenih programov pri pouku športne vzgoje postaja
vse pomembnejša, saj vpliva na doseganje višje ravni športnih spretnosti in
znanj. To učencem zagotavlja aktivnejše in bolj zadovoljno preživljanje
prostega časa s športom v času šolanja in večjo verjetnost, da se bodo z bolje
osvojenim športom ukvarjali tudi v kasnejših življenjskih obdobjih.
Od ponovne uvedbe številčnega ocenjevanja pri športni vzgoji se športni
strokovnjaki tega vse bolj zavedajo, zato to področje v zadnjih letih tudi
intenzivneje raziskujejo. V košarki je bilo v zadnjih letih opravljenih nekaj
pedagoških eksperimentov in drugih raziskav, s katerimi so različni avtorji
preučevali vpliv različno dolgih vadbenih programov na napredek učencev v
izbranih košarkarskih spretnostih in znanju. Vzporedno z njimi so avtorji
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preučevali tudi zanesljivost in uporabnost različnih načinov ocenjevanja ter
raven usvojenosti različnih košarkarskih spretnosti.
Povzemamo izsledke novejših pedagoških eksperimentov,
povezanih s
preučevanjem vpliva različno sestavljenih in dolgih vadbenih programov
košarke na izboljšanje ravni izbranih košarkarskih spretnosti učencev in
učenk.

2 PREGLED IZSLEDKOV RAZISKAV
Peček in Dežman (2003) sta preverila vpliv trinajsturnega programa vadbe
košarke na izboljšanje izbranih košarkarskih spretnosti šestnajstih učenk v
sedmem razredu osnovne šole. Pri sestavljanju vsebin vadbenega programa
sta upoštevala učni načrt za sedmi razred devetletne osnovne šole, število
učenk v razredu in njihovo predznanje. Vanj sta zajela temeljne tehnične in
taktične prvine košarke, ki sestavljajo igri 1 : 1 in 2 : 2 v napadu. Začetno in
končno stanje v omenjenih spretnostih sta ugotavljala s tremi testnimi
nalogami: 1. test vodenje, sprememba smeri naprej-nazaj, met na koš po
prodoru; 2. igranje v napadu v igri 1 : 1 na en koš in 3. igranje v napadu v
igri 2 : 2 na en koš. Raven obvladanja teh spretnosti sta ocenila po prej
določenih merilih in opisnikih. Podatke sta obdelala z osnovnimi postopki
opisne statistike in s t-testom za odvisne vzorce. Ugotovila sta, da so učenke
v vseh treh testnih nalogah napredovale. V uspešnosti igranja v napadu za
16 oziroma 20 odstotnih točk, v izvajanju testa z žogo pa za 32 odstotnih
točk. Napredek je bil v vseh treh testnih nalogah statistično značilen.
Srovin in Dežman (2004) sta na vzorcu osemnajstih učencev in dvanajstih
učenk osmih razredov OŠ Mirna Peč preučevala vpliv dvanajsturnega
eksperimentalnega vadbenega programa košarke na izboljšanje izbranih
košarkarskih spretnosti. Njihovo začetno in končno stanje v izvajanju treh
testnih nalog (1. vodenje in met iz dvokoraka, 2. igranje v napadu v igri 2 : 2
na en koš in 3. igranje v napadu v igri 4 : 4 na dva koša) sta ocenila po
posebnih merilih in opisnikih. Podatke sta obdelala z osnovnimi postopki
opisne statistike in s t-testom za odvisne vzorce. Ugotovila sta, da je bil
napredek učencev v omenjenih testnih nalogah 11,2-, 13,4- in 11,2odstoten, pri učenkah pa 18,4-, 13,4- in 11,0-odstoten. Boljše ocene na
začetku in koncu vadbenega procesa so v vseh treh testnih nalogah dosegli
učenci. Razlike so bile statistično značilne.
Dežman in Pirc (2006) sta na vzorcu 32 študentk prvega letnika Fakultete za
šport preverjala vpliv začetnega dela vadbenega programa košarke v obsegu
15 ur na znižanje napak v dveh sestavljenih košarkarskih spretnostih: 1.
prehod v vodenje s križnim korakom, vijugasto vodenje, sonožno
zaustavljanje in met na koš z eno roko iznad glave in 2. podaja v tablo,
lovljenje, prehod v vodenje z zakorakom, vodenje, sprememba smeri naprejnazaj, vodenje, met iz dvokoraka s polaganjem. Raven obvladanja omenjenih
spretnostih sta ugotovila tako, da sta beležila napake, ki so jih študentke
storile med njihovim izvajanjem, na začetku in koncu vadbenega procesa.
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Pri tem sta uporabila videoposnetke. Razlike v izidih končnega in začetnega
stanja sta izračunala s t-testom za odvisne vzorce. Ugotovila sta, da je
vadbeni proces zelo učinkovit. Vse študentke so znatno znižale število napak
tako z desno kot z levo roko. Razlike med končnim in začetnim stanjem so
bile statistično značilne. Na koncu vadbenega procesa košarke so se precej
zmanjšale tudi razlike v številu napak pri izvajanju obeh testnih nalog z
boljšo in slabšo roko.
Majerič, Dežman in Grabnar (2006) so na vzorcu petnajstih učencev petih
razredov devetletne osnovne šole ugotavljali vpliv petnajsturnega vadbenega
programa košarke na izboljšanje ravni izbranih košarkarskih spretnosti. Pri
načrtovanju vsebin vadbenega programa so upoštevali učni načrt športne
vzgoje za peti razred devetletne osnovne šole, število učencev v razredu in
njihovo predznanje. V vadbeni program so vključili temeljne tehnične in
taktične elemente košarke ter igri 1 : 1 in 2 : 2 na en koš. Začetno in končno
stanje v ravni usvojenosti košarkarskih spretnosti so ugotavljali z dvema
testnima nalogama: 1. vijugasto vodenje in met na koš iz dvokoraka; 2.
igranje v napadu v igri 2 : 2 na en koš. Kakovost izvajanja omenjenih testnih
nalog je ocenil strokovnjak za košarko na sintetični način s pomočjo prej
določenih meril in opisnikov. Učence je ocenjeval med ogledom
videoposnetkov. Avtorji so podatke obdelali z osnovnimi postopki opisne
statistike in s t-testom za odvisne vzorce. Ugotovili so, da so učenci v obeh
testnih nalogah napredovali. V izvajanju testne naloge vijugasto vodenje in
met na koš za 32 odstotnih točk, v uspešnosti igranja 2 : 2 na en koš pa za
slabih 12 odstotnih točk. Napredek je bil v obeh testnih nalogah statistično
značilen.
Dežman, Majerič in Grabnar (2008) so s pedagoškim eksperimentom
preverjali vpliv sistematično načrtovanega in izpeljanega vadbenega
programa košarke na raven izvajanja štirih igralnih spretnosti v napadu
(raznovrstnost in učinkovitost vodenja žoge, raznovrstnost in zahtevnost
metov na koš, raznovrstnost in učinkovitost sodelovanja ter pogostost
kršenja pravil). V vzorcu je bilo 19 učencev dveh petih razredov OŠ Spodnja
Šiška iz Ljubljane. V njem je bilo 6 košarkarjev. Pedagoški eksperiment je
brez priprav nanj potekal pet tednov po tri ure na teden v veliki telovadnici s
šestimi koši. Vendar je učitelj uporabljal le polovico telovadnice, saj so na
drugi polovici vadile učenke. Vadbeni program je obsegal dvanajst šolskih
ur. Pred začetkom in po koncu vadbenega procesa so porabili še eno uro za
ugotavljanje začetnega oziroma končnega stanja v izbranih košarkarskih
spretnostih. Pri načrtovanju vadbenih vsebin so upoštevali učni načrt za 6.
razred devetletne osnovne šole, število učencev v razredu in njihovo
predznanje. V vadbeni program so vključili temeljne tehnične in taktične
košarkarske prvine ter različne oblike iger 1 : 1 in 2 : 2 na en koš. Začetno in
končno stanje učencev v ravni usvojenosti omenjenih igralnih spretnosti v
napadu so ugotavljali s pomočjo videoposnetkov med igro 2 : 2 na en koš
(obrambna igralca sta igrala pasivno). Učence je ocenjeval strokovnjak za
košarko s pomočjo posebnih meril in opisnikov. Razlike med začetnim in
končnim stanjem so preverili s t-testom za odvisne vzorce. Ugotovili so, da so
učenci statistično značilno napredovali v raznovrstnosti in zanesljivosti
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vodenja (za 9,5 %), v raznovrstnosti in zahtevnosti metov (za 14,7 %),
vraznovrstnosti in učinkovitosti sodelovanja (za 13,7 %), v manj pogostem
kršenju pravil (za 18,9 %) ter v raznovrstnosti, zahtevnosti in učinkovitosti
igranja v napadu v igri 2 : 2 (za 14,7 %).
Dežman, Jekoš, in Majerič (2008) so s pedagoškim eksperimentom preverjali
vpliv sistematično načrtovanega in izpeljanega vadbenega programa košarke
na raven igranja učenk v igri 2 : 2 na en koš. V vzorcu je bilo 16 učenk dveh
petih razredov OŠ Spodnja Šiška iz Ljubljane. V njem je bilo 5 košarkaric.
Pedagoški eksperiment je potekal enako kot v predhodni raziskavi. Začetno
in končno stanje učenk v ravni igranja v napadu v igri 2 : 2 na en koš je
ocenjeval strokovnjak za košarko s pomočjo videoposnetkov po posebnih
merilih in opisnikih. Razlike med začetnim in končnim stanjem so preverili s
t-testom za odvisne vzorce. Ugotovili so, da so učenke statistično značilno
napredovale v raznovrstnosti in zanesljivosti vodenja (za 12,5 %), v
raznovrstnosti in zahtevnosti metov (za 2,5 %),
v raznovrstnosti in
učinkovitosti sodelovanja (za 15,0 %), v manj pogostem kršenju pravil (za
28,8 %) ter v raznovrstnosti, zahtevnosti in učinkovitosti igranja v napadu v
igri 2 : 2 (za 14,8 %).

3 SKLEPI
Iz izsledkov povzetih pilotskih študij lahko ugotovimo:
-

da so vsi vadbeni procesi, ki so trajali od 12 do 20 šolskih ur, v katerih so
sodelovali učenci ali študenti obeh spolov, statistično značilno vplivali na
boljše obvladanje izbranih tehničnih in igralnih spretnosti;
- da je napredek pri učencih ali študentih obeh spolov pri obvladanju
tehničnih spretnosti do 20 odstotnih točk večji kot pri obvladanju igralnih
spretnosti, pri katerih je napredek največkrat 11 do 15 odstotnih točk;
- da je napredek v obvladanju tehničnih in igralnih spretnosti posameznih
učencev ali študentov obeh spolov, ki so sodelovali v istem vadbenem
programu, različen;
- da mora trajati vadbeni program košarke najmanj 12 šolskih ur, za
učence in študente obeh spolov, ki slabše obvladajo osnove košarke, pa do
20 ur (slednje je odvisno tudi od zahtevnosti vsebine vadbenega
programa).
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Brane Dežman, Matej Majerič, Dušan Grabnar
VPLIV DVANAJSTURNEGA VADBENEGA PROGRAMA MALE
KOŠARKE NA IZBOLJŠANJE IZVAJANJA RAZLIČNIH
KOŠARKARSKIH SPRETNOSTI PRI UČENCIH IN UČENKAH
NEKOŠARKARJIH
Izvleček
S pedagoškim eksperimentom smo preverjali vpliv sistematično načrtovanega
in izpeljanega vadbenega programa male košarke na raven izvajanja štirih
igralnih spretnosti v napadu (raznovrstnost in učinkovitost vodenja žoge,
raznovrstnost in zahtevnost metov na koš, raznovrstnost in učinkovitost
sodelovanja ter pogostost kršenja pravil). V vzorcu je bilo 13 učencev in 11
učenk dveh petih razredov OŠ Spodnja Šiška iz Ljubljane. Med njimi ni bilo
učencev in učenk, ki so vadili košarko zunaj ur športne vzgoje. Pedagoški
eksperiment je brez priprav nanj potekal pet tednov po tri ure na teden v veliki
telovadnici. Vadbeni program je obsegal dvanajst šolskih ur. Pred začetkom in
po koncu vadbenega procesa smo porabili še eno uro za ugotavljanje
začetnega oziroma končnega stanja v izbranih košarkarskih spretnostih. Pri
načrtovanju vadbenih vsebin smo upoštevali učni načrt športne vzgoje za 6.
razred devetletne osnovne šole, število učencev v razredu in njihovo
predznanje. V vadbeni program smo zajeli temeljne tehnične in taktične
košarkarske prvine ter različne oblike iger 1 : 1 in 2 : 2 na en koš. Začetno in
končno stanje učencev in učenk v ravni usvojenosti igralnih spretnosti v
napadu smo ugotavljali s pomočjo videoposnetkov med igro 2 : 2 na en koš
(obrambna igralca sta igrala pasivno). Učence in učenke je ocenjeval
strokovnjak za košarko s pomočjo posebnih meril in opisnikov. Razlike med
začetnim in končnim stanjem smo preverili s t-testom za odvisne vzorce, med
spoloma pa s t-testom za neodvisne vzorce. Ugotovili smo, da so učenci med
igro 2 : 2 v raznovrstnosti in zanesljivosti vodenja napredovali za 9,2 in
učenke za 20,0 %; v raznovrstnosti in zahtevnosti metov so učenci napredovali
za 18,5, učenke za 5,5 %; v raznovrstnosti in učinkovitosti sodelovanja so
učenci napredovali za 18,5, učenke za 16,4 %; v pogostosti kršenja pravil so
učenci zmanjšali to kršenje za 24,8, učenke za 34,4 %; v raznovrstnosti,
zahtevnosti in učinkovitosti igranja v napadu v igri 2 : 2 so učenci napredovali
za 18,0, učenke pa za 19,0 %.
Ključne besede: osnovna šola, športna vzgoja, košarka, vadbeni program,
igralne spretnosti, ocenjevanje, napredek.
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1 UVOD
Učni načrt športne vzgoje za devetletno osnovno šolo (Kovač in Novak, 2001)
zajema poleg temeljnih informacij tudi operativne cilje in vsebine za vsak
razred posebej. Cilji se nanašajo na vse športne dejavnosti, zajete v učnem
načrtu. Razdeljeni so v štiri tematske sklope:
1.
2.
3.
4.

telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti,
usvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj,
seznanjanje s teoretičnimi informacijami,
oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno
doživljanje športa.

Praktične in teoretične vsebine so v učnem načrtu za vsako športno
dejavnost zapisane za vsak razred posebej. Standardi znanja, ki določajo
minimalno raven znanja, ki naj bi jo dosegla večina učencev, pa za vsako
triletje.
Pri košarki v drugem triletju praktične vsebine zajemajo specialne tehnične,
tehnično-taktične in igralne spretnosti z žogo in brez nje, ki sestavljajo malo
košarko. Te se iz razreda v razred nadgrajujejo. Ker so standardi znanj
določeni samo za celotno triletje, jih mora učitelj športne vzgoje določiti za
vsak razred posebej.
Med vadbenim procesom učitelj preverja, koliko in kako hitro se posamezni
učenec približuje aktualnim vzgojno-izobraževalnim ciljem in standardom
znanj, ter jih o tem na ustrezen (spodbuden) način sproti obvešča
(formativno preverjanje). Z njim tudi vrednoti učinke vadbenega procesa,
zato ga tudi lažje usmerja, učenci pa lažje ovrednotijo svoje trenutno stanje
in napredek. S tem si povečajo zunanjo in notranjo motivacijo (prirejeno po
Dežman, 2001).
Od zgoraj omenjenih štirih sklopov ciljev pri športni vzgoji standardi znanj
pokrivajo samo drugi in tretji sklop. To pa pomeni, da lahko učitelj športne
vzgoje samo to tudi ocenjuje.
Pri poučevanju košarke učitelj lahko preverja obvladanje temeljnih
košarkarskih spretnosti in teoretičnih znanj (deklarativne in proceduralne
spretnosti in znanja) ali/in obvladanje zahtevnejših košarkarskih
(kondicionalnih) spretnosti in znanj (npr. uspešnost uporabe košarkarskih
spretnosti v igri ali uspešnost uporabe košarkarskih pravil v igri) (Dežman,
Žakelj in Peče, 2000). S preverjanjem ugotovi, ali imajo učenci že dovolj
utrjeno snov, da lahko preide na ocenjevanje znanja.
Proces ocenjevanja je usmerjen v oblikovanje kakovostnega mnenja oziroma
sodbe o tistem, kar ocenjujemo, oziroma v ovrednotenje tistega, kar
ocenjujemo. Ta proces nastaja v učitelju. Vrednotiti pomeni ugotavljati
vrednost oziroma kakovost tistega, kar vrednotimo po določenih kriterijih ali
normah (prirejeno po Ferbar, 2000).
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Raven obvladanja praktičnih spretnosti ali teoretičnega znanja učitelj
ocenjuje občasno, skladno z vadbenim programom in standardi znanj.
Učno-vzgojni proces, ki ga izvaja učitelj pri pouku športne vzgoje, ko poučuje
izbrano športno dejavnost, je zelo podoben pedagoškemu eksperimentu
samo z eksperimentalno skupino, le da je slednji natančneje načrtovan,
voden in nadzorovan. Z njim želimo ugotoviti vpliv izbranega vadbenega
programa na napredek v izbranih spretnostih in znanju.
V obeh primerih je učni načrt športne vzgoje temelj pri načrtovanju učnovzgojnega procesa. Pomemben dejavnik so tudi razmere, v katerih poteka ta
proces. Ta dva dejavnika smo upoštevali tudi pri izbiri praktičnih vsebin in
testnih nalog, s katerimi smo v našem pedagoškem eksperimentu preverjali
učinek dvanajsturnega vadbenega procesa male košarke na izboljšanje ravni
izbranih košarkarskih spretnosti učencev in učenk petih razredov v
osemletni osnovni šoli. Izsledki so bili objavljeni v znanstvenih člankih
(Dežman, Grabnar in Majerič, 2008; Dežman, Jekoš in Majerič, 2008). V
vzorcu učencev in učenk, ki so sodelovali v pedagoškem eksperimentu, so
bili tudi taki, ki so za to starost zelo dobro obvladali košarko (imenovali jih
bomo košarkarji oziroma košarkarice).
V tem članku želimo ugotoviti, ali se izidi spremenijo, če iz vzorcev izločimo
košarkarje oziroma košarkarice. Ti zaradi visoke ocene na začetku
vadbenega programa na koncu ne morejo izboljšati ocene. Ker ne
napredujejo, to lahko vpliva tudi na nižji povprečni napredek vzorca.
Menimo, da lahko stvaren vpliv izbranega vadbenega procesa na povprečni
napredek učencev in učenk v izbranih košarkarskih spretnostih dobimo le,
če iz obeh vzorcev učencev in učenk izločimo tiste, ki zaradi visokih ocen na
začetku vadbenega programa ne morejo napredovati. To še posebno velja, če
je takih razmeroma veliko. V obeh vzorcih jih je bila približno tretjina.

2 TEMELJNE ZNAČILNOSTI VADBENEGA PROGRAMA
Pedagoški eksperiment je brez predpriprav potekal od 6. novembra do 12.
decembra 2006 (trikrat na teden v šolski telovadnici). Vadbeni program male
košarke je obsegal dvanajst šolskih ur. V telovadnici so bili dva glavna koša
in štirje stranski. Vsak učenec je imel svojo košarkarski žogo. V telovadnici
so hkrati vadili učenci in učenke. Vadili so po enakem vadbenem programu.
Pred začetkom in po koncu vadbenega procesa smo porabili še dve uri za
ugotavljanje začetnega oziroma končnega stanja v izbranih košarkarskih
spretnostih in teoretičnem znanju (eno uro v telovadnici in eno uro v
učilnici).
Pri izbiri vsebin smo upoštevali učni načrt športne vzgoje za 6. razred
devetletne osnovne šole (Kovač in Novak, 2001), število ur v vadbenem
programu, število učencev v razredu ter njihovo predznanje. Veliko časa smo
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porabili za utrjevanje vodenja žoge ter različnih metov na koš po
preigravanju (32,1 % vsega časa), lovljenje in podajanje ter mete po
odkrivanju in vtekanju (17,1 %). Posebno pozornost smo namenili igrama 1 :
1 na en koš (18,7 %) in 2 : 2 na en koš (21,9 %). Omenjene vsebine so učenci
vadili posamično ali v dvojicah. Med vadbo so dobili informacije o pravilih,
sodniških znakih ter izrazih in pojmih iz tehnike in taktike košarke (10,2 %
vsega časa).
Učitelja športne vzgoje, ki sta vodila vadbeni proces, sta sodelovala pri
pripravi vadbenega programa. Z določenimi prilagoditvami vsebine oz. učnih
oblik razmeram na posamezni učni uri (število učencev na uri ipd.) je bil
izveden skoraj v celoti. Nekoliko večja odstopanja so bila pri posredovanju
teoretičnih informacij. Učitelja sta jih posredovala med vadbo, na koncu
vadbene ure pa le, če nista izgubila preveč časa z drugimi dejavnostmi.

3 METODE
3.1 Vzorec učencev in učenk
V vadbenem programu je sodelovalo 21 učencev in 17 učenk dveh petih
razredov takrat osemletne OŠ Spodnja Šiška iz Ljubljane. Razen ene učenke
so imeli vsi sodelujoči dovoljenje staršev, da se lahko udeležijo preverjanja
ravni spretnosti in znanj na začetku in koncu vadbenega procesa. Po
končanem vadbenem procesu smo izbrali 19 učencev in 16 učenk, ki so se
udeležili večine vadbenih ur ter vseh preverjanj spretnosti in znanj. Dva
učenca nista izpolnila prvega kriterija, omenjena učenka se ni udeležila
preverjanja, ker ji starši tega niso dovolili. Šest učencev in pet učenk je
vadilo košarko tudi v športnih interesnih dejavnostih šole. Te smo v tej
študiji izločili, tako da smo pri obdelavi podatkov upoštevali le 13 učencev in
11 učenk, ki so se učili košarko le pri pouku športne vzgoje.
3.2 Vzorec testnih nalog za ugotavljanje ravni obvladanja temeljnih
košarkarskih spretnosti
Raven usvojenosti košarkarskih spretnosti smo preverili z dvema testnima
nalogama.
Preglednica 1: Testne naloge
šifra
naziv
VMd Vijugasto vodenje, met na koš iz dvokoraka z
eno roko iznad glave – z boljšo roko
VMl Vijugasto vodenje, met na koš iz dvokoraka z
eno roko iznad glave – s slabšo roko
IG2 Igranje v napadu v igri 2 : 2 na en koš po
pravilih igre na dva koša
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št. izvedb št. ocen
2
2
2

2

1
(4 min)

2

Pri prvi testni nalogi je bilo gibanje z žogo vnaprej določeno. Učenci so nalogo
izvajali z boljšo (VMd) in slabšo roko (VMl).
Druga testna naloga (IG2) je bila situacijska. Učenci so igrali na en koš 2 : 2.
Napadalca sta igrala proti obrambnima igralcema, ki sta igrala pasivno
(spremljala sta ju na dosegu roke med košem in njima ter nista smela izbijati
ali prestrezati žoge in blokirati meta). Ta način igranja obrambnih igralcev je
napadalcema omogočil bolj sproščeno in učinkovito igro.
3.3 Način zbiranja podatkov v telovadnici
Pred začetkom vadbenega procesa smo učence in njihove starše seznanili z
namenom in vsebino pedagoškega eksperimenta. Učenci in učenke so izvajali
izbrane košarkarske spretnosti v igri 2 : 2 v telovadnici, v prostoru pod
glavnima košema. Učenci in učenke v dvojicah so bili približno enako visoki
in se po ravni usvojenega znanja niso pretirano razlikovali. Začetno in
končno izvedbo smo posneli z dvema videokamerama. Postopek snemanja
izvajanja košarkarskih spretnosti je bil enak na začetku in na koncu
vadbenega procesa.
3.4 Način ocenjevanja
Raven izvajanja izbranih košarkarskih spretnosti je ocenil košarkarski
strokovnjak s pomočjo videoposnetkov.
V tem članku bomo analizirali le izide, povezane z igro 2 : 2 v napadu na en
koš. Igranje učencev v napadu v igri 2 : 2 je ocenjevalec ocenil s pomočjo
posebnih meril in opisnikov (merila so bila absolutna). Pri vsakem učencu je
ocenil raven izvajanja štirih temeljnih igralnih spretnosti v napadu:
1. IV − raznovrstnost in zanesljivost vodenja žoge,
2. IM − raznovrstnost in zahtevnost metov na koš,
3. IS − raznovrstnost in učinkovitost sodelovanja
napadalcema,
4. IP − pogostost kršenja košarkarskih pravil.

(podajanja)

med

Skupno oceno raznovrstnosti, zahtevnosti in učinkovitosti izvajanja gibanj v
napadu v igri 2 : 2 (IG2) je izračunal tako, da je vsoto vseh štirih ocen delil s
štiri.
Ocenjevalec si je najprej ogledal igro v napadu prve dvojice učencev (učenk),
nato še druge dvojice. Če je bil pri ocenjevanju posameznih učencev (učenk)
v dvomih, si je njihovo igro ponovno ogledal. Pri učencu (učenki) z žogo je
opazoval gibanja z žogo, pri součencu (součenki) pa gibanje brez nje
(odkrivanje in vtekanje). Vsako izvedbo posameznega učenca (učenke) na
začetku in koncu vadbenega procesa je ocenil dvakrat v časovnem presledku
sedmih dni.
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Preglednica 2: Merila in opisniki
Ocena
5
4

3

2

1

Ocena
5

4

3

2

1

točke
A

B
C

D
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IV − raznovrstnost in zanesljivost
vodenja žoge
Z boljšo in slabšo roko vodi
pravilno in zanesljivo.
Z boljšo roko vodi pravilno in
zanesljivo, manj zanesljivo pa s
slabšo roko.
Z boljšo roko vodi pravilno in
zanesljivo, s slabšo pa zelo
redko ali sploh ne.
Z boljšo roko vodi nezanesljivo,
s slabšo pa zelo nezanesljivo in
redko.
Z boljšo roko vodi nezanesljivo,
s slabšo pa sploh ne.

IS − raznovrstnost in
učinkovitost sodelovanja
Zanesljivo in učinkovito podaja
žogo tudi med vodenjem ali po
njem, se dejavno odkriva ali
vteka.
Zanesljivo in učinkovito podaja
žogo tudi med vodenjem ali po
njem, se dejavno odkriva, manj
vteka ali sploh ne.
Največkrat poda žogo na mestu
ali po enkratnem vodenju, se
dejavno odkriva, manj vteka ali
sploh ne.
Podaja nezanesljivo in v loku tudi
po enkratnem vodenju, se
nedejavno odkriva ali čaka žogo
na mestu.
Podaja nezanesljivo in v loku, ne
ve, kaj naj naredi brez žoge (bega
v različne smeri brez taktičnega
smisla)
kriteriji
Vodenje z levo in desno roko
Meti po vodenju v desno in levo
Sodelovanje – kakovost podajanja
Kršenje pravil − prekrški
Skupaj

IM − raznovrstnost in zahtevnost
metov na koš
Z boljšo in slabšo roko meče na
koš iz dvokoraka po vodenju.
Na koš meče iz dvokoraka po
vodenju z boljšo roko, po vodenju s
slabšo pa le po sonožnem
zaustavljanju ali ne meče.
Na koš meče po vodenju z boljšo in
slabšo roko po sonožnem
zaustavljanju
Na koš meče po vodenju z boljšo
roko po sonožnem zaustavljanju, po
vodenju s slabšo roko pa ne meče.
Največkrat meče na koš po sprejemu
žoge (brez vodenja ali po enkratnem
vodenju) ali sploh ne meče.
IP − pogostost kršenja košarkarskih
pravil
Naredi največ en prekršek.

Naredi dva prekrška.

Naredi tri prekrške

Naredi štiri prekrške

Naredi več kot štiri prekrške

št. dresa

20

21

3.5 Metode obdelave podatkov
Podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS za Windows.
Normalnost porazdelitve ocen smo testirali s testom Kolmogorov-Smirnov,
zanesljivost ocenjevanja s Chronbachovim alfa koeficientom, razlike med
začetnimi in končnimi ocenami učencev in učenk s t-testom za odvisne
vzorce, razlike med učenci in učenkami na začetku in koncu vadbenega
procesa pa s t-testom za neodvisne vzorce.

4

IZIDI

4.1 Normalnost porazdelitve ocen in zanesljivost ocenjevanja
Porazdelitev ocen je pri vseh štirih igralnih spretnostih normalna.
Zanesljivost ocenjevanja je bila visoka, saj je Chronbachov alfa koeficient pri
vseh ocenah igralnih spretnosti presegal vrednost 0,96. Pri obdelavi
podatkov smo zato upoštevali le prvo oceno.
4.2

Analiza razlik v ocenah raznovrstnosti in zanesljivosti vodenja
žoge med igro 2 : 2

Vodenje žoge je v košarki edina tehnična prvina, v kateri igralec žoge ne drži,
temveč jo nadzorovano potiska z eno roko proti podlagi. Zato je tudi
najkompleksnejše gibanje. Če igralec želi uspešno voditi žogo, mora imeti
zelo dober občutek za pravočasno in pravilno postavljanje prstov na žogo,
blago obračanje žoge z njimi in njeno nadzorovano potiskanje proti tlom. To
mora storiti brez vidnega nadzora. Če temu doda še različne spremembe
smeri med vodenjem in menjave rok, postane vse še toliko težje. Omenjenega
občutka se ne da pridobiti v kratkem času.
Vodenje žoge z eno in drugo roko je tudi taktično zelo pomembno, saj
omogoča učinkovito igranje po globini (proti košu) in širini (v desno ali levo
smer), prehod v samostojen zaključek ali učinkovito sodelovanje s
soigralcem.

59

Preglednica 3: Razlike v ocenah raznovrstnosti in zanesljivosti vodenja žoge
na začetku in koncu vadbenega procesa za učence in učenke
test - spol
učenci
učenke
t (m-ž)
sig. t

m
IVz
1,85
1,55
0,977
0,339

m
IVk
2,31
2,55
−0,994
0,331

raz
k-z
0,46
1,00

%
9,2
20,0

s
IVz
0,801
0,688

s
IVk
0,630
0,522

t(k-z)
3,207
5,244

sig. t
0,008
0,000

Legenda: m – aritmetična sredina; s – standardni odklon; IV – vodenje žoge med igro; z –
začetno stanje; k – končno stanje; raz k-z – razlika med končnim in začetnim stanjem; t (k-z) –
t-vrednosti za odvisna vzorca; t (m-ž) – t-vrednosti za neodvisna vzorca; sig. t – značilnost
razlik.

V obeh vzorcih je bila povprečna ocena raznovrstnosti in zanesljivosti
vodenja žoge na začetku vadbenega procesa med 1,55 in 1,85 (preglednica
3). Iz opisnikov za ocenjevanje raznovrstnosti in zanesljivosti vodenja žoge
(preglednica 2) lahko sklepamo, da je največ učenk in učencev vodilo žogo le
z boljšo roko, in to manj zanesljivo. S slabšo roko so redko vodili žogo in še
to zelo nezanesljivo. Po končanem vadbenem procesu so učenci vodenje
izboljšali za 9,2, učenke pa za 20 odstotnih točk. Postali so bolj zanesljivi,
predvsem pri vodenju z boljšo roko. Razlika je bila pri obeh vzorcih
statistično značilna.
Zanimivo je tudi, da med učenci in učenkami ni bilo statistično značilnih
razlik v ravni obvladanja vodenja žoge tako na začetku kot tudi na koncu
vadbenega programa.
Iz nižjih vrednosti standardnih odklonov na koncu vadbenega procesa
sklepamo, da so se učenci in učenke bolj poenotili v raznovrstnosti in
zanesljivosti vodenja žoge.

4.3 Analiza razlik v ocenah raznovrstnosti in zahtevnosti metov na koš
med igro 2 : 2
V košarki lahko igralec na različne načine preide v met in vrže na koš. Na
koš lahko vrže z mesta (po sprejemu žoge ali po vodenju) in po vodenju iz
dvokoraka. Meti po vodenju iz dvokoraka so koordinacijsko zahtevnejši kot
meti z mesta po sprejemu žoge ali po vodenju. Najtežji del tega gibanja je
prehod iz vodenja v dvokorak in nato v met na koš. V tem delu gibanja
morajo igralci upoštevati tudi pravilo dveh korakov. Če ga ne, storijo
prekršek. To gibanje je tudi taktično
pomembnejše, saj igralec med
prodorom lažje prehiti obrambnega igralca in učinkoviteje vrže na koš.
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Preglednica 4: Razlike v ocenah raznovrstnosti in zahtevnosti metov na koš
na začetku in koncu vadbenega programa za učence in učenke
test − spol
učenci − m
učenke − ž
t (m-ž)
sig. t

m
IMz
2,38
2,55
-0,377
0,709

m
IMk
3,31
2,82
1,091
0,287

raz
k-z
0,92
0,27

%
18,5
5,5

s
IMz
1,121
0,934

s
IMk
1,182
0,982

t(k-z)
2,65
0,82

sig. t
0,021
0,432

Legenda: m – aritmetična sredina; s – standardni odklon; IM – meti med igro; z – začetno
stanje; k – končno stanje; raz k-z – razlika med končnim in začetnim stanjem; t (k-z) – tvrednosti za odvisna vzorca; t (m-ž) – t-vrednosti za neodvisna vzorca; sig. t – značilnost razlik.

Na začetku vadbenega procesa so bili učenci in učenke ocenjeni s povprečno
oceno okoli 2,5 (preglednica 4). Največ jih je metalo na koš z mesta po
vodenju z boljšo ali slabšo roko. Na koncu so učenci napredovali za 18,5,
učenke pa le za 5,5 odstotne točke. Razlika pri učencih je bila statistično
značilna, pri učenkah pa ne. Pri učenkah na koncu ni bilo vidnega
napredka, saj so napad še vedno največkrat zaključevale z metom po
sonožnem zaustavljanju po vodenju z boljšo roko. Le redke so uspele na
koncu vključiti v igro tudi met iz dvokoraka. Očitno bi morali pri njih tej
tehnični sestavi dati med vadbo večji poudarek.
Med učenci in učenkami ni bilo statistično značilnih razlik na začetku in
koncu vadbenega programa. So se pa razlike med njimi na koncu nekoliko
povečale, ker so bolj napredovali učenci.
Iz vrednosti standardnih odklonov na začetku in koncu vadbenega procesa
sklepamo, da sta raznovrstnost in zahtevnost metanja na koš zelo odvisni od
razmer med igro, zato so njihove ocene nekoliko bolj razpršene tudi na
koncu vadbenega procesa.
4.4 Analiza razlik v ocenah raznovrstnosti in učinkovitosti sodelovanja
med igro 2 : 2
Sodelovanje med dvema napadalcema je tesno povezano s podajanjem in
lovljenjem žoge, pred tem pa z odkrivanjem in vtekanjem. Podaje in lovljenja
niso koordinacijsko zapletena gibanja z žogo, če jih izvajajo v neigralnih
razmerah. V igralnih razmerah jih je težje izvesti, ker morata oba napadalca
dobro in pravočasno sodelovati (uskladiti svoja gibanja in gibanje žoge).
Igralec brez žoge si mora s pomočjo odkrivanja ali vtekanja odpreti prostor za
sprejem žoge, soigralec pa mu mora žogo podati v pravem času, v pravo
smer in na ustrezen način. To pomeni, da je uspešnost tega sodelovanja
odvisna od uigranosti obeh napadalcev in ne samo od obvladanja podaj in
lovljenj. Če to sodelovanje motijo obrambni igralci, je izvajanje teh gibanj še
težje. Usklajeno sodelovanje napadalcev zahteva kar precejšen obseg
situacijske vadbe.
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Preglednica 5: Razlike v ocenah raznovrstnosti in učinkovitosti sodelovanja
na začetku in koncu vadbenega programa za učence in učenke

test − spol
učenci
učenke
t (m-ž)
Sig. t

m
ISz
1,85
1,91
−0,246
0,808

m
ISk
2,77
2,73
O,227
0,823

raz
k-z
0,92
0,82

%
18,5
16,4

s
ISz
0,689
0,539

s
ISk
0,439
0,467

t(k-z)
4,382
4,500

sig. t
0,001
0,001

Legenda: m – aritmetična sredina, s – standardni odklon; IS – sodelovanje med igro; z –
začetno stanje; k – končno stanje; raz k-z – razlika med končnim in začetnim stanjem; t (k-z) –
t-vrednosti za odvisna vzorca; t (m-ž) – t-vrednosti za neodvisna vzorca; sig. t – značilnost
razlik.

Povprečna ocena raznovrstnosti in učinkovitosti sodelovanja učencev in
učenk na začetku vadbenega procesa je bila malo pod dve (preglednica 5).
Glede na opisnike za ocenjevanje raznovrstnosti in učinkovitosti podajanja
(preglednica 2) je največ učencev in učenk podajalo žogo na mestu ali po
kratkem vodenju in v loku. Pogosto zato, ker so se v igri soigralci slabo
odkrivali ali vtekali (največkrat so žogo čakali na mestu). Na koncu
vadbenega procesa so učenci napredovali za 18,5, učenke pa za 16,4
odstotne točke. Izboljšali so gibanja brez žoge (odkrivanje in vtekanje). Zaradi
tega so bile tudi njihove podaje uspešnejše. Razlike v ocenah na koncu in
začetku vadbenega procesa so bile v obeh vzorcih statistično značilne.
Ni bilo statistično značilnih razlik v ocenah sodelovanja med učenci in
učenkami na začetku in koncu vadbenega procesa.
Manjša vrednost standardnega odklona na koncu kaže, da so se oboji v
raznovrstnosti in učinkovitosti sodelovanja bolj poenotili.
4.5 Analiza razlik v ocenah pogostosti kršenja košarkarskih pravil med
igro 2 : 2
Uspešnost igralca med igro ni odvisna le od dobrega obvladanja tehnike in
taktike gibanja, temveč tudi od upoštevanja košarkarskih pravil, ki so
povezana s temi gibanji. Začetniki in manj izkušeni igralci največkrat kršijo
košarkarska pravila, povezana z vodenjem žoge. Najpogosteje naredijo
korake pri prehodu v vodenje, pri prehodu iz vodenja v zaustavljanje, met na
koš ali podajo. Manj pogosto naredijo dvojno vodenje ali nošenje žoge. Število
prekrškov lahko zmanjšamo le, če učitelj učence neprestano opozarja nanje
in jim svetuje, kako naj jih odpravijo. V našem primeru sta bila učitelja pri
tem uspešna.
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Preglednica 6: Razlike v ocenah pogostosti kršenja košarkarskih pravil na
začetku in koncu vadbenega procesa za učence in učenke
test − spol
učenci
učenke
t (m-ž)
sig. t

m
IPz
3,38
1,55
3,622
0,002

m
IPk
4,62
3,27
3,187
0,004

raz
k-z
1,24
1,72

%
24,8
34,4

s
IPz
1,193
1,293

s
IPk
0,650
1,348

t(k-z)
-3,118
-4,249

sig. t
0,009
0,002

Legenda: m – aritmetična sredina; s – standardni odklon; IP – kršenje pravil med igro; z –
začetno stanje; k – končno stanje; raz k-z – razlika med končnim in začetnim stanjem; t (k-z) –
t-vrednosti za odvisna vzorca; t (m-ž) – t-vrednosti za neodvisna vzorca; sig. t – značilnost
razlik.

Iz opisnikov za posamezno oceno pogostosti kršenja pravil (preglednica 2)
lahko sklepamo, da je na začetku večina učenk naredila v razpoložljivem
času igranja skoraj 5 prekrškov, na koncu pa le tri. Napredovale so za 34,4
odstotne točke (preglednica 6). Učenci so na začetku naredili povprečno 3
prekrške, na koncu pa manj kot enega. V obeh vzorcih je razlika v ocenah
statistično značilna. Najpogosteje so naredili korake pri prehodu v vodenje,
pri prehodu iz vodenja v zaustavljanje, met na koš ali podajo. Manj pogosto
pa dvojno vodenje ali prekršek mejne črte (žogo so podali prek mejne črte).
Pri prekrških so obstajale tudi statistično značilne razlike med učenci in
učenkami tako na začetku kot na koncu vadbenega programa.
Najverjetneje zato, ker so imeli učenci več igralnih izkušenj, zato so naredili
manj prekrškov. Še posebno tistih, ki so povezani s korakanjem z žogo ali
dvojnim vodenjem.
Vrednosti standardnih odklonov kažejo, da so se učenci na koncu vadbenega
procesa homogenizirali, učenke pa ne. To pomeni, da so, kljub napredovanju
večine, nekatere izmed njih še vedno delale veliko prekrškov.
4.6 Analiza razlik v ocenah raznovrstnosti, zahtevnosti in učinkovitosti
igranja v napadu v igri 2 : 2
Igra 2 : 2 na en koš je temeljna kolektivna igra v košarki. Zajema igro 1 : 1 in
sodelovanje s soigralcem. Uspešno igranje te igre v napadu zahteva dobro
obvladanje vseh glavnih gibanj z žogo in brez nje, temeljnih taktičnih
elementov (v našem primeru preigravanj, odkrivanj in vtekanj) in dobro
uigranost med napadalcema. Tako sestavljeno gibalno-taktično dejavnost se
je težko naučiti v kratkem času. Kljub temu pa lahko iz ocen v preglednici 9
sklepamo, da ima lahko tudi razmeroma kratek, sistematično izpeljan
vadbeni program dober učinek.
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Preglednica 7: Razlike v ocenah raznovrstnosti, zahtevnosti in učinkovitosti
igranja v napadu v igri 2 : 2 na začetku in koncu vadbenega programa za
vzorca učencev in učenk

test − spol
učenci
učenke
t (m-ž)
sig. t

m
IGz
2,41
1,92
1,633
0,117

m
IGk
3,31
2,87
2,091
0,048

raz
k-z
0,90
0,95

%
18,0
19,0

s
IGz
0,743
0,718

s
IGk
0,435
0,583

t(k-z)
−5,975
−4,674

sig. t
0,000
0,001

Legenda: m – aritmetična sredina; s – standardni odklon; IG – učinkovitost igranja; z – začetno
stanje; k – končno stanje; raz k-z – razlika med končnim in začetnim stanjem; t (k-z) – tvrednosti za odvisna vzorca; t (m-ž) – t-vrednosti za neodvisna vzorca; sig. t – značilnost razlik.

Na začetku vadbenega procesa je bila povprečna ocena raznovrstnosti,
zahtevnosti in učinkovitosti igranja v napadu pri učencih blizu 2,4 točke, pri
učenkah pa za pol ocene slabša (preglednica 7). Po dvanajsturnem
vadbenem procesu so učenci napredovali za 18 odstotnih točk in učenke za
19, kar je glede na kompleksnost te košarkarske dejavnosti razmeroma
veliko. Razlika v ocenah je bila v obeh vzorcih statistično značilna.
Na začetku vadbenega procesa ni bilo statistično značilnih razlik v ocenah
raznovrstnosti, zahtevnosti in učinkovitosti igranja v napadu med učenci in
učenkami, na koncu vadbenega programa pa. Uspešnejši so bili učenci.
Napredek v igri manj uspešnih učencev in učenk potrjuje tudi nižja vrednost
standardnega odklona pri končnem ocenjevanju.
4.7 Primerjava napredka v izbranih košarkarskih spretnostih na vzorcih
učencev in učenk, v katerih so bili košarkarji in košarkarice, ter na
vzorcih brez njih
Primerjave izsledkov te raziskave in dveh raziskav, ki sta omenjeni pod
preglednico 10, potrjuje naše domneve, da je pri vrednotenju vpliva
vadbenega procesa na povprečen napredek učencev in učenk v izbranem
vzorcu pomembno, da pri obdelavi podatkov iz vzorca izločimo tiste, ki imajo
na začetku vadbenega procesa zelo visoke ocene. To še zlasti velja, če je teh
razmeroma veliko.
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Preglednica 10: Primerjava prirastkov v odstotnih točkah
Košarkarska spretnost
IV – igra_vodenje
IM – igra_meti
IS – igra_sodelovanje
IP – igra_prekrški
IG – igra 22 v napadu

Učenke1
16**
12,5
2,5
15,0
28,8
14,8

Učenke
11*
20,0
5,5
16,4
34,4
19,0

Učenci2
19**
9,5
14,7
13,7
18,9
14,7

Učenci
13*
9,2
18,5
18,5
24,8
18,0

Legenda: **celoten vzorec učencev in učenk; *vzorec učencev in učenk brez košarkarjev in
košarkaric (zmanjšani vzorec); 1 podatki so iz raziskave Dežman, Majerič in Jekoš, 2008;
2podatki so iz raziskave Dežman, Majerič in Grabnar, 2008.

Izidi v preglednici 10 so pokazali stvarnejši učinek vadbenega procesa na
povprečen napredek učencev in učenk v izvajanju izbranih igralnih
spretnosti v napadu. Pri učenkah je nekoliko izrazitejši napredek v
zmanjšanem vzorcu predvsem v raznovrstnosti in zanesljivosti vodenja,
pogostosti kršenja košarkarskih pravil ter v raznovrstnosti, zahtevnosti in
učinkovitosti igranja v napadu v igri 2 : 2. Pri učencih je napredek višji v
manj pogostem kršenju pravil, raznovrstnosti in učinkovitosti sodelovanja
(podajanja) med napadalcema ter raznovrstnosti in zahtevnosti metov na
koš, raznovrstnosti, zahtevnosti in učinkovitosti igranja v napadu v igri 2 : 2.
Pri raznovrstnosti in zanesljivosti vodenja žoge ni bilo razlik. V vseh kazalcih
razlike med učenci in učenkami celotnega in zmanjšanega vzorca niso bile
statistično značilne.

4

SKLEPI

Izsledki učinkov dvanajsturnega vadbenega proces na napredek v izbranih
košarkarskih spretnostih so spodbudni. Čeprav je bil obseg vadbenih ur
razmeroma majhen, se je pozitivni učinek pokazal v večji raznovrstnosti in
učinkovitosti vodenja žoge, metov na koš in sodelovanja, v zmanjšanju
števila prekrškov ter v raznovrstnosti, zahtevnosti in učinkovitosti igranja v
napadu. Prirastek ocen na koncu vadbenega procesa je bil pri učencih in
učenkah v vseh spremenljivkah statistično značilen (izjema je le
spremenljivka IM − raznovrstnosti in zahtevnosti metov na koš pri učenkah).
Predpostavka, da lahko stvarni vpliv izbranega vadbenega programa na
povprečni napredek učencev in učenk v izbranih košarkarskih spretnostih
dobimo le, če iz vzorcev učencev oziroma učenk izločimo tiste, ki zaradi
visokih ocen na začetku vadbenega procesa v ocenah ne morejo več
napredovati, je bila pravilna. Kljub temu pa v našem primeru razlike med
celotnim in zmanjšanim vzorcem učencev in učenk niso bile tako velike, da
bi bile statistično značilne.
Izkušnje ocenjevalca pri ocenjevanju igralnih spretnosti, ki so zajete v
napadu igre 2 : 2 na en koš, so pozitivne. Merila in opisniki dobro razlikujejo
posamezno raven vseh štirih igralnih spretnosti. Iz posameznih ocen lahko
tudi enostavno izračunamo kakovost igranja v napadu v celoti. Delne ocene
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kažejo raven usvojenosti posamezne igralne spretnosti, skupna ocena pa
celotno kakovost igranja učenca v napadu. Delne ocene so uporabne za
ugotavljanje in odpravljanje slabosti v izvajanju posamezne igralne spretnosti
učencev, skupna pa za ovrednotenje njihove celotne kakovosti igranja v
napadu.
Na temelju izsledkov vseh pedagoških eksperimentov v Sloveniji lahko
ugotovimo, da je pri učencih in učenkah s povprečnim znanjem košarke
dvanajsturni vadbeni proces košarke primerno učinkovit. Žal pa ne vemo,
koliko so te spretnosti utrjene. Zato bi bilo dobro, da bi učitelj športne vzgoje
izbrane tehnične in igralne košarkarske spretnosti občasno vključil tudi v
nekatere naslednje učne ure, da bi jih učenci in učenke bolje utrdili. Izsledki
tudi kažejo, da je za učence in učenke z nižjo ravnijo košarkarskih spretnosti
dvanajsturni vadbeni proces prekratek. Obsegati bi moral šestnajst do
dvajset ur.
Pomembno je tudi, da vadbeni proces poteka neprekinjeno vsaj z dvema
urama na teden. Vsaka prekinitev z drugimi dejavnostmi njegov učinek
poslabša. Tudi vsebina mora biti tako izbrana in razporejena, da jo lahko
učenci sistematično in postopno nadgrajujejo. Različnih oblik iger na en ali
dva koša mora biti vsaj 40 odstotkov vsega časa. Testne naloge za
ocenjevanje ravni košarkarskih spretnosti morajo izhajati iz vsebine
vadbenega programa, sicer bo učinek manjši.
Če učitelj športne vzgoje želi, da bo napredek v napadalnih igralnih
spretnostih večji, mora upoštevati tole:
− dvojice učencev, ki igrajo med seboj, naj bodo pogosto iste, da se bodo
učenci v dvojici bolje uigrali;
− učenci v dvojicah, ki igrajo med seboj, morajo biti homogeni po višini in
znanju;
− boljše učence mora spodbujati, da več sodelujejo s slabšimi;
− slabše učence mora prepričati, da tudi sami večkrat poskušajo zaključiti
napad;
− vse učence mora opozarjati, naj igrajo v obeh smereh (v desno stran z
desno, v levo pa z levo roko) ter na aktivno odkrivanje, ko želijo sprejeti
žogo;
− obrambna igralca morata igrati pasivno in spremljati napadalca na
dosegu roke med košem in njim;
− učenci morajo biti obuti v športne copate, ki ne drsijo.
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Brane Dežman, Matej Majerič
PREGLED IZSLEDKOV PEDAGOŠKIH EKSPERIMENTOV V
SLOVENIJI, KI SO PREUČEVALI VPLIV RAZLIČIH VADBENIH
PROGRAMOV KOŠARKE NA IZBOLJŠANJE POZNAVANJA
RAVNI TEORETIČNEGA ZNANJA
Izvleček
V preglednem znanstvenem članku so predstavljeni izsledki pedagoških
eksperimentov pri pouku športne vzgoje, ki so bili povezani s preučevanjem
vpliva različno sestavljenih in dolgih vadbenih programov košarke na
izboljšanje poznavanja teoretičnega znanja. Eksperimenti so bili opravljeni v
Sloveniji na vzorcih učencev izbranih osnovnih šol in študentov Fakultete za
šport. Izsledki kažejo, da so vsi vadbeni programi, v katerih so sodelovali
udeleženci moškega in ženskega spola, vplivali na njihovo boljše poznavanje
košarkarskih pravil, sodniških znakov ter izrazov in pojmov iz tehnike in
taktike. Pri vrednotenju napredka je treba upoštevati začetno stanje
udeležencev. Če je visoko, je napredek običajno manjši. Začetno stanje
starejših udeležencev in udeležencev moškega spola je bilo običajno višje kot
pri mlajših udeležencih in udeleženkah ženskega spola. Napredek pri obeh
spolih je bil pri poznavanju pravil manjši kot pri poznavanju sodniških znakov.
Ključne besede: osnovna šola, športna vzgoja, pedagoški eksperiment,
košarka, vadbeni program, košarkarsko znanje, ocenjevanje, napredek.

1 UVOD
Začetek intenzivnega strokovnega in znanstvenega preučevanja značilnosti in
uporabnosti različnih načinov ocenjevanja košarkarskih spretnosti in znanj
pri pouku športne vzgoje je bil povezan z uvajanjem in izvajanjem zunanjega
preverjanja znanja v osnovni šoli (Dežman in Kovač, 2002; Dežman, Majerič
in Grabnar, 2005a, 2005b in 2005c; Dežman, Majerič in Grabnar, 2006;
Kovač idr., 2001). Potekalo je od šolskega leta 2001/2002 do 2004/2005. V
nekaterih športih, ki so v učnem načrtu športne vzgoje devetletne osnovne
šole, so naredili korak naprej. Preučevali so namreč vpliv različno dolgih
vadbenih programov na napredek učencev v izbranih športnih spretnostih in
znanju.
V košarki je bilo v zadnjih letih narejenih nekaj takih raziskav. Pri
ocenjevanju košarkarskih spretnosti in znanj na začetku in koncu
vadbenega procesa so raziskovalci upoštevali izsledke in izkušnje iz zgoraj
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omenjenih
raziskav.
Povzemamo
izsledke
novejših
pedagoških
eksperimentov, ki so bili povezani s teoretičnim znanjem v košarki.

2 PREGLED IZVLEČKOV RAZISKAV
Peček in Dežman (2002) sta preverjala razlike v teoretičnem znanju med 131
učenci več petih razredov dveh osemletnih osnovnih šol iz Ljubljane, ki so
opravili različen obseg ur iz male košarke. V pisnem preizkusu je bilo po
deset nalog s področja pravil, sodniških znakov, izrazov in pojmov iz tehnike
in taktike male košarke. Vse naloge so bile izbirnega tipa. Vsi testni
vprašalniki so imeli ustrezne merske značilnosti. Vsebina nalog je bila
usklajena s standardi znanj, ki so zajeta v učnem načrtu športne vzgoje za 6.
razred devetletne osnovne šole. S pomočjo enosmerne analize variance sta
ugotovila, da obstajajo statistično značilne razlike v teoretičnem znanju med
učenci obeh šol. Boljše izide v vseh vsebinskih sklopih so dosegli učenci tiste
osnovne šole, ki so imeli do preverjanja teoretičnega znanja večji obseg ur
male košarke. Pri pravilih so se razlikovali za 7 %, pri sodniških znakih za
24, pri izrazih in pojmih pa za 12. Vse razlike so bile statistično značilne.
Peček in Dežman (2003) sta na vzorcu 16 učenk 7. razredov devetletne
osnovne šole preučevala vpliv trinajsturnega programa košarke na
izboljšanje usvojene ravni teoretičnega znanja. Pri sestavljanju vsebine
vadbenega programa sta upoštevala učni načrt športne vzgoje za 7. razred
devetletne osnovne šole, število učenk v razredu in njihovo predznanje. Vanj
sta zajela tista temeljna teoretična znanja iz pravil, sodniških znakov ter
izrazov in pojmov iz tehnike in taktike, ki so zajeta v igrah 1 : 1 in 2 : 2.
Začetno in končno stanje v poznavanju teoretičnih znanj sta ugotavljala s
tremi testnimi vprašalniki objektivnega tipa (test iz pravil, sodniških znakov
ter izrazov in pojmov iz tehnike in taktike). V vsakem je bilo petnajst
vprašanj. Na začetku vadbenega procesa so učenke pravilno odgovorile na 47
% vprašanj iz pravil in na 45,0 % vprašanj iz sodniških znakov, na koncu so
bile boljše za 27 % pri košarkarskih pravilih in za 40 % pri sodniških
znakih. Napredek je bil statistično značilen.
Dežman in Izgoršek (2004) sta preučevala vpliv 40-urnega vadbenega
programa košarke na izboljšanje ravni košarkarskega znanja (izrazov in
pojmov iz tehnike in taktike, temeljnih košarkarskih pravil in sodniških
znakov) 46 študentk prvega letnika Fakultete za šport. Med njimi je bilo 8
študentk, ki so vadile košarko v interesnih dejavnostih osnovnih šol, v katere
so hodile. Raven košarkarskega znanja sta ugotavljala s tremi testnimi
vprašalniki zaprtega tipa. V vsakem je bilo dvajset vprašanj. Vsebina
košarkarskega znanja je pokrivala snov, ki je predvidena v novih učnih
načrtih za osnovne in srednje šole. Razlike med izidi začetnega in končnega
stanja študentk sta ugotavljala s t-testom za odvisne vzorce. Začetno znanje
študentk v poznavanju pravil in sodniških znakov je bilo nizko. Pravilno so
odgovorile na 51,6 % vprašanj iz košarkarskih pravil in na 52,3 % vprašanj
iz sodniških znakov. Na koncu vadbenega procesa so napredovale za 36,4 %
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pri košarkarskih pravilih in za 45,7 pri sodniških znakih. Napredek je bil
statistično značilen.
Podobno raziskavo sta opravila Dežman in Štokar (2004) na 35 študentih
prvega letnika Fakultete za šport. Med njimi je bilo 21 študentov, ki so vadili
košarko v interesnih dejavnostih osnovnih šol, v katere so hodili. Začetno
poznavanje temeljnik košarkarskih pravil in sodniških znakov študentov je
bilo dobro. Pravilno so odgovorili na 70,5 % vprašanj iz pravil in na 69,5 %
vprašanj iz sodniških znakov. Na koncu vadbenega programa so napredovali
za 22,0 % v poznavanju košarkarskih pravil in za 19,5 % v poznavanju
sodniških znakov. Napredek je bil statistično značilen. Vzrok za manjši
napredek študentov v primerjavi s študentkami je v tem, ker je bilo njihovo
začetno poznavanje pravil in sodniških znakov za okoli 18 % boljše kot pri
študentkah.
Dežman, Majerič in Grabnar (2006) so v pilotski študiji na vzorcu 17
učencev dveh petih razredov osemletne osnovne šole preučevali vpliv
petnajsturnega vadbenega programa košarke na izboljšanje ravni poznavanja
temeljnih košarkarskih pravil in sodniških znakov. Prva in zadnja ura
vadbenega programa sta bili posvečeni ugotavljanju začetnega in končnega
stanja. Pri izbiri vsebine vadbenega programa so upoštevali učni načrt
športne vzgoje za 6. razred devetletne osnovne šole. Poleg praktičnih vsebin
so vanj zajeli tudi tista temeljna teoretična znanja iz pravil in sodniških
znakov, ki so zajeta v igrah 1 : 1 in 2 : 2 na en koš. Začetno in končno stanje
v poznavanju omenjenih teoretičnih znanj so ugotavljali z dvema testnima
vprašalnikoma objektivnega tipa (test iz temeljnih košarkarskih pravil in iz
sodniških znakov). V obeh je bilo po deset vprašanj. Na začetku so učenci v
obeh testih odgovorili na 40 % vprašanj. Na koncu so v poznavanju pravil
napredovali za 18,8 %, v poznavanju sodniških znakov pa za 27,4 %.
Napredek je bil v obeh primerih statistično značilen.
Dežman, Majerič, Jekoš in Grabnar (2007) so s pedagoškim eksperimentom
preverjali vpliv sistematično načrtovanega in izpeljanega vadbenega
programa košarke na raven poznavanja temeljnih pravil in sodniških znakov.
V vzorcu je bilo 16 učenk in 19 učencev dveh petih razredov OŠ Spodnja
Šiška iz Ljubljane. Vadbeni program je obsegal dvanajst šolskih ur. Pred
začetkom in po koncu vadbenega procesa so porabili še dve uri za
ugotavljanje začetnega oziroma končnega stanja. Začetno in končno stanje v
poznavanju temeljnih pravil in sodniških znakov so ugotavljali z dvema
testnima vprašalnikoma objektivnega tipa. V obeh je bilo po deset vprašanj.
Za preverjanje značilnosti razlik med začetnim in končnim stanjem so
uporabili t-test za odvisne vzorce. Uporabili so statistični programa SPSS za
Windows. Statistično značilne razlike v doseženih točkah učencev in učenk v
obeh testnih vprašalnikih, na začetku in koncu vadbenega programa,
potrjujejo pozitiven vpliv vadbenega procesa na napredek v poznavanju
pravil in sodniških znakov. Izboljšanje je največje pri sodniških znakih (pri
učencih za 35,2, pri učenkah za 40,0 %), precej manjše pa pri pravilih (pri
učencih za 25,3, pri učenkah za 18,8 %). Ugotovili so tudi, da je imel vadbeni
proces različne učinke na posamezne učence in učenke.
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3 SKLEPI
Iz izsledkov teh pilotskih študij ugotovimo:
• da so vsi vadbeni programi, v katerih so sodelovali udeleženci moškega in
ženskega spola, statistično značilno vplivali na njihovo boljše poznavanje
košarkarskih pravil in sodniških znakov, in da je pri vrednotenju
napredka potrebno upoštevati začetno stanje udeležencev (če je visoko, je
napredek običajno manjši);
• da je začetno stanje starejših udeležencev in udeležencev moškega spola
običajno višje kot pri mlajših udeležencih in udeleženkah;
• da je napredek pri obeh spolih pri poznavanju pravil manjši kot pri
poznavanju sodniških znakov.

4 LITERATURA
Dežman, B. in Kovač, M. (2002). Zanesljivost in objektivnost ocenjevanja
praktičnega znanja v košarki pri pouku športne vzgoje. V R. Pišot (ur.),
V Štemberger (ur.), F. Krpač (ur.) in T. Filipčič (ur.), Zbornik prispevkov
2. mednarodnega znanstvenega in strokovnega posveta Otrok v gibanju
(str. 201−206). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Dežman, B. in Štokar, M. (2004). Razlike v ravni usvojenosti košarkarskega
znanja študentov Fakultete za šport na začetku in koncu vadbenega
programa. V B. Škof (ur.), M. Kovač (ur.), Zbornik 17. strokovnega
posveta športnih pedagogov Slovenije (str. 117−121). Ljubljana: Zveza
društev športnih pedagogov Slovenije.
Dežman, B. in Izgoršek, M. (2004). Razlike v ravni usvojenosti košarkarskega
znanja študentk Fakultete za šport na začetku in koncu vadbenega
programa. V B. Škof (ur.), M. Kovač (ur.), Zbornik 17. strokovnega
posveta športnih pedagogov Slovenije (str. 112−116). Ljubljana: Zveza
društev športnih pedagogov Slovenije.
Dežman, B., Majerič, M. in Grabnar, D. (2005a). Značilnosti analitičnega in
sintetičnega ocenjevanja sestavljene košarkarske spretnosti. V M. Kovač
(ur.), A. Rot (ur.) in T. Filipčič. (ur.), Zbornik 18. strokovnega posveta
športnih pedagogov Slovenije (str. 183−188). Ljubljana: Zveza društev
športnih pedagogov Slovenije.
Dežman, B., Majerič, M. in Grabnar, D. (2005b). Povezanost med ocenami
poznavanja košarkarskih pravil in ocenami usvojenosti izbranih
košarkarskih spretnosti. V M. Kovač (ur.), A. Rot (ur.) in T. Filipčič.
(ur.), Zbornik 18. strokovnega posveta športnih pedagogov Slovenije (str.
178−182). Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije.
Dežman, B., Majerič, M. in Grabnar, D. (2005)c. Značilnosti analitičnega in
sintetičnega ocenjevanja igre na en koš. Šport 53(3), 8−12.
Dežman, B., Majerič, M. in Grabnar, D. (2006). Vpliv petnajsturnega
vadbenega programa košarke na izboljšanje poznavanja temeljnih
košarkarskih pravil in sodniških znakov učencev pri pouku športne
vzgoje. V Pišot, R. (ur.), Kropej, V., (ur.), Zurc, J. (ur.), Volmut, T. (ur.) in
Obid, A. (ur.). Zbornik 4. mednarodnega znanstvenega in strokovnega

72

posveta Otrok v gibanju (str. 55–62). Koper: Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče.
Kovač, M., Novak, D. (2001). Osnovna šola − Učni načrt − Športna vzgoja.
Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Kovač, M., Strel, J., Jurak, G., Dežman, B., Rogelj, M., Lorenci, B., Žakelj,
M., Voglar in M., Bajec, D. (2001). Model zunanjega preverjanja znanja
iz športne vzgoje ob koncu devetletke. V B. Škof (ur.) in M. Kovač (ur.),
Zbornik 14. strokovnega posveta športnih pedagogov Slovenije – Uvajanje
novosti pri šolski športni vzgoji (str. 38–56). Ljubljana: Zveza društev
športnih pedagogov Slovenije.
Kovač, M., Strel, J., Jurak, G., Dežman, B., Rogelj, M., Lorenci, B., Žakelj,
M., Voglar in M., Bajec, D. (2001). Model zunanjega preverjanja znanja
iz športne vzgoje ob koncu devetletke. V B. Škof (ur.) in M. Kovač (ur.),
Zbornik 14. strokovnega posveta športnih pedagogov Slovenije – Uvajanje
novosti pri šolski športni vzgoji (str. 38–56). Ljubljana: Zveza društev
športnih pedagogov Slovenije.
Peček, P. in Dežman, B. (2002). Razlike v teoretičnem znanju med učenci
petih razredov dveh osnovnih šol, ki so realizirali različen obseg ur iz
male košarke. V R. Pišot (ur.), V. Štemberger (ur.), F. Krpač (ur.) in T.
Filipčič (ur.), Zbornik prispevkov 2. mednarodnega znanstvenega in
strokovnega posveta Otrok v gibanju (str. 326−331). Ljubljana:
Pedagoška fakulteta.
Peček, P. in Dežman, B. (2003). Vpliv trinajsturnega programa vadbe
košarke na izboljšanje teoretičnega znanja učenk v 7. razredu osnovne
šole. V B. Škof (ur.), M. Kovač (ur.), Zbornik 16. strokovnega posveta
športnih pedagogov Slovenije (str. 114−120). Ljubljana: Zveza društev
športnih pedagogov Slovenije.
Zorman, L. (1974). Sestava testov znanja in njihova uporaba v šoli. Ljubljana:
Zavod za šolstvo SR Slovenije.

73

74

Brane Dežman, Matej Majerič
VPLIV DVANAJSTURNEGA VADBENEGA PROGRAMA MALE
KOŠARKE NA BOLJŠE POZNAVANJE TEMELJNIH
KOŠARKARSKIH PRAVIL IN SODNIŠKIH ZNAKOV PRI
UČENCIH IN UČENKAH NEKOŠARKARJIH
Izvleček
S pedagoškim eksperimentom smo preverjali vpliv sistematično načrtovanega
in izpeljanega vadbenega programa male košarke na raven obvladanja
izbranih košarkarskih spretnosti ter poznavanja temeljnih pravil in sodniških
znakov. V vzorcu je bilo 13 učencev in 11 učenk, ki niso bili vključeni v
dodatne programe vadbe košarke v interesni dejavnosti ali društvu, v dveh
petih razredih OŠ Spodnja Šiška iz Ljubljane. Vadbeni program je obsegal
dvanajst šolskih ur (štiri tedne po tri ure). Učenci in učenke so vadili skupaj.
Pred začetkom in po koncu vadbenega procesa smo porabili še eno uro za
ugotavljanje začetnega oziroma končnega stanja v poznavanju temeljnih
košarkarskih pravil in sodniških znakov (v učilnici). Začetno in končno stanje
smo ugotavljali z dvema testnima vprašalnikoma objektivnega tipa. Za
preverjanje značilnosti razlik med začetnim in končnim stanjem smo uporabili
t-test za odvisne vzorce. Uporabili smo statistični program SPSS za Windows.
Statistično značilne razlike v doseženih točkah učencev in učenk v obeh
testnih vprašalnikih, na začetku in koncu vadbenega procesa, potrjujejo
pozitiven vpliv vadbenega procesa na napredek v poznavanju pravil in
sodniških znakov. Izboljšanje je največje pri sodniških znakih (pri učencih za
39,2, pri učenkah za 47,3 %), precej manjše pa pri košarkarskih pravilih (pri
učencih za 28,5, pri učenkah za 18,2 %). Ugotovili smo tudi, da je imel vadbeni
program različne učinke na posamezne učence in učenke. Predvidevamo, da
so bile razlike v dojemanju vadbene vsebine in z njo povezanega znanja
odvisne od stopnje zanimanja učencev in učenk za vadbo, njihove zbranosti
med demonstracijo, razlago, vadbo in pri preverjanju znanja ter od njihovih
sposobnosti.
Ključne besede: osnovna šola, športna vzgoja, mala košarka, vadbeni
program, teoretično znanje, napredek.

1 UVOD
Učni načrt za športno vzgojo v devetletni osnovni šoli (Kovač in Novak, 2001)
predpisuje za posamezno športno dejavnost v izbranem triletju in razredu
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grobe praktične in teoretične vsebine, ki naj bi jih učitelj predelal z učenci.
Na koncu vsakega triletja pa tudi standarde znanj, ki določajo konkretno
raven spretnosti in znanj, ki jo morajo doseči učenci ob koncu izbranega
triletja.
Praktične vsebine za malo košarko (v drugem triletju) zajemajo temeljne
tehnične, tehnično-taktične in igralne spretnosti z žogo in brez nje.
Teoretične vsebine pa zajemajo temeljno teoretično znanje, ki je povezano s
temeljnimi, košarkarskimi pravili, sodniškimi znaki in pravili poštene igre.
V učnem načrtu športne vzgoje teoretične vsebine, ki naj bi jih obvladali
učenci v drugem triletju devetletne osnovne šole, niso natančno določene,
zato jih mora določiti učitelj sam. Pri izbiri teoretičnih znanj mora izhajati iz
praktičnih vsebin. To pomeni, da mora izbrati tista teoretična znanja
(košarkarska pravila, sodniške znake, pravila poštene igre ter izraze in pojme
iz tehnike in taktike), ki so povezana s praktičnimi vsebinami, zajetimi v
vadbenem programu.
Zanimivo je, da v učnem načrtu med teoretičnimi vsebinami niso navedeni
izrazi in pojmi iz tehnike in taktike, čeprav vemo, da so ti ključnega pomena
pri razumevanju praktičnih vsebin in učinkovitejšem organiziranju
vadbenega procesa. So pa ta znanja zajeta v nacionalnih preizkusih znanja
pri športni vzgoji (Kovač in drugi, 2001). Pravila poštene igre so do določene
mere že zajeta v košarkarskih pravilih. Ta namreč določajo, kaj igralec v igri
sme in česa ne sme, ter kazni za kršenje pravil.
Učni načrt in praktični del vsebine vadbenega programa smo upoštevali tudi
pri sestavljanju vprašalnikov, s katerimi smo v tej raziskavi preverjali učinek
dvanajsturnega vadbenega programa male košarke na izboljšanje ravni
izbranih košarkarskih znanj učencev in učenk petih razredov v osemletni
osnovni šoli. Izsledki te študije na vsem vzorcu učencev in učenk, v katerem
so bili tudi košarkarji oziroma košarkarice, so bili objavljeni v znanstvenem
članku Dežman, Jekoš, Grabnar in Majerič (2007). V tem članku bomo
preučili, ali se izidi spremenijo, če iz obeh vzorcev učencev in učenk izločimo
košarkarje oziroma košarkarice.

2 METODE
2.1 Vzorec učenk in učencev
V vzorcu je bilo na začetku vadbenega procesa 17 učenk in 22 učencev dveh
petih razredov OŠ Spodnja Šiška iz Ljubljane. Ena učenka se ni udeležila
preverjanja, ker ji starši tega niso dovolili, je pa sodelovala v vadbenem
programu. Na koncu eksperimenta smo za potrebe raziskave upoštevali 19
učencev in 16 učenk, ki so se udeležili večine vadbenih ur in vseh preverjanj
spretnosti in znanj. Šest učencev in štiri učenke je vadilo košarko tudi v
športnih interesnih dejavnostih šole. Da bi izločili njihov vpliv na rezultate,
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smo jih v tej raziskavi izločili, tako da smo pri obdelavi podatkov upoštevali
le 13 učencev in 11 učenk, ki so se učili košarko le pri pouku športne vzgoje.
2.2 Vzorec testnih nalog
Za ugotavljanje poznavanja temeljnih košarkarskih pravil in sodniških
znakov smo uporabili dva testna vprašalnika objektivnega tipa.
šifra
PR
SZ

naziv
testni vprašalnik iz
košarkarskih pravil
testni vprašalnik iz
sodniških znakov

točkovanje
1 točka za vsak
pravilni odgovor
1 točka za vsak
pravilni odgovor

vsebina
temeljna košarkarska
pravila
temeljni sodniški
znaki

V vsakem vprašalniku je bilo deset vprašanj o tistih temeljnih pravilih in
sodniških znakih, ki se največkrat pojavljajo v igri 2 : 2 na en koš (ekspertna
veljavnost). Med štirimi možnimi odgovori je bil pri vsakem vprašanju samo
en pravilen. Vsak pravilni odgovor smo vrednotili z eno točko (priloga 2). Za
izpolnjevanje obeh vprašalnikov so imeli učenci na voljo eno šolsko uro.
Vprašanja iz košarkarskih pravil (med štirimi odgovori je bil en pravilen):
p1 − V koliko sekundah mora igralec vrniti oziroma podati žogo v igro izza mejne črte?
p2 − Koliko sekund je lahko napadalec neprekinjeno v trapezu (polju omejitve) nasprotnega
moštva?
p3 − Kateri prekršek bo sodnik dosodil igralcu z žogo, ki je pri prehodu v vodenje dvignil
stojno nogo, preden je žoga zapustila njegovo roko?
p4 − Kateri prekršek bo sodnik dosodil igralcu, ki se je nenamerno (naključno) žoge
dotaknil z nogo?
p5 − Kateri prekršek bo sodnik dosodil igralcu, ki je po končanem vodenju ponovno prešel v
vodenje?
p6 − Koliko korakov sme narediti igralec, ko ulovi žogo?
p7 − V katerem primeru sodnik NE dosodi igralcu z žogo prekrška mejne črte?
p8 − V katerem primeru bo sodnik dosodil igralcu osebno napako?
p9 − V katerem primeru sodnik igralcu dosodi tehnično napako?
p10 − V katerem primeru sodnik NE dosodi igralcu nešportne napake?

Vprašanja iz sodniških znakov (med štirimi risbami sodniških znakov je bila
ena pravilna):
z1
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9

− Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko potrdi zadetek za dve točki?
− Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko dosodi prekršek nošena žoga?
− Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko ustavi uro zaradi prekrška?
− Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko dosodi prekršek koraki?
− Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko dosodi prekršek dvojno vodenje?
− Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko dosodi prekršek treh sekund?
− Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko dosodi prekršek žoga zunaj igrišča?
− Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko ustavi uro zaradi osebne napake?
− Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko ustavi uro zaradi nešportne napake?
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z10

− Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko ustavi uro zaradi tehnične napake?

Testna vprašanja so bila v obeh vprašalnikih enaka na začetnem in končnem
preverjanju. Pri končnih vprašalnikih smo zamenjali le vrstni red odgovorov.
Od prvega in drugega zbiranja podatkov je minilo pet tednov.
2.3 Značilnosti vadbenega programa
Vadbeni program košarke je obsegal dvanajst šolskih ur. Pred začetkom in
po koncu vadbenega procesa smo porabili še dve uri za ugotavljanje
začetnega oziroma končnega stanja v izbranih košarkarskih spretnostih in
teoretičnem znanju (eno uro v telovadnici in eno uro v učilnici). Vadbeni
proces je potekal trikrat na teden v veliki telovadnici. V istem prostoru je
potekal isti vadbeni program tudi za učenke. Učence je poučeval učitelj,
učenke pa učiteljica.
Pri izbiri vsebin smo upoštevali učni načrt za 6. razred devetletne osnovne
šole (Kovač in Novak, 2001), število ur v vadbenem programu, število učenk
in učencev v razredu ter njihovo predznanje. Največji poudarek smo dali
utrjevanju vodenja žoge ter različnih metov na koš po preigravanju,
odkrivanju in vtekanju. Posebno pozornost smo namenili tudi igrama 1 : 1
in 2 : 2 na en koš. Te vsebine so učenci vadili posamično ali v dvojicah.
Med vadbo so učenci dobivali tudi informacije o izbranih pravilih, sodniških
znakih ter izrazih in pojmih iz tehnike in taktike košarke. Zanje smo
pripravili ustrezne teste za preverjanje omenjenih znanj, ki so jih lahko
reševali prek spleta na spletnih straneh katedre za košarko www.kosarkafakultetazasport.com v mapi KVIZKO (1. test).
Učitelja športne vzgoje, ki sta vodila praktični del pedagoškega
eksperimenta, sta dobila bolj poglobljene informacije o teh znanjih na
omenjenih spletnih straneh v mapi ŠPORTNA VZGOJA in podmapi Športna
vzgoja v OŠ. Uporabljala sta pripravljena gradiva in učila (učne kartone).
2.4 Način zbiranja podatkov
Pred začetkom vadbenega procesa smo učence in njihove starše oz. skrbnike
seznanili z namenom in vsebino pedagoškega eksperimenta. Na začetku in
koncu vadbenega programa so učenci in učenke v učilnici samostojno
izpolnili oba testna vprašalnika. Morebitno prepisovanje je nadziral učitelj.
Postopek izpolnjevanja testnih vprašalnikov je bil enak na začetku in koncu
vadbenega programa.
2.5 Metode obdelave podatkov
Podatke smo obdelali z izbranimi postopki opisne statistike. Za preverjanje
statistične značilnosti razlik med začetnim in končnim stanjem smo
uporabili t-test za odvisne vzorce, razlike med učenci in učenkami na
začetku in koncu vadbenega programa pa s t-testom za neodvisne vzorce.
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Uporabili smo statistični program SPSS za Windows.
3 IZIDI
3.1 Košarkarska pravila – analiza razlik v začetnem in končnem stanju
Preglednica 2: Razlike v doseženih točkah izbranih učencev in učenk v
poznavanju košarkarskih pravil na začetku in koncu vadbenega programa

test − spol
učenci
učenke
t (m-ž)
sig. t

m
PRz
4,54
3,55
1,359
0,188

m
PRk
7,38
5,36
3,503
0,002

raz
k-z
2,85
1,82

%
28,5
18,2

s
PRz
2,066
1,368

s
PRk
1,193
1,629

t(k-z)

−4,944
−3,922

sig. t
0,000
0,003

Legenda: PRz – začetno stanje iz pravil; PRk – končno stanje iz pravi; m – aritmetična sredina;
raz(k-z) - razlike med končnim in zač0etnim stanjem; % napredek v odstotnih točkah; s –
standardni odklon; t(k-z) – t-vrednost za odvisna vzorca; t(m-ž) – t-vrednost za neodvisna
vzorca; sig. t – značilnost razlik.

V preglednici 2 so v drugem, tretjem, petem in šestem stolpcu navedeni
osnovni statistični podatki doseženih točk učencev in učenk. Ti kažejo raven
njihovega poznavanja temeljnih košarkarskih pravil na začetku in koncu
vadbenega procesa. V četrtem, petem stolpcu so podatki o napredku v
poznavanju pravil, v osmem in devetem stolpcu pa izidi t-testa, s katerim
smo preverili, ali je napredek v poznavanju pravil statistično značilen.
Podatki v drugem in tretjem stolpcu preglednice 2 kažejo povprečno število
pravilnih odgovorov učencev in učenk na vsa vprašanja v testnem
vprašalniku.
Učenke so na začetku v povprečju pravilno odgovorile na 35,5 odstotka
vprašanj, učenci pa na 45,4 odstotka. Na koncu so učenke pravilno
odgovorile na 53,6, učenci pa na 73,8 odstotka vprašanj. Napredek je bil pri
obeh vzorcih statistično značilen. Oboji so napredovali, vendar učenci
nekoliko bolj.
Med učenci in učenkami na začetku ni bilo statistično značilnih razlik v
poznavanju izbranih košarkarskih pravil, na koncu pa. Boljše znanje so
imeli učenci. Pri njih je bil tudi napredek za okrog 10 odstotnih točk večji.
Iz velikosti standardnih odklonov lahko tudi ugotovimo, da so se učenci na
koncu homogenizirali v poznavanju izbranih košarkarskih pravil, učenke pa
ne. Predvidevamo, da so imele nekatere učenke na koncu vadbenega procesa
še vedno težave z razumevanjem pravil.
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3.2

Košarkarska pravila – analiza doseženih točk posameznih učencev
in učenk
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Legenda: PRz – začetno stanje; PRk – končno stanje; PR(k-z) – razlika med končnim in
začetnim stanjem; as – aritmetična sredina.

Slika 1: Dosežene točke učencev na začetku in koncu vadbenega procesa
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Slika 2: Dosežene točke učenk na začetku in koncu vadbenega procesa
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Na začetku so trije učenci (slika 1) in šest učenk (slika 2) pokazali slabo
znanje iz pravil (dosegli so od ene do treh točk). Na koncu vadbenega
programa je večina učencev in učenk nekoliko izboljšala število doseženih
točk, vendar pri večini razlike niso velike (od 1 do 2 točki). Med učenci sta
dva dosegla najvišje število točk (10), med učenkami pa nobena. Dva učenca
in tri učenke niso popravili števila doseženih točk.
3.3

Sodniški znaki – analiza razlik v začetnem in končnem stanju

Preglednica 3: Razlike v doseženih točkah učencev in učenk v poznavanju
sodniških znakov na začetku in koncu vadbenega procesa
test – spol
učenci
učenke
t (m-ž)
sig. t

m
SZz
4,54
3,64
1,045
0,308

m
SZk
8,46
8,36
0,156
0,878

raz
k-z
3,92
4,73

%
39,2
47,3

s
SZz
2,066
2,157

s
SZk
1,325
1,748

t(k-z)
–7,311
-6,004

sig. t
0,000
0,000

Legenda: SZz – začetno stanje iz sodniških znakov; SZk – končno stanje iz sodniških znakov;
m – aritmetična sredina; raz(k-z) – razlike med končni in začetnim stanjem; % – napredek v
odstotnih točkah; s – standardni odklon; t(k-z) – t-vrednost za odvisna vzorca; t(m-ž) – tvrednost za neodvisna vzorca; sig. t – značilnost razlik.

V preglednici 3 so v drugem, tretjem, petem in šestem stolpcu navedeni
osnovni statistični podatki doseženih točk, ki kažejo raven poznavanja
temeljnih sodniških znakov učencev in učenk na začetku in koncu
vadbenega procesa. V četrtem, petem stolpcu so podatki o napredku v
poznavanju sodniških znakov, v osmem in devetem stolpcu pa izidi t-testa, s
katerim smo preverili, ali je napredek v poznavanju sodniških znakov
statistično značilen.
Na vprašanja iz poznavanja sodniških znakov so učenke na začetku pravilno
odgovorile na povprečno 36,4 odstotka vprašanj, učenci pa na 45,4 odstotka.
Na koncu so se učenke in učenci skoraj izenačili v poznavanju sodniških
znakov. Učenke so pravilno odgovorile na povprečno 83,6, učenci pa na 83,9
odstotka vprašanj. Tudi v tem primeru razlike niso bile statistično značilne.
Oboji so statistično značilno napredovali v poznavanju sodniških znakov,
učenci za 38,5 odstotne točke, učenke pa za 46,4.
Velikosti standardnih odklonov kažejo, da so se učenci in učenke na koncu
vadbenega procesa homogenizirali v tem znanju.
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3.4 Sodniški znaki – analiza doseženih točk posameznih učencev in
učenk
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Legenda: SZz – začetno stanje; SZk – končno stanje; SZ(k-z) – razlika med končnim in začetnim
stanjem; as – aritmetična sredin.

Slika 3: Dosežene točke učencev na začetku in koncu vadbenega procesa
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Slika 4: Dosežene točke učenk na začetku in koncu vadbenega procesa
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Na začetku vadbenega procesa so štirje učenci (slika 3) ter pet učenk (slika
4) pokazali slabo poznavanje sodniških znakov (zbrali so največ tri točke). Na
koncu vadbenega procesa je večina učencev in učenk precej izboljšala oceno.
Med učenci so štirje dosegli največje število točk, med učenkami pa tri.
Najvišji prirastek je bil 8 točk pri enem učencu in 10 točk pri učenki, ki na
začetku vadbenega procesa ni poznala nobenega sodniškega znaka.
3.4

Primerjava napredka v košarkarskih pravilih in sodniških znakih v
celotnem in zmanjšanem vzorcu učencev in učenk

Zanimive podatke da tudi primerjanje napredka v košarkarskih pravilih in
sodniških znakih celotnega vzorca učencev in učenk (Dežman, Jekoš,
Grabnar in Majerič, 2007) ter zmanjšanega vzorca učencev in učenk iz te
raziskave, v katerem ni bilo košarkarjev in košarkaric.
Preglednica 4: Primerjava rezultatov v celotnem in zmanjšanem vzorcu
učencev in učenk

Košarkarsko znanje
košarkarska pravila
sodniški znaki

Napredek v odstotnih točkah
Učenke1
Učenke Učenci 1 Učenci
16**
11*
19**
13*
19,4
18,2
24,2
28,5
41,3
47,3
35,8
39,2

Legenda: **celotni vzorec učencev in učenk; *vzorec učencev in učenk brez košarkarjev in
košarkaric; 1 podatki so iz raziskave Dežman, Jekoš, Grabnar in Majerič (2007).

V poznavanju temeljnih košarkarskih pravil in sodniških znakov so učenke
nekoliko bolj napredovale v celotnem vzorcu. V poznavanju pravil so bile
učenke obeh vzorcev na začetku izenačene. V poznavanjih sodniških znakov
so dosegle večji napredek učenke v zmanjšanem vzorcu. Njihovo začetno
znanje je bilo nižje kot v celotnem vzorcu.
Pri učencih so v obeh sklopih znanj dosegli nekoliko večji napredek učenci v
zmanjšanem vzorcu. Verjetno zato, ker je bilo njihovo začetno poznavanje
pravil in sodniških znakov nižje.
V obeh kazalcih razlike med učenci in učenkami obeh vzorcev niso bile
statistično značilne.

4

SKLEPI

Učitelja športne vzgoje, ki sta vodila vadbeni proces, sta ocenila, da je bil
vadbeni program ustrezen, stvaren in dobro izvedljiv, tako za učenke kot za
učence. Z nekaterimi prilagoditvami vsebine razmeram na posamezni učni
uri je bil izveden v celoti. Učitelja sta imela nekoliko večje težave pri
posredovanju teoretičnih znanj. Med vadbo sta jih posredovala sproti, na

83

koncu vadbene ure pa le, če nista izgubila preveč časa z drugimi dejavnostmi
(prednost sta dajala praktični vadbi).
Statistično značilne razlike v doseženih točkah učencev in učenk v obeh
testnih vprašalnikih na začetku in koncu vadbenega procesa potrjujejo
njegov pozitiven vpliv na njihov napredek v poznavanju pravil in sodniških
znakov. Izboljšanje je največje pri sodniških znakih (pri učencih za 39,2, pri
učenkah za 47,3 %), precej manjše pa pri košarkarskih pravilih (pri učencih
za 28,5, pri učenkah za 18,2 %). Napredek pri učencih je višji kot pri
učencih iste starosti v pilotski študiji Dežman, Majerič in Grabnar (2006). Pri
sodniških znakih za 11,8, pri košarkarskih pravilih za 9,7 %. Pri učenkah je
napredek pri sodniških znakih za 7,3 % višji kot pri učenkah 7. razredov v
raziskavi Peček in Dežman (2002), pri košarkarskih pravilih pa je za 8,8 %
nižji kot v omenjeni raziskavi. Najbrž tudi zato, ker imajo starejše učenke več
izkušenj in znajo ustrezneje taktično razmišljati. Slednja primerjava je le
orientacijska, ker zaradi različnih testnih vprašalnikov izidov ni mogoče
neposredno primerjati.
Tudi v tem delu pedagoškega eksperimenta je bila potrjena predpostavka, da
lahko pravi vpliv izbranega vadbenega programa na povprečen napredek
učencev in učenk v izbranih košarkarskih spretnostih dobimo le, če iz obeh
vzorcev učencev in učenk izločimo tiste, ki zaradi visokih ocen na začetku
vadbenega procesa ne morejo dobiti višjih ocen. Nismo pa dokazali, da so te
razlike med učenci oziroma učenkami celotnega in zmanjšanega vzorca
statistično značilne.
Analiza točk, ki so jih dosegli posamezni učenci in učenke, je dala nekaj
novih zanimivih ugotovitev. Vadbeni program je namreč imel zelo različne
učinke na posamezne učence in učenke. Predvidevamo, da so bile razlike v
dojemanju vadbene vsebine in z njo povezanega znanja odvisne od stopnje
zanimanja učencev in učenk za vadbo, njihove zbranosti med demonstracijo,
razlago, vadbo in pri preverjanju znanja ter od njihovih sposobnosti. To še
posebno velja pri sodniških znakih, ki se jih da zelo hitro naučiti, če so
vadeči dovolj pozorni in motivirani. Pri teh znakih je namreč dovolj, da jih
vadeči prepoznajo in ločijo med seboj. Pri košarkarskih pravilih je znanje
zahtevnejše, saj terja tudi razumevanje pravil.
Nekaj učencev in učenk na koncu vadbenega procesa ni doseglo napredka.
Menimo, da sta vzrok za to njihova premajhna zbranost pri branju vprašanj
in odgovorov ter njihovo razumevanje. Predpostavljamo tudi, da bi bili
rezultati boljši, če bi bila vprašanja v vprašalniku o pravilih opremljena tudi
z risbo ali sliko prekrška ali napake.
Žal ne vemo, ali so učenci in učenke preverjali svoje znanje prek svetovnega
spleta s pomočjo KVIZKA, ki smo ga omenili v podpoglavju 2.3 »Značilnosti
vadbenega programa«, ker smo jih to pozabili vprašati. To je namreč dodatna
možnost, s katero se lahko učenci naučijo teoretičnih športnih znanj. Po
našem zgledu ima v zadnjih letih nekaj učiteljev športne vzgoje na spletnih
straneh svoje šole podobne teste, kot so v Kvizku (npr. www.ssdfm-
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sentjur.si, mapa: e-ŠVZ, podmapa: Kvizi), s pomočjo katerih se lahko učenci
naučijo teoretična znanja iz športne vzgoje ali posameznega športa ter
preverjajo raven njihove usvojenosti. V morebitnih prihodnjih podobnih
raziskavah bi bilo zanimivo ugotoviti, koliko lahko na usvajanje teoretičnih
športnih znanj vplivajo tovrstne možnosti njihovega učenja.
Napredek je pri poznavanju temeljnih košarkarskih pravil največkrat manjši
kot pri poznavanju temeljnih sodniških znakov, zato bi morali učitelji
športne vzgoje učenju pravil posvetiti več časa. Več pozornosti bi morali
nameniti tudi učencem in učenkam, ki pri košarki počasneje usvajajo
teoretično znanje.

5
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Brane Dežman, Matej Majerič
KAKO UČENCI IN UČENKE NEKOŠARKARJI OCENJUJEJO
IZBRANE KAZALCE DVANAJSTURNEGA VADBENEGA
PROGRAMA MALE KOŠARKE
Izvleček
Trinajst učencev in enajst učenk 5. razredov OŠ Spodnja Šiška je po
končanem dvanajsturnem eksperimentalnem vadbenem programu male
košarke sodelovalo v anketi, v kateri smo od njih želeli izvedeti, kako
ocenjujejo težavnost in zanimivost vadbenega programa ter koliko novega so
se naučili. Učenci in učenke so vadili košarko le pri urah športne vzgoje in niso
bili vključeni v dodatne programe vadbe v interesni dejavnosti ali društvu.
Izbrane kazalce vadbenega programa so ocenjevali z ocenami na lestvici od
ena do pet. Za učence je bila vsebina vadbenega programa v povprečju lahka
(1,77) in hkrati zanimiva (3,92). Ocenili so tudi, da so se srednje veliko naučili
(3,31). Učenkam se je zdela vsebina srednje težka (2,82) ter med srednje
zanimiva in zanimiva (3,55). Ocenile so tudi, da so se veliko novega naučile
(3,91). Izidi kažejo, da so tako učenci kot učenke dobro sprejeli vadbeni
program. Večina učencev in učenk je po končanem vadbenem procesu imela
občutek, da so se veliko naučili. Pri nekaterih učencih in učenkah so zanimivi
odnosi med ocenami v vseh treh ocenjevanih kazalcih. Razlike med njihovimi
ocenami kažejo, da so imeli različna merila pri ocenjevanju posameznih
kazalcev.
Ključne besede: osnovna šola, športna
eksperimentalni vadbeni program, ovrednotenje.

vzgoja,

mala

košarka,

1 UVOD
Način poučevanja športne vzgoje in ocenjevanje športnih znanj in spretnosti
sta v Sloveniji že vrsto let aktualni temi. V tem obdobju sta se oblikovali dve
nasprotujoči si struji. Ena zagovarja sproščeno športno vzgojo, temelječo na
zabavi in brez ocenjevanja. Druga pa sistematično izpeljano in učinkovito
športno vzgojo, v kateri imata preverjanje in ocenjevanje pomembno vlogo.
Prva struja očita drugi, da želi športno vzgojo ukalupiti in jo priskutiti
učencem. Druga očita prvi, da predmet, temelječ na zabavi, brez preverjanja
učinkov učnega procesa, ni predmet in da je za uživanje na določenem
področju potrebno tudi ustrezno znanje.
Naše pojmovanje pouka športne vzgoje je bliže drugi struji iz več razlogov:
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− Športna vzgoja je učno-vzgojni predmet, zato veljajo zanjo enaka pravila
kot za druge šolske predmete.
− Temeljna cilja vseh šolskih predmetov sta
učenje in vzgajanje na
določenem področju, zato si mora učitelj prizadevati, da učenci dosežejo
cilje in standarde znanj, ki so določeni v učnem načrtu. To bo dosegel s
sistematično vodenim učnim procesom in z ustrezno izbiro učnih vsebin,
učnih oblik, metod in vadbenih dejavnosti ter s preverjanjem njihovih
učinkov.
− Tak učni proces ne izključuje sproščenosti in zabave učencev, saj lahko
slednje dosežemo z vključevanjem ustreznih učnih vsebin, učnih oblik,
metod in vadbenih dejavnosti v učni proces (npr. štafetna gibanja,
elementarne igre, različno zahtevne košarkarske igre ipd.).
V tej študiji smo želeli preveriti, ali zadnja trditev drži. Po dvanajsturnem
sistematično načrtovanem in vodenem vadbenem procesu male košarke smo
preverili njegov učinek na raven obvladanja izbranih košarkarskih znanj in
spretnosti. Z anketnim vprašalnikom pa tudi, kako učenci in učenke
ocenjujejo izbrane kazalce vadbenega procesa.
2 METODE
2.1 Značilnosti vadbenega programa
Pedagoški eksperiment je brez predpriprav potekal od 6. novembra do 12.
decembra 2006. Vadbeni program košarke je obsegal dvanajst šolskih ur.
Pred začetkom in po koncu vadbenega procesa smo porabili še dve uri za
ugotavljanje začetnega oziroma končnega stanja v izbranih košarkarskih
spretnostih in teoretičnem znanju (eno uro v telovadnici in eno uro v
učilnici). Anketiranje smo izvedli en teden po končanem vadbenem
programu.
Celoten vadbeni program in načini ocenjevanja začetnega in končnega stanja
v izbranih košarkarskih spretnostih in znanju so opisani v člankih Dežman,
Grabnar in Majerič (2008) in Dežman, Jekoš, Grabnar in Majerič (2007).
2.2 Vzorec učenk in učencev
V vzorcu je bilo na začetku vadbenega procesa 17 učenk in 22 učencev dveh
petih razredov OŠ Spodnja Šiška iz Ljubljane. Štiri učenke in šest učencev je
vadilo košarko tudi v športnih interesnih dejavnostih šole. Pri obdelavi
podatkov iz anketnega vprašalnika smo upoštevali le 11 učenk in 13
učencev, ki so se udeležili večine vadbenih ur, vseh preverjanj spretnosti in
znanj in so izpolnili anketni vprašalnik; niso pa vadili male košarke v
športnih interesnih športnih dejavnostih ali društvu.
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2.3 Vzorec vprašanj v anketnem vprašalniku
V anketnem vprašalniku so bili 9 vprašanj, ki so se nanašala na težavnost,
zanimivost in učinkovitost vadbenega procesa male košarke, ter na testne
naloge za ocenjevanje ravni usvojenosti košarkarskih spretnosti in znanja. V
osmem in devetem vprašanju so morali učenci oceniti raven kakovosti
igranja 2 : 2 na en koš in poznavanja pravil na začetku in koncu vadbenega
procesa. Na vprašanja so odgovarjali tako, da so obkrožili eno izmed številk
na vrednostni lestvici od 1 do 5 (priloga 5).
V tem članku bomo analizirali odgovore na prvo, drugo in sedmo vprašanje.
1. S katero oceno bi ocenil(a) težavnost celotnega vadbenega programa male
košarke.
2. S katero oceno bi ocenil(a) zanimivost celotnega vadbenega programa male
košarke.
7. Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko novega si se naučil(a) v vadbenem
procesu male košarke.
2.4 Način anketiranja
Anketni vprašalnik so učenci izpolnjevali samostojno. Izpolnili so ga v
učilnici, za kar so imeli na voljo dvajset minut. Anketiranje je nadziral
učitelj.
2.5 Metode obdelave podatkov
Podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS za Windows. Uporabili
smo osnovne postopke opisne statistike. Povezanost med ocenami v
posameznih kazalcih smo ugotovili s Spearmanovim koeficientom korelacije.
3 IZIDI
3.1 Ocena težavnosti vadbenega programa
1) S katero oceno bi ocenil(a) težavnost celotnega vadbenega programa
košarke.
Ponujene ocene so bile: 1 – zelo lahek; 2 – lahek; 3 – srednje težek; 4 – težek; 5 – zelo težek.
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Preglednica 1: Povprečne ocene težavnosti vadbenega programa
spol
učenci
učenke

n
13
11

m
1,77
3,18

s
0,832
1,079

ser
0,231
0,325

skew
0,498
0,739

kurt
-1,339
-0,354

min
1
2

max
3
5

Legenda: n – število; m – aritmetična sredina; s – standardni odklon; ser – standardna
napaka; skew – skewness (simetričnost), kurt - kurtosis (sploščenost), min – najmanjši izid;
max – največji izid.

Učenci so ocenili, da je bil vadbeni program lahek. Za učenke je bil srednje
težek (m). Razpršenost in razpon ocen sta bila večja pri učenkah (s, min,
max) (preglednica 1).
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40,0
30,0
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0,0
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m

46,2
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23,1

0,0

0,0

z

0,0

27,3

45,5

9,1

18,2

Slika 1: Porazdelitev ocen težavnosti vadbenega programa
Pri učencih sta prevladovali oceni 1 (46,2 %) in 2 (30,8 %), pri učenkah pa 3
(45,5 %) in 2 (27,3 %). Za 27,3 % učenk je bil vadbeni program zelo težek ali
težek. Učenci teh ocen niso obkrožili (slika 1).

3.2 Ocena zanimivosti vadbenega programa
2) S katero oceno bi ocenil(a) zanimivost celotnega vadbenega
programa košarke.
Ponujene ocene so bile:
5 – zelo zanimiv.
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1 – zelo nezanimiv; 2 – nezanimiv; 3 – srednje zanimiv; 4 – zanimiv;

Preglednica 2: Povprečne ocene zanimivosti vadbenega programa
spol
učenci
učenke

n
13
11

m
3,92
3,55

s
0,954
0,934

ser
0,265
0,282

skew
kurt
-0.507 -0,394
0,290 -0,501

min
2
2

max
5
5

Legenda: n – število; m – aritmetična sredina; s – standardni odklon; ser – standardna
napaka; skew – skewness (simetričnost), kurt - kurtosis (sploščenost), min – najmanjši izid;
max – največji izid.

Učencem se je zdel vadbeni program zanimiv, učenkam pa med srednje
zanimiv in zanimiv (m). Razpršenost in razpon ocen sta bila pri obeh vzorcih
skoraj enaka (s, min, max) (preglednica 2).
Glede na to, da je bila začetna raven košarkarskih spretnosti in znanja pri
obeh vzorcih nizka, so ocene visoke. Najbrž tudi zato, ker so učenci in
učenke na koncu vadbenega programa imeli občutek, da so napredovali. Do
neke mere to predpostavko potrjujejo visoke ocene učinka učnega procesa v
naslednjem anketnem vprašanju (podpoglavje 3.3).
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Slika 2: Porazdelitev ocen zanimivosti vadbenega programa
Največ učencev je obkrožilo oceni 4 (38,5 %) in 5 (30,8 %), največ učenk pa
oceni 3 (45,5 %) in 4 (27,3 %). Oceno 1 ni obkrožil nobeden, oceno 2 pa en
učenec in ena učenka (slika 2).

3.3 Ocena učinkovitost vadbenega procesa
7) Oceni z ocenami od 1 do 5, koliko novega si se naučil(a) v vadbenem
procesu male košarke.
Ponujene ocene so bile: 1 – zelo malo; 2 – malo; 3 – srednje; 4 – veliko; 5 – zelo veliko.
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Preglednica 3: Povprečne ocene učinkovitosti vadbenega procesa
spol
učenci
učenke

n
13
11

m
3,31
3,91

s
1,377
1,514

ser
0,382
0,456

skew
kurt
-0.203 -1,415
-1.507 1.084

min
1
1

max
5
5

Legenda: n – število; m – aritmetična sredina; s – standardni odklon; ser – standardna
napaka; skew – skewness (simetričnost), kurt - kurtosis (sploščenost), min – najmanjši izid;
max – največji izid.

Učenci so ocenili, da so se srednje veliko do veliko naučili, učenke pa veliko
(m). Razpršenost ocen je bila nekoliko višja pri učenkah (s), razpon ocen je
bil enak pri učencih in učenkah (preglednica 3).
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Slika 3: Porazdelitev ocen učinka vadbenega procesa
Pri učencih ima porazdelitev ocen dva vrhova. Prvi je okoli ocene 2, drugi pa
okoli ocene 4. Največ učencev je obkrožilo oceni 4 (30,8 %) in 2 (30,8 %),
nato pa oceno 5 (23,1 %). Po en učenec je obkrožil oceni 3 (7,7 %) in 1 (7,7
%). Učenke so največkrat obkrožile oceni 5 (45,5 %) in 4 (36,4 %). Oceni 2 in
3 ni obkrožila nobena učenka, oceno 1 (18,2 %) pa dve (slika 3). Očitno je
večina učenk dobila občutek, da so napredovale, slednji pa ne.
Žal ne vemo natančno, zakaj sta dali tako oceno, zato bi bilo morda pri
tovrstnih anketah dobro, da bi učenci na kratko napisali tudi komentar,
zakaj so se odločili za tako oceno. Vemo le to, da so bile njune ocene ravni
usvojenosti tehnične spretnosti in igralnih spretnosti v napadu v igri 2 : 2 na
koncu vadbenega procesa med najslabšimi. Težavnost vadbenega programa
sta obe učenki ocenili z najvišjo oceno, zanimivost pa ena z oceno 2 (ta je
imela nižjo raven ocenjenih spretnosti), druga pa s 3.
Zanimivo pa je, da je nekaj učenk doseglo podobne ali celo nižje ocene ravni
tehničnih in igralnih spretnosti, a
so
učinek vadbenega procesa in
zanimivost vadbenega programa ocenile visoko. Pri učencih je bilo takih
skrajnosti manj.
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3.4 Ocene posameznih učencev in učenk za težavnost in zanimivost
vadbenega programa ter učinek učnega procesa
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Slika 4: Ocene učencev
Pri učencih, ki so ocenili težavnost vadbenega programa z najnižjo oceno (št.
4, 5, 7, 9, 11 in 12), lahko opazimo, da so njegovo zanimivost in učinkovitost
vadbenega procesa zelo različno ocenili (slika 4). Zakaj je tako, ne vemo. Je
pa pojav zanimiv, zato bi ga bilo smotrno v prihodnjih raziskavah preučiti.
Med ocenami težavnosti in zanimivosti ter težavnosti in učinkovitosti
vadbenega procesa ni statistično značilne povezanosti (r = -0,171; r = 0,142).
Visoka, statistično značilna povezanost pa je med ocenami zanimivosti in
učinka vadbenega procesa (r = 0,651).
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Slika 5: Ocene učenk
Učenkama št. 3 in 5 se je zdel vadbeni program zelo težek, hkrati sta ocenili,
da sta se zelo malo naučili (slika 5). Zanimivo je, da je bil za učenko št. 6
vadbeni program težek, a je kljub temu ocenila, da se je veliko naučila. Te
razlike kažejo na različen čustveni odnos učenk do košarke in vadbenega
programa, ki ga morajo učitelji med učno-vzgojnim procesom upoštevati.
Tudi pri učenkah ni statistično značilne povezanosti med ocenami
težavnostmi in zanimivosti (r = -0,138) ter težavnosti in učinkovitosti
vadbenega procesa (r = -0,141). Obstaja pa visoka, statistično značilna
povezanost med ocenami zanimivosti in učinka vadbenega procesa (r =
0,685).

4 SKLEPI
V ocenah na izbrana vprašanja o težavnosti in zanimivosti vadbenega
programa ter o tem, koliko novega so se naučili, so se učenci in učenke bolj
razlikovali le v oceni težavnosti vadbenega programa. Ker se učenke manj
ukvarjajo s košarko v prostem času, je bil zanje vadbeni program težji kot za
učence. Iz ocen zanimivosti in ocen koliko novega so se naučili, pa lahko
sklepamo, da je bil vadbeni program za večino učenk ravno prav težak, za
učence bi pa bil lahko tudi nekoliko težji.
Zanimivost sistematično vodenega vadbenega procesa je večina učencev in
učenk ocenila visoko. To potrjuje našo predpostavko, da je vadbeni proces,
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ki zagotavlja tudi visoko učinkovitost, za večino udeležencev privlačen, če so
vadbe naloge, s katerimi predelamo izbrano vsebino, ustrezno izbrane
(program je vseboval poleg klasičnih vaj veliko štafetnih tekmovanj in
različnih iger).
Iz ocen, »koliko novega so se naučili«, lahko tudi sklepamo, da je večina
učencev in učenk na koncu programa zaznala, da so napredovali. Visoke
povezanosti med ocenami zanimivosti in učinka vadbenega procesa kažejo,
da je občutek napredovanja do določene mere vplival tudi na ocenjevanje
zanimivosti vadbenega programa. Zanimivo je tudi, da je povezanost med
ocenami težavnosti in zanimivosti ter težavnosti in učinkovitosti vadbenega
procesa zelo nizka in statistično neznačilna. Kaže, da je bil za učence in
učenke pri ocenjevanju zanimivosti in učinka vadbenega programa
pomembnejši občutek, da so napredovali, kot težavnost programa.
S primerjanjem odgovorov učencev in učenk na posamezna vprašanja
(samoocen) in ocen v izbranih testnih nalogah teoretičnega in praktičnega
znanja lahko tudi ugotovimo, da nekateri učenci, še posebno pa učenke,
stvarnosti niso zaznali pravilno dojeti oziroma niso imeli ustreznih meril pri
ocenjevanju težavnosti, zanimivosti in učinka vadbenega programa. Pri
tovrstnih raziskavah težko ugotovimo, zakaj je tako, če v anketnem
vprašalniku ni dodatnih vprašanj, s katerimi bi bolj razjasnili ta pojav.
Učitelj športne vzgoje, ki vodi učno-vzgojni proces, pa ima možnost, da pri
takih učencih in učenkah v dodatnem pogovoru poišče vzroke za razhajanja
med samoocenami in stvarnimi dosežki.
Boljši učinek bi verjetno tudi dosegli, če bi učenci in učenke dobili takojšne
povratne informacije o svojem napredovanju pri košarkarskih spretnostih in
teoretičnem znanju. Tako bi svoje ocene verjetno oblikovali na stvarnih
podatkih in ne na subjektivnih občutkih, ki so pogosto pod vplivom
trenutnega čustvenega stanja. Tega žal nismo mogli storiti, ker je bil proces
ocenjevanja s pomočjo videoposnetkov dolgotrajen.
Izsledki se skladajo z izsledki dveh podobnih študij (Dežman in Srovin, 2004;
Majerič, Dežman in Grabnar, 2006), ki sta bili opravljeni na različnih
starostnih vzorcih učencev in učenk. Vse potrjujejo, da je verjetno naša
predpostavka v uvodnem poglavju pravilna.
5
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Brane Dežman, Dušan Grabnar, Barbara Jekoš, Matej Majerič
VADBENI PROGRAM MALE KOŠARKE V 5. RAZREDU
OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE
Izvleček
V prvem delu članka je kratko opisan dvanajsturni vadbeni progam košarke
za učence in učenke v 6. razredu devetletne osnovne šole. Vadbeni program je
bil preverjen v pedagoškem eksperimentu. Po mnenju učiteljev športne vzgoje,
ki sta vodila vadbeni proces, je izvedljiv, uporaben in učinkovit za učence in
učence, ki že znajo osnove male košarke. V drugem delu članka so kratko
napisani nasveti učiteljem za učinkovitejše poučevanje male košarke po
omenjenem vadbenem programu.
Ključne besede: osnovna šola, športna vzgoja, mala košarka, učenci, učenke,
vadbeni program.

1 UVOD
V tem prispevku bomo predstavili dvanajsturni vadbeni program košarke za
učence in učenke, ki so obiskovali 5. razred osemletne oziroma 6. razred
devetletne osnovne šole in že znajo osnove košarke (osnovne tehnične in
taktične elemente).
Vadbeni program je bil preverjen v pedagoškem eksperimentu na OŠ
Spodnja Šiška. V njem so sodelovali učenci in učenke dveh petih razredov
osemletne osnovne šole.
Pedagoški eksperiment je brez predpriprav potekal pet tednov. Vadbeni
program male košarke smo izvedli v okviru rednega pouka športne vzgoje
štiri tedne po tri ure na teden. V telovadnici sta bila dvema glavna koša in
štirje stranski. V njej so vadili učenci in učenke.
Pred začetkom in po koncu vadbenega procesa smo porabili še dve uri za
ugotavljanje začetnega oziroma končnega stanja v izbranih košarkarskih
spretnostih in teoretičnem znanju (eno uro v telovadnici in eno uro v
učilnici).
Pri izbiri vsebin smo upoštevali učni načrt košarke za 6. razred devetletne
osnovne šole (Kovač in Novak, 2001), število ur v vadbenem programu,
število učenk in učencev v razredu ter njihovo predznanje. Največji poudarek
smo dali utrjevanju vodenja žoge ter različnih metov na koš po preigravanju,
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odkrivanju in vtekanju. Poseben poudarek smo namenili tudi igram 1 : 1 in
2 : 2 na en koš (prilogi 3 in 4). Te vsebine so učenci vadili samostojno ali v
dvojicah. Med vadbo so dobili tudi informacije o temeljnih pravilih, sodniških
znakih ter izrazih in pojmih iz tehnike in taktike košarke (Dežman, 2000;
Dežman, 2002a in b).

2 IZKUŠNJE UČITELJEV, KI STA VODILA VADBENI PROCES
Oba učitelja športne vzgoje sta z zadovoljstvom sprejela sodelovanje v
pedagoškem eksperimentu. Na vodenje vadbenega procesa sta se tudi dobro
pripravila (preučila sta vadbeni program in ga v določeni meri prilagodila
razmeram na šoli in sposobnostim učencev).
Učne priprave so bile kratke, jedrnate in pregledne, tako da nista imela težav
pri njihovem razumevanju (priloga 4). Vseeno pa sta imela pri izvedbi nekaj
težav; ker učnih priprav nista napisala sama, pri določenih vadbenih
nalogah nista imela dovolj izkušenj z njihovo izvedbo. Oba zatrjujeta, da jima
je druga izvedba iste učne priprave (v drugem razredu) bolje uspela.
Predviden časovni okvir izvajanja določenih vadbenih nalog jima je prav tako
povzročal nekaj težav. Precej vaj in iger je bilo namreč manj znanih, zato sta
več časa porabila za njihovo demonstracijo in razlago.
Novost v vadbenem programu je bilo bolj poudarjeno posredovanje
teoretičnih vsebin med vadbo in na koncu vadbene ure. Prva možnost jima je
kar uspevala, druga pa manj, ker sta izgubila preveč časa s praktičnimi
vsebinami.
Novo za oba je bilo tudi medsebojno sodelovanje na tistih učnih urah, v
katerih so bile zajete vadbene dejavnosti, ki so jih učenci izvajali vzdolž
igrišča. Pri poučevanju košarke sta prvič tako sodelovala. Zanju je bila to
pozitivna izkušnja. Iz primerov dobre prakse vemo, da tako delo zahteva več
usklajevanja pred vadbeno uro in med njo.
Kljub omenjenim težavam sta večino vadbenega programa izpeljala po
načrtu. Ocenjujeta, da je bil dobro izvedljiv tako pri učencih kot pri učenkah.
Menita pa, da bi bil njegov učinek večji, če bi bil vadbeni program daljši, saj
bi lahko učenci in učenke določene vsebine bolje utrdili.
Tudi učenci in učenke so vadbeni program dobro sprejeli. Izbrane vadbene
naloge so z zanimanjem izvajali, še posebno različne igre in tekmovanja na
en koš. Za učence in učenke je bilo zanimivo tudi ugotavljanje začetnega in
končnega stanja v izbranih košarkarskih spretnostih in znanju.
Napredek v izbranih košarkarskih spretnostih in košarkarskem znanju je
skladen s pričakovanji in izidi v podobnih pedagoških eksperimentih z
enakim ali nekoliko večjim obsegom vadbenih ur (priloga 7). Izsledki
potrjujejo, da v tako skromnem obsegu ur večjega napredka ni mogoče
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doseči. To pa pomeni, da je dvanajst ur minimalno število, s katerim lahko
dosežemo še sprejemljiv vadbeni učinek.

3 NEKAJ NASVETOV ZA USPEŠNEJŠE DELO UČITELJEV ŠPORTNE
VZGOJE
Če boste dvanajsturni vadbeni program (brez začetne ure – z in končne ure –
k, v katerih smo v pedagoškem eksperimentu ugotavljali raven košarkarskih
spretnosti in znanja) poskušali sami izvesti, ga ne jemljite kot recept, ki
ustreza vsem vadbenim razmeram. V drugačnih razmerah ga boste morali
prilagoditi. Tudi število ur, ki jih porabite za vadbo košarke, mora biti
prilagojeno znanju učencev in učenk. Dvanajst ur je najmanjše število, ki je
še učinkovito. Število ur za učence in učenke z nižjim znanjem mora biti od
16 do 20. V takem primeru lahko vsebino izbranih vadbenih ur ponovite.
Lahko jih tudi delno spremenite.
Vadbeni program naj poteka neprekinjeno vsaj z dvema urama na teden (v 2.
triletju). Če ga boste prekinjali z drugimi dejavnostmi, bo njegov učinek
precej slabši.
Priporočamo, da načrtujete vadbo košarke z vsem oddelkom. Tako boste
imeli na voljo celo telovadnico. Enak vadbeni proces pa bosta vodila oba
učitelja hkrati. Na ta način boste dosegli tele učinke:
–
–
–
–

prostor in koše boste lahko bolje izkoristili,
vsak od učiteljev bo nadziral dogajanje na polovici igrišča,
med seboj si bosta lahko pomagala,
izbrani učenci bodo lahko pomagali učenkam.

Vadbeni program bo tudi učinkovitejši, če boste naredili ali dosegli tole:
•
•

•
•
•

•
•

Govorite jasno, kratko in jedrnato, pri tem uporabljate pravilne strokovne
izraze in pojme.
Med demonstracijo se postavite tako, da vas bodo učenci videli. Naj ne
izgubljajo časa s tem, da se zberejo okrog vas. Po pisku naj ostanejo na
svojem mestu (lahko tudi počepnejo).
Pri demonstraciji tehnično-taktičnih vaj ali iger bodite jasni in nazorni.
Prevelika količina informacij hkrati nima učinka in znižuje pozornost!
Vadbo organizirajte z vsemi učenci. Povejte jim, kako naj oblikujejo
skupine in kje naj vajo ali igro izvajajo.
Uspešnost igranja z več igralci je odvisna tudi od uigranosti med igralci,
zato razporedite učence v stalne enakovredne igralne skupine (dvojice,
trojice). Menjajte jih le, če vas v to prisilijo razmere. Igralne skupine naj
imajo majice različnih barv, da se bodo lažje prepoznali.
Vsaka vaja ali igra naj traja najmanj 4 minute. Njihovo izvajanje lahko
kratko prekinete, če opazite, da delajo napake.
Takoj, ko poteče čas izvedbe za izbrano vajo ali igro, prikažite in kratko
razložite naslednjo. Ne izgubljajte časa s predolgo razlago. Bolje je, da
99

•
•

•

•

•

•

•

•

•

kasneje kratko prekinete izvajanje vaje ali igre ter prikažite in kratko
razložite tiste stvari, ki povzročajo učencem težave.
Med vadbo opazujte učence, ugotavljajte pomanjkljivosti in napake ter jih
popravljajte. Pri tem bodite zelo dejavni.
Pri opazovanju učencev med izvajanjem vadbenih dejavnosti bodite
pozorni na začetek gibanja, vezni del in konec. V vseh treh delih morajo
biti stabilni!
Med izvajanjem vaj opazujte izvedbo ključnih delov gibanja in jih s
kratkimi opozorili usmerjajte:
– Pri prehodu v vodenje: Žogo potegni ob bok! Ob tla jo potisni hkrati s
korakom!
– Med vodenjem: Ne udarjaj po žogi! Suči roko na žogi! Ne zajemaj žoge!
V desno smer vodi z desno roko, v levo z levo! Okrog stojal vodi z
zunanjo roko!
– Pri podaji iz vodenja: Ko primeš žogo, jo čim prej oddaj! Iztegni roke.
Podaj pred soigralca, ki teče ob tebi!
– Pri podaji med tekom: Ko uloviš žogo, jo takoj podaj! Podaj pred
soigralca v višino prsi!
– Pri prehodu iz lovljenja v kratko vodenje: Ko žogo uloviš, jo čim prej
potisni ob tla! Ko jo po odboju od tal uloviš, jo čim prej podaj soigralcu!
Vodi in podajaj z zunanjo roko!
– Po odkrivanju: Ko uloviš žogo, se obrni proti košu, nato se odloči za
ustrezno nadaljevanje.
– Po izmetu z eno roko iznad glave: Kazalec in sredinec usmeri proti
košu!
– Pri prehodu iz vodenja v desni dvokorak: Hkrati s korakom z desno
nogo potisni žogo zadnjič proti tlom, pri drugem koraku primi žogo, pri
tretjem pa vrzi na koš z desno roko. Govori si: »Leva!, Desna, Leva!«.
Če učenec med izvajanjem določene naloge naredi prekršek ali napako,
mu povejte in pokažite, kaj je storil. Zgled: učenec je naredil korake pri
prehodu v vodenje. Naredil si korake (pokažite znak za prekršek)!
Naslednjič potisni žogo prej ob tla!
Če na začetku učenci med igro sami ne zaznajo prekrška ali napake, jih
na to opozorite, igra pa naj teče naprej. Zgled: Igor, koraki! Žogo prej
oddaj! – Maša, osebna napaka! Ne odrivaj napadalke! – Peter, tehnična
napaka! Ne jezikaj in ne preklinjaj!
Ko so učenci igro utrdili, pri prekrških ali napakah prekinite igro in jih
vprašajte, kaj je bilo. Če ugotovijo, morajo pokazati tudi sodniški znak za
storjeni prekršek ali napako.
Vaje za ogrevanje naj bodo specifične. Izberite take, v katerih učenci
veliko tečejo, vodijo in podajajo žogo v srednje hitrem gibanju. Na ta način
si ogrejejo tiste mišične skupine, ki bodo dejavnejše kasneje, hkrati pa
utrjujejo že poznana gibanja.
Kratke in manj intenzivne dejavnosti (vaje rokovanja, metanje prostih
metov) vključite takrat, ko ugotovite, da so se učenci med izvajanjem
določene dejavnosti utrudili ali zadihali.
Če ugotovite, da je določena vadbena dejavnost pretežka, jo poskušajte
poenostaviti, če to ne gre, jo zamenjajte z enostavnejšo ali preidite na
naslednjo.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Če učenci slabo zadevajo koš, boste večji motivacijski učinek dosegli, če
boste vrednotili tudi zadetek obroča. Zgled: zadeti obroč šteje1 točko,
zadetek pa 2.
Pri vseh vajah in še posebej igrah morate opozarjati na varnost oziroma
na osnovna taktična pravila. Zgled: Če je gneča, počakaj, da se prostor
izprazni, ali se v njej gibaj počasi! Gibaj se vedno tja, kjer je več prostora!
Če pod stranskimi koši nimate narisanega trapeza, to storite sami z
barvnim lepilnim trakom. Velikost trapeza naj ustreza prostoru, ki ga
imate na razpolago. Tudi označena igralna mesta so učencem, ki igrajo na
en koš, v veliko pomoč, ker se lažje orientirajo v prostoru.
Če sami ne morete nadzorovati vseh skupin učencev, zadolžite izbranega
učenca v skupini, da vam pri tem pomaga. Skupine oblikujte tako, da bo
v vsaki učenec, ki mu zaupate!
V fazi preizkušanja učenci lahko tekmujejo, kdo bo naredil manj napak,
v fazi utrjevanja in izpopolnjevanja pa, kdo bo naredil nalogo brez napak.
Na vsaki vadbeni uri vključite različna tekmovanja. Tekmujejo lahko
posamezniki ali skupine sami s seboj. Zgled: Poskusite izboljšati izid, ki
ste ga dosegli v predhodni igri. Tekmujejo lahko tudi med seboj. Zgled:
Kdo bo dosegel več točk?
Med utrjevanjem in izpopolnjevanjem gibanja in pri metih na koš morajo
biti učenci dejavni tako kot na tekmi, zato organizirajte vadbo v obliki
tekmovanj. Na koš morajo metati s ciljem, da bodo zadeli!
Na zaključnem delu ure na kratko ponovite bistvene vsebine ure. To
lahko storimo tudi v obliki vprašanj. Zgledi: Kako imenujemo tehnični
element, ki sem ga prikazal? Kakšen prekršek sem prikazal? Kako sodnik
ta prekršek pokaže? Kratko ponovite pravila, ki jih morete upoštevati pri
igri na en koš po pravilih igre na dva koša. Kdo lahko skoči za žogo po
metu? Kakšno je nadaljevanje po zadetku? Kakšno je nadaljevanje po
skoku za žogo? Ali pravilo treh sekund velja? Kako in kje nadaljujete igro
po prekršku ali napaki?
Izvajanje vadbenega procesa po učnih pripravah, ki jih niste sami
sestavili, je težavno, dokler se dobro ne seznanite s posameznimi
vadbenimi dejavnostmi in njihovim ciljem uporabe. Zato ne obupajte, če
pri prvi izvedbi ne boste zadovoljni z opravljenim delom. Čim bolj znane
vam bodo postale vadbene naloge in oblike vadbe, lažji in učinkovitejši bo
vadbeni proces.

4 SKLEPI
Učitelji športne vzgoje, ki so sodelovali v tem in drugih naših pedagoških
eksperimentih, ocenjujejo, da je bilo zanje tovrstno sodelovanje zelo koristno.
Pridobili so veliko novega znanja in izkušenj ter nov pogled na podajanje
učnih vsebin. Dodajamo, da taki pedagoški eksperimenti bogatijo športno
stroko in prakso, saj vplivajo na bolje načrtovano, sistematično in
nadzorovano izvajanje vadbenega procesa pri športni vzgoji, posredno pa na
njegovo večjo učinkovitost. Nekateri učitelji športne vzgoje se s tem ne bodo
strinjali, ker menijo, da tak način učnega procesa utesnjuje učence in
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znižuje njihovo zanimanje. Izidi ankete med učenci, ki smo jo opravili po
končanem vadbenem programu v več pedagoških eksperimentih, govorijo
ravno nasprotno.
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PRILOGE
Priloga 1:

Izvlečki v angleškem jeziku / English summaries
Brane Dežman, Marica Žakelj, Aleš Peče
CORRELATION BETWEEN THE RESULTS OF BASKETBALL TESTS OF
CHILDREN AND THE ASSESSMENT OF PLAYING QUALITY IN THE 2 : 0
BASKETBALL HALF COURT
OFFENSE GAME

Abstract
Correlation between the results of four basketball tests and the points
awarded for the quality of the 2 : 0 basketball half court offense game was
examined on the sample of 18 children of both genders from year 5 at France
Bevk primary school in Ljubljana. Basketball tests have included basic
technical elements, which formed a part of the abovementioned offensive
game. Tests were used to measure the speed of zig-zag dribbling of the ball
(VHV), the speed of dribbling and passing of the ball (VPL), the precision of
throwing from a one arm overhead shot after a turn (VMO) and the precision
of the two-step drive in shot (MPM). Measuring and evaluation have been
carried out at five working stations. Four measurers constantly monitored
and recorded the results of the tests. A half court basketball game has been
recorded with a video camera, two evaluators have assessed the quality of
the game with marks of 1 to 5. Data were recorded with simple procedures of
descriptive statistics, with variance analysis and Pearson’s correlation
coefficient. It has been established that boys and girls did not differ in any of
chosen tests; thus both samples have been combined into one. High degree
of correlation has been revealed for the sample of measured subjects
between the two tests, which were based on the dribbling of the ball (r =
0.85) and two tests with a final motor action being a shot after a short
dribbling (r = 0.81). The results of tests zig-zag dribbling of the ball with the
change of hands in front of the body (VHV) and the dribbling with changing
directions, passing after a jump stop and receiving of the ball (VPL) revealed
a high correlation with the points, awarded to pupils in the 2 : 0 offensive
game; correlation with the test results dribbling and shot after a turn (VMO)
and the two-step drive in shot (MPM) was medium strong.
Key words:
correlation

primary

school,

physical

education,
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skills,
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Brane Dežman, Marjeta Kovač
RELIABILITY AND OBJECTIVITY OF EVALUATION OF PRACTICAL
KNOWLEDGE IN BASKETBALL PHYSICAL EDUCATION LESSONS

Abstract
The purpose of the study was to compose a test task for an evaluation of
basic technical skills in basketball, to set criteria and descriptions for their
objective evaluation and to check a degree of reliability and objectivity of
evaluation of skill acquisition. Skill acquisition has been observed on the
sample of 34 first year female students at the Faculty of sport at the
beginning of the academic year. The level of skill acquisition has been
assessed by four adequately trained evaluators. Data were analysed with
basic procedures of descriptive statistics, with factorial analysis and with the
procedure for calculation of Cronbach reliability alpha coefficient. It has
been revealed that reliability and objectivity of evaluation were very high
(Alfa = 0.987; correlation of evaluators with a first main component of all
evaluators were above 0.970). It can be concluded that set criteria and
descriptions for the evaluation of selected composite basketball skill and the
adequate guidelines for evaluation of its individual segments successfully
define various levels of basketball skill acquisition. As a result, well trained
evaluator can assess the level of skill acquisition with a high degree of
reliability and objectivity.

Key words: physical education, basketball, technical skills, evaluation,
measuring characteristics
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Brane Dežman, Matej Majerič, Dušan Grabnar
CHARACTERISTICS OF PART-METHOD AND WHOLE-METHOD OF
EVALUATION OF COMPOSITE BASKETBALL SKILL

Abstract
Reliability and effectiveness of part- and whole-method of evaluation of
composite technical basketball skill “Various types of dribbling of the ball
and one-arm overhead shot from jump stop” has been examined on the
sample of 20 pupils from year 7 Spodnja Siska primary school. Additionally
examined was the correlation between the scores of two evaluation methods.
Pupils were assessed by a basketball expert with the use of video recordings.
First, pupils were evaluated with a whole-method and then with a partmethod of evaluation. Marks were recorded in two separate entry papers and
the procedure has been repeated one week after the first evaluation. Data
were analysed with selected procedures of descriptive statistics; correlation
coefficients and Cronbach Alpha coefficients were calculated. In both partand whole-method of evaluation a high degree of reliability has been noticed
(Alpha = 0.976 and 0.956). High correlation has also been revealed between
average scores of two evaluation methods (r = 0.965). Findings indicate that
the guidelines, criteria and descriptions for both methods of evaluation are
adequately designed and suitable for use in practice.

Key words: primary school, physical education, basketball, technical skills,
evaluation, method, correlation
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Brane Dežman, Matej Majerič, Dušan Grabnar
CHARACTERISTICS OF PART-METHOD AND WHOLE-METHOD OF
EVALUATION OF HALF-COURT BASKETBALL GAME

Abstract
Reliability and effectiveness of part- and whole-method of evaluation of oneon-one half court offensive game and the correlation between the marks
achieved have been examined on a sample of 20 pupils from year 7 Spodnja
Siska primary school. Pupils were assessed by a basketball expert from the
Faculty of sport with the use of video recordings. First, pupils were evaluated
with a whole-method and then with a part-method of evaluation. Marks were
recorded in two separate entry papers and the procedure has been repeated
one week after first evaluation. Data were analysed with selected procedures
of descriptive statistics; correlation coefficients and Cronbach Alpha
coefficient have been calculated. In both part- and whole-method of
evaluation a high degree of reliability has been noticed (Alpha = 0.988 and
0.994). High correlation has been revealed between average scores of two
evaluation methods (r = 0.963). Findings indicate that the guidelines, criteria
and descriptions for both methods of evaluation are adequately designed and
suitable for use in practice.

Key words: primary school, physical education, basketball, game, evaluation
method, correlation
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Brane Dežman, Matej Majerič, Dušan Grabnar
CORRELATION BETWEEN THE RESULTS OF UNDERSTANDING
BASKETBALL RULES AND THE PROFICIENCY MARKS FOR EXECUTING
SELECTED BASKETBALL SKILLS

Abstract
Correlation between the results of understanding basic basketball rules and
marks awarded for execution of three basketball skills (continuous 1 : 1
game, zig-zag and fast dribbling of the ball, standing one-arm overhead shot)
has been examined on a sample of 20 pupils from year 7 Spodnja Siska
primary school. Multiple choice test questionnaire consisted of 10 questions,
covering basic basketball rules. Each question had four possible answers,
one of them being correct. Level of proficiency in selected basketball skills
has been marked by a basketball expert with a part-method of evaluation
and with the use of video recordings. Correlation between the test results of
pupils in understanding basketball rules (dependent variable) and all three
basketball skills (independent variables) was tested with regression analysis.
It has been revealed that the system of independent variables has a high
correlation with dependent variable. On a partial level, more complex
basketball skills (continuous 1 : 1 game and fast dribbling of the ball) have
higher correlation with dependent variable. No statistically significant
correlation has been revealed with the easiest basketball skill (standing onearm overhead shot). It can be assumed that the correlation between
dependent and two independent variables is only indirect. Pupils, who do not
understand basic rules, break the rules during the execution of basketball
skill and are therefore less successful. Accordingly, level of proficiency in
selected basketball skills (particularly playing skills) to a certain extent
defines the degree of understanding basic basketball rules.

Key words: primary school, physical education, basketball, basketball rules,
skills, correlation
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Brane Dežman
REVIEW OF FINDINGS OF PEDAGOGICAL EXPERIMENTS IN SLOVENIA,
WHICH EXAMINED THE EFFECTS OF VARIOUS BASKETBALL TRAINING
PROGRAMMES ON THE IMPROVEMENT OF ACQUIRED BASKETBALL
SKILLS

Abstract
The review type of scientific article presents findings of pedagogical
experiments in physical education lessons, related to studying the effects of
differently structured and long basketball training programmes on the
improvement of selected basketball skills. Experiments have been carried
out in Slovenia on samples of pupils from selected primary schools and
students from Faculty of sport. Findings have revealed that all training
programmes, which lasted between twelve to twenty school lessons, had
statistically significant influence on the level of proficiency in technical and
playing skills of pupils and students of both genders. Their proficiency
progress in technical skills mostly exceeded 30 percentage points, whereas
proficiency progress in playing skills was mostly between 11 and 15
percentage points. Proficiency progress in technical and playing skills of
individual pupils and students of both genders was different for the same
training programme; therefore, those with lesser knowledge of basic
basketball require more extensive training programme (up to 20 school
lessons). The latter also depends on the difficulty of contents of training
programme.

Key words: primary school, physical education, pedagogical experiment,
basketball, training programme, basketball skills, evaluation, progress
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Brane Dežman, Matej Majerič, Dušan Grabnar
THE EFFECT OF TWELVE-HOUR TRAINING PROGRAMME OF MINI
BASKETBALL ON THE IMPROVEMENT OF EXECUTION OF VARIOUS
BASKETBALL SKILLS IN NON-BASKETBALL SCHOOL BOYS AND GIRLS

Abstract
Pedagogical experiment was used to examine the effects of systematically
planned and completed basketball training programme on the level of
execution of four attacking playing skills (diversity and efficiency in dribbling
the ball, diversity and difficulty of shots on target, diversity and efficiency of
cooperation and the frequency of breaking the rules). Sample included 13
school boys and 11 girls from two classes of year 5 Spodnja Siska Ljubljana
primary school. Sample did not include any boys or girls, who practice
basketball outside the physical education lessons. Pedagogical experiment
has without including the preparation time lasted five weeks of three hours
per week, carried out in the large school sports hall. Training programme
consisted of twelve school lessons. An hour has been used before and after
the training process to record initial and final status of selected basketball
skills. When planning training contents, school curriculum for year 6 of
nine-year long primary school has been considered, as well as the number of
pupils in the class and their prior knowledge. Training programme included
basic technical and tactical basketball skills and various types of 1 : 1 and 2
: 2 half-court games. Initial and final status of the level of proficiency in
selected attacking playing skills have been examined for school boys and
girls with the use of video recording during the 2 : 2 half-court game
(defending players were acting passively). School boys and girls have been
assessed by an expert with the use of particular criteria and descriptions.
Differences between the initial and final status were examined with t-test for
dependent samples, whereas t-test for independent samples has been used
to examine differences between the genders. It has been found that school
boys have progressed, during the 2 : 2 half-court game, in diversity and
reliability of dribbling by 9.2% and schoolgirls by 20%; schoolboys have
progressed in diversity and difficulty of shots by 18.5% and schoolgirls by
5.5%; schoolboys have progressed in diversity and efficiency of cooperation
by 18.5% and schoolgirls by 16.4%; schoolboys have reduced the frequency
of breaking the rules by 24.8% and schoolgirls by 34.4%; schoolboys have
progressed in diversity, complexity and efficiency of attacking game type 2 :
2 by 18.0% and schoolgirls by 19.0%.

Key words: primary school, physical education, basketball, training
programme, playing skills, evaluation, progress.
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Brane Dežman, Matej Majerič
REVIEW OF FINDINGS OF PEDAGOGICAL EXPERIMENTS IN SLOVENIA,
EXAMINING THE EFFECTS OF VARIOUS BASKETBALL TRAINING
PROGRAMMES ON THE IMPROVEMENT OF THEORETICAL
KNOWLEDGE

Abstract
The review type of scientific article presents findings of pedagogical
experiments in physical education lessons, related to examining the effects
of differently designed and long basketball training programmes on the
improvement of theoretical knowledge. Experiments were carried out in
Slovenia on samples of pupils from selected primary schools and of students
at the Faculty of sport. Findings revealed that all training programmes with
male and female participants had positive effect on understanding the
basketball rules, refereeing signals and technical and tactical terms and
expressions. When evaluating progress, initial status of participants had to
be considered, as progress was usually smaller if the initial status was high.
The initial status of older participants and also of male participants was
usually higher in comparison to younger and female participants. Progress
in the understanding the rules has been in participants of both genders
smaller than progress in understanding the refereeing signals.

Key words: primary school, physical education, pedagogical experiment,
basketball, training programme, basketball skills, evaluation, progress
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Brane Dežman, Matej Majerič
EFFECT OF TWELVE-HOUR TRAINING PROGRAMME OF MINI
BASKETBALL ON BETTER UNDERSTANDING OF BASIC BASKETBALL
RULES AND REFEREEING SIGNALS IN NON-BASKETBALL SCHOOL
BOYS AND GIRLS

Abstract
A pedagogical experiment has been used to evaluate the effect of
systematically planned and accomplished basketball training programme on
the level of proficiency in some basketball skills and understanding of basic
rules and refereeing signals. Sample of measured subjects included 13
primary school boys and 11 girls from two classes from year 5 Ljubljana
Spodnja Siska primary school, who did not participate in any out-of-school
or club supplementary basketball training programmes. Training programme
consisted of twelve school lessons (four weeks of three lessons). Boys and
girls have practiced together. An hour has been spent in the classroom
before and after the training in order to record the initial and final status of
understanding the basic basketball rules and refereeing signals by
answering two test questionnaires of objective type. T-test for dependent
samples has been used to examine the characteristics of differences between
the initial and final status. SPSS for Windows statistical programme has
been used. Statistically significant differences between the results achieved
by boys and girls in both test questionnaires at the beginning and at the end
of training programme confirm positive effects of training process on the
progress in understanding the rules and refereeing signals. Progress was
greater in refereeing rules (boys 39.3%, girls 47.3%) and smaller in
basketball rules (boys 28.5%, girls 18.2%). It has also been revealed that
training programme has had different individual effects on school boys and
girls. It can be assumed that differences in understanding of practice
contents and thus related knowledge depend on the degree of interest of
school boys and girls for practice, their level of concentration during the
demonstration, explanation, training and assessment of knowledge as well
as on their abilities.

Key words: primary school, physical education, mini basketball, training
programme, theoretical knowledge, progress
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Brane Dežman, Matej Majerič
HOW NON-BASKETBALL PRIMARY SCHOOL BOYS AND GIRLS
EVALAUTE SELECTED INDICATORS OF TWELVE-HOUR LONG
BASKETBALL TRAINING PROGRAMME

Abstract
Thirteen boys and eleven girls from year 5 of Spodnja Siska primary school
have participated in a survey after finishing a twelve-hour long experimental
basketball training programme. The purpose of the survey was to find out
whether pupils found training programme difficult and interesting and how
much new knowledge have they acquired. Measured subjects have practiced
basketball only at physical education lessons and were not included in outof-school or club based additional training activities. Pupils have rated
selected indicators of training programme with marks on a scale of one to
five. In average, boys found the contents of training programme easy (1.77)
and at the same time interesting (3.92). They have also stated that the
amount of knowledge they have acquired was medium (3.31). Girls found the
contents as medium difficult (2.92) and interesting to medium-interesting
(3.55). They have also stated that the amount of knowledge they have
acquired was high (3.91). The results show that all schoolchildren accepted
training programme well, the majority of pupils of both genders felt that they
have acquired good knowledge. In some of schoolchildren, an interesting
correlation has been noticed between the results in all three marked
indicators. Differences between their results revealed that they had different
criteria in evaluation of individual indicators.

Key words: primary school, physical education, basketball, experimental
training programme, evaluation
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Brane Dežman, Dušan Grabnar, Brabara Jekoš, Matej Majerič
TRAINING PROGRAMME OF MINI BASKETBALL IN YEAR 5 OF EIGHTYEAR LONG PRIMARY SCHOOL

Abstract
First part of the article briefly describes twelve-hour training basketball
programme for pupils of both genders in year 6 of nine-year long primary
school. Training programme has been carried as a part of pedagogical
experiment. In the opinion of physical education teachers, who carried out a
training process, the programme can be implemented, is useful and efficient
for primary school boys and girls that are familiar with basic basketball.
Second part of the article presents short guidelines for teachers in order to
teach basketball more efficiently following the presented training
programme.

Key words: primary school, physical education, basketball, schoolboys,
schoolgirls, training programme
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Priloga 2:

Testni nalogi za ocenjevanje
košarkarskih spretnosti

ravni

obvladanja

izbranih

1. Test VMd in VMl: Vijugasto vodenje, met na koš iz dvokoraka z eno
roko iznad glave
Prostor
Telovadnica, polje dveh točk pod košem.
Naprave in pripomočki
Kakovostna košarkarska žoga (napolnjena mora biti tako, da spuščena z
višine 180 cm – spodnji del odskoči do višine med 120 do 140 centimetrov –
zgornji del); koš; pet stožcev; barvni lepilni trak; merilni trak (dolžina
najmanj 5 metrov); škarje.
Postavitev in potek naloge
Na sredini čelne črte označite z barvnim lepilnim trakom točko (S). Nato
označite na črti prostih metov in njenih podaljških 5 točk. Prvo v sredini,
nato še dve na vsaki strani srednje točke, ki sta po 1,5 metra narazen. Na
vse točke postavite en stožec.
VMd – v desno stran

VMl - v levo stran

Figure 1

Figure 2

Legenda znakov:


napadalec

•

žoga

~~~→

vodenje žoge

_ --I ⇒

met na koš iz
dvokoraka

°

stožec

Opis naloge
Izvajalec stoji v vzporedni preži za čelno črto pred točko S. Z obrazom je
obrnjen proti sredini igrišča. Če je desničar, najprej izvede nalogo dvakrat v
desno stran (VMd), v drugem krogu pa še v levo stran (VMl). Levičar to stori v
nasprotnem vrstnem redu.
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Desničar preide v vodenje z levim križnim korakom (korak z levo nogo in
prehod v vodenje z desno roko), nato nadaljuje vodenje z desno roko do
prvega stožca na njegovi desni strani. Ko pride okoli njega, vodi vijugasto
okoli drugega, tretjega, četrtega in petega stožca (med stožci mora štirikrat
menjati roko spredaj, ob stožcih pa voditi žogo z zunanjo roko). Ko pride
okoli petega stožca, vodi žogo z desno roko proti košu, preide v dvokorak in
vrže na koš z desno roko iznad glave z odbojem od table.
Levičar preide v vodenje z desnim križnim korakom (korak z desno nogo in
prehod v vodenje z levo roko), nato nadaljuje vodenje z levo roko do prvega
stožca na njegovi levi strani. Ko pride okoli njega, vodi vijugasto okoli
drugega in tretjega, četrtega in petega stožca (med stožci mora štirikrat
menjati roko spredaj, ob stožcih pa voditi žogo z zunanjo roko). Ko pride
okoli petega stožca, vodi žogo z levo roko proti košu, preide v dvokorak in
vrže na koš z levo roko iznad glave z odbojem od table.
Število ponovitev
Dve. Če igralcu žoga uide, mora nalogo ponoviti.
Opis pravilne tehnike gibanja za desničarja
1) Napadalna preža in prehod v
vodenje
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2) Vodenje žoge naravnost ter ob
stožcih in med njimi

Opis:
Igralec
ima
stopala
razmaknjena v širini ramen, kolena
pa nekoliko skrčena. Trup ima
malce
nagnjen
naprej,
glavo
dvignjeno. Žogo drži z obema
rokama s strani v višini prsi ali
nekoliko nižje. Prenese jo ob desni
bok (desno roko ima nad žogo, levo
pa spodaj ob strani), hkrati zasuče
trup v smeri žoge in začne izvajati
prečni (križni) korak z levo nogo.
Hkrati s korakom potisne z desno
roko žogo ob levi nogi v tla.

3) Prehod iz vodenja v sonožno
zaustavljanje

Opis: Igralec potisne žogo zadnjič ob
tla pri prvem koraku od zadnjih
treh (leva), pri drugem (desna) ulovi
žogo, ki se odbije od tal, pri tretjem
se odrine z levo nogo, dvigne
skrčeno zamašno nogo navzgor in
preide v met z eno roko iznad glave.

Opis: Med vodenjem ima igralec trup
nekoliko
nagnjen
naprej,
glavo
dvignjeno, pogled usmerjen naprej.
Žogo potiska ob tla (ob strani naprej)
z iztegovanjem roke v komolcu ter
vrtenjem (s strani navzgor) in
iztegovanjem zapestja. Od tal odbito
žogo prestreza z blazinicami prstov od
zgoraj s strani. Z upogibanjem
komolca jo spusti največ do višine
prsi, nato jo zopet potisne proti tlom.
Ob stožcu mora igralec voditi žogo z
zunanjo roko (v desno smer vodi žogo
z desno roko, v levo pa z levo). Med
stožci menja roko spredaj, nato jo
vodi z drugo roko do naslednjega
stožca.
+ Izmet z eno roko iznad glave

Opis: Hkrati z odrivom z levo nogo
učenec prenese žogo z desno roko (z
roko na strani zamašne noge) nad
glavo. Leva roka spremlja žogo tako,
da jo drži ob strani. V mrtvi točki
skoka izvede izmet tako, da iztegne
desno roko v komolcu proti točki na
tabli (zgornjemu sečišču stranic
notranjega
pravokotnika).
Z
iztegovanjem in upogibanjem roke v
zapestju da žogi ustrezno smer, lok in
vrtenje. Žogo zavrti tako, da potegne
po njenem obodu s kazalcem in
sredincem (po izmetu sta kazalec in
sredinec usmerjena proti točki na
tabli). Nato doskoči na obe nogi.
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2. IG2 - Igra 2 : 2 na en koš po pravilih igre na dva koša
Prostor
Telovadnica, 1/3 košarkarskega igrišča na strani koša.
Naprave in pripomočki
Kakovostna košarkarska žoga (napolnjena mora biti tako, da spuščena z
višine 180 cm – spodnji del odskoči do višine med 120 do 140 centimetrov –
zgornji del); koš; barvni lepilni trak; merilni trak dolg vsaj 3 m; škarje.
Postavitev in potek
Štiri igralna mesta označimo z
barvnim lepilnim trakom (2 x 20
cm za en križ)

Začetek igre (vnos žoge v igrišče) in
temeljni taktični elementi v napadu
1

3

2

odkrivanje in preigravanje

vtekanje

Legenda znakov:
 Napadalec

Obrambni
igralec

• žoga

~~→

vodenje
žoge

sprememba

/ smeri

--→

podaja



met

Opis igranja:
•

•
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Napadalca igrata na en koš proti obrambnima igralcema. Eden izmed
napadalcev stoji za čelno črto z žogo v roki, soigralec pa v igrišču zunaj
trapeza.
Obrambna igralca igrata pasivno (ne smeta izbijati, prestrezati in blokirati
žoge). Vsak sledi svojega napadalca v obrambni preži na razdalji enega
metra med njim in košem. Prevzemanje ni dovoljeno. Po metu lahko
skočita za žogo in jo ulovita.

•
•

•

•
•

•
•

•

Napadalec z žogo začne igro tako, da poda žogo izza čelne črte soigralcu v
igrišče (ne v trapez). Po podaji steče v igrišče na sosednje igralno mesto.
Igro vodi igralec z žogo. S soigralcem se sporazumeva s taktičnimi znaki,
ki jih kaže z notranjo roko (odkrivanje: s prstom pokaže na mesto, kamor
naj bi se odkril soigralec; vtekanje: s prstom pokaže proti košu).
Po znaku izpeljeta akcijo in poskušata priti v položaj, iz katerega bo lahko
eden izmed njiju uspešno vrgel na koš. Med napadanjem ne smeta biti
več kot tri sekunde v trapezu.
Po vsakem metu skočijo za žogo vsi štirje igralci.
Po zadetku dobita žogo obrambna igralca. Igro nadaljujeta tako, da gre
eden izmed njiju z žogo za čelno črto in jo poda soigralcu v igrišče (ne v
trapez). Ko pride v igrišče, lahko začneta napadati.
Kadar dobi žogo po zgrešenem metu napadalec, organizira nov napad
(žogo vodi iz trapeza oziroma poda soigralcu, ki se odkrije zunaj trapeza).
Če dobi žogo po zgrešenem metu obrambni igralec, jo pokuša čim hitreje
prenesti iz trapeza ali prek črte treh točk. To lahko stori z vodenjem ali s
podajo. Nato se oba igralca postavita na ustrezna mesta, obrneta proti
košu in začneta napadati.
Po prekršku (koraki, dvojno vodenje, prekršek mejne črte, namerno
igranje z nogo ipd.) nadaljuje igro eden izmed nasprotnih igralcev, tako da
poda žogo soigralcu v igrišče izza bočne črte, po osebni napaki pa to stori
na enak način oškodovani igralec.

Posebno navodilo igralcem
Igralca v dvojici se lahko pred začetkom igre dogovorita, kako bosta igrala in
katere vidne znake bosta uporabljala. Obrambna igralca morata igrati
pasivno in slediti napadalca na razdalji enega metra. Napadalca morata
uporabljati vse taktične elemente (akcije po preigravanju, odkrivanju,
vtekanju).
Pred začetkom napada naj se napadalca postavita na dve
sosednji igralni mesti (na desni strani, v sredini ali na levi strani). Te
položaje naj iz napada v napad menjata.
Število ponovitev
Ena izvedba, ki traja 4 minute.
Način igranja
Igra naj ena četverka učencev (dve dvojici). Sodijo si sami.

Opis napadalnih taktičnih elementov
Preigravanje
Igralec poskuša med vodenjem s spremembami smeri in ritma spraviti
obrambnega igralca iz ravnotežja in si ustvariti dober položaj za uspešen met
s srednje razdalje po sonožnem zaustavljanju (po polprodoru) ali za uspešen
met pod košem iz dvokoraka (po prodoru).
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Odkrivanje
Igralec brez žoge poskuša s spremembo smeri in ritma priti v ugoden položaj
za sprejem žoge zunaj trapeza. To lahko stori na dva načina. Z gibanjem h
košu-od koša in od žoge-k žogi. Prvi del gibanja je v vseh primerih počasen,
drugi pa hiter. V drugem delu gibanja nakaže z roko, ki je dlje od
obrambnega igralca, smer podane žoge. V nastavljeno roko mu soigralec
poskuša podati žogo. Po odkrivanju se obrne proti košu in vrže nanj, preide v
vodenje ali poda žogo.
Vtekanje
Igralec brez žoge skuša s spremembo smeri in ritma priti v ugoden položaj za
sprejem žoge v trapezu. To lahko stori na dva načina: z gibanjem v vrzel pred
obrambnim igralcem ali za njim. Ko napadalec pride mimo obrambnega
igralca, nakaže z roko, ki je bliže koša, smer podaje. V to roko mu poskuša
soigralec podati žogo. Če med vtekanjem igralec ne dobi žoge, izprazni
prostor v nasprotno stran od žoge! Soigralec naj mu poda žogo z odbojem od
tal ali neposredno.
Nekaj zaključnih akcij
Preigravanje in prehod v met
po sonožnem zaustavljanju
(zaključi lahko tudi z metom
iz dvokoraka).

Odkrivanje napadalca.

Odkrivanje desnega krila in
met po polprodoru. Po
sprejemu žoge prodre igralec
v trapez in zaključi akcijo z
metom po sonožnem
zaustavljanju.

Odkrivanje desnega branilca
in met po prodoru. Po
sprejemu žoge prodre igralec
pod koš in zaključi akcijo z
metom iz dvokoraka.
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h košu-od koša

od žoge-k žogi

Odkrivanje levega krila in
met z mesta. Po sprejemu
žoge se igralec obrne proti
košu in vrže na koš.

Vtekanje desnega branilca
za obrambnim igralcem in
met iz dvokoraka.

Vtekanje levega branilca
pred obrambnim igralcem in
met po sonožnem
zaustavljanju.

Na začetnem in končnem preverjanju naj igrata skupaj ista učenca proti isti
dvojici učencev. Če je mogoče, sestavite enakovredne dvojice po višini in
znanju. Med vadbenim procesom naj čim več igrajo skupaj, da se uigrajo.
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Priloga 3:

Testna vprašalnika za preverjanje ravni teoretičnega znanja

Testni vprašalnik: KOŠARKARSKA PRAVILA_1
Učenec/učenka: __________________________

Razred: ___

Št. dresa: ____

Navodila za reševanje testa
Pred teboj je deset vprašanj iz košarkarskih pravil, pri vsakem so štirje
odgovori. Eden izmed njih je pravilen. Pozorno preberi vsako vprašanje in vse
štiri odgovore. Nato obkroži črko tistega odgovora, ki se ti zdi pravilen. Če se
zmotiš, obkroženo črko prečrtaj in obkroži nov odgovor.
1) V koliko sekundah mora igralec
izza mejne črte?
A
B
C
D

vrniti oziroma podati žogo v igro

V treh.
V petih.
V osmih.
Čas ni omejen.

2) Koliko sekund je lahko napadalec neprekinjeno v trapezu (polju
omejitve) nasprotnega moštva?
A
B
C
D

Tri.
Pet.
Osem.
Čas ni omejen.

3) Kateri prekršek bo sodnik dosodil igralcu z žogo, ki je pri prehodu v
vodenje dvignil stojno nogo, preden je žoga zapustila njegovo roko?
A Korake.
B Dvojno vodenje.
C Namerno igranje z nogo.
D Nobenega.
4) Kateri prekršek bo sodnik dosodil igralcu, ki se je nenamerno
(naključno) dotaknil žoge z nogo?
A
B
C
D

Korake.
Dvojno vodenje.
Namerno igranje z nogo.
Nobenega.

125

5) Kateri prekršek bo sodnik dosodil igralcu, ki je po končanem vodenju
ponovno prešel v vodenje?
A
B
C
D

Korake.
Dvojno vodenje.
Tri sekunde.
Nobenega.

6) Največ koliko korakov lahko naredi igralec, ko ulovi žogo?
A
B
C
D

Enega.
Dva.
Tri.
Nobenega.

7) V katerem primeru sodnik NE dosodi igralcu z žogo prekrška mejne
črte?
A
B
C
D

Če se žoga dotakne mejne črte.
Če se žoga dotakne osebe na mejni črti ali zunaj igrišča.
Če se žoga dotakne nosilca koša (konstrukcije).
Če se žoga dotakne roba table.

8) V katerem primeru bo sodnik dosodil igralcu osebno napako?
A
B
C
D
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Če je igralec namerno odrinil napadalca.
Če je igralec grobo odrinil napadalca.
Če je igralec udaril tekmeca po roki, ko je ta metal na koš.
Če se igralec neprimerno obnaša.

9) V katerem primeru sodnik igralcu dosodi tehnično napako?
A
B
C
D

Če igralec udari tekmeca po roki, ko ta vrže na koš.
Če igralec grobo udari tekmeca.
Če igralec namerno (brez potrebe) odrine tekmeca.
Če se igralec neprimerno obnaša.

10) V katerem primeru sodnik NE dosodi igralcu nešportne napake?
A
B
C
D

Če igralec spotakne tekmeca.
Če igralec grobo udari tekmeca, ko ta vrže na koš.
Če se igralec neprimerno obnaša.
Če igralec namerno (brez potrebe) odrine tekmeca.
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Testni vprašalnik SODNIŠKI ZNAKI_1
Učenec/učenka: _________________________

Razred: ___

Št. dresa: ____

Pred teboj je deset vprašanj iz sodniških znakov, pri vsakem so štirje
odgovori. Eden izmed njih je pravilen. Pozorno preberi vsako vprašanje in si
oglej vse štiri risbe. Nato obkroži črko nad tisto risbo košarkarskega znaka,
ki se ti zdi pravilen. Če se zmotiš, obkroženo črko prečrtaj in obkroži črko
novega odgovora.
1) Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko potrdi zadetek za dve točki?
A
B
C
D

2) Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko dosodi prekršek nošena žoga?
A
B
C
D

3) Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko ustavi uro zaradi prekrška?
A
B
C
D

4) Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko dosodi prekršek koraki?
A
B
C
D
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5) Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko dosodi prekršek dvojno
vodenje?
A
B
C
D

6) Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko dosodi prekršek treh sekund?
A
B
C
D

7) Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko dosodi prekršek žoga zunaj
igrišča (aut)?
A
B
C
D

8) Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko ustavi uro zaradi osebne
napake?
A
B
C
D
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9) Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko ustavi uro zaradi nešportne
napake?
A
B
C
D

10) Kateri znak pokaže košarkarski sodnik, ko ustavi uro zaradi tehnične
napake?
A
B
C
D

KOŠARKE: PRAVILA _1 (rešitve)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

KOŠARKE: SODNIŠKI ZNAKI _1 (rešitve)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Priloga 4:

Tematska priprava

Košarka - tematska priprava 2007
Vadbene vsebine
1 2 3 4 5 6 7 8 9
vodenje
5 7 10 10 1 10
meti
4 4 4 4 8
vodenje in meti
T1 21 18 6 14
12
napad 1:0
8 8
7 6 5
pokrivanje igralca z žogo
6
neprekinjena igra 1:1
14 14
igra 1:1 na en koš
16 23
vodenje in podaje
9 9
meti po odkrivanju
16 16
meti po vtekanju
5 5
napad 2:0
10 10
neprekinjena igra 2:2
igra 2:2 na en koš
T2
tekme
+ + Te
teorija
5 5 5 5 5 5 5 5
Z1
Ocenjevanje znanja
S1
ocenjevanje spretnosti
skupaj
45 45 45 45 45 45 45 45
Legenda: T1 – test 1, T2 – test 2, Te – tekmovanje, + izvajanje

10

11

12

13 14
5

8
T1

5
5

10

10

10

8
22

8
22

6

5

5

+
5

16
+
5

25 T2
Te
5
Z2
S2

45

45

45

45

min
38
32
71
34
6
28
39
53
37
10
47
44
41

%
7,0
5,9
13,1
6,3
1,1
5,2
7,2
9,8
6,9
1,9
8,7
8,1
7,6

60

11,1

2x30
2x45

540

100
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Priloga 5:

Kratke učne priprave
Učna priprava – 1
Šola:
Datum:

Št. ure: 1.

Razred:
Spol: M
Prostor: telovadnica

Št. učencev:

Tip ure: Košarka
Etapa učnega procesa: Utrjevanje
Učna enota: Preverjanje znanja
Metodične enote: Snemanje izvajanja testnih nalog
Cilji: Snemanje izvajanja košarkarskih spretnosti T1 in T2 (začetno stanje)
Učne metod: Razlaga, demonstracija
Organizacijske metod: Frontalna vadba
Vadbene oblike: Posamična in skupinska vadba
Pomagala: 12 košarkarskih žog, 6 košev, 10 stožcev
Čas
5

Čas
20

I. Uvodni del – vsebina
1) Počasno cikcak vodenje vzdolž igrišča, met
na koš z eno roko iznad glave po sonožnem
zaustavljanju ali iz dvokoraka.
Polovico časa v desno in polovico v levo smer.

Ponazorila:

Organizacija
1

II. Glavni del – vsebina

Organizacija

2) Snemanje izvajanja testa VMd in l:
Nalogo pred izvajanjem učencev dvakrat
demonstriram.

3

Nato vsak učenec izvede nalogo 2-krat z boljšo in
2-krat s slabšo roko.

20

Kamera naj bo na nasprotni strani na črti prostih
metov. Slediti mora igralca.
3) Snemanje izvajanja testa IG2:
Kratko jim razložim pravila igre na en koš po
pravilih igre na dva koša in kaj je to pasivna
obramba.

4

Nato igrajo 2 : 2 na en koš po pravilih igre na dva
koša. Pod enim košem sta dve dvojici igralcev.
Igrajo 4 minute. Po potrebi jih med igro usmerjam.

Opozarjanje na pasivno, a
tesno pokrivanje (na
razdalji enega metra)!
Po metu jim povem, kakšno
je nadaljevanje (koš –
obrambni za čelno črto;
zgrešen met – vodi iz
trapeza).

Kamera naj bo na nasprotni strani na črti prostih
metov. Poskuša naj zajeti vse igralce.

Čas

III. Sklepni del – vsebina

Organizacija

Teorija:
Izrazi in pojmi:
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Učna priprava – 2
Šola:
Datum:

Št. ure: 2.

Razred:
Spol: M
Prostor: telovadnica

Št. učencev:

Tip ure: Košarka
Etapa učnega procesa: Utrjevanje
Učna enota: Igra 1 : 1
Metodične enote: Prehod v vodenje s križnim in vzdolžnim korakom; meti po vodenju; napad 1 : 0
Cilji: Utrditi vodenje, mete po vodenju in napad 1 : 0
Učne metode: Razlaga, demonstracija
Organizacijske metode: Frontalna vadba
Vadbene oblike: Posamična in skupinska vadba
Pomagala: 12 košarkarskih žog, 6 košev, 12 stožcev
Ponazorila:
Čas
2x2

2x1
3+1
+2

Čas
2x3
2x3
2x2

8

I. Uvodni del – vsebina
1) Osvajanje mest: Učenci vodijo žogo do
sečišča črt. Tam se sonožno zaustavijo in jo
ujamejo. Nato preidejo v vodenje z drugo roko s
križnim korakom. Vodijo do naslednjega sečišča,
ki je najmanj 3 metre oddaljeno od prvega, in
nalogo ponovijo … V drugi ponovitvi igre
uporabljajo vzdolžni korak. Kdo bo v določenem
času osvojil več mest? Žoga ob bok!
Pred prvo izvedbo in v prekinitvi prehod v
enkratno vodenje na mestu (križno, vzdolžno – v
desno in levo). Žoga ob bok!
2) Vijugasto vodenje vzdolž igrišča, met na koš
z eno roko iznad glave po sonožnem
zaustavljanju ali iz dvokoraka s polaganjem.
Izvajajo v desno in levo smer.
Vmes vaja rokovanja: vodenje na mestu –
menjava roke spredaj (1 minuta); – desni in levi
položaj nog.

II. Glavni del – vsebina
3) Prodor z mesta – met iz dvokoraka iznad glave
ali s polaganjem (na desni in levi strani).
4) Met iz dvokoraka iz vodenja na mestu (met
iznad glave in s polaganjem).
5) Različni meti po vodenju z desno in levo
roko.
a) Vodenje iz trapeza, sonožno zaustavljanje, met
po obratu; b) vodenje iz trapeza, sprememba smeri
naprej-nazaj, met po polprodoru.
Vsak tekmuje s seboj. V kateri seriji bo dosegel
največ zadetkov? Vsak zadetek prinaša eno točko.
6) Neprekinjeni napad 1 : 0
Štirje igralci pod enim košem. Igrajo 2 x 4 minute.
Po vodenju iz trapeza poskuša vsak igralec preiti v
različne zaključke po vodenju z desno in levo roko.
Igrati morajo previdno, da ne bo prišlo do poškodb.
Zadetek zunaj trapeza velja 2, v trapezu pa 1 točko.
V vsaki naslednji igri naj poskuša vsak zase
povečati število doseženih točk. Igrajo naj previdno,
da ne bo poškodb!

2 x 2 Med vsako tekmo vržejo 4 proste mete. Dva mečeta,
dva podajata.

134

Organizacija
1

2

levi
križni

vzdolžni
ž
ž
L

L D L
L L
D L ; D
 ; D
; D
D
ž
ž

L ž
D ;

desni položaj nog
ž D
L

ž = žoga, L= leva noga,
D= desna noga

Organizacija
3

4

5

6

Čas

Organizacija

III. Sklepni del – vsebina

Teorija: neprekinjeni napad 1 : 0 – pravila igranja,
načini zaključevanja (v desno in levo na različne
načine).
Izrazi in pojmi: križni in vzdolžni korak, sprememba smeri naprej-nazaj, met po obratu, met po sonožnem zaustavljanju,
met iz dvokoraka, polprodor, prodor (demonstriram in poimenujem), prosti meti.
Pravila: koraki pri prehodu v vodenje in metu na koš, dvojno vodenje, nošena žoga.
Sodniški znaki: znaki za korake, dvojno vodenje in nošeno žogo.
5

Učna priprava – 3
Šola:
Datum:

Št. ure: 3.

Razred:
Spol: M
Prostor: telovadnica

Št. učencev:

Tip ure: Košarka
Etapa učnega procesa: Utrjevanje
Učna enota: Igra 1 : 1
Metodične enote: Menjava roke spredaj med vodenjem, napad 1 : 0, igra 1 : 1 po pravilih igre na dva koša
Cilji: Pripravljanje na tekmovanje v igri 1 : 1
Učne metode: Razlaga, demonstracija
Organizacijske metode: Frontalna vadba
Vadbene oblike: Posamična in skupinska vadba
Pomagala: 12 košarkarskih žog, 6 košev, 12 stožcev
Ponazorila:
Čas
2x2

2x2

2x1

Čas
2x3
2x3
3x2

I. Uvodni del – vsebina
1) Srečevanje prijateljev – križni: učenci vodijo
žogo z isto roko v odbojkarskem igrišču. Vsak ima
svojo žogo. Med vodenjem se poskušajo srečati
tako, da se drug pred drugim sonožno zaustavijo in
primejo žogo. Nato preidejo v vodenje z desno
roko s križnim korakom in vodijo naprej do
naslednjega srečanja.
2) Srečevanje prijateljev – vzdolžni: tako kot
zgoraj, le da po srečanju pridejo v vodenje z
vzdolžnim korakom. Žoga ob bok!
Obe elementarni igri izvajajo najprej z desno roko,
nato še z levo. Po vsakem srečanju naj vodijo
žogo prek mejne črte odbojkarskega igrišča.
Med prekinitvijo 1. in 2. igre naj izvedejo: a)
menjavo roke spredaj na mestu; b) vodenje spredaj
na mestu notri-ven, najprej z desno, nato z levo
roko.

II. Glavni del – vsebina
3) Vodenje in met iz dvokoraka (met iznad glave
ali s polaganjem – na desni in levi strani).
4) Vijugasto vodenje in met na koš po sonožnem
zaustavljanju ali iz dvokoraka.
Katera skupina bo dosegla več zadetkov?
5) Različni meti po vodenju z desno in levo
roko:
a) vodenje iz trapeza, sonožno zaustavljanje, met
po obratu; b) vodenje iz trapeza, sprememba smeri
naprej-nazaj, met po polprodoru; c) vodenje iz
trapeza, sprememba smeri naprej-nazaj, met po
prodoru (dvokorak).
Vsak tekmuje s seboj. V kateri seriji bo dosegel
največ točk? Zadeti obroč prinaša eno točko,
zadetek pa dve.

Organizacija
1

2

;

Organizacija
3

4
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8

2x2

Čas

6) Neprekinjeni napad 1 : 0
Štirje igralci pod enim košem. Igrajo 2 x 4 minute.
Po vodenju iz trapeza poskuša vsak igralec preiti v
različne zaključke po vodenju z desno in levo
roko. Igrati morajo previdno, da ne bo prišlo do
poškodb.
Zadetek zunaj trapeza velja 2, v trapezu pa 1
točko. V vsaki naslednji igri naj poskuša vsak zase
povečati število doseženih točk. Igrajo naj
previdno, da ne bo prišlo do poškodb!
Med vsako tekmo vržejo 4 proste mete. Dva
mečeta, dva podajata.

6

5

Organizacija

III. Sklepni del – vsebina

5
Teorija: prosti meti – kdaj, zakaj in kako?
Izrazi in pojmi:
Pravila: Prekršek 3 sekund, namerno igranje z nogo, glavna pravila pri izvajanju prostih metov za izvajalca.
Sodniški znaki: Znaki za prekršek treh sekund, namerno igranje z nogo in žogo za mejno črto.

Analiza vadbene ure:

Učna priprava – 4
Šola:
Datum:

Št. ure: 4.

Razred:
Spol: M
Prostor: telovadnica

Št. učencev:

Tip ure: Košarka
Etapa učnega procesa: Utrjevanje
Učna enota: Igra 1 : 1
Metodične enote: Vodenje, meti po vodenju, pokrivanje napadalca z žogo, neprekinjena igra 1 : 0
Cilji: Utrditi vodenje žoge, mete po vodenju, usmerjanje napadalca z žogo in neprekinjeno igro 1 : 1
Učne metode: Razlaga, demonstracija
Organizacijske metode: Frontalna vadba
Vadbene oblike: Posamična in skupinska vadba
Pomagala: 12 košarkarskih žog, 6 košev, 12 stožcev
Ponazorila:
Čas
2

2

3x2
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I. Uvodni del – vsebina
1) Menjava roke spredaj na vsak korak –
naprej.
Igralec na vsak korak naprej z nogo na strani žoge
menja roko spredaj. V dvojicah prek igrišča, drug
za drugim. Vsak ima svojo žogo. Glava gor!
2) Menjava roke spredaj na vsak korak – nazaj.
Igralec na vsak korak nazaj z nogo na nasprotni
strani žoge menja roko spredaj. V dvojicah prek
igrišča, drug za drugim. Vsak ima svojo žogo.
Glava gor!
3) Vodenje v gneči
Igralci vodijo žogo v omejenem prostoru v vrzeli
in luknje med soigralci. Štejejo vsako žogo, ki
uide. Komu bo žoga manjkrat ušla?

Organizacija
1

2

3

Čas

II. Glavni del – vsebina

3x2

4) Različni meti po vodenju z desno in levo roko
a) vodenje iz trapeza, sonožno zaustavljanje, met
po obratu; b) vodenje iz trapeza, sprememba smeri
naprej-nazaj, met po polprodoru; c) vodenje iz
trapeza, sprememba smeri naprej-nazaj, met po
prodoru (dvokorak).
Vsak tekmuje s seboj. V kateri seriji bo dosegel
največ točk? Zadeti obroč prinaša eno točko,
zadetek pa dve.

2x3

5) Usmerjanje napadalca z žogo

Organizacija
4

6

Napadalec vodi žogo cikcak (z desno v desno, z
levo v levo). Obrambni igralec ga spremlja na
razdalji dolžine roke (to ima naslonjeno na bok
napadalca). V drugi ponovitvi imajo roko
odmaknjeno za 10 cm.
14 +
4

Čas

6) Neprekinjena igra 1 : 1
Dve dvojici pod enim košem. Igrata 3 x 4 minute.
Po metu skočita oba za žogo, kdor jo dobi, je v
napadu. Žogo mora voditi iz trapeza, nato pa lahko
napad zaključi. Enako pravilo velja, če gre žoga
prek mejne črte. V napadu je tisti, ki jo dobi.
Obrambni igralec igra z rokami na hrbtu na
razdalji enega metra. Roke lahko uporabi, ko skoči
za odbito žogo. Igrajo naj previdno, da ne bo prišlo
do poškodb!

III. Sklepni del– vsebina

5

Zadetek zunaj trapeza velja 2,
v trapezu pa 1 točko. Kateri
bo zbral več točk v drugi in
tretji tekmi?
Po prvi in drugi tekmi vržejo
4 proste mete. Dva mečeta,
dva podajata.

Poštena igra – napadalec
naj ne smeši obrambnega
igralca!

Norma: poskušajo naj doseči
najmanj 2 zadetka.

Organizacija

Teorija: Neprekinjena igra – pravila, pasivno
pokrivanje napadalca z žogo, prekršek treh sekund
Izrazi in pojmi: Pokrivanje igralca z žogo – usmerjanje, pristopanje, ko prime napadalec žogo, in oviranje, neprekinjena
igra – pravila.
Pravila: Koraki pri prehodu v vodenje, zaustavljanju, obračanju in prehodu v met.
Sodniški znaki: Znaki za prekrške in napake, ki smo jih predelali.
5
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Učna priprava – 5
Šola:
Datum:

Št. ure: 5.

Razred:
Spol: M
Prostor: telovadnica

Št. učencev:

Tip ure: Košarka
Etapa učnega procesa: Utrjevanje
Učna enota: Igra 1 : 1
Metodične enote: Meti po vodenju, napad 1 : 0, neprekinjena igra 1 : 1
Cilji: Utrditi temeljne tehnične elemente igre 1 : 1 in neprekinjeno igro 1 : 1 na en koš
Učne metode: Razlaga, demonstracija
Organizacijske metode: Frontalna vadba
Vadbene oblike: Posamična in skupinska vadba
Pomagala: 12 košarkarskih žog, 6 košev, 12 stožcev
Ponazorila:
Čas

I. Uvodni del – vsebina

2+1
+2

1) Vodenje in meti: Igralci vodijo žogo od koša
do koša. Pod vsakim košem vržejo na koš po
sonožnem zaustavljanju ali iz dvokoraka. Po
vsakem metu menjajo roko, s katero vodijo žogo.
Kateri igralec bo dosegel več košev?
Med ponovitvama vodenje na mestu med nogami.
V desni in levi prečni preži (2 x 30 sek).
2) V eno stran vodenje cikcak z menjavo roke
spredaj in met prek glave iz dvokoraka, v
drugo vijugasto vodenje in met s polaganjem iz
dvokoraka. Nalogo izvajamo v obe smeri.
3) V eno smer cikcak vodenje z menjavo
spredaj med obratom in met prek glave iz
dvokoraka, v drugo vodenje z varanjem
sprememb smeri in met s polaganjem iz
dvokoraka. Nalogo izvajajo v obe smeri.

3+2

3+2

Čas
7

14 +
4

Čas

II. Glavni del – vsebina
3) Neprekinjeni napad 1 : 0.
Štirje igralci pod enim košem. Igrajo 2 x 3 minute.
Po vodenju iz trapeza poskuša vsak igralec preiti v
različne zaključke po vodenju z desno in levo
roko. Igrati morajo previdno, da ne bo prišlo do
poškodb.
Zadetek zunaj trapeza velja 2, v trapezu pa 1
točko. V vsaki naslednji igri naj poskuša vsak
povečati število doseženih točk.
4) Neprekinjena igra 1 : 1.
Dve dvojici pod enim košem. Igrata 3 x 4 minute.
Po metu skočita oba za žogo, kdor jo dobi, je v
napadu. Žogo mora voditi iz trapeza, nato lahko
napad zaključi. Enako pravilo velja, če gre žoga
prek mejne črte. V napadu je tisti, ki jo dobi.
Obrambni igralec igra pasivno, napadalca sledi na
razdalji enega metra.
Zadetek zunaj trapeza velja 2 točki, v trapezu pa 1.
Igrajo naj previdno, da ne bo prišlo do poškodb!

III. Sklepni del– vsebina

Organizacija
1

2
3

L
D
 D ; L

Izvajajo prečno na 2 x 2 koša.
Katera skupina bo dosegla
več zadetkov?

Organizacija
3

Po vsaki tekmi vržejo 4
proste mete. Dva mečeta,
dva podajata.
Norma: poskušajo naj
zadeti najmanj 2-krat.

4

Po prvi in drugi tekmi vržejo
4 proste mete. Dva mečeta,
dva podajata.
Norma: poskušajo naj zadeti
najmanj 2-krat.
Poštena igra – napadalec naj
ne smeši obrambnega igralca!

Organizacija

Teorija: Osebne, nešportne in tehnične napake
(kdaj in kazen).
Izrazi in pojmi: Menjava roke med nogami, vodenje cikcak z menjavo roke spredaj med obratom, napad 1 : 0 in
neprekinjena igra 1 : 1, prosti meti.
Pravila: Osebna napaka, nešportna napaka in tehnična napaka.
Sodniški znaki: Znaki za osebno, nešportno napako in tehnično napako.
5
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Učna priprava – 6
Šola:
Datum:

Št. ure: 6.

Razred:
Spol: M
Prostor: telovadnica

Št. učencev:

Tip ure: Košarka
Etapa učnega procesa: Utrjevanje
Učna enota: Igra 1 : 1
Metodične enote: Menjava roke spredaj med vodenjem, napad 1 : 0, igra 1 : 1 po pravilih igre na dva koša
Cilji: Pripravljanje na tekmovanje v igri 1 : 1
Učne metode: Razlaga, demonstracija
Organizacijske metode: Frontalna vadba
Vadbene oblike: Posamična in skupinska vadba
Pomagala: 12 košarkarskih žog, 6 košev, 12 stožcev
Ponazorila:
Čas
2

2

3x2

Čas
6

I. Uvodni del – vsebina
1) Menjava roke spredaj na vsak korak –
naprej.
Igralec na vsak korak naprej z nogo na strani žoge
menja roko spredaj. V dvojicah prek igrišča, drug
za drugim. Vsak ima svojo žogo. Glava gor!
2) Menjava roke spredaj na vsak korak – nazaj.
Igralec na vsak korak nazaj z nogo na nasprotni
strani žoge menja roko spredaj. V dvojicah prek
igrišča, drug za drugim. Vsak ima svojo žogo.
Glava gor!
3) Vodenje v gneči
Igralci vodijo žogo v omejenem prostoru v vrzeli
in luknje med soigralci. Štejejo vsako žogo, ki
uide. Komu bo žoga manjkrat ušla?

II. Glavni del – vsebina
4) Neprekinjeni napad 1 : 0.
Štirje igralci pod enim košem. Igrajo 5 minut.

Organizacija
1

2

Organizacija
4

Kateri bo dosegel več točk? Igrajo naj previdno,
da ne bo prišlo do poškodb!

4x4

5) Tekme v igri 1 : 1 na en koš po pravilih igre
na dva koša.

4

Igrata dve dvojici pod enim košem. Vsak igralec
igra 2 tekmi po 4 minute z istim in enakovrednim
tekmecem. Nato še z drugim.
4 x2

– Začne igralec, ki prvi
zadene prosti met.

– Obramba je pasivna, vendar
blizu.

Po vsaki tekmi vsak igralec vrže 4 proste mete.
Zadetke prišteje k izidu tekme. Kateri igralec bo
večkrat zmagal?

III. Sklepni del – vsebina

Zadetek zunaj trapeza velja 2
točki, v trapezu 1.
Po igri vrže vsak igralec 4
proste mete. Dva mečeta, dva
podajata.
Zadetke naj vsak prišteje k
rezultatu igre.

– Zadetek zunaj trapeza
velja 2 točki, v trapezu 1.

Poštena igra – napadalec naj
ne smeši obrambnega igralca!

Igrajo naj previdno, da ne bo prišlo do poškodb!

Čas

3

Organizacija

Teorija: pravila igre 1 : 1 po pravilih iger na dva
koša, prekrški in napake – ponavljanje.
Izrazi in pojmi: Ponavljanje.
Pravila: Če se na kršitev niso odzvali, prekinem igro, vprašam, kaj je bilo, in po potrebi pojasnim.
Sodniški znaki: Znaki za prekrške ter osebne, tehnične in nešportne napake.
5
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Učna priprava – 7
Šola:
Datum:

Št. ure: 7.

Razred:
Spol: M
Prostor: telovadnica

Št. učencev:

Tip ure: Košarka
Etapa učnega procesa: Utrjevanje
Učna enota: Igra 1 : 1
Metodične enote: Tekmovanje v igri 1 : 1 na en koš po pravilih igre na dva koša
Cilji: Preverjati spretnosti, znanje in sposobnosti na tekmovanju
Učne metode: Razlaga, demonstracija
Organizacijske metode: Frontalna vadba
Vadbene oblike: Posamična in skupinska vadba
Pomagala: 12 košarkarskih žog, 6 košev, 12 stožcev
Ponazorila:
Čas

I. Uvodni del – vsebina

3+2

1) V eno stran vodenje cikcak z menjavo roke
spredaj in met prek glave iz dvokoraka, v
drugo vijugasto vodenje in met s polaganjem iz
dvokoraka. Nalogo izvajajo v obe smeri.
2) V eno smer cikcak vodenje z menjavo
spredaj med obratom in met prek glave iz
dvokoraka, v drugo vodenje z varanjem
sprememb smeri in met s polaganjem iz
dvokoraka. Nalogo izvajamo v obe smeri.

3+2

Čas
5

II. Glavni del – vsebina

Organizacija
1

Izvajajo prečno na 2 x 2
koša.
Katera skupina bo dosegla
več zadetkov?

4) Turnir v igri 1 : 1 na en koš po pravilih igre
na dva koša (pod vsakim košem 2 dvojici).
1.

2.

3.

4.

3

1 6 1 5

1 4

1 3

1 2

2 5 6 4

5 3

4 2

3 6

3 4 2 3

6 2

5 6

4 5

III. Sklepni del – vsebina

Zadetek zunaj trapeza velja 2
točki, v trapezu pa 1.
Po igri vrže vsak igralec 4
proste mete. Dva mečeta, dva
podajata.
Zadetke vsak prišteje k
rezultatu.

4

5. krog

Učence razdelim v dve enakovredni šesterki A in
B. Vsak dobi številko. V vsaki skupini igrajo
igralci 5 krogov po 4 minute, pod tremi koši. Po
končanem krogu vpišem izide v razpredelnico
skupin A in B ter določim nove dvojice za igro.
Igrajo naj previdno, da ne bo prišlo do poškodb!

Čas

Izvajajo prečno na 2 x 2 koša.
Katera skupina bo dosegla
več zadetkov?

Organizacija

3) Neprekinjeni napad 1 : 0.
Štirje igralci pod enim košem. Igrajo 4 minute.
Kateri bo dosegel več točk? Igrajo naj previdno,
da ne bo prišlo do poškodb!

23

2

– Začne igralec v dvojici, ki
je prvi zadel prosti met ali
met izpod koša.
– Zadetek zunaj trapeza velja
2 točki, v trapezu 1.

2 skupini (A, B) po 6
igralcev (pod 2 x tremi
koši)

– Obramba je pasivna, vendar
blizu.
– Zmaga prinaša 3 točke,
neodločen izid 2, poraz 1.
Poštena igra – napadalec naj
ne smeši obrambnega igralca!

Organizacija

Teorija: razglasitev izidov in kratka analiza
turnirja – dobrih stvari in napak.
Izrazi in pojmi: Turnir, krožni sistem, končna lestvica.
Pravila: Če se na kršitev niso odzvali, prekinem igro, vprašam, kaj je bilo, in po potrebi pojasnim.
Sodniški znaki: Ponavljanje.
5
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Učna priprava – 8
Šola:
Datum:

Št. ure: 8.

Razred:
Spol: M
Prostor: telovadnica

Št. učencev:

Tip ure: Košarka
Etapa učnega procesa: Utrjevanje
Učna enota: Igra 2 : 2
Metodične enote: Podaje, meti po odkrivanju, meti po vtekanju, napad 2 : 0
Cilji: Utrditi prehode iz vodenja v podaje in met; spoznati različne zaključke po odkrivanju in vtekanju; utrditi
sodelovanje v napadu 2 : 0
Učne metode: Razlaga, demonstracija
Organizacijske metode: Frontalna vadba
Vadbene oblike: Posamična in skupinska vadba
Pomagala: 12 košarkarskih žog, 6 košev, 12 stožcev
Ponazorila:
Čas
3

3

3

6

Čas
5
5

5

10

Čas

I. Uvodni del – vsebina
1) Podaje z obema rokama izpred prsi: prehod v
vodenje s križnim korakom, vodenje do črte,
sprememba smeri naprej-nazaj, vodenje, podaja z
obema rokama izpred prsi, tek za soigralca.
2) Podaje z obema rokama nad glavo: prehod v
vodenje z vzdolžnim korakom, vodenje do črte,
sonožno zaustavljanje, prednji obrat za 180 stopinj
in prenos žoge nad glavo, podaja z obema rokama
nad glavo, tek za soigralca.
3) Podaje z eno roko v višini rame: prehod v
vodenje s križnim korakom, vodenje do črte,
sprememba smeri naprej-nazaj, vodenje, sonožno
zaustavljanje, korak v stran, podaja z eno roko v
višini rame, tek za soigralca.
4) Meti po vodenju v desno: igralec zunaj trapeza
vodi v desno in po sonožnem zaustavljanju vrže na
koš, nato skoči za žogo. Ko jo ulovi, jo poda
soigralcu zunaj trapeza. Nato obrneta vlogi. Pazijo
naj na korakanje!

II. Glavni del – vsebina
5) Met po odkrivanju: vodenje okrog stožca,
podaja krilu, ki se odkrije, met po obratu proti
košu, skok za žogo (pod štirimi koši).
6) Prodor po odkrivanju: vodenje okrog stožca,
podaja krilu, ki se odkrije, prodor po hrbtnem
obratu, met iz dvokoraka, skok za žogo (pod
štirimi koši).

7) Met po vtekanju: vodenje okrog stožca, podaja
krilu, ki se odkrije, vtekanje, met po sprejemu
žoge, skok za žogo (pod štirimi koši).

Organizacija
1

4

2
3

Vsaka dvojica ima eno
žogo.

Pod vsakim košem sta dve
dvojici. Zadetek zunaj
trapeza šteje 2 točki, v
trapezu 1. Katera dvojica bo
dosegla več zadetkov?

Organizacija
5

6

7

8

8) Neprekinjeni napad 2 : 0.
Dve dvojici pod enim košem. Igrata 3 x 3 minute.
Zadetek zunaj trapeza velja 2 točki, v trapezu 1.
Iz tekme v tekmo naj pokušata zbrati več točk.
Igrajo naj previdno, da ne bo prišlo do poškodb!

III. Sklepni del – vsebina

Organizacija

5
Teorija: Kratka analiza dobrih stvari in napak.
Izrazi in pojmi: Podaja z obema rokama nad glavo in izpred prsi, podaje z eno roko v višini rame; met, prodor po
odkrivanju; met po vtekanju.
Pravila: Koraki pri prehodu v vodenje, po zaustavljanju, pri prehodu v podajo ali met, prekršek treh sekund.
Sodniški znaki: Znaki za korake, prekršek treh sekund.
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Učna priprava – 9
Šola:
Datum:

Št. ure: 9.

Razred:
Spol: M
Prostor: telovadnica

Št. učencev:

Tip ure: Košarka
Etapa učnega procesa: Utrjevanje
Učna enota: Igra 2 : 2
Metodične enote: Podaje, meti po odkrivanju, meti po vtekanju, napad 2 : 0
Cilji: Utrditi prehode iz vodenja v podaje in met; spoznati različne zaključke po odkrivanju in vtekanju; utrditi
sodelovanje v napadu 2 : 0
Učne metode: Razlaga, demonstracija
Organizacijske metode: Frontalna vadba
Vadbene oblike: Posamična in skupinska vadba
Pomagala: 12 košarkarskih žog, 6 košev, 12 stožcev
Ponazorila:
Čas
3
3

3

6

Čas

I. Uvodni del – vsebina
1) Podaje z obema rokama izpred prsi: prehod v
vodenje z vzdolžnim korakom, vodenje do sredine,
podaja z obema rokama izpred prsi, tek za
soigralca.
2) Podaje z obema rokama nad glavo: prehod v
vodenje s križnim korakom, vodenje do sredine,
sonožno zaustavljanje, prenos žoge nad glavo,
podaja z obema rokama nad glavo, tek za
soigralca.
3) Podaje z eno roko v višini rame: prehod v
vodenje z vzdolžnim korakom, vodenje do sredine,
sonožno zaustavljanje, korak v stran, podaja z eno
roko v višini rame, tek za soigralca.
4) Meti po vodenju v levo: igralec zunaj trapeza
vodi v levo in po sonožnem zaustavljanju vrže na
koš, nato skoči za žogo. Ko jo ulovi, jo poda
soigralcu zunaj trapeza. Nato obrneta vlogi.

II. Glavni del – vsebina

5

5) Met po odkrivanju: vodenje okrog stožca,
podaja krilu, ki se odkrije, met po obratu proti
košu, skok za žogo. (Pod štirimi koši.)

5

6) Prodor po odkrivanju: vodenje okrog stožca,
podaja krilu, ki se odkrije, prodor po hrbtnem
obratu, met iz dvokoraka, skok za žogo. (Pod
štirimi koši.)

5

10

Čas

7) Met po vtekanju: vodenje okrog stožca, podaja
krilu, ki se odkrije, vtekanje, met po sprejemu
žoge, skok za žogo. (Pod štirimi koši.)

Organizacija
1

4

2
3

Vsaka dvojica ima eno
žogo. Katera dvojica bo
izvedla več podaj?

Pod vsakim košem sta dve
dvojici. Zadetek zunaj
trapeza šteje 2 točki, v
trapezu 1. Katera dvojica bo
dosegla več zadetkov?

Organizacija
5

6

7

8

8) Neprekinjeni napad 2 : 0.
Dve dvojici pod enim košem. Igrata 3 tekme po 3
minute.
Zadetek zunaj trapeza velja 2 točki, v trapezu pa 1.
Katera dvojica bo v posamezni tekmi dosegla več
točk?
Igrajo naj previdno, da ne bo prišlo do poškodb!

III. Sklepni del – vsebina

Organizacija

5
Teorija: Kratka analiza dobrih stvari in napak.
Izrazi in pojmi: Podaja z obema rokama nad glavo in izpred prsi, podaje z eno roko v višini rame; met, prodor po
odkrivanju; met po vtekanju.
Pravila: Koraki pri prehodu v vodenje, po zaustavljanju, pri prehodu v podajo ali met.
Sodniški znaki: Ponavljanje.
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Učna priprava – 10
Šola:
Datum:

Št. ure: 10.

Razred:
Spol: M
Prostor: telovadnica

Št. učencev:

Tip ure: Košarka
Etapa učnega procesa: Utrjevanje
Učna enota: Igra 2 : 2
Metodične enote: Vodenje-podaje-met, neprekinjeni napad 2 : 0, neprekinjena igra 2 : 2
Cilji: Uigrati napadalca v neprekinjeni igri 2 : 2 na en koš
Učne metode: Razlaga, demonstracija
Organizacijske metode: Frontalna vadba
Vadbene oblike: Posamična in skupinska vadba
Pomagala: 6 košarkarskih žog, 6 košev
Ponazorila:
Čas
5

5

Čas
8

I. Uvodni del – vsebina
1) Podaje z obema rokama izpred prsi po
enkratnem vodenju – med počasnim tekom v
dvojicah – na koncu met na koš iz dvokoraka.
(Vračajo se v počasnem teku ali vodenju s slabšo
roko.)
Katera dvojica bo dosegla več zadetkov?
2) Met po sprejemu žoge: Igralec z žogo po
vodenju v levo vrže na koš in skoči za njo. Ko jo
ulovi, jo poda soigralcu zunaj trapeza. Nato
obrneta vlogi. Pod vsakim košem sta dve dvojici.
Zadetek zunaj trapeza šteje 2 točki, v trapezu 1.
Katera dvojica bo dosegla več zadetkov?

II. Glavni del – vsebina
3) Neprekinjeni napad 2 : 0.
Dve dvojici pod enim košem. Igrajo 2 kroga po 3
minute.

Organizacija
1

2

Izvajajo prečno na 2 x 2
koša.

Organizacija
3

Zadetek zunaj trapeza velja 2 točki, v trapezu 1.
Po vsakem krogu vrže vsak igralec v dvojici 4
proste mete. Zadetke prištejeta k izidu igre.
Katera dvojica bo dosegla več točk?
Igrajo naj previdno, da ne bo prišlo do poškodb!
22

4) Neprekinjena igra 2 : 2 na en koš.

4

Vsaka dvojica igra 3 tekme po 5 minut z izžrebano
dvojico. Po vsaki tekmi vsak igralec v dvojici vrže
4 proste mete. Zadetke prištejeta k izidu tekme. V
kateri tekmi bo posamična dvojica dosegla največ
točk?

– Zadetek zunaj trapeza velja
2 točki, v trapezu 1.
– Obramba je pasivna, vendar
blizu.

Igrajo naj previdno, da ne bo prišlo do poškodb!

Čas

III. Sklepni del– vsebina

– Začne ekipa, katere igralec
prvi zadene prosti met ali
met izpod koša.

Organizacija

5
Teorija: pravila neprekinjene igre 2 : 2.
Izrazi in pojmi: Ponavljanje.
Pravila: Če se na kršitev niso odzvali, prekinem igro, vprašam, kaj je bilo, in po potrebi pojasnim.
Sodniški znaki: Ponavljanje znakov za prekrške in napake.
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Učna priprava – 11
Šola:
Datum:

Št. ure: 11.

Razred:
Spol: M
Prostor: telovadnica

Št. učencev:

Tip ure: Košarka
Etapa učnega procesa: Utrjevanje
Učna enota: Igra 2 : 2
Metodične enote: Podaje po vodenju, meti po sprejemu žoge, napad 2 : 0 in neprekinjena igra 2 : 2
Cilji: Uigrati napadalca v neprekinjeni igri 2 : 2 na en koš
Učne metode: Razlaga, demonstracija
Organizacijske metode: Frontalna vadba
Vadbene oblike: Posamična in skupinska vadba
Pomagala: 12 košarkarskih žog, 6 košev, 12 stožcev
Ponazorila:
Čas
5

5

Čas
8

I. Uvodni del – vsebina
1) Elementarna igra: igralec z žogo vodi žogo,
soigralec v dvojici se mu odkrije in sprejme
žogo. Nato obrneta vlogi. Gibajo se po vsem
igrišču. Podajajo na različne načine.
Katera dvojica bo izvedla več podaj?
2) Vodenje ali tek do stožca, podaje med
gibanjem po enkratnem vodenju proti košu,
met na koš z eno roko iznad glave po
polprodoru ali prodoru.
Katera dvojica bo dosegla več zadetkov?

II. Glavni del – vsebina
3) Neprekinjeni napad 2 : 0.
Dve dvojici pod enim košem. Igrajo 2 kroga po 3
minute.

Organizacija
1

2

Organizacija
3

Zadetek zunaj trapeza velja 2 točki, v trapezu 1.
Po vsakem krogu vrže vsak igralec v dvojici 4
proste mete. Zadetke prištejeta k izidu igre.
Katera dvojica bo dosegla več točk?
Igrajo naj previdno, da ne bo prišlo do poškodb!
22

4) Tekme v neprekinjeni igri 2 : 2 na en koš.

4

Vsaka dvojica igra 3 tekme po 5 minut z izžrebano
dvojico. Po vsaki tekmi vsak igralec v dvojici vrže
4 proste mete. Zadetke prištejeta k izidu tekme.
Katera dvojica bo večkrat zmagala?

– Začne ekipa, katere igralec
prvi zadene prosti met.
– Zadetek zunaj trapeza velja
2 točki, v trapezu 1.
– Obramba je pasivna, vendar
blizu.

Igrajo naj previdno, da ne bo prišlo do poškodb!

Poštena igra – napadalca naj
ne smešita obrambnih
igralcev!

Čas

III. Sklepni del – vsebina

Organizacija

Teorija: kratka analiza igre dvojic in
posameznikov, pohvale za napredek in opozarjanje
na pomanjkljivosti.
Izrazi in pojmi: Ponavljanje.
Pravila: Če se na kršitev niso odzvali, prekinem igro, vprašam, kaj je bilo, in po potrebi pojasnim.
Sodniški znaki: Ponavljanje znakov za prekrške in napake.
5
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Učna priprava – 12
Šola:
Datum:

Št. ure: 12.

Razred:
Spol: M
Prostor: telovadnica

Št. učencev:

Tip ure: Košarka
Etapa učnega procesa: Utrjevanje
Učna enota: Igra 2 : 2
Metodične enote: Protinapad 2 : 0, napad 2 : 0, igra 2 : 2 po pravilih igre na dva koša
Cilji: Pripravljanje na tekmovanje v igri 2 : 2
Učne metode: Razlaga, demonstracija
Organizacijske metode: Frontalna vadba
Vadbene oblike: Posamična in skupinska vadba
Pomagala: 12 košarkarskih žog, 6 košev, 12 stožcev
Ponazorila:
Čas

I. Uvodni del – vsebina

3+2

1) Podaje z zunanjo roko med tekom v dvojicah,
na koncu met na koš iz dvokoraka. (Vračajo se v
počasnem teku ali vodenju žoge s slabšo roko.)
2) Podaje z obema rokama izpred prsi po
enkratnem vodenju – med tekom v dvojicah, na
koncu met na koš iz dvokoraka. (Vračajo se v
počasnem teku ali vodenju s slabšo roko.)
Katera dvojica bo dosegla več zadetkov?
Katera dvojica bo prej dosegla določeno število
zadetkov?

3+2

Organizacija
1

2

Po končani nalogi
izvedejo 4 proste mete
(dva mečeta, dva
podajata).

Po končani nalogi
izvedejo 4 proste mete
(dva mečeta, dva
podajata).

II. Glavni del – vsebina

Organizacija

6

3) Napad 2 : 0.
Dve dvojici pod enim košem. Igrajo po pravilih
igre na dva koša 5 minut.
Katera dvojica bo dosegla več točk? Igrajo naj
previdno, da ne bo prišlo do poškodb!

3

Zadetek zunaj trapeza velja 2
točki, v trapezu 1.
Po igri vrže vsak igralec 4
proste mete. Dva mečeta, dva
podajata.

25

4) Tekme v igri 2 : 2 na en koš po pravilih igre
na dva koša.
Igrata dve dvojici pod enim košem. Vsaka dvojica
2 tekmi po 4 minute z isto in enakovredno dvojico.
Nato igrata dve tekmi še z drugo enakovredno
dvojico.
Po vsaki tekmi vsak igralec v dvojici vrže 4 proste
mete. Zadetke prištejeta k izidu tekme. Katera
dvojica bo večkrat zmagala? Igrajo naj previdno,
da ne bo prišlo do poškodb!

4

– Začne dvojica, katere
igralec prvi zadene prosti
met.
– Zadetek zunaj trapeza velja
2 točki, v trapezu 1.
– Obramba je pasivna, vendar
blizu.
Poštena igra – napadalca naj
ne smešita obrambnih
igralcev!

Čas

Čas

III. Sklepni del – vsebina

Organizacija

Teorija: ugotavljanje izidov in kratka analiza igre
dvojic in izbranih učencev (pohvalim napredek in
opozorim na pomanjkljivosti).
Izrazi in pojmi: Ponavljanje.
Pravila: Če se na kršitev niso odzvali, prekinem igro, vprašam, kaj je bilo, in po potrebi pojasnim.
Sodniški znaki: Ponavljanje.
5
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Učna priprava – 13
Šola:
Datum:

Št. ure: 13.

Razred:
Spol: M
Prostor: telovadnica

Št. učencev:

Tip ure: Košarka
Etapa učnega procesa: Utrjevanje
Učna enota: Igra 2 : 2
Metodične enote: Protinapad 2 : 0, tekmovanje v igri 2 : 2 na en koš po pravilih igre na dva koša
Cilji: Preverjati spretnost, znanje in sposobnosti na tekmovanju
Učne metode: Razlaga, demonstracija
Organizacijske metode: Frontalna vadba
Vadbene oblike: Posamična in skupinska vadba
Pomagala: 6 košarkarskih žog, 4 koši, 10 stožcev
Ponazorila:
Čas
3+2

3+2

Čas
5

I. Uvodni del – vsebina
1) Podaje z zunanjo roko med tekom v
dvojicah, na koncu met na koš iz dvokoraka.
(Vračajo se v počasnem teku ali vodenju žoge s
slabšo roko.)
2) Podaje z obema rokama izpred prsi po
enkratnem vodenju – med tekom v dvojicah, na
koncu met na koš iz dvokoraka. (Vračajo se v
počasnem teku ali vodenju s slabšo roko.)
Katera dvojica bo dosegla več zadetkov?
Katera dvojica bo prej dosegla določeno število
zadetkov?

II. Glavni del – vsebina
4) Napad 2 : 0.
Dve dvojici pod enim košem. Igrajo po pravilih
igre na dva koša. Igrajo 4 minute.

Organizacija
1

2

Po končani nalogi
izvedejo 4 proste mete
(dva mečeta, dva
podajata).

Po končani nalogi
izvedejo 4 proste mete
(dva mečeta, dva
podajata).

Organizacija
3

Po igri vrže vsak igralec 4
proste mete. Dva mečeta, dva
podajata.

Kater a dvojica bo dosegla več točk? Igrajo naj
previdno, da ne bo prišlo do poškodb!
25

5) Turnir v igri 2 : 2 na en koš po pravilih igre
na dva koša.
1.
2.
3.
4.
5. krog
1 6 1 5 1 4 1 3 1 2
2 5 6 4 5 3 4 2 3 6
3 4 2 3 6 2 5 6 4 5

4

Učence razdelimo v enakovredne dvojice. Vsaka
dobi številko. Vse igrajo 5 krogov po 3 minute,
pod tremi koši. Po končanem krogu vpišem izide v
razpredelnico in določim nove četverke za igro.
Igrajo naj previdno, da ne bo prišlo do poškodb!

Čas

III. Sklepni del – vsebina

Zadetek zunaj trapeza velja 2
točki, v trapezu 1.

– Začne ekipa, katere igralec
prvi zadene prosti met ali
met izpod koša.
– Zadetek zunaj trapeza velja
2 točki, v trapezu 1.
– Obramba je pasivna, vendar
blizu.
– Zmaga prinaša 3 točke,
neodločen izid 2, poraz 1.
Poštena igra – napadalca naj
ne smešita obrambnih
igralcev!

Organizacija

Teorija: razglasitev izidov in kratka analiza
turnirja. Pohvalim napredek, opozorim na
pomanjkljivosti.
Izrazi in pojmi: Ponavljanje.
Pravila: Če se na kršitev niso odzvali, prekinem igro, vprašam, kaj je bilo, in po potrebi pojasnim.
Sodniški znaki: Ponavljanje.
5
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Učna priprava – 14
Šola:
Datum:

Št. ure: 14.

Razred:
Spol: M
Prostor: telovadnica

Št. učencev:

Tip ure: Košarka
Etapa učnega procesa: Utrjevanje
Učna enota: Igra 2 : 2
Metodične enote: Ocenjevanje košarkarskih spretnosti
Cilji: Snemanje izvajanja košarkarskih spretnosti T1 in T2 (končno stanje)
Učne metode: Razlaga, demonstracija
Organizacijske metode: Frontalna vadba
Vadbene oblike: Posamična in skupinska vadba
Pomagala: 1 košarkarska žoga, 1 koš, 5 stožcev
Čas
5

Čas
25

I. Uvodni del – vsebina
1) Podaje z obema rokama izpred prsi po
enkratnem vodenju – med tekom v dvojicah, na
koncu met na koš iz dvokoraka. (Vračajo se v
počasnem teku ali vodenju s slabšo roko.)

II. Glavni del – vsebina
2) Snemanje izvajanja testaVMd in l:
Nalogo pred izvajanjem učencev počasi
demonstriram.

Ponazorila:

Organizacija
1

Organizacija
2

Nato vsak učenec izvede nalogo 2-krat z boljšo in
2-krat s slabšo roko.

15

Kamera naj bo na nasprotni strani na črti prostih
metov. Slediti mora igralca.
3) Snemanje izvajanja testa IG2:
Kratko jim razložim način igranj in pasivno, a
tesno pokrivanje.

3

Opozarjanje na pasivno
obrambo in pokrivanje na
razdalji enega metra.

Nato igrajo 2 : 2 na en koš po pravilih igre na dva
koša.
Pod enim košem sta dve dvojici igralcev. Igrajo 4
minute. Po potrebi jih med igro usmerjam.
Kamera naj bo na nasprotni strani na črti prostih
metov. Poskuša naj zajeti vse igralce.

Čas

III. Sklepni del – vsebina

Organizacija

Teorija: Kratka analiza opravljenega dela.
Izrazi in pojmi:
Pravila:
Sodniški znaki:
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Priloga 6:

Vprašalnik – ovrednotenje vadbenega procesa
Učenec/učenka: ____________________________ Razred: _____ Št. dresa: ___
Navodila za izpolnjevanje:
Pozorno preberi vsako vprašanje in legendo za odgovore pod njim. Nato
obkroži številko (oceno), ki se ti zdi ustrezna! Če se zmotiš, oceno prečrtaj in
obkroži novo.
1) S katero oceno bi ocenil(a) težavnost vadbenega programa košarke.
Legenda: 1 – zelo lahek; 2 – lahek; 3 – srednje težek; 4 – težek; 5 – zelo težek.
Težavnost vadbenega programa košarke.

12345

2) S katero oceno bi ocenil(a) zanimivost
košarke.

vadbenega programa

Legenda: 1 – zelo nezanimiv; 2 – nezanimiv; 3 – srednje zanimiv; 4 – zanimiv;
5 – zelo zanimiv.
Zanimivost programa košarke.

12345

3) Z ocenami od 1 do 5 oceni, kako težek se ti je zdel posamezni del
ocenjevanja ravni obvladanja košarkarskih spretnosti na začetku (Z)
in koncu (K) vadbenega programa..
Legenda: 1 – zelo lahek; 2 – lahek; 3 – srednje težek; 4 – težek; 5 – zelo težek.
št. praktični del
1
Test vijugasto vodenje in met iz dvokoraka
2
Igra 2 : 2 na en koš

začetek (Z)
12345
12345

konec (K)
12345
12345

4) Z ocenami od 1 do 5 oceni, kako zanimiv se ti je zdel posamezni del
ocenjevanja ravni obvladanja košarkarskih spretnosti na začetku (Z)
in na koncu (K) vadbenega programa.
Legenda: 1 – zelo nezanimiv; 2 – nezanimiv; 3 – srednje zanimiv; 4 – zanimiv;
5 – zelo zanimiv.
št. praktični del
1
Test vijugasto vodenje in met iz dvokoraka
2
Igra 2 : 2 na en koš

začetek (Z)
12345
12345

konec (K)
12345
12345
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5) Z ocenami od 1 do 5 oceni, kako težek se ti je zdel posamezni del
ocenjevanja
ravni
usvojenostiNapaka!
Zaznamek
ni
definiran.
teoretičnega znanja na začetku (Z) in na koncu (K) vadbenega
programa.
Legenda: 1 – zelo lahek; 2 – lahek; 3 – srednje težek; 4 – težek; 5 – zelo težek.
št. praktični del
1
pravila
2
sodniški znaki

začetek (Z)
12345
12345

konec (K)
12345
12345

6) Z ocenami od 1 do 5 oceni, kako zanimiv se ti je zdel posamezni del
ocenjevanja ravni usvojenosti teoretičnega znanja na začetku (Z) in na
koncu (K) vadbenega programa.
Legenda: 1 – zelo nezanimiv; 2 – nezanimiv; 3 – srednje zanimiv; 4 – zanimiv;
5 – zelo zanimiv.
št. praktični del
1
pravila
2
sodniški znaki

začetek (Z)
12345
12345

konec (K)
12345
12345

7) Z ocenami od 1 do 5 oceni, koliko novega si se naučil v vadbenem
programu košarke.
Legenda: 1 – zelo malo; 2 – malo; 3 – srednje; 4 – veliko; 5 – zelo veliko.
Koliko novega si se naučil(a)?

12345

8) S katero oceno bi oceni(a)l raven svojega igranja košarke na en koš
pred vadbenim programom (Z) in po vadbenem programu košarke (K).
Legenda: 1 – zelo slabo; 2 – slabo; 3 – srednje; 4 – zelo dobro; 5 – odlično.
Raven igranja košarke 2 : 2 na en koš pred začetkom programa 1 2 3 4 5
(Z)
Raven igranja košarke 2 : 2 na en koš po končanem programu 1 2 3 4 5
(K)
9) S katero oceno bi ocenil(a) raven svojega poznavanja pravil in
sodniških znakov pred vadbenim programom (Z) in po vadbenem
programu košarke (K).
Legenda: 1 – zelo slabo; 2 – slabo; 3 – srednje; 4 – zelo dobro; 5 – odlično.
Raven poznavanja košarkarskih pravil in sodniških znakov pred 1 2 3 4 5
začetkom programa (Z)
Raven poznavanja košarkarskih pravil in sodniških znakov po 1 2 3 4 5
končanem programu (K)
Hvala za sodelovanje!
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Datum: _._.20_ _

Priloga 7:

Soglasje staršev za sodelovanje učencev v pedagoškem
eksperimentu
SOGLASJE STARŠEV za sodelovanje otrok pri začetnem in končnem
preverjanju košarkarskih spretnosti in znanja v okviru pedagoškega
eksperimenta z naslovom »UČINKOVITOST 12-URNEGA VADBENEGA
PROGRAMA KOŠARKE PRI ŠPORTNI VZGOJI«
Spoštovani starši,
v zadnjih letih je bilo opravljenih nekaj pedagoških eksperimentov, s
katerimi smo želeli ugotoviti, kako različni programi vadbe (po vsebini in
obsegu) vplivajo na usvajanje izbranih športnih spretnosti in znanj učencev
pri pouku športne vzgoje. Ob tem smo tudi preverjali zanesljivost,
objektivnost in uporabnost različnih postopkov ocenjevanja omenjenih
spretnosti in znanja. Ugotovili smo, da je pri ugotavljanju ravni izvajanja
športnih spretnosti najbolj zanesljivo, objektivno in uporabno ocenjevanje s
pomočjo videoposnetkov, ker lahko posnetke večkrat pregledamo in si tako
ustvarimo popolnejšo sliko o ravni izvedbe izbrane športne spretnosti.
Na šoli, ki jo obiskuje vaš otrok, bo vadbeni program košarke potekal v
okviru rednega pouka športne vzgoje. Raven obvladanja izbranih
košarkarskih spretnosti in teoretičnega znanja bomo preverili pred začetkom
in na koncu vadbenega programa. Izvajanje izbranih košarkarskih spretnosti
bomo posneli z videokamero, poznavanje temeljnih košarkarskih pravil in
sodniških znakov pa ugotovili s kratkimi testnimi vprašalniki.
Snemanje za učence ne bo nevarno ali pretirano moteče, saj bo potekalo
hkrati z izvajanjem izbranih testnih nalog v okviru vadbenega procesa.
Videoposnetke bomo uporabili izključno v raziskovalne namene. Po
končanem ocenjevanju jih bomo izbrisali. Snemanje bosta vodila
_______________ in profesor športne vzgoje __________________.
V zvezi s tem vas prosimo za soglasje, da lahko vaš otrok sodeluje pri
začetnem in končnem preverjanju spretnosti in znanja, še posebno pri
snemanju z videokamero. Vsi osebni podatki bodo zaščiteni v skladu z
Zakonom o varovanju osebnih podatkov!
Prosimo vas, da je na dan snemanja otrok oblečen v svetla športna
oblačila (kratke hlačke, majica) in obut v športne copate.
Za razumevanje in sodelovanje se vnaprej zahvaljujemo in vas lepo
pozdravljamo,
Podpis:
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SOGLASJE STARŠA ALI SKRBNIKA

Spodaj podpisani __________________________________________________
(ime in priimek starša oz. skrbnika)

soglašam

ne soglašam

da _______________________________________ sodeluje pri začetnem in
(ime in priimek otroka)

končnem preverjanju košarkarskih
pedagoškega eksperimenta.

spretnosti

in

znanja

v

okviru

__________________________
(podpis starša oz. skrbnika)

Prosimo, obkrožite svoj odgovor in podpisano soglasje vrnite profesorju
športne vzgoje ________________.
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Priloga 8:

Pregled naslovov znanstvenih publikacij s področja košarke v
šoli v Sloveniji
Znanstveni članki
DEŽMAN, Brane, KOVAČ, Marjeta. Zanesljivost in objektivnost ocenjevanja
praktičnega znanja v košarki pri pouku športne vzgoje. V: PIŠOT, Rado
(ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), KRPAČ, Franc (ur.), FILIPČIČ, Tjaša
(ur.). Otrok v gibanju: zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška
fakulteta, 2002, str. 201–206, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 1625265]
PEČEK, Petra, DEŽMAN, Brane. Razlike v teoretičnem znanju med učenci
petih razredov dveh osnovnih šol, ki so realizirali različen obseg ur iz
male košarke. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), KRPAČ,
Franc (ur.), FILIPČIČ, Tjaša (ur.). Otrok v gibanju: zbornik prispevkov.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2002, str. 326–331, graf. prikazi,
tabele. [COBISS.SI-ID 1628081]
PEČEK, Petra, DEŽMAN, Brane. Vpliv trinajsturnega programa vadbe
košarke na izboljšanje tehnično-taktičnih spretnosti učenk v 7. razredu
osnovne šole. V: ŠKOF, Branko (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.). Zbornik
referatov 16. strokovnega posveta športnih pedagogov Slovenije. Nova
Gorica: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2003, str. 109–113,
tabele.
PEČEK, Petra, DEŽMAN, Brane. Vpliv trinajsturnega programa vadbe
košarke na izboljšanje teoretičnega znanja učenk v 7. razredu osnovne
šole. V: Škof, Branko. (ur.), Kovač, Marjeta. (ur.). Zbornik referatov 16.
strokovnega posveta športnih pedagogov Slovenije. Nova Gorica: Zveza
društev športnih pedagogov Slovenije, 2003, str. 114–120, tabele.
LAH, Branko, DEŽMAN, Brane. Povezanost med izidi učencev 8. razredov v
košarkarskih testih in ocenami uspešnosti igranja v napadu 2 : 0. V:
ŠKOF, Branko (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.). Zbornik referatov 16.
strokovnega posveta športnih pedagogov Slovenije. Nova Gorica: Zveza
društev športnih pedagogov Slovenije, 2003, str. 126–132, tabele.
DEŽMAN, Brane, SROVIN, Boštjan. Kako učenci in učenke osmih razredov
ocenjujejo težavnost in zanimivost dvanajsturnega vadbenega programa
košarke. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ZURC, Joca
(ur.), OBID, Alenka (ur.). Otrok v gibanju: zbornik prispevkov: 3.
mednarodni simpozij [Elektronska izd.]. Koper: Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče, 2004, 7 str., graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 2174897]
SROVIN, Boštjan, DEŽMAN, Brane. Prirastek učencev 8. razreda osnovne
šole v izbranih košarkarskih spretnostih zaradi vpliva dvanajsturnega
programa vadbe košarke. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna
(ur.), ZURC, Joca (ur.), OBID, Alenka (ur.). Otrok v gibanju: zbornik
prispevkov: 3. mednarodni simpozij, [Elektronska izd.]. Koper: Univerza
na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2004, 7 str., graf.
prikazi. [COBISS.SI-ID 2172337]
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DEŽMAN, Brane, ŽAKELJ, Marica, PEČE, Aleš. Povezanost med izidi učencev
v košarkarskih testih in ocenami uspešnosti igranja v napadu 2 : 0 na
en koš. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ZURC, Joca
(ur.), OBID, Alenka (ur.). Otrok v gibanju: zbornik prispevkov: 3.
mednarodni simpozij, [Elektronska izd.]. Koper: Univerza na
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2004, 8 str., ilustr.,
tabele. [COBISS.SI-ID 2175153]
DEŽMAN, Brane, IZGORŠEK, Mateja. Razlike v ravni usvojenosti
košarkarskega znanja študentk Fakultete za šport na začetku in koncu
vadbenega programa. V: ŠKOF, Branko (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.). 17.
strokovni posvet športnih pedagogov Slovenije, Zbornik referatov.
Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2004, str. 112–
116, tabele. [COBISS.SI-ID 2213553]
DEŽMAN, Brane, ŠTOKAR, Matej. Razlike v ravni usvojenosti košarkarskega
znanja študentov Fakultete za šport na začetku in koncu vadbenega
programa. V: ŠKOF, Branko (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.). 17. strokovni
posvet športnih pedagogov Slovenije, Zbornik referatov. Ljubljana: Zveza
društev športnih pedagogov Slovenije, 2004, str. 117–121, tabele.
[COBISS.SI-ID 2213809]
DEŽMAN, Brane, MAJERIČ, Matej, GRABNAR, Dušan. Značilnosti
analitičnega in sintetičnega ocenjevanja sestavljene košarkarske
spretnosti. V: KOVAČ, Marjeta (ur.), ROT, Aleš (ur.), FILIPČIČ, Tjaša
(ur.). 18. strokovni posvet športnih pedagogov Slovenije, Zbornik
referatov. Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2005,
str. 183–188, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2596017]
DEŽMAN, Brane, MAJERIČ, Matej, GRABNAR, Dušan. Značilnosti
analitičnega in sintetičnega ocenjevanja igre na en koš. Šport, 2005,
53(3), str. 8–12, tabele. [COBISS.SI-ID 2558129]
DEŽMAN, Brane, MAJERIČ, Matej, GRABNAR, Dušan. Povezanost med
ocenami poznavanja košarkarskih pravil in ocenami usvojenosti
izbranih košarkarskih spretnosti. V: KOVAČ, Marjeta (ur.), ROT, Aleš
(ur.), FILIPČIČ, Tjaša (ur.). 18. strokovni posvet športnih pedagogov
Slovenije, Zbornik referatov. Ljubljana: Zveza društev športnih
pedagogov Slovenije, 2005, str. 178–182, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID
2595761]
DEŽMAN, Brane, PIRC, Andrej. Vpliv 15-urnega vadbenega programa na
usvajanje izbranih košarkarskih spretnosti študentk Fakultete za šport.
V: KOVAČ, Marjeta (ur.), ROT, Aleš (ur.). 19. strokovni posvet športnih
pedagogov Slovenije, Zbornik referatov. Ljubljana: Zveza društev
športnih pedagogov Slovenije, 2006, str. 69–73, ilustr. [COBISS.SI-ID
2836401]
MAJERIČ, Matej, DEŽMAN, Brane, GRABNAR, Dušan. Kako učenci
ocenjujejo težavnost in zanimivost vadbenega programa košarke. V:
KOVAČ, Marjeta (ur.), ROT, Aleš (ur.). 19. strokovni posvet športnih
pedagogov Slovenije, Zbornik referatov. Ljubljana: Zveza društev
športnih pedagogov Slovenije, 2006, str. 74–79, tabela, graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 2836657]
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DEŽMAN, Brane, MAJERIČ, Matej, GRABNAR, Dušan. Vpliv petnajsturnega
vadbenega programa košarke na izboljšanje poznavanja temeljnih
košarkarskih pravil in sodniških znakov učencev pri pouku športne
vzgoje V: PIŠOT, Rado (ur.), KROPEJ, Veronika L. (ur.), ZURC, Joca
(ur.), VOLMUT, Tadeja (ur.), OBID, Alenka (ur.). 4. mednarodni simpozij
Otrok v gibanju, Zbornik izvlečkov in prispevkov. Koper: Univerza na
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2006, 5 str., tabele,
graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2828977]
MAJERIČ, Matej, DEŽMAN, Brane, GRABNAR, Dušan. Vpliv petnajsturnega
programa košarke na izboljšanje izvajanja izbranih košarkarskih
spretnosti učencev pri pouku športne vzgoje. V: PIŠOT, Rado (ur.),
KROPEJ, Veronika L. (ur.), ZURC, Joca (ur.), VOLMUT, Tadeja (ur.),
OBID, Alenka (ur.). 4. mednarodni simpozij Otrok v gibanju, Zbornik
izvlečkov in prispevkov. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, 2006, 7 str., ilustr., tabele, graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 2830001]
DEŽMAN, Brane, JEKOŠ, Barbara, MAJERIČ, Matej. Vpliv dvanajsturnega
vadbenega programa male košarke na izboljšanje izvajanja izbranih
igralnih spretnosti učenk. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado
(ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna, športna vzgoja v luči
kakovostnega izobraževanja: zbornik prispevkov. Koper: Univerza na
Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče;
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2008, str. 124–
131, tabele. [COBISS.SI-ID 3431089]
DEŽMAN, Brane, JAKOŠ, Barbara, GRABNAR, Dušan, MAJERIČ, Matej.
Vpliv dvanajsturnega vadbenega programa male košarke na boljše
poznavanje temeljnih košarkarskih pravil in sodniških znakov. Šport
(Ljublj.), 2007, letn. 55, št. 2, str. 57–63, tabele, graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 3045809]
DEŽMAN,
Brane,
GRABNAR,
Dušan,
MAJERIČ,
Matej.
Učinek
dvanajsturnega vadbenega programa košarke na izboljšanje izvajanja
igralnih spretnosti. Šport, 2008,
56(1/2), str. 14–20, tabele.
[COBISS.SI-ID 3330737]
MAJERIČ, Matej, DEŽMAN, Brane, GRABNAR, Dušan, JEKOŠ, Barbara.
Kako učenci in učenke petih razredov ocenjujejo izbrane kazalce
dvanajsturnega vadbenega programa male košarke. V: ŠTEMBERGER,
Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna, športna
vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja: zbornik prispevkov. Koper:
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno
središče; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2008,
str. 317–322, tabele. [COBISS.SI-ID 3431345]
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Magisteriji in doktorati:
Klojčnik, A. (1970). Relativna vrednost analitične in sintetične metode pouka
košarke v osnovni šoli (magistrska naloga). Zagreb: Fakultet za fizičku
kulturu. (Mentor: dr. Konstantin Momirović)
ŠTIHEC, Jože. Analiza eksperimentalnega programa vadbe s poudarkom na
osvajanju specifičnih športnih znanj (doktorska disertacija). Ljubljana:
[J. Štihec], 1991. III, 201 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 28830464]
(Mentor: dr. Janko Strel)
MAJERIČ, Matej. Analiza modelov ocenjevanja športnih znanj pri športni
vzgoji (doktorska disertacija). Ljubljana: [M. Majerič], 2004. 292 str.,
ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2114481] (Mentor: dr.
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