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POVZETEK
Magistrsko delo Poznavanje kolesa kot prevoznega sredstva v 5. razredu
osnovne šole je sestavljeno iz dveh delov – teoretičnega in praktičnega. V
teoretičnem delu podrobneje predstavljamo kolo kot prevozno sredstvo,
zgodovino kolesa, njegove sestavne dele, vrste koles, obvezno in dodatno
opremo koles, podajamo pa tudi kriterije, ki jih je potrebno ob nakupu
kolesa upoštevati, nasvete, kako kolo vzdrževati in kako se z njim voziti.
Analizirali smo učni načrt za pouk naravoslovja in tehnike v petem razredu
s stališča koles in ugotovili, da čeprav v tem razredu učenci opravljajo
kolesarski izpit, te vsebine v učni načrt niso zajete. Pregledali in analizirali
smo tudi učbenike za pouk naravoslovja in tehnike v četrtem in petem
razredu osnovne šole ter opisali postopek pridobitve kolesarskega izpita
za učence. V empiričnem delu predstavljamo rezultate empirične
raziskave, ki smo jo izpeljali na vzorcu sto dvanajstih petošolcev iz Murske
Sobote, ki v letu 2014 opravljajo kolesarski izpit. Ugotovili smo, da imajo
anketirani visoko znanje o kolesih in varnem vključevanju z njimi v promet
ter da tako ravnajo tudi v praksi.
Ključne besede: promet, kolo, osnovna šola, peti razred, znanje o
kolesih, ravnanje s kolesi.

ABSTRACT
The master’s thesis Knowledge of Bicycles Used as a Means of Transport
in the 5th Grade of Elementary School is comprised of the theoretical and
empirical part. In the theoretical part we present in detail the bicycle as a
means of transportation, the history of the bicycle, its components, various
types of bicycles, mandatory and optional equipment and also offer criteria
that is to be taken into consideration when buying a bicycle and advices
on how to maintain and ride it. We have analysed the curriculum for the
teaching of natural sciences and technology in the fifth grade from the
standpoint of bicycles and found that although students take a cycling
exam, this content is not covered in the curriculum. We also examined and
analysed the textbooks for the teaching of natural sciences and
technology in the 4th and 5th grade of elementary school and described
the process how students get their cycling licence. In the empirical part we
present the results of the empirical research we carried out on the sample
of a hundred and twelve 5th graders from Murska Sobota that have taken
a bicycling exam in 2014. We found that the survey participants have high
knowledge about bicycles and safe traffic integration and that they also
use it in practise.

Key words: traffic, bicycle, elementary school, 5fth grade, bicycle
knowledge, bicycle handling.
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I UVOD
Svet prometa smo ustvarili odrasli za odrasle. Vse, kar je povezano s
prometom, je prilagojeno odraslim. Vsakodnevno pa se odraslim v ta svet
aktivno vključujejo tudi otroci. Naloga odraslih je, da bo v medijih čim manj
novic podobnim spodnji.
Desetletni kolesar se je v trčenju laže poškodoval
Desetletni kolesar je včeraj v Novi Gorici peljal po dovozni poti med
zdravstvenim domom in stanovanjskim blokom v Ulici Gradnikove brigade
številka 9 proti Cankarjevi ulici. Na parkirišču za zdravstvenim domom je
vanj trčila voznica skuterja ali kolesa s pomožnim motorjem (Desetletni
kolesar, b.d.).
Na cesti vsakodnevno srečujem kolesarje, ki pri vožnji s kolesom ne
uporabljajo zaščitne čelade, se ne vozijo po kolesarski stezi in z
nepremišljenim ravnanjem ogrožajo svojo varnost in varnost ostalih
udeležencev v prometu. S tem dajejo kolesarji zelo slab vzgled otrokom, ki
še niso vstopili ali pa komaj vstopajo v svet prometa kot kolesarji. Zelo
pomembno vlogo imajo tudi starši, ki bi morali svoje otroke od prve vožnje
s kolesom navajati na uporabo zaščitne čelade in na upoštevanje
prometnih pravil. Otroci se veliko naučijo s posnemanjem, zato smo za
naše ravnanje v prometu odgovorni odrasli. Ključno je, da otoke primerno
pripravimo na samostojni vstop v promet, saj je njihova varnost po
opravljenem kolesarskem izpitu odvisna od njihovega ravnanja. Vse to
sodi k prometni vzgoji, ki se kasneje kaže v kulturi voznikov in nenazadnje
tudi v varnosti na cestah.
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Ker sem tudi sam aktiven kolesar, se toliko bolj zavedam, kako pomembni
sta znanje o kolesih in ravnanje z njimi. Kolesar lahko za svojo varnost
največ naredi sam. Najprej mora poskrbeti za primerno kolo in zaščitno
opremo ter se v prometu voziti po prometnih predpisih. Pomembno je, da
je kolesar osredotočen na vožnjo s kolesom, saj opazovanje okolice in
predvidevanje kolesarja pripomoreta k varnejši vožnji.
Prav zato sem se odločil, da bom v svoji magistrski nalogi to problematiko
tudi raziskal. Odločil sem se, da bom v raziskavo vključil učence, o katerih
mislim, da to problematiko najbolje poznajo – torej petošolce, ki se prav v
obdobju nastajanja dela pripravljajo na kolesarski izpit. Predvidevam, da
prav oni o kolesih in prometni varnosti vedo največ.

2

II TEORETIČNI DEL
1 KOLO
1.1 Zgodovina kolesa
Zgodovina kolesa sega daleč v čase pred našim štetjem in je zelo pestra.
Prav kolo oziroma kotaljenje je ustvarilo veliko zgodovinskih zgradb, ki so
se ohranile vse do danes.
Če časovno opredelimo razvoj in nekatere pomembnejše mejnike razvoja
kolesa, lahko začnemo v Sloveniji, kjer so leta 2002 odkrili najstarejšo kolo
z osjo. Najdeno je bilo na Ljubljanskem barju, staro pa naj bi bilo 5200 let.
Kolesna plošča je izdelana iz jesenovega lesa ter je premera 72

cm.

Ohranjeni sta ostali približno dve tretjini kolesne plošče. Sestavljena je iz
treh manjših plošč, ki so povezane s 4 letvami, na sredini pa je pravokotna
odprtina. Poleg kolesne plošče je bila najdena še 124 cm dolga simetrična
os, iz hrastovega lesa. Os ima pravokotne zaključke, ki se ujemajo z
odprtino v kolesu, kar kaže na to, da se je os vrtela skupaj s kolesom
(Velušček, 2002).

Slika 1: Kolo z osjo
Vir: Kolo5200, b.d.
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Najstarejši pisni dokazi o kolesu izhajajo iz Mezopotamije, kjer so živeli
Sumerci. Ti so na glinenih ploščicah v obliki piktogramov upodobili
štirikolesne vozičke. Ploščice so nastala pred več kot 3000 leti pred našim
štetjem. Prav tako iz Mezopotamije izhaja najstarejše najdeno kolo, ki se
je uporabljalo 3500 let pred našim štetjem. Ni pa bilo prvotno namenjeno
prevozu, ampak je služilo kot lončarsko kolo (Anthony, 2007).
Sumerci so okrog leta 2500 pred našim štetjem izdelali skico, ki velja za
najstarejšo upodobitev okroglega kolesa. Kolo je sestavljeno iz lesenih
plošč (Vehar, 1996).
Kolo je eno najpomembnejših izumov, ki smo ga dobili z območja
Mezopotamije. Dandanes bi bilo življenje brez kolesa mnogo težje,
oziroma

skoraj

nemogoče.

V

zgodovini

so

različne

civilizacije

izpopolnjevale kolo in mu dodajale svoj pridih. Kolo se je večino
uporabljalo na transportnih vozovih. Poznamo kolesa iz različnih
materialov in z različnim številom naper.
V drugi polovici 15. stoletja so Leonardo da Vinci in njegovi učenci narisali
skico kolesa, ki ima z današnjim kolesom veliko podobnosti. Na skici je
viden tudi pogon z verigo oziroma jermenom, kolo pa tako kot pri
današnjih kolesih poganjajo pedala. Večja razlika se pojavi le pri zasnovi
sprednjih vilic (prav tam).
Leta 1790 je de Sivrac v Franciji izdelal kolo, imenovano Celerifere. Gre
za nekakšen poganjač, saj kolo ni imelo krmila in pedalov. Za obračanje je
bilo potrebno dvigniti celotno kolo, izdelano pa je bilo iz lesa (prav tam).
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Leta 1817 je nemški baron Karl von Drais de Sauerbrun posodobil model
Celerifere tako, da je na sprednje kolo namestil krmilni sistem. Kolo je
poimenoval po sebi – Draisine. Uporabno je bilo samo na ravnih in lepo
urejenih poteh skozi vrtove ali parke, te pa so bile večini ljudem takrat
nedosegljive (Evolution of the Bicycle, b.d.).

Slika 2: The Draisine
Vir: Evolution of the Bicycle, b.d.

V sredini 19. stoletja se pojavi kolo z imenom Velociped oziroma
Boneshaker. To je bilo prvo kolo s pogonom na pedala, ki so bila pritrjena
na sprednje kolo. Izdelala sta ga oče in sin Michaux. Ime Velociped
pomeni »hitre noge«, to pa zato, ker so bila pedala pritrjena neposredno
na prednje kolo in je bilo za višjo hitrost potrebno zelo hitro goniti.
Sestavljeno je bilo iz togega železnega okvirja z lesenimi kolesi, ki so bila
oblečena v železni obroč. Bilo je zelo neprijetno za vožnjo po takratnih
tlakovanih cestah, zato se je imenovalo tudi Boneshaker, kar pomeni
»stresalec kosti« ( Bicycle History, b.d.).

Nasledilo ga je tako imenovano visoko kolo. Tako so ga poimenovali, ker
je imelo zelo veliko sprednje kolo, na katerem so bila pritrjena pedala. Čim
večje je bilo sprednje kolo, tem hitreje so se lahko peljali. Ta kolesa so bila
zaradi svoje višine precej nevarna (Evolution of the Bicycle, b.d.).
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Slika 3: Visoko kolo
Vir: Evolution of the Bicycle, b.d.

Leta 1885 je John Kemp Starley uvedel pogon na zadnji kolesi s pomočjo
verige. S tem je bilo lahko sprednje kolo normalnega premera in tudi
hitrosti so bile višje. Začela se je tako imenovana doba varnih koles
(Vehar, 1996).

Slika 4: Varno kolo
Vir: Wikipedija, b.d.

Da je postalo kolo množično uporabno, je z izumom zračnice in
kolesarskega plašča leta 1888 omogočil John Boyd Dunlop. Kolo je tako
postalo hitrejše in udobnejše (prav tam).
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Kolesa so se vedno razvijala, da bi bila hitrejša in da bi kolesar za vožnjo
uporabil kar najmanj energije. Človek jih je zaradi tega tudi začel tako
množično uporabljati. A ker so bila prva kolesa manj učinkovita, so jih
vedno posodabljali in iskali nove rešitve, da bi kolo kar najbolje izkoristili.
Tudi danes poskušamo s kar najmanj energije narediti in prepotovati čim
daljšo pot. Nova tehnologija sledi trendom in nam to tudi omogoča.
Raziskava, ki se je nanašala na razvoj zgodovinskih koles, je to potrdila. V
raziskavo so bila vključena kolesa, ki so zaznamovala določeno obdobje v
zgodovini: Draisine, Boneshaker, visoko kolo in varno kolo. Za primerjavo
s temi kolesi so uporabili moderno kolo. V raziskavi so merili strošek
energije, potreben za vožnjo kolesa, in mehansko delo, potrebno za
vožnjo kolesa, pri različnih hitrostih. Izmerili so kotalni upor vsakega
kolesa in zračni upor, ki se pojavi med vožnjo. Rezultati raziskave so
pokazali, da je vsako novejše izumljeno in posodobljeno kolo izboljšalo
kotalni upor in zmanjšalo strošek energije, potreben za vožnjo. Zračni upor
se glede na razvoj koles ni veliko spreminjal. Veriga je zelo zmanjšala
strošek energije, ki je potreben za vožnjo s kolesom. Še bolj pa so k temu
pripomogli prestavni sistemi. Ti omogočajo primerno frekvenco gibanja za
kar najboljši izkoristek moči in energije. S tehnološkim napredkom se je
povečevala tudi hitrost vožnje. A novejša kolesa za doseganje višjih
hitrosti niso tako potratna glede porabe kolesarjeve energije (Minetti,
Pinkerton in Zamaparo, 2001).
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1.2 Vrste koles
Zgodovina koles je bogata in vedno so se trudili narediti kolo čim
udobnejše in uporabnejše širši množici. Ker pa so posamezniki s svojimi
različnimi zahtevami začeli prilagajati kolesa različnim namenom, se je
izoblikovalo več vrst koles. Na trgu je na voljo veliko število različnih koles,
ki pa imajo nekatere skupne lastnosti, zato jih lahko uvrstimo v določene
skupine. Predstavili bomo najobičajnejše tipe koles.

1.2.1 Cestno kolo
Cestno kolo je najlažje izmed koles, katerega cilj je, da dosežemo čim
višjo hitrost s kar najmanj upora. Ima večji premer koles in ozek plašč
gume. Je brez vzmetenja in je namenjeno zgolj vožnji po asfaltirani
površini. Krmilo kolesa je postavljeno nižje, da nam omogoča bolj
aerodinamično držo. Namenjeno je predvsem daljšim rekreacijskim
vožnjam in tekmovalnemu kolesarstvu. Cestno kolo je za vožnjo veliko
zahtevnejše, saj zelo obremenjuje mišice celotnega telesa.
2007).

Slika 5: Cestno kolo
Vir: Bicikel, b.d.
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(Schilling,

1.2.2 Gorsko kolo
Gorsko kolo je od cestnega kolesa vzdržljivejše, saj mora prenesti večje
obremenitve. Ima nekoliko manjša kolesa, a debelejši plašč gume ter
izrazitejši profil. Opremljeno je s sprednjim vzmetenjem, nekateri modeli
pa imajo tudi zadnje vzmetenje. Izdelano je bolj robustno in omogoča
vožnjo na zahtevnejših brezpotnih terenih. Je tudi nekoliko težje od
cestnih koles. Gorsko kolo je postalo zelo priljubljeno, saj omogoča
udobno vožnjo tako po brezpotjih kot v mestih. Zaradi vzmetenja je telo
med vožnjo bolj razbremenjeno in na skelet ne delujejo tako velike sile.
Prav udobna vožnja in vsestranska namembnost gorskega kolesa sta
razloga, da je danes na trgu ogromno različnih izpeljank (kros kolo,
freeride kolo, kolo za spust, all mountain ‒ vsegorsko kolo…). Gorska
kolesa omogočajo zabavo in sprostitev v odkrivanju novih brezpotij v
naravi, ne da bi pri tem onesnaževali naravo (Smith, 2010).

Slika 6: Gorsko kolo
Vir: Bicikel, b.d.
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1.2.3 Mestno kolo
Mestno kolo je udobno kolo, s katerega je lahko sestopati in sedati nanj.
Namenjeno je dnevni vožnji v mestu, na primer v službo, in prevozu
manjših stvari. Po navadi je opremljeno s ščitnikom verige, z blatniki, s
svetilnimi napravami ter prtljažnikom. Lahko ima sprednje vzmetenje in
vzmeteno sedežno oporo, da je vožnja še udobnejša. Krmilo kolesa je
upognjeno nekoliko nazaj in je tudi višje postavljeno. To omogoča
pokončnejšo držo na kolesu. Pogosto je opremljeno s preprostim
notranjim prestavnim mehanizmom, ki ni težak za vzdrževanje. Platišča
so nekoliko širša, da lažje prenesejo vožnjo čez robnike. Mestno kolo
lahko kupimo v moški ali ženski izvedbi. Ženska izvedba kolesa ima nižji
dostop, da na kolo lahko lažje sedemo. Po zunanjosti je mestno kolo še
najboljši približek temu, kar bi lahko poimenovali »normalno kolo«.
(Schilling, 2007).

Slika 7: Mestno kolo
Vir: Bicikel, b.d.

1.2.4 Treking kolo
Treking kolo je v osnovi gorsko kolo, ki je kombinirano z elementi
cestnega kolesa. Je lažje od gorskega kolesa, ima sprednje vzmetenje in
kolesa, podobna cestnemu kolesu (večja, ožji plašč). Na treking kolesu
sedimo nekoliko pokončneje kot na gorskem ali cestnem kolesu, kar
omogoča prijetnejšo vožnjo. Primerno je tako za daljše športne vožnje kot
za vsakodnevno uporabo. Zaradi vsestranske uporabnosti je treking kolo
zelo priljubljeno in za rekreativno kolesarjenje verjetno najboljše (Smith,
2010).
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1.2.5 Potovalno kolo
Potovalno kolo je zelo podobno cestnemu kolesu in treking kolesu, a ima
širši dodatni nabor opreme. To potrebujejo predvsem kolesarji, ki s
kolesom veliko potujejo. Potovalno kolo je oblikovano tako, da lahko
prevaža tudi do 20 kg opreme. Na račun večje teže pa je vožnja nekoliko
počasnejša in okornejša. Potovalna kolesa imajo več prestav. Dodaten
tretji sprednji zobnik omogoča zelo nizke prestave, ki so uporabne ob
strmejših vzponih. Prodaja potovalnih koles je relativno majhna, saj kolo
kot sredstvo za daljša potovanja uporablja malo ljudi (Joyce, Reid in
Vincet, 2000).

Slika 8: Potovalno kolo
Vir: Potovalno kolo, b.d.

1.2.6 Kruzer
Kruzer je namenjen lahkotnemu križarjenju po ravnem, nezahtevnem
terenu. Je eno izmed najudobnejših koles. Ima visoko krmilo, pomaknjeno
h kolesarju, širok plašč gume in udoben, širok sedež. Kruzerji so tudi
estetsko vpadljivi in imajo elegantno oblikovan okvir. Izvirajo z juga
Združenih držav Amerike, kjer takšna kolesa uporabljajo za udobno in
sproščeno vožnjo ob obalah. V zadnjem času pa so postali priljubljeni tudi
pri nas in drugod po svetu (Schilling, 2007).
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Slika 9: Kruzer
Vir: Kruzer, b.d.

1.2.7 BMX-kolo
Pred prihodom zmogljivejših gorskih koles so bila zelo priljubljena kolesa
BMX. To so majhna kolesa brez prestav in s širokimi gumami za terensko
vožnjo. Ime BMX pomeni »Bicycle Motocross«, v prevodu kolesarski kros.
Uporabna so za dirkanje na krajših peščenih progah z veliko neravninami
ali za izvajanje različnih ravnotežnih trikov in skokov (Joyce idr., 2000).

Slika 10: BMX-kolo
Vir: BMX kolo, b.d.
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1.3 Sestavni deli kolesa
Kolo v svoji osnovi ni spremenjeno že več kot 100 let. Za pogon kolesa se
še vedno uporablja veriga, okvir je po navadi sestavljen iz dveh trikotnikov
in še vedno uporabljamo gumo za stik kolesa s podlago. Če kolo
primerjamo z motoriziranimi voznimi sredstvi, je kolo dokaj preprosta
naprava, ki za vzdrževanje ne potrebuje pretiranega tehničnega znanja in
ne predstavlja tako velikega stroška. V nadaljevanju predstavljamo
sestavne dele koles.

1.3.1 Okvir
Okvir je skelet kolesa, na katerega so pritrjeni sestavni deli kolesa, hkrati
pa nosi tudi kolesarja. Pomembno je, iz katerega materiala je izdelan,
kako težek in kako prožen je. Večina okvirjev je izdelana iz jekla,
aluminija, titana ali karbona (Vehar, 1996).
Na vozne lastnosti in položaj kolesarja med vožnjo vpliva oblika okvirja.
Najpomembnejši element je njegova velikost. Če je okvir prevelik ali
premajhen, kolesar na kolesu ni v optimalnem položaju. Posledica tega pa
so slabše vozne lastnosti. Dolgoročna uporaba kolesa z neprimerno
velikostjo lahko privede tudi do zdravstvenih težav. Pri izbiri velikosti
okvirja so nam lahko v pomoč posebne tabele, ki na podlagi višine
kolesarja in še nekaterih telesnih značilnosti določijo primerno velikost.
Seveda pa lahko za pomoč prosimo tudi strokovnjake v trgovini (Schilling,
2007).

1.3.2 Krmilo
Različna krmila vplivajo na naš položaj sedenja. Če je krmilo nastavljeno
višje in pomaknjeno h kolesarju, bo vožnja udobnejša. Vsaka vrsta koles
ima nekoliko drugačno krmilo. Širina krmila je običajno enaka širini ramen.
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Pomembne so tudi krmilne ročke, saj je dobro, da so izdelane iz koži
prijaznega materiala, da nudijo dober oprijem, ter da so anatomsko
oblikovane (prav tam).

1.3.3 Kolesa
Kolesa so sestavljena iz pesta, osi, ležajev, naper, kolesnega obroča,
zračnice ter plašča. Vsi deli morajo biti brezhibni, da omogočajo varno in
udobno vožnjo. Če so kolesa lažja, jih lažje spravimo v pogon in hitreje
ustavimo (Vehar, 1996).
Pesto kolesa je sestavljeno iz osi in ležajev. Je zelo pomemben del, saj je
ključen za tekoče vrtenje posameznega kolesa. Pesto in ležaje moramo
redno čistiti in mazati, kajti med kolesarjenjem se v pestu nabira
umazanija, ta pa zavira tekoče vrtenje kolesa (Zadnje pesto, b.d.).
Napere in kolesni obroč prenašajo obremenitve, ki nastajajo med vožnjo.
Večje kot je število naper in boljša kot je njihova medsebojna prepletenost,
trdnejši je tudi kolesni obroč. Ta je lahko različnih oblik, da zagotavlja še
dodatno trdnost in bolje prenaša nenadne obremenitve, ki nastanejo na
luknjasti cesti (Vehar, 1996).
Izbira zračnice in plašča kolesa je odvisna od tega, katere vrste kolo
imamo in kje ga bomo uporabljali. Cestna kolesa imajo ožji plašč in so bolj
napolnjena z zrakom, kar omogoča hitrejšo vožnjo. Gorska kolesa pa
imajo širši plašč z več profila in so nekoliko manj napolnjena z zrakom, da
je vožnja po neravninah udobnejša in varnejša (Schilling, 2007).
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1.3.4 Zavore
Zavore

so

najpomembnejši

tehniško-varnostni

element

kolesa.

Omogočajo nam ustavljanje. Najbolj razširjene so čeljustne zavore.
Delujejo tako, da se sila ob pritisku na zavorno ročico prenese preko
pletenice na zavorne čeljusti, na katerih so zavorne gumice, ki nato
pritisnejo ob kolesni obroč. Poznamo pa še kolutne zavore in bobnaste
zavore (Breznik, 2013).
»Zavorna razdalja je odvisna od naše hitrosti, gum in njihovega stika s
podlago, od vrste podlage, od zavor in zavorne moči, od naše teže in od
samega kolesa, ki ga vozimo. Polno vzmeteno kolo bo veliko bolje zaviralo
kot nevzmeteno, ker vzmetenje omogoči enakomernejšo porazdelitev
zaviralne sile na podlago (Burnik in Rovšek, 2008, str. 12).«

1.3.5 Pogon kolesa
Pogon kolesa sestavljajo gonilke, pedala, verižniki, veriga in prestave.
Vsak izmed elementov opravlja svojo vlogo v pogonskem sklopu kolesa.
Najbolj obremenjen del sklopa je veriga, saj opravlja funkcijo vlečnega
elementa in menjalnika hkrati. Gonilke prenašajo silo s pedal na verižnike,
nato pa veriga poskrbi, da se sila vrtenja prenese na zadnje kolo. Prestave
so doživele že veliko sprememb. Njihova glavna naloga pa je, da kolesarja
razbremenijo in mu omogočijo, da s čim manj truda doseže kar največjo
učinkovitost. Prestave delimo na notranje in zunanje (verižne) prestave
(Vehar, 1996).
Ena izmed prvih metod, ki je omogočila izbiro prestave, je bila menjava ali
obrat zadnjega kolesa. Na vsaki strani zadnjega kolesa je bil pritrjen en
verižnik. Ta pa nista bila enake velikosti, ampak je bil en večji in drugi
manjši. Ko je kolesar videl, da bo šla steza v hrib, je lahko zadnje kolo
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obrnil tako, da je za pogon kolesa uporabil večji zadnji verižnik, ki mu je
omogočil manjšo prestavo. Tako je bilo kolesarjenje v hrib mnogo lažje
(Joyce idr., 2000).
Notranje prestave dandanes najdemo na cenovno dostopnejših kolesih in
na kolesih, ki so namenjena nezahtevnim uporabnikom. Imajo malo število
prestav, ki so nameščene v pestu kolesa. Ker so v celoti zaščitene pred
umazanijo, jih ni potrebno posebno vzdrževati (prav tam).
Zunanje ali verižne prestave so se prvič uporabile leta 1936. Zelo so
izboljšale kakovost kolesarjenja, saj za spremembo prestave ni bilo več
potrebno menjati ali obrniti celotnega zadnjega kolesa. Leta 1937 so jih
prvič uporabili na dirki po Franciji (Tour de France). Zunanje ali verižne
prestave imajo v primerjavi z notranjimi prestavami boljši izkoristek moči
kolesarja in večje število prestav. Tako lahko natančneje nastavimo
primerno prestavo in s tem bolje izkoristimo dano silo kolesarja. Slabost
zunanjih ali verižnih prestav pa je v tem, da jih je potrebno pogosteje
vzdrževati in občasno tudi zamenjati določeni sklop. So standardna
oprema tako gorskih kot cestnih koles. Princip delovanja se z leti ni
pretirano spremenil, so pa današnji moderni prestavni sistemi skoraj
neslišni in omogočajo tekoče prestavljanje tako navzgor kot navzdol
(Vehar, 1996)

1.3.6 Sedež
Sedež vpliva na položaj sedenja, zato je pomembno, da nam ustreza in je
pravilno nastavljen. Obstajajo trije osnovni tipi sedežev: športni sedež,
treking sedež in mestni sedež. Športni sedež je zadaj ožji, ker zadnjica ne
pritiska toliko nanj, saj je položaj telesa pri kolesarjenju nagnjen naprej.
Treking sedež in mestni sedež pa imata zaradi pokončnega položaja
telesa zadnji del sedeža širši, saj zadnjica bolj pritiska nanj (Schilling,
2007).
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1.3.7 Vzmetenje
Ločimo prednje in zadnje vzmetenje. Kolesa, ki imajo oba tipa vzmetenja,
imenujemo polno vzmetena kolesa. Vzmetenje izboljša udobje vožnje in
tudi varnost. Slaba lastnost vzmetenja je, da poveča težo kolesa in
zahteva dodatno vzdrževanje. Poceni in praktičen tip vzmetenja pa je tako
imenovana vzmetena sedežna opora, ki je nameščena tik pod sedež (prav
tam).
Vzmet je sestavljena iz elastičnih in viskoznih elementov. Elastični element
predstavlja jeklena vzmet ali zračna posoda. Jeklena vzmet je lahko
prednapeta na različne stopnje. To je odvisno od tega, kakšne nastavitve
vzmetenja želimo in po kakšnem terenu bomo kolo vozili. Tudi zračna
posoda je lahko nastavljena na različne stopnje in je odvisna od tlaka, pod
katerim je zrak stisnjen v posodo. Viskozni element vzmeti je sestavljen iz
bata in cilindra. Cilinder, po katerem potuje bat, pa je napolnjen z oljem
(Nielens in Lejeune, 2003).

1.4 Obvezna in dodatna oprema kolesa
Če se hočemo voziti s kolesom, moramo dobro poskrbeti za svojo varnost,
saj so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina
prometnih udeležencev, ker so slabše vidni in je njihova vidnost obratno
sorazmerna s hitrostjo vožnje (Varno na kolo, b.d.).
K obvezni opremi kolesa sodijo: prednja in zadnja zavora, bela luč za
osvetljevanje ceste spredaj, rdeča pozicijska luč zadaj, rdeči odsevnik
zadaj, rumeni bočni odsevnik na kolesih ter na obeh pedalih, zvonec ter za
otroke do 14. leta čelada (Kolesarji in pešci, b.d.).
Kot dodatno opremo za večjo varnost pa lahko uporabimo še vzvratno
ogledalo, košaro za prtljago, bočni distančnik z odsevnikom, dodatne
odsevnike na oblačilih (prav tam). K dodatni opremi spadajo še: torbica z
orodjem, ključavnica, bidon, primerna (kolesarska) oblačila in obutev,
števec, tlačilka, blatniki in podobno (Smith, 2010).
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Kolesar se mora obleči vremenu primerno. Osnovna oblačila za
kolesarjenje so: kolesarska majica, hlače, rokavice, nogavice in čevlji. Tudi
kolesarska oblačila imamo v poletnih in zimskih izvedbah, tako kot imamo
navadna oblačila.

Kolesarska oblačila za tople dni so zračnejša in iz

tanjših materialov. Pomembno je, da se v njih počutimo udobno.
Kolesarska oblačila za hladne dni so nekoliko drugačna. Oblečemo dolge
hlače in čez kolesarsko majico še jakno. Vsa oblačila morajo biti nekoliko
podložena in vodoodporna. Ščititi nas morajo tudi pred vetrom. Če je zunaj
zelo mrzlo in vetrovno, si lahko nadenemo tudi masko, ki nas bo ščitila in
bo preprečila vstop hladnega zraka neposredno v usta (Golmajer idr.,
2002).

1.5 Katero kolo kupiti?
Vsekakor je najpomembnejši dejavnik (seveda poleg cene), ali bomo kolo
uporabljali v športne namene ali za vsakdanjo uporabo. Za vsakdanje
namene ni smiselno uporabljati povsem športnih koles, saj imajo veliko
pomanjkljivosti. Pogosto so precej dražja od koles za vsakdanjo uporabo,
nimajo blatnikov, prtljažnika, svetilnih naprav. Zato je za vsakdanjo
uporabo veliko bolje kupiti kolo, ki nam zagotavlja določeno udobje.
Ponudba koles je ogromna in prav za vsakega kolesarja obstaja njemu
primerno kolo. A predem najdemo takšno kolo in se odločimo za nakup,
moramo pretehtati veliko dejavnikov (Schilling, 2007).
Če bomo kolo veliko uporabljali tudi za rekreacijo in šport, je bolje kupiti
kakovostnejše kolo. Na začetku nam bo verjetno nekoliko težje, a ko bomo
že v boljši kondiciji, bo kolo še vedno primerno in nam ne bo treba tako
hitro spet kupiti boljšega. Najbolje je, da kolo kupimo v kolesarski trgovini
in ne v veleblagovnicah. V kolesarski trgovini nam prodajalec ob nakupu
kolesa lahko natančno svetuje in nam ga tudi primerno nastavi,
omogočajo pa nam tudi servis. Za ceste izven naselij je najprimernejše
cestno kolo. Če bomo večinoma kolesarili po cesti in v manjši meri po
brezpotjih, si je najbolje omisliti treking kolo. Za brezpotja je najboljša
izbira gorsko kolo (Smith, 2010).
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1.6 Položaj na kolesu
Glede na velikost in spol kolesarja je pomembna izbira velikosti okvirja.
Kolesar je s kolesom povezan samo v treh točkah: krmilo, sedež in
pedala. S finimi nastavitvami kolesar doseže, da na kolesu sedi udobno in
»zdravo«. Najbolje je, da sedimo čim bolj vzravnano, saj tako manj
obremenjujemo roke in hrbtenične medvretenčne ploščice. Roke morajo
biti med kolesarjenjem nekoliko pokrčene, da lažje blažijo vibracije. Sedež
mora biti nastavljen tako, da se kolesar z iztegnjeno nogo s konicami
prstov dotika tal. Pri najnižjem položaju pedala pa je noga nekoliko
pokrčena. Pedala vrtimo s sprednjim delom stopala (Breznik, 2013).
Udobnost je kombinacija psihičnih in fizičnih dejavnikov. Razlikuje se od
posameznika do posameznika in od njegovega dojemanja udobnega
položaja. Udobno sedenje na kolesu je tako odvisno od lastnosti kolesa in
potreb kolesarja. Če se osredotočimo samo na kolesarjeve občutke, je
udoben položaj na kolesu odvisen od individualnih potreb kolesarja in ne
toliko od priporočenih lastnosti kolesa, glede na kolesarja (Ayachi, Dorey
in Guastavino, 2015).

Slika 11: Položaj na kolesu
Vir: Ayachi, Dorey in Guastavino, 2015
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1.7 Vzdrževanje kolesa
Med kolesarjenjem ne doživlja napora samo kolesar, ampak tudi kolo.
Pomembno je, da se pred vsako vožnjo prepričamo, da je kolo brezhibno.
Če kolo skrbno čistimo, bomo okvare hitreje odkrili. Najprej moramo
preveriti tlak v pnevmatikah; največji dovoljeni tlak je označen na platišču.
Če je profil plašča obrabljen oziroma razpokan, ga moramo takoj
zamenjati. Preveriti moramo zavore, ki naj imajo zadostno debelino
zavornih oblog, zategnemo vse vijake, preizkusimo svetilne naprave,
naoljimo verigo in verižnike, preverimo zračnost ležajev in dele, ki so
obrabljeni, zamenjamo. Priporočljivo je, da imamo vedno pri roki komplet
za popravilo kolesa, ki vsebuje opremo za krpanje, zračno tlačilko,
montirni vzvod in ostala majhna orodja, uporabna za osnovna in hitra
popravila (Schilling, 2007).
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2 Analiza učnega načrta za pouk naravoslovja in tehnike v
petem razredu osnovne šole
V nadaljevanju predstavljamo učni načrt za pouk naravoslovja in tehnike
(2011) in njegovo analizo s stališča koles.

2.1 Predstavitev predmeta naravoslovje in tehnika
Predmet naravoslovje in tehnika poučujemo v četrtem in petem razredu
osnovne šole. Predmet povezuje področja naravoslovja, tehnike in
tehnologije (Učni načrt, 2011).
Predmet je nadgradnja predmeta spoznavanje okolja, ki ga poučujemo v
prvem triletju, in to tudi grafično prikazuje slika 12. V šestem razredu
predmet naravoslovje in tehnika nadomestita predmeta naravoslovje ter
tehnika in tehnologija. Predmet naravoslovje spremlja učence v šestem in
sedmem razredu, v osmem razredu pa se razdeli na predmete biologija,
kemija in fizika. Predmet tehnika in tehnologija pa je na urniku v šestem,
sedmem in osmem razredu.

Slika 12: Predstavitev predmeta naravoslovje in tehnika
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2.2 Cilji predmeta NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Cilji predmeta naravoslovje in tehnika so usmerjeni predvsem v to, da
učenci naravo in tehniko doživljajo izkustveno, se izkustveno seznanijo z
nekaterimi preprostimi naravnimi in umetnimi sistemi, se učijo presojati
smotrnosti in učinkovitosti uporabe tehničnih sredstev in tehnoloških
postopkov (Učni načrt, 2005).

2.3 Tematski sklopi učnega načrta naravoslovje in tehnika
(2011)
V nadaljevanju v preglednici 1 predstavljamo tematske sklope učnega
načrta predmeta naravoslovje in tehnika (2011) za četrti in peti razred
osnovne šole.

Preglednica 1: Tematski sklopi učnega načrta za naravoslovje in tehniko (2011) za
četrti in peti razred osnovne šole

TEMATSKI SKLOP
SNOVI

4. RAZRED


Razvrščanje snovi 
in lastnosti snovi



5. RAZRED


Shranjevanje snovi
Snovi v naravi

Spreminjanje
lastnosti snovi

SILE IN GIBANJA




Premikanje

in 

Naprave

in

prevažanje

(konstrukcijske

Gibanje zemlje

zbirke)
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stroji



POJAVI

Pretakanje snovi



Tekočine tečejo



Toplota

in

temperatura


Veter



Vpliv

sonca

na

vreme


ČLOVEK



ŽIVA BITJA



Človeško telo

Razvrščanje



Prehrana



Skrb za zdravje

živih 

Živa

bitja

bitij

izmenjujejo snovi z

Rast in razvoj

okolico

in

jih

spreminjajo


Prehranjevalne
verige in spleti

Vir: Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011

Iz preglednice 1 lahko razberemo, da so tematski sklopi za četrti in peti
razred osnovne šole enotni. Cilji tematskih sklopov v petem razredu so
nadgradnja ciljev tematskih sklopov iz četrtega razreda. Tako se znanje iz
četrtega razreda razširja in nadgrajuje v petem razredu. V četrtem razredu
se učenci srečajo z osnovami določenega področja. Na podlagi tega
znanja se v petem razredu to razširi in poglobi. Usvojeno znanje v četrtem
razredu je pomembna podlaga za nadaljnji proces učenja v petem
razredu.

Zaokrožena

celota

pridobljenega

znanja

pri

predmetu

naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu pa predstavlja temelje
za predmeta naravoslovje ter tehnika in tehnologija, ki se pojavita na
urniku v šestem razredu osnovne šole.
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2.4 Analiza učnega načrta za pouk naravoslovje in tehnika
(2011) s stališča koles
Čeprav je raziskovalni problem magistrskega dela vezan na znanje in
ravnanje s kolesom učencev petošolcev, v nadaljevanju podajamo analizo
učnega načrta naravoslovje in tehnika (2011) za četrti in peti razred.
Učni načrt za pouk naravoslovja in tehnike v petem razredu smo analizirali
s stališča koles. Ugotovili smo, da čeprav je to razred, v katerem učenci
opravljajo kolesarski izpit, v omenjenem učnem načrtu ni zaslediti ciljev, ki
bi bili s kolesi povezani. Za razliko od aktualnega učnega načrta
(naravoslovje in tehnika, 2011) so bili cilji, vezani na kolesa, del prejšnjega
učnega načrta (naravoslovje in tehnika, 1998).
Smo pa cilje, vezane na kolesa in njihovo poznavanje, zasledili v učnem
načrtu predmeta naravoslovje in tehnika (2011) za četrti razred.
Predstavljamo jih v preglednici 2.
Preglednica 2: Analiza učnega načrta naravoslovja in tehnike (2011) za četrti in
peti razred s stališča koles

TEMATSKI

4. RAZRED

5. RAZRED

SKLOP
SNOVI





Razvrščanje
snovi

in

Shranjevanje
snovi

lastnosti
snovi




Spreminjanje
lastnosti

Snovi
naravi

snovi
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v

SILE

IN 

GIBANJA

Premikanje





Utemeljiti

Naprave in

in

pomen

stroji

prevažanje

varnostne

(konstrukcij

čelade

pri

vožnji

s

ske zbirke)

kolesom


Poimenovati
in

opisati

sestavne
dele

in

obvezno
opremo
kolesa in ga
znajo
pravilno
vzdrževati


Gibanje
zemlje

POJAVI





Pretakanje

Tekočine
tečejo

snovi


Toplota

in

temperatur
a


Veter



Vpliv sonca
na vreme

ČLOVEK



Človeško



Prehrana

telo



Skrb
zdravje
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za

ŽIVA BITJA





Razvrščanje
živih bitij

Živa

bitja

izmenjujejo
snovi z okolico
in

jih

spreminjajo


Rast



in

razvoj

Prehranjevalne
verige in spleti

Vir: Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011

Iz preglednice 2 lahko ugotovimo, da sta cilja, ki sta povezana s kolesi, del
tematskega sklopa sile in gibanje: premikanje in prevažanje v četrtem
razredu. Cilja se nanašata na pomen varnostne čelade pri vožnji s
kolesom in na poznavanje sestavnih delov, obvezne opreme in osnovnega
vzdrževanja kolesa. Učenci se tako, še preden začnejo opravljati
kolesarski izpit, seznanijo z osnovnimi pravili vožnje s kolesom in spoznajo
sestavo kolesa. Veliko otrok se zna voziti s kolesom, še preden začnejo
opravljati kolesarski izpit. Zato se nam zdi pomembno, da otroke že pred
opravljanjem kolesarskega izpita opozarjamo na pravilno uporabo kolesa.
Še posebej pomembna je uporaba čelade, ki zaščiti kolesarja. Prav tako je
za varno in pravilno vožnjo pomembno primerno kolo. Učenci tako dobijo
znanje o sestavnih delih kolesa, obvezni opremi in vzdrževanju. Pravilna
uporaba in sprotno vzdrževanje kolesa omogočata varno vožnjo.
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3 Pregled potrjenih učbenikov za poučevanje predmeta
naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu s
stališča obravnave koles

3.1 Učbeniki za pouk naravoslovje in tehnike v šolskem
letu 2014/15
3.1.1 Učbeniki
Učbenik je učna knjiga, ki vsebujejo didaktično preoblikovano znanost
primerno učenčevi starosti. Oblikovan mora biti v skladu s cilji učnega
načrta za določen predmet. Učbenik predstavlja temeljno šolsko knjigo, ki
se uporablja vsakodnevno. Pomembno je, da učbenik sledi strukturi
učnega procesa in je oblikovan postopno in sistematično. Jezik in stil
učbenika morata biti prilagojena učencu ter vsebovati primerne strokovne
izraze posameznega predmeta, hkrati pa mora učbenik učenca pritegniti in
ga vabiti k sodelovanju. V učbeniku pa ne zasledimo samo besedila,
ampak tudi likovno-grafične elemente. Ti so zelo pomembni, saj besedilo
dopolnjujejo ali pa besedilo dopolnjuje njih in tako močno prispevajo k
popestritvi in učinkovitosti učbenika. Avtor mora učbenik primerno
oblikovati tudi iz tehničnega vidika. Ta vsebuje format učbenika, vrsto in
velikost črk, poudarjanje, razporeditev besedila in likovno-grafičnih
elementov, preglednost in podobno (Grmek in Bizjak, 2002).
Učbeniki so dandanes del tako imenovanih učbeniških kompletov. Ti so
običajno sestavljeni iz učbenika, delovnega zvezka, priročnika za učitelje
in učnih sredstev. Delovni zvezek učencu omogoča, da pridobljeno znanje
uporablja v različnih vsebinskih zvezah in situacijah. Priročnik za učitelje
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učiteljem nudi strokovno pomoč pri delu in načrtovanju pouka. Učitelj lahko
tam najde ideje in pomoč, kako učbeniški komplet v praksi najbolje
izkoristiti (prav tam).

3.1.2 Potrjeni učbeniki za pouk naravoslovja in tehnike v četrtem in
petem razredu v šolskem letu 2014/2015
V preglednici 3 so predstavljeni učbeniki za pouk naravoslovja in tehnike v
četrtem in petem razredu za šolsko leto 2014/15, ki jih je potrdil Strokovni
svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Preglednica 3: Potrjeni učbeniki za pouk naravoslovja in tehnike v četrtem in petem
razredu v šolskem letu 2014/2015

ZALOŽBA

NASLOV IN

AVTORJI

LETO IZDAJE
4. RAZRED
Rokus Klett

Naravoslovje

in Andreja Kolman,

tehnika 4 (2009)

Danica

Djuraki

Vir slike:

Mati,

Knjigarna, b.d.

Furlan,

Joži

Žibert,

Marta

Irena

Gunde Klanjšek,
Matjaž

Jaklin,

Riko Jerman
Tehniška

Naravoslovje

založba

tehnika 4 (2004)

Slovenije

Vir
b.d.

slike:

in Milan

Brumen,

Ludvik

TZS, Hajdinjak, Brigita
Kruder, Tatjana
Pufič
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SLIKA

Modrijan

Od

do Dušan

mravlje

Krnel,

Sonca 1 (2012)

Barbara

Bajd,

Vir slike:

Seta

Modrijan, b.d.

Saša Glažar A.,

Oblak,

Igor Hostnik

Rokus Klett

Radovednih

pet Polona Mežnar,

(2014)

Mateja

Slevec,

Vir slike:

Asja Štucin

Knjigarna, b.d.

Mladinska

Raziskujem

in Gusta

Mirt,

knjiga

ustvarjam

4 Marta

Novak,

Janez Virtič

(2007)
Vir slike: Emka,
b.d.

DZS

Raziskujemo

in Darja

Dimec

gradimo 4 (2014)

Skribe,

Vir slike:

Blagotinšek

Vedez.dzs, b.d.

Gostinčar,
Franko
Florjančič
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Ana

5. RAZRED
Rokus Klett

Naravoslovje

in Andreja Kolman,

tehnika 5 (2010)

Danica

Djuraki

Vir slike:

Mati,

Irena

Knjigarna, b.d.

Furlan,

Marta

Gunde Klanjšek,
Matjaž

Jaklin,

Riko Jerman
Tehniška

Naravoslovje

založba

tehnika 5 (2005)

Slovenije

Vir

slike:

in Milan

Brumen,

Ludvik

TZS, Hajdinjak,

b.d.

Brigita

Kruder,

Bojana

Vrečko

Mencinger,
Tatjana Pufič
Modrijan

Od

mravlje

do Dušan

Krnel,

Sonca 2 (2014)

Barbara

Bajd,

Vir slike:

Seta

Modrijan, b.d.

Saša Glažar A.,

Oblak,

Igor Hostnik

Mladinska

Raziskujem

in Marko

knjiga

ustvarjam

5 Matjaž Mastnak,

(2009)

Marhl,

Romana Čuješ,

Vir slike: Emka, Vladimir
b.d.

Grubelnik,
Janez Virtič
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DZS

Raziskujemo

in Darja

Dimec

gradimo 5 (2013) Skribe,

Ana

Vir slike: DZS, Blagotinšek
b.d.

Gostinčar,
Franko
Florjančič,
Sonja Zajc

Iz preglednice 3 je razvidno, da so imeli učitelji v šolskem letu 2014/2015
na voljo pestro izbiro različnih učbenikov za posamezni razred. Tako za 4.
kot za 5. razred so bili na izbiro učbeniki istih petih založb. Te založbe so:
Rokus Klett, Tehniška založba Slovenije, Modrijan, Mladinska knjiga in
DZS. V 4. razredu so imeli učitelji na voljo šest različnih učbenikov.
Založba Rokus Klett je ponujala dva različna učbenika, medtem ko so
ostale založbe ponujale po en učbenik. V 5. razredu so imeli učitelji na
voljo pet različnih učbenikov, in sicer iz vsake založbe po enega. Iz
naslovov učbenikov, imen avtorjev in po oblikovanju učbenikov lahko
sklepamo, da so učbeniki posamezne založbe za 4. in 5. razred napisani
in izdelani v kompletu, saj predstavljajo zaokroženo celoto. Izjema je
učbenik za 4. razred, Radovednih pet, založbe Rokus Klett, ki je na novo
sestavljen in oblikovan, v šolskem letu 2014/15 pa učbenik za 5. razred, ki
bi predstavljal njegovo nadaljevanje, še ni bil potrjen.
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3.2 Analiza potrjenih učbenikov za pouk naravoslovja in
tehnike za četrti in peti razred s stališča koles
V preglednici 5 smo zbrali naslove sklopov potrjenih učbenikov za pouk
v četrtem in petem razredu, ki obravnavajo

naravoslovja in tehnike

(neposredno in /ali posredno) vsebine, vezane na kolesa in ravnanje z
njimi.

Preglednica 4: Analiza potrjenih učbenikov za pouk naravoslovja in tehnike za
četrti in peti razred s stališča koles

UČBENIK, ZALOŽBA

NASLOVI SKLOPOV

IN LETNICA
4. RAZRED
in 

Naravoslovje

Pomlad
 Premikam se (str. 81‒82)

tehnika 4,
Rokus Klett (2009)
in 

Naravoslovje

 Predpisi v prometu so zaradi varnosti

tehnika 4,
Tehniška

Premikanje

založba

(str. 58‒59)

Slovenije (2004)
Od mravlje do Sonca 

Kako se giblje

1,

 Promet (str. 25)

Modrijan (2012)

 Vozila s kolesi in brez njih (str. 28‒29)

Radovednih pet,
Rokus Klett (2014)



V naravi opazujemo pojave
 Gibamo se po različnih površinah
(str. 50)
 V prometu veljajo prometna pravila
(str. 54‒55)
 Prometna signalizacija (str. 56‒58)
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Raziskujem

in 

ustvarjam

4,

Mladinska

knjiga

Moje poti
 Prometni znaki in označbe…
(str. 10‒11)
 Vožnja s kolesom (str. 12)

(2007)
in 

Raziskujemo

Premikanje, prevažanje, prenašanje
 Rad bi varno vozil kolo (str. 28‒31)

gradimo,
DZS (2014)

5. RAZRED
in 

Naravoslovje

Voda
 Kaj poganja tekočine (str. 52)

tehnika 5,


Rokus Klett (2010)

Zemlja
 Kako gre lažje (str. 108)

in 

Naravoslovje

 Vrtenje

tehnika 5,
Tehniška

Tokovi in prenosi

založba

se

prenaša

s

kolo…(str. 25‒27)

Slovenije (2005)
Od mravlje do Sonca 

Gibanje v napravah
 Gibanje se prenaša (str. 29)

2,
Modrijan (2014)
Raziskujem

in 

ustvarjam

5,

Mladinska

knjiga

Gibanje se prenaša z gonili
 Verižno gonilo (str. 96)

(2009)
Raziskujemo

in /

gradimo 5,
DZS (2013)
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kolesa

na

Iz preglednice 4 lahko razberemo, da imajo vsi potrjeni učbeniki za pouk
predmeta naravoslovje in tehnika v 4. razredu vključene vsebine, vezane
na kolesa in na ravnanje s kolesi. Vsebine o kolesih dopolnjuje vsebine o
prometu, prometnih predpisih in vožnji v prometu. Učenci se tako v
četrtem razredu dobro seznanijo s to tematiko in dobijo predznanje, ki jim
kasneje koristi pri opravljanju kolesarskega izpita. Pridobljeno znanje je
tudi življenjskega pomena zaradi vsakodnevnega vključevanja učencev v
promet, četudi kot pešci ali sopotniki v avtomobilu. V potrjenih učbenikih
za 5. razred poglavij, ki bi se neposredno nanašala na kolesa ali na
ravnanje z njimi, nismo zasledili. V vseh učbenikih za 5. razred , z izjemo
učbenika založbe DZS, so poglavja vezana na verižna gonila. Za
predstavitev verižnega gonila vsi učbeniki uporabljajo primer verižnega
gonila na kolesu. Učenci tako pridobijo nekoliko več tehničnega znanja o
delovanju kolesa in o prenosu moči s pogonskega dela kolesa preko
verige na gnani del kolesa.
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4 Kolesarski izpit
Kolesarski izpit predstavlja otrokov prvi dokument in mu daje določeno
samostojnost in odgovornost za varno sodelovanje v prometu. Zakon o
varnosti cestnega prometa dovoljuje otroku, staremu najmanj 8 let in z
veljavno kolesarsko izkaznico, samostojno vožnjo v prometu. Če otrok
kolesarskega izpita ne opravi, se lahko v promet s kolesom samostojno
vključi šele po dopolnjenem 14. letu starosti. Kljub nižji zakonski starostni
omejitvi se kolesarski izpit opravlja v petem razredu devetletne osnovne
šole, saj so otroci, stari 10 let in več, praviloma sposobni samostojno
predvidevati dogodke in teorijo povezovati s prakso. To je zelo pomembno
za varno vključevanje otroka s kolesom v promet (Kolesarski izpit, b.d.).
Program usposabljanja za vožnjo kolesa
Program usposabljanja za vožnjo kolesa je sestavljen iz teoretičnega in
praktičnega dela in je priprava na kolesarski izpit. V programu so natančno
zapisani cilji, vsebine in oblike dela, ki se uporabljajo pri usposabljanju
učencev za vožnjo kolesa. Program usposabljanja učencev za vožnjo s
kolesom lahko izvajajo učitelji, ki so opravili seminar za izvajalca programa
usposabljanja vožnje s kolesom (Tomšič, Florjančič in Žlender, 2004).
Vzgojno izobraževalni cilji in naloge programa za usposabljanje vožnje s
kolesom:
- pridobijo spretnosti, znanja in pravilne presoje za varno vožnjo s
kolesom,
- se naučijo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede na
razmere na cestišču,
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- poznajo sestavne dele kolesa, namen in delovanje sestavnih delov,
obvezno opremo kolesa in znajo pravilno vzdrževati kolo,
- se vzgojijo za kulturno in humano sodelovanje v cestnem prometu, znajo
varovati sebe in druge udeležence v prometu,
- se usposobijo za zdravo in koristno preživljanje prostega časa, za
krepitev telesnih sposobnosti in aktiven odnos do varstva narave.
(prav tam)

4.1 Teoretično usposabljanje
Učenci osnove spoznajo že v prvi triadi in v četrtem razredu osnovne šole.
V okviru teoretičnih priprav na kolesarski izpit to znanje razširijo, utrdijo in
ponovijo. Vsebine, ki jih učenci predelajo, so naslednje: splošne vsebine,
varno kolo, prometni znaki, vožnja s kolesom, upoštevanje pravil,
mimovožnja, prehitevanje, zavijanje na desno, zavijanje na levo, ravnanje
kolesarja pri prehodu čez železniško progo, zunanji dejavniki v prometu,
kolo in vzdrževanje kolesa, vrste kolesarjenja, kolesarnica, vzdrževanje
kolesarnice in red v kolesarnici. Po predelani snovi učence čaka
preverjanje znanja, ki služi utrjevanju in odpravljanju napak (Kolesarski
izpit, b.d.).
Teoretični del kolesarskega izpita učenci opravijo preko spletnega portala.
Vsak

učenec

dobi

naključna

vprašanja

s

predelanih

področij

cestnoprometnih predpisov, sistem pa beleži učenčev rezultat. Naloge,
pomembnejše za varnost kolesarja v cestnem prometu, so ovrednotene z
dvema točkama, ostale pa z eno točko. Učenec opravi teoretični del izpita,
če zbere najmanj 75 % možnih točk in pravilno reši naloge, ocenjene z
dvema točkama (Tomšič idr., 2004).
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4.2 Praktično usposabljanje
Praktično usposabljanje služi prenosu naučene teorije v prakso. Učenci
praktično usposabljanje opravijo v dveh delih. Prvi del zajema praktično
usposabljanje na prometnem poligoni, drugi del praktičnega usposabljanja
pa se opravlja z vožnjo na prometnih površinah (Prometna vzgoja, 2013).
Učenci morajo za opravljanje izpita imeti primerno kolo. Tehnično
brezhibnost in opremljenost kolesa preveri policist ob pomoči mentorja. Če
kolo izpolnjuje zahteve in ima vso obvezno opremo, dobi učenec nalepko
Varno kolo, ki jo zalepi na kolo. Če kolo ni ustrezno, mora učenec s
pomočjo staršev odpraviti napake in pomanjkljivosti ter pripeljati kolo na
ponoven pregled (prav tam).

Slika 13: Poročilo o pregledu kolesa
Vir: Prometna vzgoja, 2013
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Praktično usposabljanje na poligonu
Spretnostni poligon se pripravi na šolskem dvorišču ali igrišču. Učenci se
lotijo različnih spretnostnih nalog s kolesom in se tako urijo v vožnji. Ovire,
ki jih morajo učenci premagovati, predstavljajo situacije, s katerimi se
učenci lahko srečajo v dejanskem prometu. Učenci se najprej urijo na
posameznih ovirah in ko jih nekaj obvladajo, jih začnejo povezovati.
Izpeljan poligon brez večjih napak je predpogoj, da lahko otroka spustimo
na cesto v dejanski promet (Kolesarski izpit, b.d.).
Na prometni poligon preidemo, ko učenci kolo obvladajo dovolj dobro.
Tukaj se teoretično znanje prenese na simulirane okoliščine dejanskega
prometa. Prometni poligon prav tako postavimo na šolskem dvorišču ali
igrišču. S pomočjo pripomočkov postavimo primere križišč. Učenci lahko
tako na varni površini brez prometa preizkušajo osnovna prometna pravila
in se pripravljajo na dejanski vstop v prometno okolje (prav tam).

Slika 14: Primer spretnostnega poligona za kolesarje
Vir: Poligon za spretnostno vožnjo, b.d.
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Ko učenci dobro obvladajo tako spretnostni kot prometni poligon, se
izvede preizkus praktičnega dela kolesarskega izpita na poligonu. Če
učenec uspešno opravi ta praktični preizkus, dobi kolesarsko izkaznico, ki
jo nese v podpis staršem. Kolesarska izkaznica, ki jo podpišejo starši, nam
omogoča izvedbo praktične vožnje v prometu (prav tam).
Vožnja na javnih prometnih površinah
Praktična vožnja se izvaja v skupini največ petih učencev. Pomembno je,
da si z učenci pot najprej ogledamo peš in se pogovorimo o posameznih
delih poti. Preden s skupino otrok zapeljemo na cesto, moramo poskrbeti
za varnost. Učenci morajo imeti na hrbtu oznako L ali odsevni
brezrokavnik, na glavi čelado, kolo pa mora biti ustrezno. Učitelj z učenci
pot prevozi najprej tako, da mu učenci sledijo in opazujejo njegovo
ravnanje. Nato učitelj vozi za učenci, da lahko nadzira njihovo ravnanje in
jih opozarja na napake (Tomšič idr., 2004).
Učenci ob navzočnosti učitelja in policista nato opravijo izpit iz praktične
vožnje na cesti. Učenec mora pravilno in samostojno izpeljati določeno pot
v okolici šole. Za učence je to zelo naporno, saj so v prometu sami in
morajo v danem trenutku sprejemati pravilne odločitve (Prometna vzgoja,
2013).
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III EMPIRIČNI DEL
Kolo postaja vse množičnejši in priljubljenejši pripomoček prevoza,
rekreacije in športa. Vožnja s kolesom je zelo ekonomična in primerna
predvsem za prevoz v mestih. A tako kot v službi, v šoli in doma, tudi v
prometu in pri vožnji s kolesom veljajo pravila.

1 Namen raziskave
Namen empirične raziskave je ugotoviti, kaj o kolesih vedo in kako se z
njimi vključujejo v promet petošolci v severovzhodni Sloveniji.

2 Predstavitev osnovnih šol
V nadaljevanju predstavljamo osnovne šole, v katerih je potekalo
anketiranje.

2.1 Osnovna šola I Murska Sobota
Osnovno šolo I Murska Sobota je ustanovil občinski ljudski obor leta 1958.
Svoje prostore je šola dobila v novozgrajenem gimnazijskem poslopju.
Ker pa je imela šola na voljo le osem učilnic, je pouk potekal v težkih
okoliščinah dopoldne in popoldne. Leta 1982 se je gimnazija preselila v
nove prostore in tako je osnovna šola dobila na razpolago ostale prostore
(Zgodovina OŠ I Murska Sobota, b.d.).
Šolski okoliš zajema del mesta Murska Sobota in okoliške vasi: Kupšinci,
Veščica, Polana, Černelavci, Martjanci, Markišavci, Nemčavci, Noršinci in
Pušča. Šolo obiskuje skupaj 593 učencev. Na šoli vsako leto organizirajo
kolesarski izpit za učence petega razreda (Cesnik, Tivadar, Pajžlar,
Mohorko, 2013).
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2.2 Osnovna šola III Murska Sobota
Osnovna šola III je bila zgrajena leta 1964. Leta 1977 so zaradi
povečanega števila učencev dogradili prizidek. Ta prizidek so leta 1998
tudi nadzidali. Leta 1987 so zgradili tudi športno dvorano. Osnovna šola
III se imenuje tako, ker je bila ustanovljena kot tretja osnovna šola v mestu
Murska Sobota. Šolo je ustanovila Mestna občina Murska Sobota.
Osnovno šolo obiskuje skupaj 379 učencev. V petem razredu poteka
teoretični in praktični del kolesarskega izpita (Balažic in Čerpnjak, 2013).

3 Razčlenitev,

opredelitev ter

omejitev raziskovalnih

vprašanj in hipotez
3.1 Raziskovalna vprašanja
R 1:

Kakšno znanje o kolesih imajo anketirani učenci?

R 1.1:

Ali anketirani učenci vedo, da blatnik ne sodi k obvezni

opremi kolesa?
R 1.1.1: Ali obstaja razlika v znanju, da blatnik ne sodi k obvezni
opremi kolesa, glede na spol anketiranih učencev?
R 1.1.2: Ali obstaja razlika v znanju, da blatnik ne sodi k obvezni
opremi kolesa, glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci
obiskujejo?
R 1.2:

Ali anketirani učenci prepoznajo in poimenujejo sedež

kolesa?
R 1.2.1: Ali obstaja razlika v prepoznavanju in poimenovanju sedeža
kolesa glede na spol anketiranih učencev?
R 1.2.2: Ali obstaja razlika v prepoznavanju in poimenovanju sedeža
kolesa glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci obiskujejo?
R 1.3:

Ali anketirani učenci prepoznajo in poimenujejo okvir kolesa?

R 1.3.1: Ali obstaja razlika v prepoznavanju in poimenovanju okvirja
kolesa glede na spol anketiranih učencev?
R 1.3.2: Ali obstaja razlika v prepoznavanju in poimenovanju okvirja
kolesa glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci obiskujejo?
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R 1.4:

Ali anketirani učenci prepoznajo in poimenujejo prednjo luč

kolesa?
R 1.4.1: Ali obstaja razlika v prepoznavanju in poimenovanju luči
kolesa glede na spol anketiranih učencev?
R 1.4.2: Ali obstaja razlika v prepoznavanju in poimenovanju luči
kolesa glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci obiskujejo?
R 1.5:

Ali anketirani učenci prepoznajo in poimenujejo napere

kolesa?
R 1.5.1: Ali obstaja razlika v prepoznavanju in poimenovanju naper
kolesa glede na spol anketiranih učencev?
R 1.5.2: Ali obstaja razlika v prepoznavanju in poimenovanju naper
kolesa glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci obiskujejo?
R 1.6:

Ali anketirani učenci prepoznajo in poimenujejo pedal

kolesa?
R 1.6.1: Ali obstaja razlika v prepoznavanju in poimenovanju pedal
kolesa glede na spol anketiranih učencev?
R 1.6.2: Ali obstaja razlika v prepoznavanju in poimenovanju pedal
kolesa glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci obiskujejo?
R 1.7:

Ali anketirani učenci prepoznajo pravilen položaj kolesarja na

kolesu?
R 1.7.1: Ali obstaja razlika v prepoznavanju pravilnega položaja
kolesarja na kolesu glede na spol anketiranih učencev?
R 1.7.2: Ali obstaja razlika v prepoznavanju pravilnega položaja
kolesarja na kolesu glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci
obiskujejo?
R 1.8:

Ali anketirani učenci vedo, kje se mora voziti kolesar, če ni

kolesarske steze?
R 1.8.1: Ali obstaja razlika v znanju o tem, kje se mora voziti kolesar,
če ni kolesarske steze, glede na spol anketiranih učencev?
R 1.8.2: Ali obstaja razlika v znanju o tem, kje se mora voziti kolesar,
če ni kolesarske steze, glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci
obiskujejo?
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Ali anketirani učenci poznajo zaporedje luči na semaforju za

R 1.9:

kolesarje?
R 1.9.1: Ali obstaja razlika v poznavanju zaporedja luči na semaforju
za kolesarje glede na spol anketiranih učencev?
R 1.9.2: Ali obstaja razlika v poznavanju zaporedja luči na semaforju
za kolesarje glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci
obiskujejo?
Ali anketirani učenci prepoznajo prometni znak (kolesarska

R 1.10:
steza)?

R 1.10.1:

Ali obstaja razlika v prepoznavanju prometnega znaka

(kolesarska steza) glede na spol anketiranih učencev?
R 1.10.2:

Ali obstaja razlika v prepoznavanju prometnega znaka

(kolesarska steza) glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci
obiskujejo?

R 2:

Kako anketirani učenci kot kolesarji ravnajo v prometnih

situacijah?
R 2.1:

Ali bodo anketirani učenci imeli opravljen kolesarski izpit v

letošnjem letu?
R 2.1.1: Ali obstaja razlika v opravljanju kolesarskega izpita v
letošnjem letu glede na spol anketiranih učencev?
R 2.1.2: Ali obstaja razlika v opravljanju kolesarskega izpita v
letošnjem letu glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci
obiskujejo?
R 2.2:

Kako pogosto anketirani učenci uporabljajo kolesarsko

čelado?
R 2.2.1: Ali obstaja razlika v pogostosti uporabe kolesarske čelade
glede na spol anketiranih učencev?
R 2.2.2: Ali obstaja razlika v pogostosti uporabe kolesarske čelade
glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci obiskujejo?
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R 2.3:

Kako anketirani učenci ravnajo v situaciji, če imata dva

učenca samo eno kolo in se hočeta odpraviti v trgovino?
R 2.3.1: Ali obstaja razlika v ravnanju

v situaciji, če imata dva

učenca samo eno kolo in se hočeta odpraviti v trgovino, glede
na spol anketiranih učencev?
R 2.3.2: Ali obstaja razlika v ravnanju

v situaciji, če imata dva

učenca samo eno kolo in se hočeta odpraviti v trgovino, glede
na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci obiskujejo?

3.2 Raziskovalne hipoteze
H 1:

Predvidevamo, da obstajajo razlike v znanju o kolesih glede na

spol in osnovno šolo, ki jo obiskujejo anketirani učenci,
in sicer menimo,
da o kolesih več vedo anketirani dečki in anketirani učenci
Osnovne šole I Murska Sobota
kot pa anketirane deklice in anketirani učenci Osnovne šole III
Murska Sobota.
H 1.1:

Hipoteze, vezane na znanje, da blatnik ne sodi k obvezni

opremi kolesa.
H 1.1.1: Predvidevamo, da anketirani dečki pogosteje vedo, da
blatnik ne sodi k obvezni opremi kolesa.
H 1.1.2: Predvidevamo, da anketirani učenci Osnovne šole I Murska
Sobota pogosteje vedo, da blatnik ne sodi k obvezni opremi
kolesa.
H 1.2:

Hipoteze, vezane na prepoznavanje in poimenovanje sedeža

kolesa.
H 1.2.1: Predvidevamo, da anketirani dečki pogosteje prepoznajo in
poimenujejo sedež kolesa
H 1.2.2: .Predvidevamo, da anketirani učenci Osnovne šole I Murska
Sobota pogosteje prepoznajo in poimenujejo sedež kolesa.
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H 1.3:

Hipoteze, vezane na prepoznavanje in poimenovanje okvirja

kolesa.
H 1.3.1: Predvidevamo, da anketirani dečki pogosteje prepoznajo in
poimenujejo okvir kolesa.
H 1.3.2: Predvidevamo, da anketirani učenci Osnovne šole I Murska
Sobota pogosteje prepoznajo in poimenujejo okvir kolesa.
H 1.4:

Hipoteze, vezane na prepoznavanje in poimenovanje prednje

luči kolesa.
H 1.4.1: Predvidevamo, da anketirani dečki pogosteje prepoznajo in
poimenujejo prednjo luč kolesa.
H 1.4.2: Predvidevamo, da anketirani učenci Osnovne šole I Murska
Sobota pogosteje prepoznajo in poimenujejo prednjo luč
kolesa.
H 1.5:

Hipoteze, vezane na prepoznavanje in poimenovanje naper

kolesa.
H 1.5.1: Predvidevamo, da anketirani dečki pogosteje prepoznajo in
poimenujejo napere kolesa.
H 1.5.2: Predvidevamo, da anketirani učenci Osnovne šole I Murska
Sobota pogosteje prepoznajo in poimenujejo napere kolesa.
H 1.6:

Hipoteze, vezane na prepoznavanje in poimenovanje pedal

kolesa.
H 1.6.1: Predvidevamo, da anketirani dečki pogosteje prepoznajo in
poimenujejo pedale kolesa.
H 1.6.2: Predvidevamo, da anketirani učenci Osnovne šole I Murska
Sobota pogosteje prepoznajo in poimenujejo pedale kolesa.
H 1.7:

Hipoteze, vezane na prepoznavanje pravilnega položaja

kolesarja na kolesu.
H 1.7.1: Predvidevamo, da anketirane deklice pogosteje prepoznajo
pravilen položaj kolesarja na kolesu.
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H 1.7.2: Predvidevamo, da anketirani učenci Osnovne šole I Murska
Sobota pogosteje prepoznajo pravilen položaj kolesarja na
kolesu.
H 1.8:

Hipoteze, vezane na znanje o vožnji kolesarja, če ni

kolesarske steze.
H 1.8.1: Predvidevamo, da anketirani dečki pogosteje vedo, kje se
mora voziti kolesar, če ni kolesarske steze.
H 1.8.2: Predvidevamo, da anketirani učenci Osnovne šole I Murska
Sobota pogosteje vedo, kje se mora voziti kolesar, če ni
kolesarske steze.
H 1.9:

Hipoteze, vezane na poznavanje zaporedja luči na semaforju

za kolesarje.
H 1.9.1: Predvidevamo, da anketirani dečki pogosteje poznajo
zaporedje luči na semaforju za kolesarje.
H 1.9.2: Predvidevamo, da anketirani učenci Osnovne šole I Murska
Sobota pogosteje poznajo pravilno zaporedje luči na semaforju
za kolesarje.
H 1.10:

Hipoteze,

vezane

na

poznavanje

prometnega

znaka

(kolesarska steza).
H 1.10.1:

Predvidevamo, da anketirani dečki pogosteje poznajo

prometni znak (kolesarska steza).
H 1.10.2:

Predvidevamo, da anketirani učenci Osnovne šole I

Murska Sobota pogosteje poznajo prometni znak (kolesarska
steza).
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H 2:

Predvidevamo, da obstajajo razlike v ravnanju anketiranih

učencev kot kolesarjev v prometnih situacijah glede na spol in
osnovno šolo, ki jo obiskujejo anketirani učenci,
in sicer menimo,
da anketirani dečki in anketirani učenci Osnovne šole I Murska
Sobota pravilneje ravnajo kot kolesarji v prometnih situacijah
kot pa anketirane deklice in anketirani učenci Osnovne šole III
Murska Sobota.
H 2.1:

Hipoteze, vezane na opravljanje kolesarskega izpita v

letošnjem letu.
H 2.1.1: Predvidevamo, da bo kolesarski izpit v letošnjem šolskem
letu opravilo več dečkov.
H 2.1.2: Predvidevamo,

da

bo

kolesarski

izpit

opravilo

več

anketiranih učencev Osnovne šole I Murska Sobota.
H 2.2:

Hipoteze,

vezane

na

uporabo

kolesarske

čelade

pri

anketiranih učencih.
H 2.2.1: Predvidevamo, da anketirane deklice pogosteje uporabljajo
kolesarsko čelado.
H 2.2.2: Predvidevamo, da anketirani učenci Osnovne šole III
Murska Sobota pogosteje uporabljajo kolesarsko čelado.
H 2.3:

Hipoteze, vezane na pravilno ravnanje v situaciji, če imata

dva učenca samo eno kolo in se hočeta odpraviti v trgovino.
H 2.3.1: Predvidevamo, da anketirani dečki pravilneje ravnajo v
situaciji, če imata dva učenca eno kolo in se hočeta odpraviti v
trgovino.
H 2.3.2: Predvidevamo, da anketirani učenci Osnovne šole I Murska
Sobota pravilneje ravnajo v situaciji, če imata dva učenca eno
kolo in se hočeta odpraviti v trgovino.
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3.3 Spremenljivke
1. Spol
2. Osnovna šola
3. Izpit
4. Obvezna oprema
5. Sedež
6. Okvir
7. Luč
8. Napere
9. Pedal
10. Položaj
11. Kolesarska steza
12. Kolesarska čelada
13. Semafor
14. Prometni znak
15. Prijatelj
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3.4 Preizkušanje odvisnih zvez med spremenljivkami

Preglednica 5: Pregled odvisnih zvez med spremenljivkami po raziskovalnih
vprašanjih.

RAZISKOVALNA

NEODVISNE

ODVISNE

VPRAŠANJA

SPREMENLJIVKE

SPREMNLJIVKE

1.1.1

1

4

1.1.2

2

4

1.2.1

1

5

1.2.2

2

5

1.3.1

1

6

1.3.2

2

6

1.4.1

1

7

1.4.2

2

7

1.5.1

1

8

1.5.2

2

8

1.6.1

1

9

1.6.2

2

9

1.7.1

1

10

1.7.2

2

10

1.8.1

1

11

1.8.2

2

11

1.9.1

1

13

1.9.2

2

13

1.10.1

1

14

1.10.2

2

14

2.1.1

1

3

2.1.2

2

3

2.2.1

1

12

2.2.2

2

12

2.3.1

1

15

2.3.2

2

15
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4 Metodologija
4.1 Raziskovalna metoda
Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi
empiričnega pedagoškega raziskovanja.

4.2 Raziskovalni vzorec
Raziskava temelji na priložnostnem vzorcu sto dvanajst (n = 112) učencev
petega razreda Osnovne šole I Murska Sobota in Osnovne šole III Murska
Sobota.
V nadaljevanju podrobno predstavljamo njihove relevantne značilnosti.

Preglednica 6: Število (f) in strukturni odstotki (f %) anketiranih učencev glede na
spol.

Spol

Število (f)

Odstotek (f %)

Deček

57

50,9

Deklica

55

49,1

112

100,0

Skupaj

Preglednica 6 nam prikazuje, da je bil vzorec učencev, ki so sodelovali v
raziskavi, glede na spol zelo uravnotežen. Anketiranih je bilo le 1,8 % več
dečkov kot deklic.

Preglednica 7: Število (f) in strukturni odstotki (f %) glede na osnovno šolo, ki jo
anketirani učenci obiskujejo.

OŠ I Murska
Osnovna

Sobota

šola

OŠ III Murska

Število (f)

Odstotek (f %)

71

63,4

41

36,6

112

100,0

Sobota
Skupaj

Iz preglednice 7 je razvidno, da več anketiranih učencev (63,4 %), prihaja
z Osnovne šole I Murska Sobota, z Osnovne šole III Murska Sobota pa
prihaja 36,6 % anketiranih učencev.
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4.3 Postopki zbiranja podatkov
4.3.1 Izvedba anketiranja
Podatke smo zbrali maja 2014 z anketiranjem učencev s pomočjo
anketnega vprašalnika, ki je zajemal vprašanja, vezana na znanje o
kolesih in na ravnanje učencev kot kolesarjev v prometu.
4.3.2 Vsebinsko-metodološke značilnosti anketiranja
a) Vsebinsko-formalne strani vprašalnika
Anketni vprašalnik je bil anonimen in je zajemal 11 vprašanj zaprtega tipa.

b) Merske karakteristike


Veljavnost

Anketni vprašalnik je bil natančno sestavljen po splošnih navodilih
sestavljanja anketnih vprašalnikov ter po mentorjevih in somentorjevih
navodilih.


Zanesljivost

Zanesljivosti nismo preverjali po ponavljalni metodi, ampak smo pri
sestavljanju pazili, da so navodila izražena natančno, vprašanja pa
enopomensko in dovolj specifično.


Objektivnost

Vsa vprašanja so bila zaprtega tipa, ki omogoča objektivno razbiranje
rezultatov.

4.3.3 Postopki obdelave podatkov
Podatke smo računalniško obdelali s programom za statistično obdelavo
podatkov SPSS, in sicer na nivoju deskriptivne (tabelarični prikaz
frekvenčnih distribucij – f, f %) inferenčne statistike (2).
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5 Rezultati in interpretacija
V nadaljevanju po poglavjih predstavljamo dobljene rezultate. V poglavju
5.1 so predstavljeni rezultati, vezani na znanje anketiranih učencev o
kolesu, v poglavju 5.2 pa rezultati, vezani na ravnanje anketiranih učencev
kot kolesarjev v prometu.

5.1 Znanje anketiranih učencev o kolesu
V tem poglavju smo zbirali podatke, ki so vezani na znanje anketiranih
učencev o kolesu.

5.1.1 Obkroži številko pred delom kolesa, ki ne sodi k obvezni
opremi
Preglednica 8: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovora na navodilo:
»Obkroži številko pred delom kolesa, ki ne sodi k obvezni opremi.«
Število (f)

Odstotek (f %)

Zvonec

2

1,8

Luč za osvetljevanje ceste

9

8,0

Blatniki

92

82,1

Prednja in zadnja zavora

0

0,0

Rdeča luč zadaj

0

0,0

Rumeni bočni odsevniki

9

8,0

Rdeči odsevnik zadaj

0

0,0

Rumeni odsevniki v pedalih

0

0,0

112

100,0

Skupaj

Iz preglednice 8 lahko razberemo, da 82,1 % anketiranih učencev meni,
da blatniki ne sodijo k obvezni opremi. Odstotki učencev, ki so izbrali drug
odgovor, so relativno nizki – 8 % anketiranih učencev je odgovorilo, da
rumeni bočni odsevniki ne sodijo k obvezni opremi, 8 % anketiranih
učencev je izbralo luč za osvetljevanje ceste, 1,8 % učencev pa zvonec.
Ostali odgovori niso bili zastopani. Iz tega lahko sklepamo, da učenci
dobro poznajo obvezno opremo kolesa.
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Preglednica 9:Izbor dela kolesa, ki ne sodi k obvezni opremi kolesa glede na spol
in glede na osnovno šolo.
Del kolesa, ki ne sodi k obvezni opremi


2

Deklica

f
f
%

OŠ I

ŠOLA

Murska
Sobota
OŠ III
Murska
Sobota

f
f
%
f
f
%

5.

6..

7.

8.

9.

1

5

49

0

0

2

0

0

57

1,8

8,8

0,0

0,0

3,5

0,0

0,0

1

4

0

0

7

0

0

1,8

7,3

0

0

0

0

1

5

0

0

0

0

1,4

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

4

0

0

0

0

0

2,4

9,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,
0
43
78,
2
56
78,
9
36
87,
8

12,
7
9
12,
7

P

100
,0
100

0,333

%

4.

0,032

SPOL

f

3.

3,409

f

2.

8,836

Deček

1.

100
,0
71
100
,0
41
100
,0

Legenda: 1 – zvonec; 2 ‒ luč za osvetljevanje ceste; 3 ‒ blatniki; 4 ‒
prednja in zadnja zavora; 5 ‒ rdeča luč zadaj; 6 ‒ rumeni bočni odsevniki;
7 ‒ rdeči odsevnik zadaj; 8 ‒ rumeni odsevniki v pedalih; 9 ‒ skupaj
Izid 2 preizkusa je pokazal, da ne obstaja statistično značilna razlika pri
izboru dela kolesa, ki ne sodi k obvezni opremi kolesa, glede na spol
anketiranih učencev.

Iz preglednice 9 lahko razberemo, daj je odgovor blatniki izbralo 86,0 %
anketiranih dečkov in 78,2 % anketiranih deklic. Odgovor rumeni bočni
odsevniki je izbralo več anketiranih deklic (12,7 %) kot anketiranih dečkov
(3,5 %). Odgovora luč za osvetljevanje ceste in zvonec sta bila pri
anketiranih dečkih in deklicah glede na odstotke zastopana podobno,
medtem ko ostali odgovori niso bili izbrani.
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Hipotezo H 1.1.1, ki predvideva, da anketirani dečki pogosteje vedo, da
blatnik ne sodi k obvezni opremi kolesa lahko zavrnemo.
Na podlagi izida 2 preizkusa vidimo, da obstaja statistično značilna razlika
pri izboru dela kolesa, ki ne sodi k obvezni opremi kolesa, glede na
osnovno šolo, ki jo anketirani učenci obiskujejo.
Iz preglednice 9 lahko razberemo, da je več anketiranih učencev Osnovne
šole III Murska Sobota izbralo odgovor blatniki (87,8 %) kot anketiranih
učencev Osnovne šole I Murska Sobota (78,9 %). Pri anketiranih učencih
Osnovne šole I Murska Sobota je v 12,7 % zastopan odgovor rumeni
bočni odsevniki, ki pa pri učencih Osnovne šole III Murska Sobota ni bil
zastopan. Odgovora luč za osvetljevanje ceste in zvonec sta na obeh
osnovnih šolah zastopana v primerljivih in manjših odstotkih, medtem ko
ostali odgovori niso bili izbrani.
Hipotezo H 1.1.2, ki predvideva, da anketirani učenci Osnovne šole I
Murska Sobota pogosteje vedo, da blatnik ne sodi k obvezni opremi
kolesa lahko zavrnemo, saj so učenci Osnovne šole III Murska Sobota
pogosteje izbrali pravilen odgovor.

5.1.2 Na črte napiši, na kateri del kolesa kažejo puščice (sedež
kolesa)
Preglednica 10: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovora na navodilo: »Na
črte napiši, na kateri del kolesa kažejo puščice (sedež kolesa).«
Število (f)

Odstotek (f %)

111

99,1

Brez zapisa

1

0,9

Napačni zapis

0

0,0

112

100,0

Da

Skupaj
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Iz preglednice 10 je razvidno, da so skoraj vsi anketirani učenci (99,1 %)
prepoznali in poimenovali sedež kolesa. Le 0,9 % anketiranih učencev ni
prepoznalo sedeža. Iz tega lahko sklepamo, da anketirani učenci dobro
poznajo sedež kolesa.

Preglednica 11: Prepoznavanje in poimenovanje sedeža kolesa glede na spol in
glede na osnovno šolo.
Sedež
Da

SPOL

Deček

Deklica

OŠ I

Brez

Napačni

zapisa

zapis



P

1,360

0,244

0,917

0,338

2

Skupaj

f

56

o

1

57

f%

98,2

0,0

1,8

100,0

f

55

0

0

55

f%

100,0

0,0

0,0

100,0

f

70

0

1

71

f%

98,6

0,0

1,4

100,0

ŠOLA

Murska
Sobota
OŠ III

f

41

0

0

41

f%

100,0

0,0

0,0

100,0

Murska
Sobota

Na podlagi izida 2 preizkusa vidimo, da ne obstaja statistično značilna
razlika v prepoznavanju in poimenovanju sedeža kolesa glede na spol
anketiranih učencev.

Iz preglednice 11 lahko razberemo, da so vse anketirane deklice (100,0
%) pravilno prepoznale in poimenovale sedež kolesa. Anketirani dečki so
bili pri tem podobno uspešni (98,2 %), medtem ko je 1,8 % anketiranih
dečkov napačno zapisalo odgovor.
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Hipotezo H 1.2.1, ki predvideva, da anketirani dečki pogosteje prepoznajo
in poimenujejo sedež kolesa, lahko zavrnemo.
Izid 2 preizkusa je pokazal, da ne obstaja statistično značilna razlika v
prepoznavanju in poimenovanju sedeža kolesa glede na osnovno šolo, ki
jo anketirani učenci obiskujejo.
Preglednica 11 nam prikazuje, da je 98,6 % anketiranih učencev Osnovne
šole I Murska Sobota in 100,0 % anketiranih učencev Osnovne šole III
Murska Sobota pravilno prepoznalo in poimenovalo sedež kolesa. Le 1,4
% anketiranih učencev Osnovne šole I Murska Sobota je napačno
zapisalo odgovor.
Hipotezo H 1.2.2, ki predvideva, da anketirani učenci Osnovne šole I
Murska Sobota pogosteje prepoznajo in poimenujejo sedež kolesa, lahko
zavrnemo.

5.1.3 Na črte napiši, na kateri del kolesa kažejo puščice (okvir
kolesa)
Preglednica 12: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovora na navodilo: »Na
črte napiši, na kateri del kolesa kažejo puščice (okvir kolesa).«
Število (f)

Odstotek (f %)

Da

76

67,9

Brez zapisa

13

11,6

Napačni zapis

23

20,5

Skupaj

112

100,0

Iz preglednice 12 je razvidno, da 67,9 % anketiranih učencev prepozna in
poimenuje okvir kolesa, 20,5 % anketiranih učencev je napačno zapisalo
odgovor, 11,6 % anketiranih učencev pa odgovora ni zapisalo. Iz tega
lahko sklepamo, da anketirani učenci nekoliko slabše poznajo okvir
kolesa.

56

Preglednica 13: Prepoznavanje in poimenovanje okvira kolesa glede na spol in
glede na osnovno šolo.
Okvir kolesa
Da

SPOL

Deček

Deklica

OŠ I

Brez

Napačni

zapisa

zapis



P

0,085

0,958

27,761

0,000

2

Skupaj

f

38

7

12

57

f%

66,7

12,3

21,1

100,0

f

38

6

11

55

f%

69,1

10,9

20,0

100,0

f

59

8

4

71

f%

83,1

11,3

5,6

100,0

ŠOLA

Murska
Sobota
OŠ III

f

17

5

19

41

f%

41,5

12,2

46,3

100,0

Murska
Sobota

Izid 2 preizkusa je pokazal, da ne obstaja statistično značilna razlika v
prepoznavanju in poimenovanju okvira kolesa glede na spol anketiranih
učencev.

Preglednica 13 nam prikazuje, da so vse kategorije odgovorov zelo
podobno zastopane tako pri anketiranih dečkih kot pri anketiranih
deklicah. Okvir kolesa je pravilno prepoznalo in poimenovalo 66,7 %
anketiranih dečkov in 69,1 % anketiranih deklic. Odgovora ni zapisalo 12,3
% anketiranih dečkov in 10,9 % anketiranih deklic. Napačen zapis se je
pojavil pri 21,1 % anketiranih dečkov in 20,0 % anketiranih deklic.
Hipotezo H 1.3.1, ki predvideva, da anketirani dečki pogosteje prepoznajo
in poimenujejo okvir kolesa, lahko zavrnemo.
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Na podlagi izida 2 preizkusa vidimo, da obstaja statistično značilna razlika
v prepoznavanju in poimenovanju okvira kolesa glede na osnovno šolo, ki
jo anketirani učenci obiskujejo.
Iz preglednice 13 lahko razberemo, da je več (83,1 %) anketiranih
učencev Osnovne šole I Murska Sobota prepoznalo in poimenovalo okvir
kolesa kot anketiranih učencev Osnovne šole III Murska Sobota (41,5 %).
Kategorija brez zapisa se pri anketiranih učencih obeh osnovnih šol
pojavlja v podobnih odstotkih. Kar 46,3 % anketiranih učencev Osnovne
šole III Murska Sobota je napačno zapisalo odgovor, medtem ko se to pri
anketiranih učencih Osnovne šole I Murska Sobota pojavi le v 5,6 %.
Hipotezo H 1.3.2, ki predvideva, da anketirani učenci Osnovne šole I
Murska Sobota pogosteje prepoznajo in poimenujejo okvir kolesa, lahko
potrdimo.

5.1.4 Na črte napiši, na kateri del kolesa kažejo puščice (prednja luč
kolesa)
Preglednica 14: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovora na navodilo: »Na
črte napiši, na kateri del kolesa kažejo puščice (prednja luč kolesa).«
Število (f)

Odstotek (f %)

103

92,0

Brez zapisa

2

1,8

Napačni zapis

7

6,3

112

100,0

Da

Skupaj

Iz preglednice 14 je razvidno, da 92 % anketiranih učencev prepozna in
poimenuje prednjo luč kolesa. Odstotki anketiranih učencev, ki so
napačno zapisali odgovor (6,3 %) ali odgovora niso zapisali (1,8 %), so
relativno nizki. Iz tega lahko sklepamo, da anketirani učenci dobro poznajo
prednjo luč kolesa.
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Preglednica 15: Prepoznavanje in poimenovanje prednje luči kolesa glede na spol
in glede na osnovno šolo.
Prednja luč kolesa
Da

SPOL

Deček

Deklica

OŠ I

Brez

Napačni

zapisa

zapis



P

6,942

0,031

5,443

0,066

2

Skupaj

f

49

2

6

57

f%

86,0

3,5

10,5

100,0

f

54

0

1

55

f%

98,2

0,0

1,8

100,0

f

67

2

2

71

f%

94,4

2,8

2,8

100,0

ŠOLA

Murska
Sobota
OŠ III

f

36

0

5

41

f%

87,8

0,0

12,2

100,0

Murska
Sobota

Na podlagi izida 2 preizkusa vidimo, da obstaja statistično značilna razlika
v prepoznavanju in poimenovanju prednje luči kolesa glede na spol
anketiranih učencev.
Preglednica 15 nam prikazuje, da je več anketiranih deklic (98,2 %)
prepoznalo in poimenovalo prednjo luč kolesa kot anketiranih dečkov
(86,0 %). Le 1,8 % anketiranih deklic je napisalo napačni odgovor. Pri
anketiranih dečkih se v 3,5 % pojavi kategorija brez zapisa in v 10,5 %
napačni odgovor.
Hipotezo 1.4.1, ki predvideva, da anketirani dečki pogosteje prepoznajo in
poimenujejo prednjo luč kolesa, lahko zavrnemo, saj je več anketiranih
deklic prepoznalo in poimenovalo luč kolesa.

59

Izid 2 preizkusa je pokazal, da obstaja tendenca razlike v prepoznavanju
in poimenovanju prednje luči kolesa glede na osnovno šolo, ki jo
anketirani učenci obiskujejo.

Iz preglednice 15 je razvidno, da je pravilen odgovor zapisalo 94,4 %
anketiranih učencev Osnovne šole I Murska Sobota in 87,8 % anketiranih
učencev Osnovne šole III Murska Sobota. Pri anketiranih učencih
Osnovne šole III Murska Sobota se kategorija brez zapisa ne pojavi, 12,2
% anketiranih učencev pa je napisalo napačen odgovor. Kategoriji brez
zapisa in napačni zapis se pri anketiranih učencih Osnovne šole I Murska
Sobota pojavita v 2,8 %.
Hipotezo H 1.4.2, ki predvideva, da anketirani učenci Osnovne šole I
Murska Sobota pogosteje prepoznajo in poimenujejo prednjo luč kolesa,
lahko zavrnemo

5.1.5 Na črte napiši, na kateri del kolesa kažejo puščice (napere
kolesa)
Preglednica 16: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovora na navodilo: »Na
črte napiši, na kateri del kolesa kažejo puščice (napere kolesa).«
Število (f)

Odstotek (f %)

Da

83

74,1

Brez zapisa

5

4,5

Napačni zapis

24

21,4

Skupaj

112

100,0

Iz preglednice 16 lahko razberemo, da 74,1 % anketiranih učencev
prepozna in poimenuje napere kolesa. Anketiranih učencev, ki so napačno
zapisali odgovor, je 21,4 %, 4,5 % anketiranih učencev pa odgovora ni
zapisalo. Iz tega lahko sklepamo, da anketirani učenci napere kolesa
poznajo nekoliko slabše.
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Preglednica 17: Prepoznavanje in poimenovanje naper kolesa glede na spol in
glede na osnovno šolo.
Napere
Da

SPOL

Deček

Deklica

OŠ I

Brez

Napačni

zapisa

zapis



P

2,167

0,338

8,814

0,012

2

Skupaj

f

40

4

13

57

f%

70,2

7,0

22,8

100,0

f

43

1

11

55

f%

78,2

1,8

20,0

100,0

f

59

3

9

71

f%

83,1

4,2

12,7

100,0

ŠOLA

Murska
Sobota
OŠ III

f

24

2

15

41

f%

58,5

4,9

36,6

100,0

Murska
Sobota

Izid 2 preizkusa je pokazal, da ne obstaja statistično značilna razlika v
prepoznavanju in poimenovanju naper kolesa glede na spol anketiranih
učencev.
Preglednica 17 nam prikazuje, da so odgovori anketiranih učenk in
učencev dokaj podobno zastopani. Prepoznalo in poimenovalo napere
kolesa je 70,2 % anketiranih dečkov in 78,2 % anketiranih deklic. Napačen
odgovor se je pojavil pri 22,8 % anketiranih dečkov in 20,0 % anketiranih
deklic. Nekoliko več anketiranih dečkov (7,0 %) odgovora ni napisalo,
medtem ko se ta kategorija pri anketiranih deklicah pojavi v 1,8 %.
Hipotezo H 1.5.1, ki predvideva, da anketirani dečki pogosteje prepoznajo
in poimenujejo napere kolesa, lahko zavrnemo.
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Na podlagi izida 2 preizkusa vidimo, da obstaja statistično značilna razlika
v prepoznavanju in poimenovanju naper kolesa glede na osnovno šolo, ki
jo anketirani učenci obiskujejo.
Iz preglednice 17 lahko razberemo, da je 83,1 % anketiranih učencev
Osnovne šole I Murska Sobota prepoznalo in poimenovalo napere kolesa,
medtem ko je ta odstotek pri anketiranih učencih Osnovne šole III Murska
Sobota nižji (58,5 %). Kategorija brez zapisa je pri obeh osnovnih šolah
primerljivo zastopana.
Hipotezo H 1.5.2, ki predvideva, da anketirani učenci Osnovne šole I
Murska Sobota pogosteje prepoznajo in poimenujejo napere kolesa, lahko
na podlagi dobljenih rezultatov potrdimo.

5.1.6 Na črte napiši, na kateri del kolesa kažejo puščice (pedal
kolesa)
Preglednica 18: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovora na navodilo: »Na
črte napiši, na kateri del kolesa kažejo puščice (pedal kolesa).«
Število (f)

Odstotek (f %)

106

94,6

Brez zapisa

1

0,9

Napačni zapis

5

4,5

112

100,0

Da

Skupaj

Iz preglednice 18 je razvidno, da 94,6 % anketiranih učencev prepozna in
poimenuje pedal kolesa. Odstotek anketiranih učencev, ki so napačno
zapisali odgovor (4,5 %) ali odgovora niso zapisali (0,9 %), je relativno
majhen. Iz tega lahko sklepamo, da anketirani učenci dobro poznajo pedal
kolesa.
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Preglednica 19: Prepoznavanje in poimenovanje pedal kolesa glede na spol in
glede na osnovno šolo.
Pedal kolesa
Da

SPOL

Deček

Deklica

OŠ I

Brez

Napačni

zapisa

zapis



P

1,590

0,452

11.284

0,004

2

Skupaj

f

54

1

2

57

f%

94,7

1,8

3,5

100,0

f

52

0

3

55

f%

94,5

0,0

5,5

100,0

f

70

1

0

71

f%

98,6

1,4

0,0

100,0

ŠOLA

Murska
Sobota
OŠ III

f

36

0

5

41

f%

87,8

0,0

12,2

100,0

Murska
Sobota

Na podlagi izida 2 preizkusa vidimo, da ne obstaja statistično značilna
razlika v prepoznavanju in poimenovanju pedal kolesa glede na spol
anketiranih učencev.

Rezultati v preglednici 19 nam prikazujejo, da so odgovori anketiranih
učencev in učenk primerljivo zastopani. Prepoznalo in poimenovalo je
pedal kolesa 94,7 % anketiranih učencev in 94,5 % anketiranih učenk.
Napačen zapis se je pri anketiranih učencih pojavil v 3,5 %, pri anketiranih
deklicah pa v 5,5 %. Kategorija brez zapisa se pojavi le pri anketiranih
učencih (1,8 %).
Hipotezo 1.6.1, ki predvideva, da anketirani dečki pogosteje prepoznajo in
poimenujejo pedale kolesa, lahko zavrnemo.
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Izid 2 preizkusa je pokazal, da obstaja statistično značilna razlika v
prepoznavanju in poimenovanju pedal kolesa glede na osnovno šolo, ki jo
anketirani učenci obiskujejo.
Iz preglednice 19 lahko razberemo, da so skoraj vsi učenci (98,6 %)
Osnovne šole I Murska Sobota pravilno prepoznali in poimenovali pedale
kolesa, medtem ko so bili učenci Osnovne šole III Murska Sobota pri tem
manj uspešni (87,8 %).
Hipotezo H 1.6.2, ki predvideva, da anketirani učenci Osnovne šole I
Murska Sobota pogosteje prepoznajo in poimenujejo pedale kolesa, lahko
na podlagi dobljenih rezultatov potrdimo.

5.1.7 Kateri položaj na kolesu je pravilen
Preglednica 20: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovora na vprašanje:
»Kateri položaj na kolesu je pravilen?«
Število (f)

Odstotek (f %)

Nepravilen

46

41,1

Pravilen

66

58,9

Skupaj

112

100,0

Iz preglednice 20 lahko razberemo, da 58,9 % anketiranih učencev ve,
kateri položaj na kolesu je pravilen. 41,1 % anketiranih učencev ni
prepoznalo pravilnega položaja na kolesu. Iz tega lahko sklepamo, da
učenci slabše poznajo pravilen položaj kolesarja na kolesu.
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Preglednica 21: Prepoznavanje pravilnega položaja kolesarja na kolesu glede na
spol in glede na osnovno šolo.
Kateri položaj na kolesu je pravilen?


P

0,373

0,541

1,581

0,209

2

SPOL

Deček

Deklica

OŠ I

Nepravilen

Pravilen

Skupaj

f

25

32

57

f%

43,9

56,1

100,0

f

21

34

55

f%

38,2

61,8

100,0

f

26

45

71

f%

36,6

63,4

100,0

f

20

21

41

f%

48,8

51,2

100,0

ŠOLA

Murska
Sobota
OŠ III
Murska
Sobota

Izid 2 preizkusa je pokazal, da ne obstaja statistično značilna razlika v
prepoznavanju pravilnega položaja kolesarja na kolesu glede na spol
anketiranih učencev.
Preglednica 21 nam prikazuje, da je 56,1 % anketiranih dečkov in 61,8 %
anketiranih deklic prepoznalo pravilen položaj kolesarja na kolesu. Zbrani
rezultati tako glede na spol anketiranih učencev ne odstopajo v veliki meri.

Hipotezo H 1.7.1, ki predvideva, da anketirane deklice pogosteje
prepoznajo pravilen položaj kolesarja na kolesu, lahko zavrnemo.
Na podlagi izida 2 preizkusa vidimo, da ne obstaja statistično značilna
razlika v prepoznavanju pravilnega položaja kolesarja na kolesu glede na
osnovno šolo, ki jo anketirani učenci obiskujejo.
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Iz preglednice 21 lahko razberemo, da je nekaj več anketiranih učencev
(63,4 %) Osnovne šole I Murska Sobota prepoznalo pravilen položaj
kolesarja na kolesu kot anketiranih učencev Osnovne šole III Murska
Sobota (51,2 %).
Hipotezo H 1.7.2, ki predvideva, da anketirani učenci Osnovne šole I
Murska Sobota pogosteje prepoznajo pravilen položaj kolesarja na kolesu,
lahko zavrnemo.

5.1.8 Kje se mora voziti kolesar, če ni kolesarske steze
Preglednica 22: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovora na vprašanje: »Kje
se mora voziti kolesar, če ni kolesarske steze?«
Število (f)

Odstotek (f %)

109

97,3

3

2,7

0

0,0

Ne vem

0

0,0

Skupaj

112

100,0

Ob desnem robu desnega
voznega pasu
Na sredini ceste
Ob

levem

robu

levega

voznega pasu

Iz preglednice 22 je razvidno, da 97,3 % anketiranih učencev ve, kje se
mora voziti kolesar, če ni kolesarske steze. Nekaj (2,7 %) učencev meni,
da se mora kolesar voziti na sredini ceste, če ni kolesarske steze. Ostalih
odgovorov pa anketirani učenci niso obkrožili. Predvidevamo, da imajo
anketirani učenci dobro teoretično znanje o vožnji kolesarja, če ni
kolesarske steze.
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Preglednica 23: Znanje o vožnji kolesarja, če ni kolesarske steze glede na spol in
glede na osnovno šolo.
Kje se mora voziti kolesar,…


P

4,132

0,042

2,782

0,095

2

Deček

f

SPOL

f
%
Deklica

f
f
%

OŠ I

ŠOLA

Murska
Sobota
OŠ III
Murska
Sobota

f
f
%
f
f
%

1.

2.

3.

4.

Skupaj

54

3

0

0

57

94,7

5,3

0,0

0,0

100,0

55

0

0

0

55

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0
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3

0

0

71

95,8

4,2

0,0

0,0

100,0

41

0

0

0

41

100,0

0,0

0,0

0,0

100

Legenda: 1 ‒ ob desnem robu desnega voznega pasu; 2 ‒ na sredini
ceste; 3 ‒ ob levem robu levega voznega pasu; 4 ‒ ne vem
Na podlagi izida 2 preizkusa vidimo, da obstaja statistično značilna razlika
v znanju anketiranih učencev o vožnji kolesarja, če ni kolesarske steze
glede na spol.

Preglednica 23 nam prikazuje, da so vse anketirane deklice (100,0 %)
pravilno odgovorile na vprašanje o vožnji kolesarja, če ni kolesarske steze.
Anketirani dečki so pravilno odgovorili v 94,7 %. Odgovor na sredini ceste
se pri anketiranih učencih pojavi v 5,3 %, medtem ko ostali odgovori niso
bili zastopani.
Hipotezo H 1.8.1, ki predvideva, da anketirani dečki pogosteje vedo, kje se
mora voziti kolesar, če ni kolesarske steze, lahko zavržemo, saj so
rezultati pokazali, da anketirane deklice pogosteje vedo pravilen odgovor.
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Izid 2 preizkusa je pokazal, da ni statistično značilne razlike, obstaja pa
tendenca razlike v znanju anketiranih učencev o vožnji kolesarja, če ni
kolesarske steze glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci obiskujejo.
Iz preglednice 23 je razvidno, da so vsi anketirani učenci Osnovne šole III
Murska Sobota pravilno odgovorili na vprašanje o vožnji kolesarja, če ni
kolesarske steze. Anketirani učenci Osnovne šole I Murska Sobota so v
4,2 % podali odgovor na sredini ceste, 95,8 % pa jih je pravilno odgovorilo
na vprašanje.
Hipotezo H 1.8.2, ki predvideva, da anketirani učenci Osnovne šole I
Murska Sobota pogosteje vedo, kje se mora voziti kolesar, če ni
kolesarske steze, zavrnemo, saj so bili anketirani učenci Osnovne šole III
Murska Sobota pri tem vprašanju uspešnejši.

5.1.9 Kakšno je zaporedje luči na semaforju za kolesarje
Preglednica 24: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovora na vprašanje:
»Kakšno je zaporedje luči na semaforju za kolesarje?«
Število (f)

Odstotek (f %)

Rdeča, rumena, zelena

46

41,1

Zelena, rdeča

5

4,5

Rdeča, modra

0

0,0

Rdeča, zelena

48

42,9

Zelena, rumena, rdeča

12

10,7

Ne vem

1

0,9

Skupaj

112

100,0

Iz preglednice 24 lahko razberemo, da 42,9 % anketiranih učencev pozna
zaporedje luči na semaforju za kolesarje. Kar 41,1 % anketiranih učencev
je izbralo odgovor rdeča, rumena, zelena. Iz tega lahko sklepamo, da je
veliko anketiranih učencev zamenjalo navaden semafor s semaforjem za
kolesarje. Ostali odgovori so bili zastopani v relativno nizkem odstotku.
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Preglednica 25: Poznavanje zaporedja luči na semaforju za kolesarje glede na spol
in glede na osnovno šolo.
Zaporedje luči na semaforju za kolesarje


%
Deklica

f
f
%

OŠ I

ŠOLA

Murska
Sobota
OŠ III
Murska
Sobota

f
f
%
f
f
%

4.

5.

6..

7.

17

4

0

28

7

1

57

29,8

7,0

0,0

49,1

12,3

1,8

100,0

29

1

0

20

5

0

55

52,7

1,8

0,0

36,4

9,1

0,0

100,0

30

3

0

28

9

1

71

42,3

4,2

0,0

39,4

12,7

1,4

100,0

16

2

0

20

3

0

41

39,0

4,9

0,0

48,8

7,3

0,0

100,0

P

0,087

SPOL

f

3.

0,688

f

2.

8,119

Deček

1.

2,261

2

Legenda: 1 ‒ rdeča, rumena, zelena; 2 ‒ zelena, rdeča; 3 ‒ rdeča, modra;
4 ‒ rdeča, zelena; 5 ‒ zelena, rumena, rdeča; 6 ‒ ne vem; 7 ‒ skupaj
Izid 2 preizkusa je pokazal, da ni statistično značilne razlike, obstaja pa
tendenca razlike v poznavanje zaporedja luči na semaforju za kolesarje
glede na spol anketiranih učencev.

iz preglednice 25 lahko razberemo, da je pravilen odgovor izbralo 49,1 %
anketiranih dečkov in 36,4 % anketiranih deklic. Nekaj več kot polovica
(52,7 %) deklic je izbralo odgovor rdeča, rumena, zelena. Odstotek
anketiranih dečkov, ki so izbrali ta odgovor, je nekoliko nižji (29,8 %).
Odgovor zelena, rumena, rdeča se pri anketiranih dečkih pojavi v 12,3 %
in pri anketiranih deklicah v 9,1 %. Ostali odgovori so bili zastopani v
manjšem odstotku ali sploh niso bili izbrani.
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Hipotezo H 1.9.1, ki predvideva, da anketirani dečki pogosteje poznajo
zaporedje luči na semaforju za kolesarje, lahko zavrnemo.
Na podlagi izida 2 preizkusa vidimo, da ne obstaja statistično značilna
razlika v poznavanje zaporedja luči na semaforju za kolesarje glede na
osnovno šolo, ki jo anketirani učenci obiskujejo.
Iz preglednice 25 lahko razberemo, da so anketirani učenci Osnovne šole
I Murska Sobota najpogosteje izbrali prvi odgovor (42,3 %), sledil mu je
četrti (pravilni) odgovor (39,4 %). Anketirani učenci Osnovne šole III
Murska Sobota so bili pri izbiri pravilnega odgovora nekoliko uspešnejši
(48,8 %). Drugi najpogosteje izbrani odgovor je bil odgovor številka 1 (39,0
%). Odgovor zelena, rumena, rdeča je izbralo 12,7 % anketiranih učencev
Osnovne šole I Murska Sobota in 7,3 % anketiranih učencev Osnove šole
III Murska Sobota.
Hipotezo H 1.9.2, ki predvideva, da anketirani učenci Osnovne šole I
Murska Sobota pogosteje poznajo pravilno zaporedje luči na semaforju za
kolesarje, lahko zavrnemo.

5.1.10 Kaj nam sporoča prometni znak (kolesarska steza)
Preglednica 26: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovora na vprašanje: »Kaj
nam sporoča prometni znak (kolesarska steza)?«
Število (f)

Odstotek (f %)

Trgovina s kolesi

0

0,0

Kolesarska steza

110

98,2

Garaža za kolesa

1

0,9

Dovoljeno za voznike brez

1

0,9

Ne vem

0

0,0

Skupaj

112

100,0

koles
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Iz preglednice 26 je razvidno, da 98,2 % anketiranih učencev prepozna
prometni znak kolesarska steza. 0,9 % anketiranih učencev je menilo, da
znak predstavlja garažo za kolesa, prav toliko anketiranih učencev pa, da
znak sporoča dovoljeno za voznike brez kolesa. Ostali odgovori niso bili
zastopani. Iz tega lahko sklepamo, da imajo anketirani učenci dobro
teoretično znanje o poznavanju prometnega znaka kolesarska steza.
Preglednica 27: Prepoznavanje prometnega znaka (kolesarska steza) glede na spol
in glede na osnovno šolo.
Prometni znak (kolesarska steza)


%
Deklica

f
f
%

OŠ I

ŠOLA

Murska
Sobota
OŠ III
Murska
Sobota

f
f
%
f
f
%

4.

5.

6.

0

56

0

1

0

57

0,0

98,2

0,0

1,8

0,0

100,0

0

54

1

0

0

55

0,0

98,2

1,8

0,0

0,0

100,0

0

70

1

0

0

71

0,0

98,6

1,4

0,0

0,0

100,0

0

40

0

1

0

41

0,0

97,6

0,0

2,4

0,0

100,0

P

0,250

SPOL

f

3.

0,232

f

2.

2,773

Deček

1.

2,924

2

Legenda: 1 ‒ trgovina s kolesi; 2 ‒ kolesarska steza; 3 ‒ garaža za kolesa;
4 ‒ dovoljeno za voznike brez koles; 5 ‒ ne vem; 6 ‒ skupaj
izid 2 preizkusa je pokazal, da ni statistično značilne razlike v
prepoznavanje prometnega znaka (kolesarska steza) glede na spol
anketiranih učencev.
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Preglednica 27 nam prikazuje, je odstotek anketiranih dečkov in deklic, ki
so izbrali odgovor kolesarska steza, enak (98,2 %). Odgovor garaža za
kolesa se pojavi le pri anketiranih deklicah v 1,8 %. Anketiranih dečki pa
so v 1,8 % izbrali odgovor dovoljeno za voznike brez koles. Ostali
odgovori niso bili izbrani.
Hipotezo H 1.10.1, ki predvideva, da anketirani dečki pogosteje poznajo
prometni znak (kolesarska steza), lahko zavrnemo.
Na podlagi izida 2 preizkusa vidimo, da ni statistično značilne razlike v
prepoznavanje prometnega znaka (kolesarska steza) glede na osnovno
šolo, ki jo anketirani učenci obiskujejo.
Iz preglednice 27 lahko razberemo, da so anketirani učenci Osnovne šole
I Murska Sobota največkrat (98,6 %) izbrali odgovor kolesarska steza,
temu sledi odgovor garaža za kolesa (1,4 %). Anketirani učenci Osnovne
šole III Murska Sobota so odgovor kolesarska steza izbrali v 97,6 % in
odgovor dovoljeno za voznike brez koles v 2,4 %. Ostali ponujeni odgovori
v anketi niso bili izbrani.
Hipotezo H 1.10.2, ki predvideva, da anketirani učenci Osnovne šole I
Murska Sobota pogosteje poznajo prometni znak (kolesarska steza), lahko
zavrnemo.
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5.2 Ravnanje

anketiranih

učencev

kot

kolesarjev

v

prometu
V tem poglavju smo zbirali podatke, ki so vezani na ravnanje anketiranih
učencev kot kolesarjev v prometu.

5.2.1 Ali boš konec letošnjega leta imel opravljen kolesarski izpit
Preglednica 28: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovora na vprašanje: »Ali
boš konec letošnjega leta imel opravljen kolesarski izpit?«
Število (f)

Odstotek (f %)

Da

111

99,1

Ne

1

0,9

112

100,0

Skupaj

Iz preglednice 28 lahko razberemo, da bo 99,1 % anketiranih učencev
konec letošnjega leta imelo opravljen kolesarski izpit. Le 0,9 % anketiranih
učencev meni, da ne bo imelo opravljenega kolesarskega izpita. Iz tega
lahko sklepamo, da bodo skoraj vsi anketirani učenci opravili kolesarski
izpit.
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Preglednica 29. Opravljanje kolesarskega izpita glede na spol in glede na osnovno
šolo.
Opravljen kolesarski izpit


P

1,360

0,244

0,917

0,338

2

SPOL

Deček

Deklica

OŠ I

Da

Ne

Skupaj

f

56

1

57

f%

98,2

1,8

100,0

f

55

0

55

f%

100,0

0,0

100,0

f

70

1

71

f%

98,6

1,4

100,0

f

41

0

41

f%

100,0

0,0

100,0

ŠOLA

Murska
Sobota
OŠ III
Murska
Sobota

Na podlagi izida 2 preizkusa vidimo, da ne obstaja statistično značilna
razlika v opravljanju kolesarskega izpita glede na spol anketiranih
učencev.

Preglednica 29 nam prikazuje, da bodo vse anketirane deklice (100 %)
opravljale kolesarski izpit. Anketirani dečki bodo opravljali kolesarski izpit v
nekoliko manjšem odstotku (98,2 %).
Hipotezo H 2.1.1, ki predvideva, da bo kolesarski izpit v letošnjem šolskem
letu opravilo več dečkov, lahko zavrnemo.
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Izid 2 preizkusa je pokazal, da ni statistično značilne razlike v opravljanju
kolesarskega izpita glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci
obiskujejo.
Iz preglednice 29 lahko razberemo, da bodo 98,6 % anketiranih učencev
Osnovne šole I Murska Sobota opravljalo kolesarski izpit. Anketirani
učenci Osnovne šole III Murska Sobota pa bodo vsi (100 %) opravljali
kolesarski izpit.
Hipotezo H 2.1.2, ki predvideva, da bo kolesarski izpit opravilo več
anketiranih učencev Osnovne šole I Murska Sobota, lahko zavrnemo.

5.2.2 Kako pogosto uporabljaš kolesarsko čelado
Preglednica 30: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovora na vprašanje:
»Kako pogosto uporabljaš kolesarsko čelado?«
Število (f)

Odstotek (f %)

Vedno

94

83,9

Ponavadi

17

15,2

Nikoli

1

0,9

112

100,0

Skupaj

Iz preglednice 30 je razvidno, da 83,9 % anketiranih učencev vedno
uporablja kolesarsko čelado, 15,2 % anketiranih učencev jo ponavadi
uporablja, 0,9 % anketiranih učencev pa kolesarske čelade ne uporablja.
Iz tega lahko sklepamo, da precej anketiranih učencev kolesarske čelade
ne uporablja vedno.
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Preglednica 31: Uporaba kolesarske čelade glede na spol in glede na osnovno
šolo.
Uporaba kolesarske čelade
Ponavadi
Vedno

(včasih je



P

1.409

0,494

11,305

0,004

2

Nikoli

Skupaj

nimam)

SPOL

Deček

Deklica

OŠ I

f

47

9

1

57

f%

82,5

15,8

1,8

100,0

f

47

8

0

55

f%

85,5

14,5

0,0

100,0

f

54

16

1

71

f%

76,1

22,5

1,4

100,0

f

40

1

0

41

f%

97,6

2,4

0,0

100,0

ŠOLA

Murska
Sobota
OŠ III
Murska
Sobota

Izid 2 preizkusa je pokazal, da ni statistično značilne razlike v uporabi
kolesarske čelade glede na spol anketiranih učencev.
Preglednica 31 nam prikazuje, da so odgovori anketiranih dečkov in deklic
zelo podobno zastopani. Kolesarsko čelado vedno nosi 82,5 % anketiranih
dečkov in 85,5 % anketiranih deklic. Ponavadi nosi kolesarsko čelado 15,8
% anketiranih dečkov in 14,5 % anketiranih deklic. Odgovora nikoli pri
anketiranih deklicah ne zasledimo, medtem ko se pri anketiranih dečkih
pojavi v 1,8 %.

Hipotezo H 2.2.1, ki predvideva, da anketirane deklice pogosteje
uporabljajo kolesarsko čelado, lahko zavrnemo.
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Na podlagi 2 preizkusa vidimo, da obstaja statistično značilna razlika v
uporabi kolesarske čelade glede na osnovno šolo, ki jo anketirani učenci
obiskujejo.
Iz preglednice 31 lahko razberemo, da kolesarsko čelado vedno nosi 76,1
% anketiranih učencev Osnovne šole I Murska Sobota in 97,6 %
anketiranih učencev Osnovne šole III Murska Sobota. Odgovor nikoli se
pri učencih Osnovne šole III Murska Sobota ne pojavi, medtem ko se pri
učencih Osnovne šole I Murska Sobota pojavi v 1,4 %. Učenci Osnovne
šole I Murska Sobota so večkrat (22,5 %) kot učenci Osnovne šole III
Murska Sobota (2,4 %) odgovorili, da kolesarsko čelado uporabljajo po
navadi.
Hipotezo H 2.2.2, ki predvideva, da anketirani učenci Osnovne šole III
Murska Sobota pogosteje uporabljajo kolesarsko čelado, lahko na podlagi
dobljenih rezultatov potrdimo.

5.2.3 S prijateljem gresta v trgovino. Le ti imaš kolo. Kaj boš naredil
Preglednica 32: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovora na vprašanje: »S
prijateljem gresta v trgovino. Le ti imaš kolo. Kaj boš naredil?«

Kolo bom potiskal ob sebi
Prijatelja

Število (f)

Odstotek (f %)

107

95,5

bom

peljal

na

1

0,9

bom

peljal

na

3

2,7

Ne vem

1

0,9

Skupaj

112

100,0

krmilu
Prijatelja
prtljažniku

Iz preglednice 32 lahko razberemo, da se je 95,5 % anketiranih učencev
pravilno odločilo in izbralo odgovor kolo bom potiskal ob sebi. Ostali
odgovori so bili zastopani v relativno nizkem odstotku. Iz tega lahko
sklepamo, da anketirani učenci pravilno ravnajo v situaciji, če imata dva
učenca le eno kolo in želita v trgovino.
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Preglednica 33: Pravilno ravnanje v situaciji, če imata dva učenca samo eno kolo in
se hočeta odpraviti v trgovino, glede na spol in glede na osnovno šolo.
S prijateljem gresta v trgovino…
Prijatelj

Prijatelja

a bom

bom

peljal

peljal na

na

prtljažni

krmilu

ku

53

1

2

1

57

93,0

1,8

3,5

1,8

100,0

Kolo
bom
potiskal
ob sebi
Deček

f

SPOL

f
%
Deklica

f
f
%

OŠ I

ŠOLA

Murska
Sobota
OŠ III
Murska
Sobota

f
f
%
f
f
%



P

3,086

0,379

4,692

0,196

2

Ne
vem

Skupaj

54

0

1

0

55

98,2

0,0

1,8

0,0

100,0

66

1

3

1

71

93,0

1,4

4,2

1,4

100,0

41

0

0

0

41

100,0

0,0

0,0

0,0

100

Na podlagi izida 2 preizkusa vidimo, da ne obstaja statistično značilna
razlika v ravnanju anketiranih učencev v situaciji, če imata dva učenca
samo eno kolo in se hočeta odpraviti v trgovino, glede na spol.
Preglednica 33 nam prikazuje, da je večina anketiranih učencev in učenk
pravilno odgovorila na zastavljeno vprašanje. Anketirani učenci so pravilno
odgovorili v 93,0 %, anketirane deklice pa v 98,2 %. Pri anketiranih
deklicah se pojavi še odgovor prijatelja bom peljal na prtljažniku v 1,8 %,
ostali odgovori pa niso bili zastopani. Anketirani dečki so v 3,5 %
odgovorili, da bi prijatelja peljali na prtljažniku, 1,8 % pa jih je odgovorilo,
da bi prijatelja peljali na krmilu, ali pa odgovora niso poznali.
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Hipotezo H 2.3.1, ki predvideva, da anketirani dečki pravilneje ravnajo v
situaciji, če imata dva učenca eno kolo in se hočeta odpraviti v trgovino,
lahko na podlagi rezultatov zavrnemo.
Izid 2 preizkusa nam prikazuje, da ne obstaja statistično značilna razlika v
ravnanju anketiranih učencev v situaciji, če imata dva učenca samo eno
kolo in se hočeta odpraviti v trgovino, glede na osnovno šolo, ki jo
anketirani učenci obiskujejo.

Iz preglednice 33 lahko razberemo, da so prav vsi (100 %) anketirani
učenci Osnovne šole III Murska Sobota pravilno odgovorili na zastavljeno
vprašanje. Pri anketiranih učencih Osnovne šole I Murska Sobota je
odstotek pravilnih odgovorov nekoliko nižji (93,0 %). V 1,4 % so se
anketirani učenci Osnovne šole I Murska Sobota odločili za odgovora
prijatelja bom peljal na krmilu in ne vem, v 4,2 % pa so se odločili za
odgovor prijatelja bom peljal na prtljažniku.
Hipotezo H 2.3.2, ki predvideva, da anketirani učenci Osnovne šole I
Murska Sobota pravilneje ravnajo v situaciji, če imata dva učenca eno kolo
in se hočeta odpraviti v trgovino, lahko zavrnemo.
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IV SKLEP

Slika 15: Nesreča kolesarja
Vir: Poškodovan 14-letni kolesar, b.d.

Prometna vzgoja poteka vse življenje, prične pa se že v zgodnjem
otroštvu, in sicer že v vrtcu, ko se otrok sreča s prvimi pravili obnašanja ob
cesti in na njej. Otroku so takrat prvič prikazane in obrazložene nevarnosti,
ki pretijo nanj in na ostale udeležence prometa. Hkrati pa se otrok seznani
z informacijami, kako se s primernim vedenjem izogniti kritičnim situacijam
v prometu. Prometna vzgoja v osnovni šoli predstavlja prispevek k otrokovi
celostni vzgoji in je pomemben dejavnik varovanja njegovega življenja. V
osnovni šoli je medpredmetno področje. Vključena je v različne
izobraževalne predmete, ima pa svoje cilje in vsebine. Prometna vzgoja
pa se ne neha s koncem osnovne šole, ampak se nadaljuje v srednji šoli
in celo življenje.

Za otroka je koristno, da kar najhitreje obvlada spretnosti, ki so potrebne
za vožnjo s kolesom. Starši lahko slednje izkoristijo tudi za učenje otrok o
varnosti v cestnem prometu. Otrok se vsakodnevno vključuje v promet in
zato je pomembno, da odrasli svoje izkušnje in znanje prenašamo na
mlajše udeležence prometa.
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Program osnovne šole je zasnovan tako, da se učenci sistematično
poučujejo o prometu po vsej vertikali, torej od prvega do devetega
razreda, vsebine, povezane s kolesom, pa so nanizane v učnem načrtu za
pouk naravoslovja in tehnike v četrtem razredu. Učenci se takrat v okviru
tematskega sklopa sile in gibanje: premikanje in prevažanje seznanijo s
pomenom varnostne čelade pri vožnji s kolesom. Spoznajo tud sestavne
dele kolesa, obvezno opremo kolesa in sestavo kolesa. Učenci tako pred
opravljanjem kolesarskega izpita dobijo osnovne informacije o kolesu in
njegovi pravilni uporabi, kar jim kasneje lahko samo koristi.
Sredstvo, s katerim si učitelji velikokrat pomagamo pri podajanju znanja
učencem, je učbenik. Učbeniki sledijo potrebam ciljev učnega načrta. V
učbenikih za četrti razred smo tako zasledili vsebine, vezane na kolesa in
na ravnanje z njimi. Vsebine pa niso vezane samo na kolesa, ampak tudi
na promet, prometne predpise in vključevanje v promet. Učiteljem in
učencem je učbenik lahko v pomoč pri usvajanju teh vsebin, ne more pa
nadomestiti praktičnega učenja .
Večina učencev v petem razredu sodeluje tudi pri načrtovanju, izvedbi in
evalvaciji kolesarskega izpita. Učenci se takrat podrobno srečajo s
cestnoprometnimi predpisi ter s teoretičnimi vsebinami, ki so vezane na
kolo in na vožnjo kolesa. Uspešno opravljenemu teoretičnemu delu
kolesarskega izpita sledi praktično usposabljanje. Učenec mora na
praktičnem usposabljanju povezati teorijo s prakso. Naučiti se mora
primerno obvladati kolo in se pripraviti na vključitev v prometno okolje.
Učenec, ki obvlada kolo, je sposoben pravilno oceniti prometne situacije in
se ravnati po cestnoprometnih predpisih, opravi kolesarski izpit in se s
kolesom samostojno vključi v svet prometa.
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V magistrskem delu smo na osnovi teoretičnih znanj in spoznanj izpeljali
empirično raziskavo. Skušali smo ugotoviti, kaj o kolesih in varni vožnji
anketirani učenci vedo in kako v prometu ravnajo. V raziskavo smo vključili
sto dvanajst petošolcev iz Murske Sobote. Ugotovili smo:
a) Znanje anketiranih učencev o kolesu

-

Anketirani učenci zelo dobro poznajo obvezno opremo kolesa, saj
je 82,1 % učencev vedelo, da blatniki ne sodijo k obvezni opremi
kolesa.

-

Velika večina anketiranih učencev (99,1 %) prepozna in poimenuje
sedež kolesa.

-

Anketirani učenci okvir kolesa prepoznajo in poimenujejo v 67,9 %:
Učenci Osnovne šole I Murska Sobota so bili pri tem uspešnejši, saj
jih je okvir kolesa prepoznalo 83,1 %, med anketiranimi učenci
Osnovne šole III Murska Sobota pa le 41,5 %.

-

Prednjo luč kolesa skupno prepozna in poimenuje 92 % anketiranih
učencev. Anketirane deklice so bile uspešnejše, saj so v 98,2 %
pravilno odgovorile na vprašanje. Anketirani dečki so prednjo luč
kolesa prepoznali v 86,0 %.

-

Napere kolesa skupno prepozna in poimenuje 74,1 % anketiranih
učencev. Anketirani učenci Osnovne šole I Murska Sobota so bili pri
tem uspešnejši, saj jih je 83,1 % pravilno odgovorilo, medtem ko so
učenci Osnovne šole III Murska Sobota pravilno odgovorili v 58,5
%.

-

Anketirani

učenci

so

zelo

uspešni

pri

prepoznavanju

in

poimenovanju pedal kolesa, saj jih je 94,6 % pravilno odgovorilo na
vprašanje. Učenci Osnovne šole I Murska Sobota so bili pri tem
uspešnejši.
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-

Pravilen položaj kolesarja na kolesu anketirani učenci slabše
poznajo, saj je samo 58,9 % anketiranih učencev pravilno
odgovorilo na vprašanje.

-

Večina (97,3 %) anketiranih učencev ve, kje se mora voziti kolesar,
če ni kolesarske steze. Vse (100,0 %) anketirane deklice so
pravilno odgovorile na vprašanje, medtem ko je 5,3 % anketiranih
dečkov narobe odgovorilo.

-

Anketirani učenci slabše poznajo zaporedje luči na semaforju za
kolesarje, saj jih je pravilno odgovorilo le 41,1 %.

-

Skoraj vsi (98,2 %) anketirani učenci prepoznajo in poimenujejo
prometni znak kolesarska steza.

b) Ravnanje anketiranih učencev kot kolesarjev v prometu

-

Anketirani učenci bodo v 99,1 % opravljali kolesarski izpit

-

Kolesarsko čelado vedno uporablja 83,9 % anketiranih učencev.
Več učencev (97,6 %) Osnovne šole III Murska Sobota vedno
uporablja kolesarsko čelado, saj je ta odstotek pri učencih Osnovne
šole I Murska Sobota nižji (76,1 %).

-

Anketirani učenci v 95,5 % pravilno ravnajo v opisani prometni
situaciji.

Če torej povzamemo:
Anketirani učenci zelo dobro poznajo obvezno opremo in dele kolesa,
glede pravilne drže na kolesu niso najbolj suvereni (prepoznalo jo je malo
manj kot 60 % vprašanih), vedo, kako, kje se je treba voziti s kolesom, če
ni kolesarske steze, le redki prepoznajo zaporedje luči na semaforju za
kolesarje (le dobrih 40 % vprašanih), večina (98,2 %) pa jih pozna znak, ki
označuje kolesarsko stezo.

83

Skoraj vsi učenci (99,1 %) bodo opravili kolesarski izpit, dobrih 80 % jih
vedno uporablja kolesarsko čelado in, tako vsaj pravijo, pravilno ravna v
določeni prometni situaciji.

Glede na to, da je ravnanje otrok v prometu odvisno od njihovega znanja,
lahko sklepamo, da so visoki pozitivni rezultati, ki jih izkazujejo anketirani
pri svojem ravnanju s kolesom v prometu, posledica izvrstnih rezultatov, ki
jih izkazujejo pri znanju o kolesih.
Dobljenih rezultatov ne moremo posploševati na celotno slovensko
populacijo petošolcev (vzorec je premajhen in orientiran lokalno), vendar
pa nam omogočajo uvid v raziskovalno problematiko na področju Murske
Sobote.
Vsi odrasli se moramo zavedati, da se otroci učijo predvsem s
posnemanjem – opazujejo nas, ravnajo kot mi in s tem pridobivajo novo
znanje. Odrasli smo torej odgovorni za boljše znanje in ravnanje otrok v
prometu, tudi kot kolesarji. Osnovni potencialni viri znanj o prometni vzgoji
so torej starši in šola, takoj za njimi pa vsi odrasli, ki se aktivno
vključujemo v promet.
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PRILOGE
ANKETA
Sem Nejc Nemec, študent Pedagoške fakultete v Mariboru. V okviru
svoje zaključne naloge izvajam raziskovalno nalogo o poznavanju
kolesa kot prevoznega sredstva. Prosim te, da v njej sodeluješ tudi ti
in odgovoriš na zastavljena vprašanja. Anketa je anonimna.
Navodila: Prosim, obkroži številko pred pravilnim odgovorom ali
odgovor napiši na črto.

V1. SPOL
1. deček

2. deklica

V2. OSNOVNA ŠOLA
Osnovna šola ___________________________________

V3. ALI BOŠ KONEC LETOŠNJEGA LETA IMEL OPRAVLJEN
KOLESARSKI IZPIT?

1. da

2. ne
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V4. OBKROŽI ŠTEVILKO PRED DELOM KOLESA, KI NE SODI K
OBVEZNI OPREMI.

1. zvonec

5. rdeča luč zadaj

2. luč za osvetljevanje ceste

6. rumeni bočni odsevniki

3. blatniki

7. rdeči odsevnik zadaj

4. prednja in zadnja zavora

8. rumeni odsevniki v pedalih

V5. NA ČRTE NAPIŠI, NA KATERI DEL KOLESA KAŽEJO PUŠČICE.
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V6. KATERI POLOŽAJ NA KOLESU JE PRAVILEN?

1.

2.

V7. KJE SE MORA VOZITI KOLESAR, ČE NI KOLESARSKE STEZE?

1. ob desnem robu desnega voznega pasu

2. na sredini ceste

3. ob levem robu levega voznega pasu

4. ne vem

V8. KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ KOLESARSKO ČELADO?

1. vedno
2. ponavadi (včasih je nimam)

3. nikoli
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V9. KAKŠNO JE ZAPOREDJE LUČI NA SEMAFORJU ZA
KOLESARJE?
1. rdeča, rumena, zelena

4. rdeča, zelena

2. zelena, rdeča

5. zelena, rumena, rdeča

3. rdeča, modra

6. ne vem

V10. KAJ NAM SPOROČA PROMETNI ZNAK?

1. trgovina s kolesi

4. dovoljeno za voznike brez koles

2. kolesarska steza

5. ne vem

3. garaža za kolesa

V11. S PRIJATELJEM GRESTA V TRGOVINO. LE TI IMAŠ KOLO. KAJ
BOŠ NAREDIL?

1. kolo bom potiskal ob sebi

3. prijatelja bom peljal na prtljažniku

2. prijatelja bom peljal na krmilu

4. ne vem

Hvala za sodelovanje.
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