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Резиме: У овој студији испитано је мишљење наставника физичког васпитања из 
основних школа (N = 42) o кошаркашкој секцији као облику ванчасовне активности уче-
ника. Стога је спроведена анкета применом анкетног листа који је садржавао четрнаест 
питања која су се односила на: учесталост одржавања секције, услове у којима се одржава, 
начин формирања секције, садржај рада и састав ученика на основу узраста и кошаркаш-
ког искуства. Већина наставника из овог узорка је водила или води кошаркашку секцију 
и сматра да има довољно знања за тај облик ванчасовних активности. Код укључивања 
ученика у кошаркашку секцију наставници се руководе, пре свега, жељом ученика. Услови за 
одржавање секције су разнолики. Наставници су посвећени кошарци јер се у великом броју 
случајева одржавају међуодељенска такмичења, а и структура рада на часовима секције 
је исправна, у складу са препорукама. Наставници „осећају“ проблем који се односи на не-
могућност свих ученика и ученица да наступају за такмичарску екипу, те су се у великом 
проценту изјаснили да би требало да се организује такмичење само за оне ученике(це) који 
нису регистровани кошаркаши. 

Кључне речи: такмичење, задовољство, знање о кошарци. 

Уводна разматрања1

Циљ и задаци физичког васпитања не 
могу да се остваре у потпуности искључиво пу-
тем наставе физичког васпитања, па су важне 
ванчасовне активности. Ванчасовне активнос-
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ти имају исти циљ као и редовна настава физич-
ког васпитања, а то је да се применом телесних 
кретања – вежбања – решавају задаци физичког 
васпитања и стреми ка циљу физичког васпи-
тања (Višnjić i sar, 2004). Осим тога, ванчасовне 
активности сигурно ће допринети лакшем дос-
тизању образовних стандарда у физичком вас-
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питању, пре свега у проверљивости специфич-
них образовних исхода, односно у оспособље-
ности у вештинама (Radojević, 2011). Матић и 
Бокан (Matić, Bokan, 1990) дефинишу ванчасов-
не активности ученика као планске и програм-
ски организоване облике рада према потребама, 
интересовањима и слободним опредељењима 
(свих) ученика. Оне, заједно са разредно-часов-
ним облицима рада, обезбеђују целовиту реали-
зацију циља и задатака физичког и здравственог 
васпитања и образовања, развијајући тиме код 
ученика свест о физичкој култури као интеграл-
ном делу живота савременог човека. Ванчасовне 
активности су обавезне у школи, а неке добро-
вољне или обавезне за ученике. Тако, на пример, 
свака школа је обавезна да омогући перманент-
но учествовање ученика у различитим спорт-
ским или другим секцијама који су се за то до-
бровољно определили на основу интересовања 
или способности које је уочио, пре свих, настав-
ник физичког васпитања. 

У школама веома често нису довољ-
но заступљене ванчасовне спортске активнос-
ти (Popović, Radovanović, 2009), иако оне имају 
позитивне ефекте на моторички и морфолош-
ки статус ученика (Marković, Bogdanović, 2009). 
Деца су данас активнија када је у питању ба-
вљење спортом ван школе у односу на раније пе-
риоде (Rakić et al., 2009). То указује на потребу 
интензификације бављења спортом у школи, и 
то првенствено кроз спортске секције. 

Спортске школске секције, уз изабрани 
спорт (Sretenović, 2011), најсистематичнији су 
облик организовања ученика за бављење веж-
бањем и спортом у оквиру школе. Програмом 
физичког васпитања је предвиђено да се рад кроз 
секције са ученицима обавља на једном часу не-
дељно. Оријентационо, то износи од тридесет 
до тридесет пет часова рада. Ако се рад секције 
посматра као допуна часова физичког васпи-
тања, тада часови секције доприносе да ученици, 
који су њиме обухваћени, имају три до четири 

часа физичких активности недељно. На основу 
тога, могло би се констатовати да је задовољен 
минимални квантитативно-функционални кри-
теријум недељног вежбања ученика. Са друге 
стране, ако је секција усмерена ка раду са тален-
тованим ученицима који су посебно изабрани, 
селектирани за бављење спортском активношћу 
ради учествовања на школским такмичењима, 
тада је само један час рада са њима недовољан 
за постизање добре техничке, тактичке и физич-
ке оспособљености. У школама у САД постоје 
такмичарске екипе, али и широка могућност ба-
вљења кошарком (уопште спортом) и оних који 
су мање талентовани (Malina, 2009). Са учени-
цима је потребно да се ради два до три пута не-
дељно, а повремено и свакодневно (Višnjić i sar., 
2004). Бављење ученика спортом, посебно ко-
шарком и другим спортским играма, може има-
ти веома позитиван утицај на њихов правилан 
свеукупни развој (Jakovljević, 2011; Malina, 2009; 
Hedstrom & Gould, 2004)

Најчешће један наставник води једну или 
две спортске секције. Тамо где у активу има 
више наставника, једноставније је организовати 
рад са више секција. У школама где се значајна 
пажња посвећује раду школских секција и учест-
вовању школе на већини међушколских такми-
чења заступљене су секције спортских игара (ру-
комет, кошарка, одбојка, мали фудбал) и секције 
индивидуалних спортова (атлетика, гимнасти-
ка, ритмичка гимнастика, стрељаштво, пливање 
итд.). У већини школа постоје спортска друштва, 
али је њихова активност на врло ниском нивоу, 
најчешће повремена или су заступљене само 
оне секције које имају на програму такмичење 
(Jovović, Marušić, 1995; Milanović, 2003).

Постоји већи број истраживања о ставо-
вима ученика према садржајима ванчасовних 
активности, односно спортским секцијама. Уче-
ници и ученице имају веома позитиван и афир-
мативан став према секцијама спортских игара, 
а нарочито према кошарци. Мадић и сарадни-
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ци презентују податке са подручја града Ниша, 
где се највећи број ученика определио за кошар-
ку као ванчасовну активност (Madić i sar., 1995). 
Слични резултати су добијени и на узорку уче-
ника са подручја Новог Сада, Суботице и Зрења-
нина (Кrsmanović, 1995; Krsmanović, Berković, 
1995). Кошарка је једна од најпопуларнијих 
спортских грана у нашој земљи, са великом тра-
дицијом, и не чуди такав избор ученика. Осим 
тога, кошарка је веома захвална као средство 
физичког васпитања (Karalejić, Jakovljević, 2008) 
јер је и настала, крајем деветнаестог века, као 
нова активност у физичком васпитању студена-
та на Спринглифд колеџу, држава Масачусетс, 
у Сједињеним Америчким Државама (Karalejić, 
Jakovljević, 2008). 

С друге стране, мали је број истраживања 
која показују однос и мишљења наставника фи-
зичког васпитања према ванчасовним спорт-
ским активностима, односно секцијама. 

Методолошки оквир истраживања

Предмет истраживања су били ставови 
наставника физичког васпитања према кошар-
кашкој секцији, а циљ је био да се њихови ста-
вови испитају у односу на њихово ангажовање и 
ангажовање ученика. Претпоставило се да већи-
на наставника познаје кошарку, да има добре ус-
лове за одржавање секције, да редовно одржа-
ва међуодељенска кошаркашка такмичења, да 
се на часовима секције посвећује једнака пажња 
тренингу технике, тактике и кондиције. Та-
кође, претпоставило се да ученици учествују у 
секцији понајвише на основу своје жеље, те да је 
у секцији и на такмичењима највећи број учени-
ка који већ тренирају кошарку у клубовима. 

Узорак испитаника су чинила четрдесет 
два наставника физичког васпитања која раде у 
основним школама на подручју Војводине и Шу-
мадије. 

Спроведена је анкета применом анкетног 
листа који је садржао четрнаест питања. Пи-
тања су се односила на: учесталост одржавања 
секције, услове у којима се одржава, начин фор-
мирања секције, садржај рада и састав ученика 
на основу узраста и кошаркашког искуства. 

Добијени подаци су приказани у апсолут-
ним вредностима и процентима. 

Резултати и дискусија

У одговорима на питање о активном ба-
вљењу спортом 98,04% испитаника је изјавило 
да се бавило спортом. На питање да ли су водили 
или воде кошаркашку секцију 82,35% испитани-
ка је одговорило позитивно. Овако висок про-
ценат указује, с једне стране, на присутност ко-
шарке у раду наставника, а с друге стране, на за-
интересованост наставника за кошарку. Ово је, 
на неки начин, очекивано у односу на примере-
ност кошарке као средства физичког васпитања 
и традиционалне популарности кошарке у ос-
новним школама (Madić i sar., 1995).

У Табели 1 су приказани резултати истра-
живања мишљења испитаника о свом позна-
вању кошарке у контексту вођења кошаркашке 
секције. Највећи број наставника сматра да има 
добро (двадесет и један или 50,00%) или врло до-
бро (шеснаест или 38,10%) знање које им омо-
гућава да коректно воде кошаркашку секцију, 
док је знатно мањи проценат (9,52%) оних који 
сматрају да имају одлично знање за вођење ко-
шаркашке секције. У односу на место и степен 
изучавања кошарке у наставним плановима на 
факултетима спорта и физичког васпитања у 
Србији и примењивост у физичком васпитању, 
оваква мишљења су очекивана. Ниједан испита-
ник не сматра да има недовољно знање о кошар-
ци. Ово потврђује претпоставку да већина на-
ставника познаје кошарку. 
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Табела 1. Субјективна оцена познавања кошар-
ке.

Одли-
чно

Врло 
добро Добро Дово-

љно
Недо-
вољно

Број од-
говора 4 16 21 1 /

% 9,52 38,10 50,00 2,38 0,00
% под-
групе 97,62 2,38

Када је у питању учесталост одржавања 
кошаркашке секције, највише испитаника (три-
десет и два или 76,19%) има час секције једном 
до четири пута месечно, што најчешће значи је-
данпут недељно, док је знатно мањи број оних 
који то раде пет до осам пута (16,67%) или више 
од осам пута месечно (7,14%). Овакви резултати 
показују да већина наставника задовољава ми-
нимални квантитативно-функционални крите-
ријум недељног вежбања ученика (Višnjić, 2004). 

Табела 2 показује да је на питање везано 
за услове одржавања кошаркашке секције при-
ближно једнак број одговора у категоријама: од-
лични, добри и задовољавајући. Ово је у скла-
ду са ранијим сазнањима да се у школе разли-
чито улаже, односно да се настава и ванчасов-
не спортске активности одржавају у веома раз-
личитим условима, што најчешће зависи од еко-
номске снаге и расположења локалних заједница 
(Buđa, 1996). Међутим, за кошарку су потребни, 
у данашње време, релативно лако оствариви ус-
лови, а то је школска сала и неколико лопти, те се 
очекивало да буде више одговора у категоријама 
одлични и добри, пошто велики број основних 
школа поседује салу (Milanović, 2003). Вероват-
но би на питање о условима рада за, на пример, 
спортску гимнастику одговори били у већем 
броју у категоријама – задовољавајући или лоши 
(Buđa, 1996). Овим се потврђује претпоставка 
да наставници имају добре услове за одржавање 
секције.

Табела 2. Услови за одржавање кошаркашке 
секције.

Одлични Добри Задовољавајући Лоши
Број од-
говора 13 10 13 6

% 30,95 23,81 30,95 14,29
% под-
групе 54,76 45,24

Може се рећи да су одговори који се од-
носе на учесталост међуодељенских такмичења 
у кошарци врло задовољавајући. Више од поло-
вине наставника (54,76%) одговорило је „редов-
но“, а са „понекад“ је одговорило 28,57%, а тек 
16,67% са „не одржавају“. Ово потврђује поста-
вљену претпоставку да већина наставника ре-
довно одржава међуодељенска кошаркашка 
такмичења. Ово показује да су наставници (али 
и ученици) заинтересовани за што већу примену 
кошарке у процесу физичког васпитања у основ-
ној школи. Кроз ова такмичења се омогућава ве-
ликом броју деце да играју кошарку, да се међу-
собно такмиче, а, самим тим, боље упознају, ко-
муницирају и друже. Могућност игре, надигра-
вања, надмудривања, сарадње и постизања до-
брог резултата може представљати изазов за 
ученике и значајно стимулисати развој мото-
ричких и психолошких квалитета. 

На основу мишљења наставника, укљу-
чивање ученика у кошаркашку секцију у вели-
кој мери се врши на основу жеље самих ученика 
(61,90%), а мање на основу њихове специфичне 
и опште моторике (38,10%), што потврђује нашу 
претпоставку. Сигурно је да ученици који желе 
да се баве кошарком у оквиру ванчасовних ак-
тивности имају и одређене моторичке предиспо-
зиције за кошарку, али може да се претпостави 
да има и одређени број оних који то немају, али 
ипак добијају шансу да се баве кошарком. 

Веома су охрабрујући подаци да чак 
54,76% наставника има више од једне групе уче-
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ника у кошаркашкој секцији, а 45,24% има само 
једну групу. 

На питање које се односило на заступље-
ност једне од три врсте припрема (техничка, 
тактичка и кондициона) у секцији, на нивоу 
једне године, добијени су занимљиви одговори. 
У просеку, техника се вежба у распону од 50% 
до 90% времена на часовима секције, тактика од 
21% до 31%, а на кондициону припрему отпа-
да од 14% до 33%. Овим није потврђена претпо-
ставка о равномерном уделу техничке, тактичке 
и кондиционе припреме. Највећа заступљеност 
вежбања технике је очекивана, у односу на то да 
је она веома богата и да је потребно много вре-
мена за њено учење и усавршавање. Осим тога, 
да би нека тактика могла успешно да се приме-
ни, неопходно је да кошаркаши поседују завидан 
ниво кошаркашке технике. Вероватно би распо-
дела била нешто другачија када би се питање од-
носило само на такмичарске екипе, где би веро-
ватно преовладавао рад на тактици игре. 

Табела 3 приказује у секцији заступљеност 
ученика који тренирају кошарку у клубовима. 
Одговори четрнаест наставника су били у рас-
пону од 75% до 100%, а такође четрнаест настав-
ника је одговорило да је тај проценат од 50% до 
57%, док је код осталих тај проценат испод 50%. 
Дакле, у секцијама преовлађују ученици који већ 
тренирају кошарку (66,66%), што потврђује по-
стављену претпоставку. То наставнику омогућа-
ва озбиљнији и разноврснији рад, али смањује 
број других ученика који би могли научити да 
играју кошарку.

Табела 3. Проценат заступљености ученика у 
секцији који тренирају кошарку.

75–100%  50–75% 25–50% < 25%
Број од-
говора 14 14 3 11

% 33,33 33,33 7,15 26,19
% под-
групе 66,66 3,34

Када је у питању проценат ученика који 
тренирају кошарку, а налазе се у такмичарској 
екипи школе, он је много већи у односу на исте 
ученике у секцији, и износи око 80%. Веома је ин-
тересантан одговор на питање о заступљености 
ученика осмог разреда у такмичарској екипи 
школе. Велики део наставника (83,33%) одгово-
рио је са „не“, односно у само 16,67% такмичар-
ских тимова школа играју само ученици осмог 
разреда. Похађање часова кошаркашке секције 
од стране ученика који тренирају кошарку у 
клубовима је изненађујуће велика. Веома је по-
зитиван податак да код 54,76% наставника ови 
ученици редовно долазе на часове секције, а код 
33,33% наставника долазе понекад, у односу на 
уврежено мишљење да ученици који тренирају 
кошарку у клубовима не долазе редовно на часо-
ве секције. Занемарљив је број оних наставника 
код којих ови ученици долазе само пред такми-
чење или чак само на такмичење (Табела 4).

Табела 4. Учесталост похађања секције ученика 
који тренирају кошарку.

Редовно Понекад Пред 
такми-
чење

На 
такми-
чење

Број од-
говора

23 14 5 /

% 54,76 33,33 11,90 0,00
% под-
групе

88,10 11,90

Од наставника је тражено мишљење о 
идеји да се организује такмичење у кошарци 
у којем би учествовали само ученици који по-
хађају часове секције, а не тренирају кошарку у 
клубовима. Већина наставника (73,81%) подр-
жава идеју да се организује такмичење за учени-
ке који се кошарком баве само у оквиру секције, 
док мали број њих не подржава такву идеју или 
нема став поводом тога (Табела 5). 



86

Саша Т. Јаковљевић, Радивој С. Мандић, Бранко Ђ. Гардашевић

Табела 5. Мишљење о такмичењу само у оквиру 
школске секције.

Подржавам Не  
подржавам Немам став

Број од-
говора 31 7 4

% 73,81 16,67 9,52

У пракси се, иначе, појављује проблем да 
у такмичарским екипама школа постоји вели-
ки број ученика који тренирају кошарку у клу-
бовима, односно који су регистровани у Кошар-
кашком савезу Србије. То је очекивано, с обзи-
ром на то да у такмичарском тиму школе тре-
ба да играју најбољи. Међутим, ученици који 
тренирају кошарку само у оквиру кошаркашке 
секције често немају прилику да се такмиче, што 
није добро. С друге стране, регистровани кошар-
каши се такмиче и у клубу и у школи. Због тога 
не чуди овакав став наставника код последњег 
питања. У овој студији то можда и није толико 
изражено колико на то указује пракса, односно 
искуства са школским екипама из већих градова 
Србије, пре свега, Београда, Новог Сада и Ниша. 
Нажалост, аутори нису пронашли доступна ис-
траживања о томе на подручју великих градова 
у Србији и било би веома корисно урадити так-
во истраживање. Милановић (Milanović, 2003) 
даје одређене податке о регистрованим спортис-
тима у београдским школама, те поставља слич-
но питање о организовању посебних такмичења 
за ученике који нису регистровани спортисти. 
Наставници физичког васпитања у тој студији 
су били подељени у два подједнако бројна табо-
ра: једни, који мисле да треба сви да учествују 
заједно, и други, који мисле да треба имати два 
нивоа такмичења – А ниво, само за регистрова-
не спортисте, и – Б ниво, за оне који нису регис-
тровани у спортским савезима. 

Закључак

Велики број наставника у овој студији је 
водио или води кошаркашку секцију и сматра 
да има довољно знања за тај облик ванчасовних 
активности. Код укључивања ученика у кошар-
кашку секцију наставници се руководе, пре све-
га, жељом ученика, што је веома позитивно. Ус-
лови за одржавање секције су разнолики, што је 
очекивано с обзиром на материјално стање шко-
ла у нашој земљи. Наставници су посвећени ко-
шарци јер се у великом броју случајева одржа-
вају међуодељенска такмичења, а и структура 
рада на часовима секције је исправна, у складу са 
препорукама (Karalejić, Jakovljević, 2008). Наста-
вници „осећају“ проблем који се односи на немо-
гућност свих ученика и ученика да наступају за 
такмичарску екипу, те су се у великом проценту 
изјаснили да би требало да се организује такми-
чење само за оне ученике и ученице који нису 
регистровани кошаркаши. То, наравно, предста-
вља озбиљно питање којем би требало посвети-
ти посебну пажњу, вероватно кроз спровођење 
адекватног прелиминарног пројекта. 

На крају се може закључити да овакав рад 
наставника физичког васпитања у кошаркашкој 
секцији има потенцијал да испуни већину пе-
дагошких и здравствених функција ванчасов-
них наставних активности, наравно, уз одређе-
не додатне корекције, пре свега: побољшавање 
услова рада, евентуално повећавање броја гру-
па и укључивање више ученика који нису регис-
тровани кошаркаши у такмичарске екипе. Тада 
ће и васпитно-образовни ефекти кошаркашке 
секције у школи да буду испуњени на најопти-
малнији могући начин. 
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Summary
In this study, we have examined attitudes of Physical Education Teachers from primary schools 

(N=42) about basketball as an optional subject. For this purpose, we have completed a survey applying 
questionnaire form consisting of 14 questions referring to the frequency of classes, conditions, contents 
of work, ways of forming the groups, contents of work and composition of students based on classes and 
basketball experience. Most of the teachers from this sample perform or have performed these classes, 
and they think that they have enough knowledge and skills for this form of after school activities. 
When admitting students into these classes, teachers are mostly led by students’ wishes. Conditions 
for performing classes are various. Teachers are devoted to basketball because in most cases, there are 
inter-classes competitions, and the structure of work is right, according to recommendations. Teachers 
“feel” the problem, which refers to inability o all students to participate at competitions, so they have 
stated that there should be competitions for those students who are not registered basketball players. 

Key words: competitions, pleasure, knowledge of basketball. 


