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Физичкa културa, Бeoгрaд, 57/58 (2003-2004) 1-4, стр. 77-84, таб. 6, лит. 15 
РЕЛАЦИЈЕ / МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП / ИЗДРЖЉИВОСТ / МОТОРИЧКА 
СПОСОБНОСТ / УЧЕНИЦИ / НИЖИ АЗРЕДИ / ОСНОВНА ШКОЛА. 
Ради утврђивање утицаја различитих методичких приступа у примени 
програма физичког васпитања на развој издржљивости, као компоненте 
моторичких способности, 152 ученика трећег разреда основне школе 
студенти факултета су у експерименталној групи систематски 
изводили наставу усмерену на циљеве, а у контролној групи учитељи 
су примењивали класичну наставу усмерену на програм. Утврђена 
значајна разлика, методама мултиваријантне анализе података, 
између иницијалног и финалног стања издржљивости ученика у 
експерименталној и контролној групи наводи нас на закључак да је 
различит методички приступ, односно телесно вежбање усмерено на 
циљеве у експерименталној групи допринело значајном позитивном 
утицају на развој издржљивости ученика, док је у контролној групи 
искључиво последица раста и развоја. На овом узорку испитаника од 9 
до 10 година живота бољу аеробну издржљивост имају дечаци. а 
анаеробну издржљивост девојчице. 
 

Fizička kultura, Beograd, 57/58 (2003-2004) 1-4, p. 77-84, tab. 6, ref. 15 
RELATIONS / DIDACTICS APPROACH / ENDURANCE / MOTOR ABILITY / PUPILS / 
LOWER GRADES / PRIMARI SCHOOL 
In order to determine the influence of different didactics approaches in 
application of Physical Education curriculum regarding the development 
of endurance, as a compoment of motor abilities, students from the 
Faculty carried out a research work in the sample of 152 primary school 
pupils from grade 3. In experimental group, they systematically practiced 
goal-directed teaching, while in control group; teachers performed 
traditional, program-directed teaching. By method of multi variant 
analysis, we determined a significant difference between the two groups 
regarding initial and final status of endurance of pupils. This could lead 
us to conclude that different didactics approach, more exactly, physical 
exercises directed to goal achievements in experimental group positively 
influenced the development of endurance of pupils, while in control group 
this is but the consequence of growth and development only. This 
sample of 9 – 10 year old examinees show that boys gave better aerobe 
endurance, while compared to them girls have better anaerobe 
endurance.. 

1. ПРОБЛЕМ 
Досадашња, традиционална настава 

физичког васпитања захтева од ученика да, 
моторичким учењем, површно савлада 
многобројне, садржински различите, моторичке 
задатке, из широког подручја дисциплина, 
односно моторичке активности у спортовима и 
спортским дисциплинама које се налазе у 
програмским садржинама. Такво 
формирање претежно информацијске 
компоненте волумена рада, уз мали број 
часова телесног вежбања, условљава не само 
ниску енергетску компоненту, већ и 
онемогућава било какве квантитативне и 
квалитативне промене димензија 

психосоматског статуса ученика. При томе, 
психосоматски статус који представља 
основно подручје проучавања наше науке, 
како због његовог утицаја на исход моторичких 
активности, тако и због њиховог утицаја на 
димензије и структуру психосоматског статуса 
ученика, третира се, не као појам, који 
дефинише личност у психолошком или 
биолошком смислу (personality), већ као 
обележје човека, у смислу интегралног био-
психо-социјалног бића (sintality). Поставља се 
питање како ће у школи различито усмерење 
образовања утицати на психосоматски статус 
ученика. 
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Образовање усмерено на програм 
(наставну садржину, градиво, односно 
средство процеса) представља образовно-
васпитни, а тиме и методички промашај. За 
школу је кључна компонента образовног 
процеса наставна садржина, чиме се врти у 
зачараном кругу просветитељске педагогије, 
која верује да гомилањем знања извршава свој 
друштвени задатак. Образовни процес се 
своди на остварење обавезног и 
једнообразног наставног плана и програма и у 
њему одређених наставних садржина. С 
обзиром на то да је у класичном образовном 
процесу нагласак на активности наставника и 
процес подучавања (односно, искључиво на 
обучавање), Физичко образовање се своди на 
стицање моторичких стереотипа, првенствено 
на стицање моторичких вештина, на стварање 
мртвог фонда спортско-техничких умења и 
уопште вештина, које ученик у свакодневним и 
специфичним условима живота и рада не 
може, или не уме да користи. Овакав 
образовни систем свој квалитет своди на 
праћење и вредновање остварења прописаног 
наставног програма и усвојености одређених 
наставних садржина (у настави Физичког 
васпитања усвајање основних средстава 
процеса рада). 

Образовање, усмерено на циљеве, као 
вредности, које треба достићи, односно на 
исходе (резултате, ефекте), представља 
процесно развојни концепт наставе (у нашем 
случају Физичког васпитања), који поштује 
развојне законитости човека и представља 
савремен, хуманистички приступ ка развоју 
личности и поштовању потреба и 
интересовања деце и младих. Сем тога, овај 
концепт укључује наставника у развојни рад, 
уважава наставне циљеве према којима се 
креира образовни процес и процесно развојни 
приступ који је у функцији остварења и 
праћења и вредновања степена остварености 
дефинисаних исхода образовања, 
интердисциплинарни приступ свих наставника 
и наставних предмета, увођење разноликих 
облика и метода рада (уз обучавање и 
увежбавање у настави Физичког васпитања, 
као једног од услова за развој способности, 
особина и других карактеристика личности), 
припрема ученика на квалитетан живот и 
слично. 

Методички приступ у образовном 
процесу усмереном на програме, у 
досадашњем оквирном програму (тачније 

тематском плану) Физичког васпитања деце 
млађег школског доба, са својим уопштеним 
циљем "свестрано" развијеног човека даје 
предност више садржинама претежно 
информативног карактера (учењу), Искључиво 
наставне методе рада, тзв. школског типа, са 
преовлађујућим задржавањем у периоду 
обучавања и минималним практичним 
увежбавањем (вишеструким понављањем, 
поновним понављањем у периоду 
задржавања трагова претходног вежбања и 
поступним повећањем оптерећења, односно 
захтева), недовољним фондом часова и 
минималним захтевима, "обрађивања" наставне 
јединице, градива (средства физичког 
васпитања), а не ученика, уз могућност да 
непосредни извођачи наставе (учитељи), 
недовољно стручни за ову област, дозирају 
интензитет и обим оптерећења на часовима 
телесног вежбања (а посебно с обзиром на то 
да се у просеку вежба само око осам минута на 
часу телесног вежбања), нису могли у 
досадашњој пракси успешније, односно 
значајније утицати на остваривање 
основног циља Физичког васпитања -
квантитативно и квалитативно побољшање 
моторичких и функционалних способности и 
оптималних моторичких умења и навика, 
односно моторичке успешности ученика нижих 
разреда основне школе. 

Методички приступ у образовном 
процесу усмереном на циљеве наставе 
Физичког васпитања захтева редефинисање, 
реструктурирање, рационализацију, те 
рееваулацију овог образовно-васпитног 
подручја. Разлог за редефинисање (сврхе и 
циљева) овог образовно-васпитног подручја 
треба тражити у погрешном одређењу циља 
предмета (према законодавцу у Србији) иако је 
реч о "општем" смислу (сврси) физичког 
васпитања, који говори ради чега нешто 
чинимо у педагошком раду, а то нису 
синоними. Циљеви говоре о томе шта и колико 
ученици треба нешто да постигну 
(способности) и овладају (умењима). Из 
сврхе Физичког васпитања произлазе 
садржше и циљеви, а из циљева методе рада 
и начини евалуације. Сврха је дугорочни 
образовно-васпитни идеал, идеја, 
смерница којој тежимо, а циљ је конкретна 
краткорочна образовно-васпитна намена која 
је тачно (оперативно) одређена и због тога ју 
је временски могуће непосредно остварити, 
измерити и доказати. Циљ је квантитативна и 



 НЕДЕЉКО РОДИЋ – УТИЦАЈ РАЗЛИЧИТИХ МЕТОДИЧКИХ ПРИСТУПА НА РАЗВОЈ ИЗДРЖЉИВОСТИ УЧЕНИКА НИЖИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ... 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА, БЕОГРАД, 57/58 (2003-2004) 1-4 79

квалитативна људска вредност, коју треба 
достићи. 

Реструктурирање садржина (односно 
опсега, дубине и редоследа средстава 
физичког васпитања - основних, помоћних и 
допунских) решава се тако што се програм 
Физичког васпитања, са вежбама разврстаним 
истовремено по различитим критеријумима, и 
по критеријуму основних средстава 
(моторичких активности), и по критеријуму 
помоћних средстава физичког васпитања 
(објеката, справа и реквизита), и по критеријуму 
моторичких способности (нпр. равнотеже), 
редефинише у садржине (основна средства) 
физичког васпитања ученика нижих разреда 
основне школе. Да би се рационализовала 
настава, неопходно је да се учини заокрет, 
замени теза у нашем школству и конкретно у 
плану и програму Физичког васпитања ученика 
нижих разреда основне школе и да се све 
усмери ка "обрађивању" (обучавању и 
увежбавању), обликовању ученика, пре 
свега, као субјекта образовно-васпитног 
процеса. У реевалуацији образовно-
васпитног процеса потребно је, уместо 
"нормираног" оцењивања процењивати 
напредак, у функцији развоја психосоматског 
статуса деце. Стицање увида у остваривање 
циљева процеса телесног вежбања, односно 
процеса физичког васпитања, настао је 
неправилном применом методе проверавања 
(начина евалуације). С обзиром на то да је 
физичко васпитање процес којим желимо да 
нешто развијамо (нпр. ученикове моторичке 
способности) или стичемо (њихова моторичка 
умења), тада мора да се вреднује само 
напредак (постигнуће) ученика у једном циклусу 
(нпр. школској години), у тим својствима, која 
су последица нашег систематског образовно-
васпитног рада, а не генетског кода, 
биолошког раста и развоја, који затим 
погрешно упоређујемо са својствима исте 
популације, у некој држави. 

Моторички простор. Развијање и 
достизање оптималног нивоа моторичких 
способности је приоритетни циљ, као 
вредност коју треба достићи, у физичком 
васпитању деце млађег школског доба. За 
разлику од моторичких умења и навика 
(моторичке информисаности на нивоу 
програма), које су везане за процесе 
моторичког учења (обучавања), моторичке 
способности су делом генетски условљене, 
тј. наслеђене, а делом стечене у процесу 

рада, односно у процесу телесног вежбања 
(обучавања) или тренинга (увежбавања). 
Најчешће се назив моторичке способности 
примењује као заједнички назив (по 
структурном усмерењу) за координацију, 
ритам, брзину покрета, фреквенцију 
покрета, прецизност, равнотежу, гипкост, 
динамометријску силу, експлозивну снагу - 
регулисану силу, снагу и издржљивост. 
Моторичким способностима називају се оне 
способности помоћу којих се решавају 
моторички задаци и који омогућавају успешно 
извршавање кретања. Према томе, под 
моторичким способностима подразумевамо 
ниво развијености кретних, латентних 
моторичких структура човека, без обзира на то 
да ли су усвојене вежбањем (урођене и/или 
стечене), а које су одговорне за практично 
бесконачан број манифестних моторичких 
реакција и могу се измерити и описати. 

Издржљивост је моторичка, али и 
функционална способност организма за 
дуготрајан рад без смањења успешности, за 
дуго супротстављање замору и укључивање 
аеробно-анаеробних капацитета. За дуготрајне 
моторичке активности карактеристичан је 
најспецифичнији облик енергетске 
производње и потрошње који се одвија у 
аеробним и аеробно-анаеробним условима. То 
су услови, у којима се организму доводи 
довољно кисеоника за потрошњу у 
енергетским процесима. Пре свега, неопходан 
је за савлађивање аеробног прага и снажан 
утицај мотивације, која је веома важна у свим 
моторичким активностима, које претежно 
захтевају енергетски излаз. Издржљивост се 
јавља у два основна облика: аеробна (општа) и 
анаеробна (посебна). 

Аеробна (општа) издржљивост је 
способност за дуготрајну активност (рад) 
умереног интензитета у току које се 
задовољава потреба за кисеоником. Аеробне 
могућности одређене су и целокупним 
функцијама организма, од којих зависи 
уношење кисеоника и његово искоришћавање. 
Моторичке активности, које захтевају ову врсту 
издржљивости, могу да трају од пет минута до 
неколико часова (нпр. трчање три километра 
до маратона, брзо ходање). Највећи развој 
аеробне издржљивости достиже се, у 
раздобљу детињства и младалаштва, од 
десете до тринаесте године живота (до почетка 
пубертета). Анаеробна (посебна) 
издржљивост је способност за релативно 
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дуготрајну активност (рад) великог 
интензитета, при чему се енергија користи и у 
условима без кисеоника. Показатељи су: 
капацитет ферментних система, резерве 
енергетских материја у ткивима и адаптације на 
услове недостатка кисеоника и сл. То су 
моторичке активности које трају до пет минута 
(нпр, трчање до 1.000 т). Највећи развој 
анаеробне издржљивосхи достиже се од 
тринаесте до шеснаесте године (у току 
пубертета). 

Експериментални поступак се 
програмски није разликовао од рада у 
контролној групи. Примењивала су се исте 
наставне садржине, односно „обрађивало" 
исто градиво. Међутим, разликовао се 
методички приступ у експерименталној групи, уз 
поштовање при томе добне, полне и 
конституционе особености сваког ученика, који 
се огледао у адекватном и диференцираном 
дозирању, под којим се подразумева правилно 
одмеравање величине оптерећења и 
растерећења која се вежбом постиже и које се 
може остваривати: бројем понављања 
предвиђених вежби, временом трајања 
вежбања, брзином или темпом извођења 
вежби, узастопношћу извођења, величином 
додатног оптерећења, трајањем паузе 
између вежби. Овакав методички приступ 
захтева усмереност ка интегралној моторици 
детета (не само на стицање моторичких 
умења, већ истовремено и на развој 
моторичких способности), циљева као 
вредности које треба достићи. Уколико желимо 
да достигнемо, у млађем школском добу 
оптималан развој личности, односно учинак на 
организам (првенствено развијање моторичких 
способности), али и бржи успех у учењу 
(моторичком) предвиђене кретне активности - 
телесне вежбе (стицање моторичких умења и 
навика), неопходно је установити довољну 
густину вежбања, а тиме одговарајућу 
интензивност. Густину вежбања повећавамо 
одговарајућим организацијско-методским 
облицима вежбања, извођењем моторичких 
активности (истовремено вежбање што већег 
броја ученика, повремено целог одељења и 
вежбање по станицама, чиме поштујемо 
индивидуалне способности ученика); 
смањивањем броја ученика у хомогенизованој 
групи (највише до шест вежбача, што зависи од 
тежине вежбе и расположивих справа и 
реквизита); употребом свих расположивих 
справа и реквизита и вежбањем у серијама. 

Различитих методичких приступа на развој 
моторичких способности ученика, према 
доступној литератури, до сада није било јер 
је, у нашој школској пракси, образовање, у 
протеклом веку, било искључиво усмерено на 
програме (наставну садржину, градиво, 
односно средство процеса), а никако и на 
циљеве (исходе. резултате, ефекте) 
образовно-васпитног процеса. 

2. ЦИЉ И МЕТОД РАДА 

Циљ рада је утврђивање утицаја 
различитих методичких приступа на развој 
издржљивости као компоненте моторичких 
способности, ученика трећег разреда 
основне школе. 

Узорак испитаника обухватио је ученике 
нижих разреда основне школе Западно-
бачког региона, у којој студенти Учитељског 
факултета у Сомбору, уз помоћ и контролу 
асистента-ментора и наставника-методичара, 
редовно изводе Физичко васпитање. Узорком 
испитаника обухваћен је у млађем школском 
добу један подузорак ученика од 9 до 10 
година живота и то: трећег разреда: 152 
ученика (78 дечака и 84 девојчице) са 
просечном висином од 139.0 цм; тежином 
34.0 кг и са 9.4 година живота (не постоји 
статистички значајна разлика у висини, 
тежини и годинама према полу). 

Узорак варијабли. С обзиром да се 
издржљивост јавља у два основна облика, за 
потребе овог истраживања најповољнија 
процедура темељи се и на примени, за децу 
млађег школског доба, два моторичка теста 
чији су интенционални предмет мерења ова 
два облика издржљивости. Ученици су на 
почетку и крају школске године тестирани уз 
помоћ два моторичка теста за процену: 

1. аеробне (опште) издржљивости - 
трчањем на 600 метара (шифра у 
раду Т600); 

2. анаеробне (посебне) издржљивости - 
трчањем на 300 метара (МТЗ00). 

Алгоритми н програми за анализу 
резултата. Резултати, добијени мерењем и 
трансформисани  у  облик  који је  
представљен   описом  тестова,  односно  
мерних инструмената   и поступака, пренети 
су на компјутерски читљив медиј. Извршена 
је логичка  и статистичка контрола, како би се 
елиминисали резултати који су нелогични 
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или који су изван граница допуштених 
резултата, али и да се елиминишу 
испитаници, који немају резултате у свим 
варијаблама. 

На резултатима мерења, односно 
прочишћеним и сортираним подацима (с 
обзиром да су способности одговорне за 
коваријабилитет резултата у тестовима и да 
се могу открити на темељу тог 
коваријабилитета), изведене су следеће 
статистичке операције: 

(1) сажимање података изведено је 
израчунавањем мера централне 
вредности, мера варијабилности, 
дистрибуције фреквенције; 

(2) одређивање значајности разлика 
за тестирање хипотезе, изведено је 
Т-тестом значајности разлика два 
независна узорка. 

Све анализе изведене су на персоналном 
компјутеру уз помоћ статистичког пакета за 

анализу података (SPSS 10.1 – Statistical 
Package of Social Sciences – for Windows). 

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

На основу увида у аритметичке средине 
(АС) постигнутих резултата у иницијалним 
тестовима за процену издржљивости 
(табела 1) ученика трећег разреда основне 
школе уочавају се квантитативне разлике у 
обе варијабле између експерименталне и 
контролне групе. Број испитаника је нешто 
већи у контролној групи. Боље резултате у 
трчању на 300 метара (ТЗ00) постигли су 
ученици контролне групе, док су боље 
резултате у трчању на 600 метара (Т600) 
постигли ученици експерименталне групе. 
Када се резултати интерпретирају према 
полу, може се констатовати да ученици (м) 
експерименталне групе и ученице (ж) 
контролне групе имају боље резултате. 

Табела 1. Основни дескриптивни показатељи иницијалног стања издржљивости ученика трећег 
разреда основне школе у експерименталној и контролној групи 

Група:  Експеримент.   група  Контролна   група  

Варијабла:  ТЗ00 - 1 е  Т600 - 1 е  ТЗ00 - 1 к  Т600 - 1 к  

Н  72  72  80  80  

АС  83.04  205.90  82.01  206.41  

СД  12.7  35.7  13.1  29.1  
МИН  65.32  148.86  62.97  167.47  

МАКС  113.76  256.10  111.79  259.35  
РАНГ  48.44  107.24  48.82  91.88  

Н(ж)  37  37  37  37  

АС  81.40  218.57  78.78  212.49  
СД 9.34  26.8  13.2  33.9  
МИН  66.75  173.25  62.97  169.94  
МАКС  98.25  253.82  103.67  259.35  
РАНГ  31.50  80.57  40.70  89.41  

Н(м)  35  35  43  43  

АС  84.77  192.50  84.79  201.18  
СД  15.5.  39.3  12.4  23.3  

МИН  65.32  148.86  66.85  167.47  
МАКС  113.76  256.10  111.79  250.88  
РАНГ  48.44  107.24  44.94  83.41  
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Утврђивање значајности разлика (т-
тестом - табела 2) издржљивости ученика на 
иницијалном мерењу, с обзиром на групу 
ученика и упркос нумеричким разликама. 
показало је да не постоје статистички 
значајне разлике (на нивоу п<0.01), у оба 
типа издржљивости, ученика трећег разреда 
основне школе, у експерименталној и 
контролној групи. Према томе, испуњен је 
први услов да експериментални програм 
може да почне. 

На овом узорку испитаника изражене су 
нумеричке разлике аритметичких средњих 
вредности с обзиром на пол ученика јер су 
боље резултате постигли дечаци (м) 
експерименталне групе и девојчице (ж) 
контролне групе. При одређивању 
значајности разлика (т-тестом) 
издржљивости ученика према полу (табела 3) 

утврђено је да постоје статистички значајне 
разлике (на нивоу п<0.01) у оба типа 
издржљивости деце млађег школског доба. 
Бољу аеробну издржљивост имају дечаци од 
9 до 10 година живота, а анаеробну 
издржљивост девојчице, ученице трећег 
разреда основне школе. 

Утврђивање значајности разлике између 
иницијалног и финалног стања 
издржљивости ученика у експерименпгалној 
групи (табела 4) показало је да постоје 
статистички значајне разлике (на нивоу 
п<0.01) у оба облика издржљивости. 
Утврђивање значајности разлике између 
иницијалног и финалног стања 
издржљивости ученика у контролној групи 
(табела 5) показало је да, такође, постоје 
статистички значајне разлике у оба облика 
издржљивости. 

Табела 2. Разлике у иницијалном стању издржљивости  ученика трећег разреда основне школе с 
обзиром на групу ученика 

Показатељ Јед. 
мер. Број исп. АС СД Разл. АС Т-вредн. Степ. 

слоб. Знач. 

ТЗ00 - Е  
ТЗ00 - К сек 72  

80 
83.04  
82.01 

12.7  
13.1 1.03 0.489 150 .625 

Т600 - Е  
Т600 - К сек 72  

80 
205.90 
206.41 

35.7  
29.1 -.51 0.097 150 .923 

Табела 3. Разлике у иницијалном стању издржљивости ученика трећег разреда основне школе с 
обзиром на пол ученика 

Показатељ Пол Број исп. АС СД Разл. АС Т-вредн. Степ. 
слоб. Знач. 

тзоо 
Ж 

М 

74 

78 

80.09 

84.78 

11.4 

13.8 
-4.69 2.278 150 

.023 

(Ж) 

Т600 
Ж 

м 

74 

78 
215.53 
197.29 

30.5 

31.6 
18.24 3.618 150 

.000 

(М) 

Табела 4. Разлике између иницијалног и фииалног стања издржљивости ученика трећег разреда 
основне школе у експерименталној групи 

Показатељ Јвд. 
мер. Број исп. АС СД Разл. АС Т-вредн. Степ. 

слоб. Знач. 

Т300 - И 

ТЗ00 - Ф 
сек 72 83.04  

76.02 
12.7  
12.9 7.02 10.963 71 .000 

Т600 - И  
Т600 - Ф сек 72 205.90 

186.92 
35.7  
30.2 18.98 11.353 71 .000 
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Табела 5. Разлике између иницијалног и финалног стања издржљивости ученика трећег разреда 
основне школе у контролној групи 

Показатељ Јед. 
мер. Број исп. АС СД Разл. АС Т-вредн. Степ. 

слоб. Знач. 

Т-300 - И 

ТЗ00 - Ф 
сек 80 82.01  

81.82 
13.1  
12.9 0.19 4.813 79 .000 

Т600-И  
Т600 - Ф сек 80 206.41 

205.90 
29.2  
29.1 0.71 3.923 79 .000 

Табела 6. Разлике у финалном стању издржљивости ученика трећег разреда основне школе с 
обзиром на групу ученика 

Показатељ Јед. 
мер. 

Број 
исп. 

АС СД Разл. АС Т-вредн. Степ. 
слоб. 

Знач. 

ТЗ00 - Е  
ТЗ00 - К 

сек 12 80 76.02 
81.82

9.7 12.9 5.81 3.099 150 .002 

Т600 - Е  
Т600 - К 

сек 72 80 205.90 
206.41 

30.2 29.1 18.79 3.908 150 .000 

 

Утврђивање значајности разлике између 
иницијалног и финалног стања издржљивости 
између ученика у експерименталној и 
контролној групи (табела 6), после експери-
менталног поступка, показало је да постоји 
статистички значајна разлика у оба облика 
издржљивости. 

4. ЗАКЉУЧАК 

На основу анализе добијених резултата 
може се констатовати да, на почетку 
експеримента, између ученика 
експерименталне и контролне групе не 
постоји статистички значајна разлика у оба 
облика издржљивости. На овом узорку 
испитаника  бољу аеробну издржљивост имају 
дечаци од 9 до 10 година живота, а анаеробиу 
издржљивост девојчице, ученице трећег 
разреда основне школе. 

Постоје статистички значајне разлике 
између иницијалног и финалног стања у оба 
типа издржљивости ученика. Нешто мање 
квантитативне, али ипак статистички значајне 
разлике уочавају се и у контролној групи, што је 
доминантно последица дечјег раста и развоја, 
односно природних промена величине тела, 
које настају умножавањем ћелија и повећањем 
међућелијске супстанције и хистолошког и 
функционалног сазревања органа и ткива. 

Утврђена значајност разлике иницијалног 
и финалног стања издржљивости и између 
ученика у експерименталној и контролној групи 
наводи нас на закључак да је различити 
методички приступ, односно телесно вежбање 
усмерено на циљеве у експерименталној групи, 
допринело у целини значајном позитивном 
утицају на развој оба облика издржљивости 
ученика. 
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