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Starost (dopolnjenih let). N=302



Spol:



DA NE SKUPAJ

1. V šolo rad prihajam. 80% 20% 100%

2. V šolo hodim sam. 51% 49% 100%

3. V razredu se dobro počutim. 87% 13% 100%

4. V šoli se učimo zanimive stvari. 88% 12% 100%

5. S sošolci se dobro razumem. 91% 9% 100%
6. Učitelji nas učijo, da si moramo med seboj 
pomagati. 93% 7% 100%
7. Če snovi ne razumem, vprašam učitelja za 
dodatno razlago. 88% 12% 100%
8. Učitelj mi je vedno pripravljen snov še enkrat 
razložiti. 79% 21% 100%

9. Všeč mi je delo v dvojicah ali v skupinah. 85% 15% 100%

Odgovor DA pomeni »običajno, ali največkrat DA«, odgovor NE pa 
»običajno ali največkrat NE 



DA NE SKUPAJ
10. Učitelji v razredu pomagajo vsakemu učencu 
posebej. 54% 46% 100%

11. Učitelji se veliko pogovarjajo z nami. 86% 14% 100%
12. Če potrebujem pomoč odraslih na šoli, jo 
vedno dobim. 73% 27% 100%

13. Med krožki je vedno kakšen, ki mi je všeč. 77% 23% 100%
14. Predure (za dopolnilni ali dodatni pouk) so mi 
všeč. 61% 39% 100%

15. Jutranje varstvo mi je všeč. 15% 8%
77% ne 

hodi

16. Podaljšano bivanje mi je všeč. 73% 9%
19% ne 

hodi

17. Popoldansko varstvo mi je všeč. 55% 7%
38% ne 

hodi

18. V šoli dobimo preveč domače naloge. 37% 63% 100%



DA NE SKUPAJ

19. Starši doma preverijo, ali sem naredil vso 
domačo nalogo. 63% 31% 100%

20. Doma moram dokončati domačo nalogo. 70% 30% 100%

21. Šola je varna. / Počutim se varno. 87% 13% 100%

22. Učenci smo prijazni drug do drugega. 83% 17% 100%
23. V šoli se počutim sprejeto in pomemben član 
razreda. 79% 21% 100%

24. V šoli mi je najbolj všeč, ko sem sam zase. 37% 63% 100%

25. Dopoldanska malica v šoli mi je všeč. 79% 15%
6% ni 

naročenih

26. Kosilo v šoli mi je všeč. 79% 14%
8% ni 

naročenih

27. Popoldanska malica v šoli mi je všeč. 45% 10%
46% ni 

naročenih



V šoli sem že drugega udaril.



Koliko časa porabiš za različne dejavnosti doma?

a) Iz šole običajno pridem:



b) Spat grem:



DA NE SKUPAJ

V postelji še berem ali poslušam pravljice. 45% 55% 100%

Vsak dan doma berem. 55% 45% 100%

Vsak dan doma računam. 33% 67% 100%

Doma imamo internetno povezavo. 84% 16% 100%

Veliko uporabljam mobilni telefon. 23% 49% 
28% ga 
nima

Skoraj vedno ga imam s seboj v šoli. 19% 50%
31% ga 
nima

Veliko uporabljam elektronske naprave 30% 61%

9% 
nima 

nobene

Veliko igram igrice. 25% 75% 100%

Vsak dan gledam televizijo. 44% 56% 100%

Če je vreme lepo, grem(o) vedno ven. 85% 15% 100%

Starši se veliko ukvarjajo z mano. 69% 31% 100%

Doma velikokrat naredim kaj narobe. 44% 56% 100%

Mama je bolj stroga kot oče. 35% 65% 100%



Za učenje in domače naloge porabim



Pri učiteljih najbolj cenim (naštej 3 lastnosti):

Najpogostejši odgovori:

- prijaznost

- dobro poučevanje

- pomoč

- spoštovanje 

- da nas pohvalijo, nas razumejo, nas imajo radi, se znajo pohecati, da 

z nami zdržijo skoraj cel dan, da nas poslušajo, nas spodbujajo, se z 

nami pogovarjajo …



Najljubši šolski predmeti so: šport, glasba/likovna umetnost, 
matematika … slovenščina, okolje

Najboljše stvari na šoli so:

- Pouk, učitelji, način poučevanja

- Športne aktivnosti

- Odmor

- Druženje s sošolci in prijatelji

- Kosilo in malica

- Računalniška učilnica …



Kaj najraje delam ob prostem  času?

Najpogostejši odgovori:

- športno udejstvovanje

- ustvarjanje

- igranje (s prijatelji, sorojenci …)

- različne aktivnosti (glasbena šola, interesne dejavnosti …)

- TV, igranje igric

- delam na vrtu, si izmišljam zgodbe, se smejem, se pogovarjam s 

starši …



Bi nam želel še kaj sporočiti?

Najpogostejši odgovori:

- da mi je šola všeč

- učimo se zanimive stvari in se igramo

- rad sem s prijatelji

- šola je fajn

- zelo sem hvaležna, da sem v tako prijetnem in zabavnem razredu

- več športa, šol v naravi in spremenjeno prehrano …



Pripravila: šolska svetovalna služba, september 2016
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