
 

O S NO V NA Š O L A  
S I M O NA G REG O RČI ČA KO BARI D  

G RE G O RČIČE V A  UL ICA  18A  

5222  K O B A RID  

 
TE L . :   05  389  97  00  
e -poš t a :  t a j n i s t vo @os -k oba r i d . s i 

h t t p : / / www. os -koba r i d . s i  

Kobarid, 10. 2. 2021 
 
 

ANALIZA ANKETE V ČASU ŠOLANJA NA DOMU 

 

Anketo so reševali učenci od 4. do 9. razreda. Anketni vprašalnik je vseboval pet vprašanj, 
nanizanih je bilo več različnih odgovorov, učenci pa so lahko zbrali enega. Od skupno 230 učencev 

druge in tretje triade je anketo rešilo 167 učencev. Z vprašalnikom smo hoteli izvedeti, kako se 
učenci v času šolanja na daljavo počutijo, koliko časa porabijo za šolsko delo, kateri način 

podajanja snovi jim najbolj ustreza in koliko časa preživijo na svežem  zraku.  

1. Kateri razred obiskuješ?  

   

2. Kako se počutiš v času šolanja na daljavo?  

Možni odgovori:  
- Zelo dobro 
- Dobro 
- Slabo 

- Zelo slabo 
 



   

Razvidno je, da se anketirani učenci v večini počutijo dobro. Nekaj učencev 9. razreda se počuti 
zelo slabo, kar gre pripisati tudi značilnosti obdobja odraščanja – bolj kot ostali pogrešajo druženje.  

 

 

 

3. Kako ti gre od rok šolsko delo? 

Možni odgovori: 

- Vsak dan delam sproti in redno oddajam naloge 
- Občasno zamujam z oddaj nalog, vendar opravim bolj ali manj vse naloge 
- Delam samo kar je nujno in pogosto zamujam z oddajo nalog 

 

 

   



Iz odgovorov je razvidno, da večina učencev druge triade dela vsak dan sproti, pri učencih tretje 
triade pa se pogosteje dogaja, da občasno pozabijo oddati nalogo v spletno učilnic o, stanje pa je 
kar zaskrbljujoče pri učencih 9. razreda, saj kar 50% vprašanih dela samo, kar je nujno.  

 

 

4.  Kakšen način dela ti najbolj ustreza? 

Možni odgovori: 
- Najraje poslušam posnetek razlage 
- Najraje poslušam razlago učitelja preko spletne povezave (MS Teams) 
- Najraje preberem pisno razlago in navodila 

- Najraje prosim za razlago (mamo, očeta, brata, sestro),... 
 

  

 

Večini učencev ustreza, da poslušajo posnetek razlage, na drugem mestu je  poslušanje učiteljev e 
razlage preko video povezave. Najmanj je učenecv, ki najreje poprosijo za razlago učne snovi starše 
ali starejše sorojence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Koliko časa dnevno porabiš za šolsko delo?  

Možni odgovori: 
- Od  0 do 2 uri 
- Od 2 do 4 ure 
- Od 4 do 6 ur 

Več kot 6 ur  

 

Večina učencev porabi za šolsko delo od 2 do 4 ure na dan, nekaj učencev pa porabi za šolsko delo 
kar od 4 do 6 ur na dan.  

 

6. Koliko časa dnevno preživiš na svežem zraku?  

Možni odgovori:  
- Nič 

- Do 1 ure 
- Od 1 do 3 ure 
- Več kot 3 ure 



  

 

 

Večina učencev dnevno preživi na svežem zraku od 1 do 3 ure. Zaskrbljujoče je stanje pri dveh 
učencih 4. razreda in enem učencu 5. razreda, ki se ne gibajo na svežem zraku.  
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