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MOJ SVET - MOJA ODGOVORNOST

Živijo! Pred tabo so tri teme, v katerih je nekaj vprašanj, ki nambodo pomagala, da zakorakamo v nov

projektMoj svet -moja odgovornost. Anketa je anonimna. Hvala za sodelovanje! Ekipa

projekta Erasmus +

Q1 - V kateri razred hodiš?

# 3. razred

# 6. razred

Q2 - Tema: ODGOVORNOST ZA ZDRAVJE IN OKOLJE

Želimo si, da bi vsak učenec skrbel za svoje zdravje in okolje, ki nas obdaja. Vsak učenec naj bi

bil telesno aktiven pri šolskem delu in aktiven pri ekoloških izzivih družbe.

Zato nas zanima tvoje mnenje.

Q3 - Kako pomembno se ti zdi, da v šoli telovadiš?

Zelo

pomembno
Pomembno

Niti ni

pomembno

Sploh ni

pomembno
Vseeno mi je

Ure športa. # # # # #
Športne in-

teresne de-

javnosti.

# # # # #

Aktivni odmori. # # # # #

Q4 - Se rad gibaš v naravi?

Možnih je več odgovorov

� Hoja v hrib

� igra v gozdu,

� se igraš skrivalnice,
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� z naravnimi materiali izdeluješ skulpture,

� ciljaš drevesa,

� se igraš s palicami iz drevesnih vej,

� si narediš gozdni poligon.

� Drugo:

Q5 - Premisli, kateri športni pripomoček ali mogoče oviro bi lahko naredil iz odpadnega ma-

teriala (lončki, pokrovčki, palice, plastenke, papir, tulcev iz toaletnega papirja . . . ). Svojo idejo

zapiši.

Q6 - V preteklih šolskih letih smo v šoli v času pouka (v času šolanja na domu) izvajali Minutko

za zdravje. Ob videoposnetku ste skupaj s sošolci izvajali različne gimnastične vaje. Ali se ti

zdi to dobra ideja?

# DA

# NE

Q7 - Ali bi ti bilo všeč, če bi to Minutko za zdravje izvajali tudi v tem šolskem letu vsaj 1 ali

2-krat na teden?

# DA

# NE

# Drugo:
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Q8 - Tema: ODGOVORNOST DO RANLJIVEJŠIH SKUPIN Našo šolo obiskujejo

tudi učenci, ki prihajajo iz drugih držav in njihov prvi jezik ni slovenščina. Da jim bo pri vključe-

vanju v življenje na naši šoli čim lažje, te prosimo za pomoč. Tvoji odgovori na vprašanja v

anketi nam bodo pomagali, da bomo oblikovali dejavnosti, ki bodo učencev tujcem omogočile,

da se bodo na naši šoli počutili dobro in sprejeto.

Q9 - Ali imaš oziroma si v preteklih letih na šoli imel/-a sošolca ali sošolko, ki prihaja iz druge

države?

# DA

# NE

IF (1) Q9 = [1] ( DA )

Q10 - Kako se je ta sošolec vključil v razred?

# Zelo hitro si je našel prijatelje.

# Sprva se je držal sam zase, kasneje pa si je našel prijatelje.

# Bil je osamljen in si je težko našel prijatelje.

IF (1) Q9 = [1] ( DA )

Q11 - Kako pogosto se družiš s sošolcem ali sošolci, ki prihajajo iz drugih držav?

# VEČ kot z ostalimi sošolci.

# ENAKO kot z ostalimi sošolci.

# MANJ kot z ostalimi sošolci.

IF (1) Q9 = [1] ( DA )

Q12 - Ali si v razredu opazil/-a kakšne zadržke ali negativne odzive na učenca, ki prihaja iz druge

države?

# POGOSTO

# REDKO

# NIKOLI

IF (2) Q12 = [1] or Q12 = [2] ( POGOSTO )
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Q13 - Kakšne zadržke ali negativne odzive so imeli sošolci?

Q14 - Ali bi z zanimanjem sprejel/-a učenca, ki prihaja iz druge države, v svoj razred?

# DA

# NE

# NE VEM

Q15 - Kaj bi te zanimalo o njem?

Možnih je več odgovorov

� Njegov jezik,

� njegovi običaji,

� kako poteka šola v njegovi državi,

� njegova država,

� njegova vera,

� nič me ne bi zanimalo,

� Drugo:

Q16 - Kaj misliš, kako dobro so na naši šoli sprejeti učenci, ki prihajajo iz drugih držav?

# Mislim, da so zelo dobro sprejeti.

# Mislim, da dobro, a bi lahko bili bolje.

# Mislim, da jih učenci ne sprejemajo.

Q17 - Ali misliš, da bi se učenci iz drugih držav bolje vključili v razred, če bi se hitreje naučili

našega jezika?

# DA

# NE

Q18 - Ali bi bil pripravljen pomagati učencu, ki bi prišel iz druge države in postati njegov »po-

močnik«: da bi mu ob prihodu pomagal pri spoznavanju šole, učiteljev, učenju slovenščine . . . ?

# DA
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# NE

# MOGOČE

www.1ka.si 5



MOJ SVET - MOJA ODGOVORNOST

Q19 - Tema: ODGOVORNOST ZA ISKANJE IN ŠIRJENJE ZNANJA

Želimo si, da bi učenci znali uporabljati sodobno digitalno tehnologijo pri pouku, da bi znali

pripravljati interaktivna učna gradiva ter da bi bila spletna stran naše šole zanimiva tudi za vas.

Vabimo te, da deliš svoje ideje in predloge z nami.

Q20 - Izberi odgovore, s katerimi se strinjaš.

Možnih je več odgovorov

� Na naši šoli imamo dovolj krožkov in rednih ur pouka, kjer se učimo, kako (varno) uporabljati

računalnik.

� Moji učitelji pri pouku uporabljajo računalnik in pripravijo dobre predstavitve, zanimive spletne

ankete, kvize, videe.

� Imam svoj Facebook, TikTok, Snapchat profil.

� Če računalnik to zahteva, vedno podam vse podatke (ime, priimek, naslov, telefon, mail).

� Svoje fotografije redno objavljam in delim na svojih uporabniških računih ter jih pošiljam pri-

jateljem in znancem.

� Kome sošolec razjezi, oblikujem spletno skupino, kjer se iz te osebe lahko hecamo in norčujemo.

� Kot del pouka bi se morali učiti tudi kako pripravljati interaktivne vsebine (kvize, videe, ankete,

predstavitve . . . ).

Q21 - Kako pogosto obiščeš šolsko spletno stran?

# Nikoli,

# 1x na dan,

# nekajkrat na teden,

# nekajkrat na mesec,

# nekajkrat na leto.

IF (3) Q21 = [1] ( Nikoli, )

Q22 - Zakaj še nisi bil na šolski spletni strani?

# Ker vse informacije dobim v šoli.

# Ker spletno stran obiščejo le starši.

# Ker me to nikoli ni zanimalo.
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# Drugo:

IF (4) Q21 = [2] or Q21 = [3, 4, 5] ( 1x na dan, )

Q23 - Ali ti je naša spletna stran šole všeč?

# DA

# NE

IF (4) Q21 = [2] or Q21 = [3, 4, 5] ( 1x na dan, )

Q24 - Na spletni strani šole točno vem, kje lahko najdem določene informacije.

# DA

# NE

IF (4) Q21 = [2] or Q21 = [3, 4, 5] ( 1x na dan, )

Q25 - Del spletne strani bi morali oblikovati tudi učenci.

# DA

# NE

IF (4) Q21 = [2] or Q21 = [3, 4, 5] ( 1x na dan, )

Q26 - Na spletno stran šole bi morali redno objavljati vsebine kot npr. tekmovanja, zanimiva

kratka poročila, utrinki iz dogajanja na šoli ...

# DA

# NE

IF (4) Q21 = [2] or Q21 = [3, 4, 5] ( 1x na dan, )

Q27 - Kaj bi si želel, da bi naša spletna stran še vsebovala?

Možnih je več odgovorov

� Urnik,

� koledar dogodkov,

� galerija slik,

� aktualno dogajanje na šoli,

� akcije šolskega radia,
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� prispevki učencev,

� različni nagradni natečaji.

� Drugo:

IF (4) Q21 = [2] or Q21 = [3, 4, 5] ( 1x na dan, )

Q28 - Kaj bi spletna stran morala vsebovati, da bi jo obiskoval?

Napiši enega ali več predlogov.

Q29 - Ali bi želel sodelovati:

Da Ne Mogoče

v video

natečaju?
# # #

pri oblikovanju

spletne strani

šole?

# # #

pri obliko-

vanju inter-

aktivnih gradiv

za sošolce?

# # #

Drugo: # # #
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