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Se rad gibaš v naravi? (Q4)

Tabela za: Premisli, kateri športni pripomoček ali mogoče oviro bi lahko naredil iz odpadnega materiala (lončki, pokrovčki, palice, plastenke, papir, tulcev iz toaletnega papirja . . . ). Svojo idejo zapiši. (Q5) = Q5 ()

V kateri razred hodiš? (Q1) Premisli, kateri športni pripomoček ali mogoče oviro bi ... (Q5) - Q5 ()

Premisli, kateri športni pripomoček ali mogoče oviro bi lahko naredil iz odpadnega materiala (lončki, pokrovčki, palice,

plastenke, papir, tulcev iz toaletnega papirja . . . ). Svojo idejo zapiši. (Q5)
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3. razred

dalnogled iz lončkov; preskakovati deblo; postavila bi plastenke in jih ciljala z žogo. postavila bi poligon iz lončkov.;

iz palice bi naredil oviro za preskakovanje; uteži iz plastenke in palice; deblo, stožec, škatle; tulcev,toalet paper„,palice;

ronalje; uteži iz polne plastenke; uteži; iz lončkov mare i’m slalom iz kolednic oviedo za preskakovanje; preskakovanje

ovir; zogice,ciljamo; palice; pokrovcki; s palicah in lepilnega trakom lankier izdelamo preskakovalne ovine in poligon?;

lesenmeč iz palace igrajo bi we pirate; poligon za preskakovanje; tek čez ovire; so narediš stožec; zogica; poligon¡; zogice;

lesenmeč is palice ,bi se igral pirate; žogice is papirja ciljamo v tulce; ovire za poligon, iz plastenk se lahko naredi keglje...;

stol; plastenke; is london iz lončkov bi naredila stolp; is plastics; iz plastenk bi lahko naredil gimnastični obroč. iz tulcev

toletnega papirja bi lahko naredil lutko in staršem pokazal lutkovno predstavo. iz palic bi lahko naredil zaboj.; palic in

lepilnega trackage lahko izdelamo preskakovalne ovine in polygon??; iz palic lahko narediš hišico v gozdu.; rad mečem

žogico v plastenke; ovira za preskok; zivali,stavbe; mizo bi uporabila da bi šla pod njim ali čez njo; z skatlo se bi igrala

preskakovala skatle.; moja ovira je veja.; stožec iz papirja; stožci; 2 plastenke polne vode, na njiju navežemo palico za

preskakovanje ali pa kot uteži; zogice is papirja; poligon; iz toaletnega papirja oviro; slikanje tulcev .; preskakovanje čez

palice; kozarec is plastike; vijuganje med lončki, pokrovčke bi moral preskočiti, plastenke postaviš in ciljaš s palico, papir

bi zložil in bi moral hoditi po njem, tulce bi postavil cik cak, nato bi tekel in jih med tekom poskušal čim več ujeti,

vzeti in odnesti.; iz plastenk lahko narediš gimnastični obroč. iz tulcev toaletnega papirja lahko narediš lutko. iz palic

lahko izdelaš zaboj.; ciljanje lončkov. podiranje plastenk. ????; lončki; iz plastenk lahko narediš gimnastični obroč.iz

tulcev toaletnega lahko narediš lutko. izpalic lahko izdelaš zaboj.; s lončki bi naredila poligon; žogica; z večimi palicami

naredim pripomoček za različnd skoke v višino.; paper; žogica is papirja; krtonasta skatla z luknjo za plazenje; risalne.

pripomocki; zogice cilamo v dre o; predor; šparovček; papirno žogo bi ciljal; police; mec,lok in pokrovcke; liste; zogica

iz stari nogavic in plastenke za kegle; stožci za slalom iz plastenk; storze ciljamo v palice; nogometni pripomočeki;

škatla,stožec; rolanje mimo plastenk
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6. razred

poligon z uvirami iz lončkov; skakanje čes palc, skakanje čes kamnov, plezanje, stolpčki iz kamnov( polaganje kamen na

kamen), ...; iz lesenih palic ali starih dil in iz tulcev bi lahko naredila oviro za preskakovanje ovir s konji.; naredil bi ovire.;

poligon; iz tulcev bi naredila stojalo, čez pa poveznila še nekaj tulcev, nastala bi ovira za preskakovanje. moja ideja je tudi,

da lahko iz lončkov za jogurt narediš ovire za vijuganje.; postaviš plastenke in jih ciljaš s palicami; pihanje tulce; uteži;

w; skakalnico.; lahko bi naredil ovire za poligon ali okraske za na novoletno smrečico; ropotuljo , skulpture...; kakšen lik,

materiale pri izdelavi gozdne hiš, lončke bi uporabila za kozarce...; lahko bi izdelala majhno oviro iz tulcev iz wc papirja.;

na 2 lončka bi dal palico in bi bila ovira za trening nogometa; iz palic bi lahko izdelali oviro za konja, iz tulcev in papirja

kakšne okraske...; bowling iz plastenk, stolp iz lončkov; palica; lončke in pokrovčke bi uporabila za slalom, zato bi sicer

lahko uporabila tudi drevesa, če bi seveda bil/a v gozdu. palice, plastenke in ostalo pa za ovite, lahko bi skakali čez njih

sonožno.; palice; iz tulcev bi naredil poligon iz vej bi naredil ovire za preskakovanje; slalom, ter predaja palice; pištolo

za pust; ciljanje piramide iz lončkov z ping pong žogico,...; lahko bi naredil svoj grad iz škatel, tulcev, papirja, lončkov...

vseeno je iz česa ga narediš važna je tvoja domišljija.; lahko narediš stožce iz plastenk in papirnih kozarčkev.; ograjo iz

palic,roptuljica iz lončkov in kamenja...; iz lončkov bi lahko naredili piramido in jo potem z žogico iz papirja (obvito z \

"selotejpom\ ")ciljali,.; lahko bi naredili stožce in tekli slalom.; lahko bi naredil slalom; iz palic bi lahko naredili ovire za

preskakovanje.; iz lončkov in tulcev bi naredil piramido nato pa bi jih s pokrovčki probal podreti.; lahko bi naredila iz

lesa lok.; uzela bi kaksno skatlo in kaksno elastiko karkol in bi naredila instrument; iz lončko se lahko naredi piramida.

iz palice lahko narediš poligon.; ovire; oviro; oviro za preskakovanje ovir; oviro ki jo preskakujes, slalom.....itk.; z vrvico

in dvema tulcema toaletnega papirja, bi naredila kolebnico. z dvema lončkoma in vrvico bi naredila hodulje.; ciljanje

lončkov z kamni.; oviro iz palic; glasbila ,igrače; da bi naredili piramido iz lončkov in jih štreljali; ok; palico za igranje

golfa; selutejp; palice bi lahko dala v obliko kvadrata in potem bi skakala iz enega v drugega.; stena palica da bi čez

njo skakov stolp iz lončkov; naredil bi tarčo iz lončkov in metal storže.; skakalnico; iz vrvice, lončkov in pokrovčkov bi

naredila hodulje ali kolebnico.; naredil bi ropotullico.; iz vsega bi nared nekaj.; ne vem; z palico in plastenko naredim

utež.; iz palic smo izdelali bivak in se v njem igrali; nevem......; kakšno igro, kuhovnice, žlice,...; igračo za brate; iz lončkov

bi lahko naredili piramido in bi potem ciljali z žogicami; ropotuljo, lonček za svinčnike, grad...; pohodne palice; lahko

naredim poligon za premagovanje ovir; stolp iz lončkov in bi skakal čez njega.; lahko bi naredil poligon ko skačes čez

veje slalo okoli pokrovčkpvteci potem tečeš 50metrov po travniku delam 10 trebusnakov 5 sklec in sonožno skacem

19 m do cilja; nekam postavim plastenke in jih ciljam z palico; slalom, predaja palice...; uporaila bi palico in lončke in

bi naredila oviro ki bi jo zviševala.; palica za bejzbol; v gozdu sestavljam hiške iz lesa; stižce; žogo, mrežo za odbojko,

košarkarski koš , mrežo od nogometnega gola ... lopar za tenis, mizo za namizni tenis, lestev za različne športne vaje

kot so skiping, križni koraki ...; naredil bi oviro za skakat postavil lončke in palico; iz palic bi naredila ovire iz tulcev pa bi

jih postavila v piramido in jih ciljala.; plastenke , palice ,; avtoček; iz papirja bi naredila žogice in z njimi bi ciljala lončke;

lok bi lahko naredili iz vej in kakšne niti ali vezalke ali vrvice, puščice pa iz ušiljenih vej.; iz papirja bi naredila štafetno

palico.; oviro ali stožec; uporabis loncke jih postavis na tla ter podpres z vejami da je visja nato pa preskakujes naredis

lahko se z raznoraznimi pokrovi od skatelj ...; nevem; če bi našel dve dovolj visoki in kvaliteni veji od drevesa ter dovolj

dolgo kovinsko palico, bi naredil del fitnes igral, tisto igralo, ko se vziguješ
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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? (Q6)

Ali bi ti bilo všeč, če bi to Minutko za zdravje izvajali tudi v tem šolskem letu vsaj 1 ali 2-krat na teden? (Q7)
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Ali imaš oziroma si v preteklih letih na šoli imel/-a sošolca ali sošolko, ki prihaja iz druge države? (Q9)
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Kako se je ta sošolec vključil v razred? (Q10)

Kako pogosto se družiš s sošolcem ali sošolci, ki prihajajo iz drugih držav? (Q11)
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Ali si v razredu opazil/-a kakšne zadržke ali negativne odzive na učenca, ki prihaja iz druge države? (Q12)

www.1ka.si 9



MOJ SVET - MOJA ODGOVORNOST

Tabela za: Kakšne zadržke ali negativne odzive so imeli sošolci? (Q13) = Q13 ()

V kateri razred hodiš? (Q1) Kakšne zadržke ali negativne odzive so imeli sošolci? (Q13) - Q13 ()

Kakšne zadržke ali negativne odzive so imeli sošolci? (Q13)

3. razred

bil je osamljen; delajo se norca iz njega; naš. sošolec. je. zadržan; nobenih; tepenje in brcanje; porivali so ga; da je

osamljen; zafrkavali so ga; has sosolec je zadrzan.; hi se veliko pogovarjal; tepe se; boksanje,zasiljevanje in ustrahovanje.??;

ne vem; grbe desede o njej; on je iz slovenia in nm je teživ; bila bi zadržliva; do tujca so sošolci imeli malo čudne izive.;

malo jih dražijo; dobre; bila je zadrzliva; dobro; zafrkavali so ga ker prihaja iz drudge države; da je bil osamljen in da so

norčevali is njega ?; z drugim sošolcom so se zelo nitro sprjeli; bili so zelo hitro; naš sošolec is drugs države je zadržan;

tel čez ovine .??; malo jin je bill sram; malo jih je sram

6. razred

ker ni znala govoriti slovensko se je težko vključila v pogovore.; grdo obnašanje; sošolci so se ji posmehovali, ker je bila

druge vere.; na znanje jezika.; da so ga žalili.; nevem; včasih so jo žalili z o albanka njej pa to zagotovo ni bilo všeč.

to sošolko sem imela do petega razreda zdaj pa so nas razdelili. včasih jo srečavam pred avtobusom in še zdaj se

pogovarjamo kako je in če ji je razred všeč. večkrat odgovori da nima nobenega sošolca ali sošolca iz prejšnih let ima pa

nekaj albank in to ji je zelo všeč.; imeli so predsodke saj ni govorila slovensko; počasneje se je učila slovenščine in bila

je zelo drugačna zato se je zdela čudna; da ga ne spoštujejo; ne vem; žaljenje; zasmehovali so ga, ker je bil druge vere,

ker je imel močnejšo postavo, ker se ni upal vključiti v igro drugih sošolcev...; ni se hotel družiti z drugimi.; ni se hotela

družiti z nami, samo tiho je bila in nas odganjala od nje.; dajali so ji zlobne vzdevke, jo izključevali iz igre, nihče ji ni

hotel pomagati...; slabe. samo o igricah govorijo o spolnih odnosih,...; dobre; ni jim bilo všeč ker je nekdo prišel iz druge

države; neunma,ker ena...; problem je bila druga vera.; da kaj ni razumel; ne upajo si toliko govoriti, ne upajo te vprašati

za pomoč.; žaljivke, norčevanje ker je iz druge države; da ni znal govoriti slovensko; žalili so jo; kdaj so grdo govorili o

njem; ker prihaja iz druge države.; kako bere oz. ne razume slovenščine; zafrkavali so jo, ker je bila počasna, ter jo krivili

za vse, kar se jim je zdelo nepravilno.; tišina; pri športu(pa tudi pri drugih predmetih) niso hoteli biti z njo in mislili so da

je nekaj manj

Ali bi z zanimanjem sprejel/-a učenca, ki prihaja iz druge države, v svoj razred? (Q14)
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Kaj bi te zanimalo o njem? (Q15)
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Kaj misliš, kako dobro so na naši šoli sprejeti učenci, ki prihajajo iz drugih držav? (Q16)

Ali misliš, da bi se učenci iz drugih držav bolje vključili v razred, če bi se hitreje naučili našega jezika? (Q17)
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Ali bi bil pripravljen pomagati učencu, ki bi prišel iz druge države in postati njegov »pomočnik«: da bi mu ob prihodu pomagal pri spoznavanju šole, učiteljev, učenju slovenščine . . . ? (Q18)
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Izberi odgovore, s katerimi se strinjaš. (Q20)

Kako pogosto obiščeš šolsko spletno stran? (Q21)
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Zakaj še nisi bil na šolski spletni strani? (Q22)
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Ali ti je naša spletna stran šole všeč? (Q23)

Na spletni strani šole točno vem, kje lahko najdem določene informacije. (Q24)
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Del spletne strani bi morali oblikovati tudi učenci. (Q25)
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Na spletno stran šole bi morali redno objavljati vsebine kot npr. tekmovanja, zanimiva kratka poročila, utrinki iz dogajanja na šoli ... (Q26)

Kaj bi si želel, da bi naša spletna stran še vsebovala? (Q27)
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Tabela za: Kaj bi spletna stran morala vsebovati, da bi jo obiskoval?Napiši enega ali več predlogov. (Q28) = Q28 ()

V kateri razred hodiš? (Q1) Kaj bi spletna stran morala vsebovati, da bi jo ... (Q28) - Q28 ()

Kaj bi spletna stran morala vsebovati, da bi jo obiskoval?Napiši enega ali več predlogov. (Q28)

3. razred

nič; slike; da bi imela zanimive naloge.; spike; različne igrice; ritmična gimnastika; kvizze; nase slike; youtube,plea in

zabavo.; zemljevid, ki bi pokazal, kje je kaj v šoli; matematične igre; da bi lahko imeli še slike; naše slide; be vem; poučne

igre; zanimiva; actual dogajanje na šoli; zabavo; več tekmovanj; v; slime; dobre stvari; naše slime; alcindor solskega radija;

koledar in urnik; teste in nagrade; ne vem?; lahko izdelamo polygon.; čim več matematičnih iger; avtomatsko gesso; vse

sem navedla žeczgoraj; da se na njej lahko učiš.; alike; napišeš ime; nogometne slike; različna raziskovanja.
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6. razred

morala bi imeti tudi zabavne kviza, ankete... ki bi jih lahko oblikovali tudi učenci, kot na teamsih.; bolj zanimivo

naslovnico; malo boljše informacije; nič; nogometne in motocross tekme; pogovor s prijatelji,živali...; zanimivo vsebino.;

vredu je nič; nimam nič predlogov; smešne videe, npr.:šola na smešen način.; obvestila šolskega radija; tik tok; urniki,

koledar dejavnosti(kdaj imamo kakšen naravoslovni dan), ocenjevanja; koledae dogotkov in urnik, saj me to večkrat

zanima; na koncu leta e-žarke; zelo bi mi bilo všeč če bi objavljali različne prispevke.; smešne dogodke v šoli, slike,

risbe, slike od projekta erasmus+...; žarke; nimam predlogov; da bi samo pisali; tega nevem naprimer dogotki,urniki...;

urnik, šolski radio, koledar dogodkov.; vse, kar me zanima, v bistvu članki o računalništvu.; stripe; za mene nič; prispevke

učencev; zanimive dogodke , urnike...; dogodke; .; da bi na stran dodali videoposnetke vseh razredov.; ne vem; ne ven;

zanimive podatke npr:dogajanje v soli; igrice; zelo dobro bi bilo če bi bili uklučeni tudi zanimivi dogodki; nič drugega.;

zgornji predlogi.; lahko bi kašne zanimive dogotke iz usekega dne ali pa kakšne novice oz. smešne dogotke; kvize , videe;

notri bi pisalo, datume tekmovanj, uspehe tekmovanj, premikajoč urnik.; w; nnevem; da bi imeli žarki; da bi vsebovala

žarke; nevem odgovora; več podatkov o šoli; slike izletov; zanimivosti; zanimive stvari in urnik; zanimive stvari da bi ljudi

pritegnilo; kaj kar jih zanima; urnik, šolski radio, prispevki učencev, koledar dogodkov; zabavne videoposnetke, ki bi bili

delo učencev.; da bi osebovala žarke; veliko veselja in resnega dela.; npr. novice, dogodki, urniki...; več dogodkov in slik;

da bi bila vsak dan kakšna dobra misel. da bi bilo napisano kaj se dogaja na šoli.; sestanke, kakšne pametne igre, ...;

tekmovanja; vsebovati bi morala šolski radio.; nevem

Ali bi želel sodelovati: (Q29)
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