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Spoštovana učenka, spoštovani učenec! 
 
Pred tabo sta dva anonimna anketna vprašalnika. Prvi se nanaša na tvoja stališča, mnenja in 
izkušnje glede preživljanja prostega časa in dejavnikov, ki vplivajo na to. Drugi se nanaša 
na učne težave, s katerimi se vsaj občasno srečujete vsi učenci.  
Anketi smo pripravili v OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, eni od slovenskih šol, sodelujočih 
v raziskavi, ki poteka pod okriljem EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA. 
Tvoji odgovori bodo dragocen vir informacij, ki bodo v pomoč pri oblikovanju predlogov za 
kvalitetnejše šolsko delo in s tem za šolo, ki bo boljša in bolj prijazna za vas, učence. 
         
                                                                                                                                                                            
                                                                           Ravnatelj France Ivanec, prof.   
                                                                           Nena Weithauser- Plesničar, univ. dipl. psih. 
                                                                           Nika Vrbinc Mihelič, prof. razrednega pouka 
                                                                           Marinka Mate, univ. dipl. soc. 
____________________________________________________________________ 
 
O PROSTEM ČASU      
 
Spol (obkroži):      ženski              moški                         Starost: ____ let 
 
Zaključni uspeh v preteklem šolskem letu: _________           Razred: _____ 
 
Navodilo za izpolnjevanje vprašalnika. 
Ko izbereš ustrezno trditev, obkroži črko pred ustreznim odgovorom oziroma dopiši 
odgovor na zastavljeno vprašanje. 
 
  
1. Koliko časa v povprečju porabiš dnevno za učenje?  
     (Obkroži odgovor, ki ti najbolj ustreza.) 
 
      a) manj kot eno uro      b) 1 uro          c) 2 uri          d) več kot dve uri 

 
 

2. Ali se učiš tudi na koncu tedna (med vikendi)?  
 
                          a)  da                                     b) ne 

 
Če je bil odgovor da, navedi, koliko časa porabiš za učenje preko sobote in nedelje.  
Za učenje preko sobote in nedelje porabim približno ____________ ur. 

 
 

3. Kako poteka tvoje učenje ob koncu tedna?  
 

a) Učim se vse tri dni enako.  
b) Učim se v soboto in nedeljo, v petek pa ne.  
c) Učim se v petek in nedeljo, v soboto pa ne.  
d) Učim se v petek in soboto, v nedeljo pa ne.  
e) Največ se učim v petek.  
f) Največ se učim v soboto.  
g) Največ se učim v nedeljo.  
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4. Kdaj se najraje učiš?  
 

a) zjutraj  
b) popoldan  
c) zvečer  
d) ponoči  

 
5. Kateri dan v tednu se največ učiš? Odloči se za največ dva odgovora.  
 

a) ponedeljek  
b) torek  
c) sreda  
d) četrtek  
e) petek  
f) sobota  
g) nedelja  
h) odvisno od urnika  

 
6. Greš v šolo kdaj z občutkom strahu, da nisi dovolj pripravljen(a)?  

 
a) nikoli               b) redko                c) včasih                 d)  pogosto 

 
7. Imaš občutek, da te šola in učenje preveč obremenjujeta ? 
 
       a) da                 b) ne           c) včasih 
 
8. Ali te stvari, o katerih se učiš, zanimajo?  

 
a)  skoraj nikoli         b) včasih         c)  pogosto       d) vse, kar se učimo 
 
9. Ti starši pri učenju pomagajo?  
 
a)  Da, pomagajo mi.       b) Trudijo se, da bi mi pomagali, vendar meni to ni všeč. 
 
c)  Prisilijo me k učenju, a mi ne pomagajo.      d)  Moje šolsko delo jih ne zanima. 
 
10. Imaš poleg šolskega dela še kakšne druge obveznosti? Obkroži ustrezno črko in s 

križcem označi, koliko časa trajajo posamezne obveznosti. 
 

Čas, ki ga porabim za… manj kot ena 
ura 

od ene do dveh 
ur več kot dve uri 

a) pomoč staršem    
b) krožki    
c) glasbena šola    
d) športni treningi    
e) za šolske obveznosti 
porabim ves prosti čas 

   

f) drugo:_____________    
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11. Staršem rad pomagam pri … 
 

a) gospodinjskih opravilih (pomivanje, pospravljanje)  
b) delu na vrtu  
c) pri urejanju okolice doma  
d) pri varovanju mlajših bratov, sester  
e) pri popravilih, delu s stroji in raznimi orodji  
f) drugo: ___________________________  

 
 
12. Kaj je zate najboljši možni način preživljanja prostega časa? Odloči se za tri 

najpogostejše načine. 
 
a) gledanje TV 
b) obiskovanje kulturnih prireditev 
c) igranje z računalnikom 
d) komuniciranje z vrstniki preko računalnika, mobilnega telefona 
e) druženje s prijatelji 
f) interesne dejavnosti (šport, glasba, hobiji, dodatno izobraževanje…) 
g) branje 
h) poslušanje glasbe 
i) čas, ki ga preživim s starši 
j) rekreacija (sprehodi, kolesarjenje, rolanje…) 
k) lenarjenje (brezdelje) 
l) sanjarjenje (umik v svoj lastni svet) 
m) drugo: 

 ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
13. Napiši nekaj besed, s katerimi najbolje opišeš, kaj tebi pomeni druženje s  
  prijatelji. __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
14. Ali imaš kakšne zdravstvene težave, ki ti onemogočajo kvalitetno preživljanje 

prostega časa? Če si odgovoril z da, napiši katere. 
 

a) ne                           b) da  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
15.  S čim bi se ukvarjal, če bi imel več prostega časa?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________    



                                 
 

4 

 
16.  Ali ti šola nudi dovolj možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa?  
 
     a)  da    b) ne   
17. Ali ti domači kraj nudi dovolj možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa?  
 
     a)  da   b) ne   
  
 
18. Pri katerih oblikah preživljanja prostega časa ti šola nudi dovolj izbire in pomoči?  
 
a) različni krožki (fotografski, literarni, dramski, raziskovalni….) 
b) prostor za neformalno druženje z vrstniki 
c) učenje plesa 
d) šolski plesi 
e) športne dejavnosti 
f) ogledovanje filmov 
g) obiskovanje kulturnih prireditev (glasbeni koncerti, gledališče ipd.) 
h) različne izobraževalne dejavnosti 
i) drugo: ___________________________ 

 
 
19. Pri katerih oblikah preživljanja prostega časa ti druge ustanove v kraju nudijo 

dovolj izbire in pomoči?  
 
a) fotografski, literarni, raziskovalni klubi 
b) taborniki, skavti 
c) prostori za neformalno druženje z vrstniki 
d) plesi 
e) športne dejavnosti 
f) kino 
g) obiskovanje kulturnih prireditev (glasbeni koncerti, gledališče ipd.) 
h) različne izobraževalne dejavnosti 
i) drugo: ____________________________________________________________          

_____________________________________________________________________ 
 
 

20.  Pri katerih oblikah preživljanja prostega časa ti šola ne nudi dovolj izbire in 
pomoči? Navedi… 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
21. Pri katerih oblikah preživljanja prostega časa druge ustanove v kraju ne nudijo 

dovolj izbire in pomoči? Navedi… 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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22. Kdaj si želiš več ponudbe za boljše preživljanje prostega časa?  
 
a ) vsak dan popoldne                  b) ob koncih tedna         c) med počitnicami 
 
 
23.  Za vsako navedeno osebo posebej s križcem označi, v kolikšni meri vpliva  na 

tvoje dejavnosti v prostem času. 
 

 Oseba, ki vpliva na moje dejavnosti v 
prostem času: 

sploh ne 
vpliva 

vpliva 
malo 

precej 
vpliva 

a) oče    
b) mati    
c) bratje, sestre    
d) sošolci    
e) prijatelji    
f) vzorniki (glasbeniki, športniki…)    
g) drugi: 

 
   

 
 

24. Menim, da je v največji meri odvisno od mene, kako bom izrabil svoj prosti čas. 
 

a) se strinjam           b) se ne strinjam  
 
 

____________________________________________________________________ 
 
Hvala za sodelovanje v anketi o prostem času in učni pomoči. Rezultati nam bodo 
pomagali razumeti, kako mladi sami razmišljate o omenjenih temah. 

 


