
 

 

ANALIZA – anketa 2015/16 STARŠI 

(n = 60)   

 
 

Katere 3 vrste sadja ima vaš otrok najraje? 

 

Sadja

Banana

Pomaranča

Jabolka

Jagode

Mandarine

Ostalo

 
 

Katere 3 vrste zelenjave ima vaš otrok najraje? 

 

  
 

 



 

 

Ali vaš otrok zajtrkuje doma? 

 

 
 
 

 

Kaj pogreša vaš otrok pri malici? (dobesedni navedek predlogov staršev) 

 

  več kuhanih mlečnih jedi. 

  nič 

  najbolj pogreša vso sadje in zaljenavo... 

  mir 

  mafin, večkrat skutin rogljiček, bujta repa,... 

  sadni jogort, mafin,... 

  vsega je premalo,otroci rastejo in so lačni,najhujši so namazi,ki jih ne marajo. 

  pizzo 

  čokoldado in mafine 

  več zelenjave 

  več raznolikega sadja 

  toplo malico, večji obrok malice.  

  mlečni  zdrob, riž 

  sadje 

  vse 

   da bi bil na jedilniku večkrat kakav-benko 



 

 

  na predmetni stopnji je obrok malice količinsko premajhen. 

  krožnike. nočejo jesti mlečnih zdrobov, mlečnega riža, mlečnih muslijev in zelenjavnih 

namazov. 

  x 

  več enolončnic  

  topli obrok 

  pogreša hot-dog, rogljički čokoladni, sok. 

  več mlečnih jedi: gres, mlečni riž, kaša 

  zelenjavo 

  mafine, čokoladne žepke, sirovo štručko z sadnim jogortom in viki kremo 

  testenine 

  hrenovke, čokolešnik, gres, kornefleks, 

  večji obrok. 

  vec mesa, sok 

  hrenovke,preveč je namazov.. 

 
 

 

 
 

Moj otrok v tem šolskem letu obiskuje   

 
 

 
 

 

 



 

 

Koliko ur izbirnih predmetov ima vaš otrok tedensko?  (n = 37)  
 

 
 

 
 

Kateri termin izvajanja izbirnih predmetov je najustreznejši?  (n = 38)  

 
 

 
 

 

 



 

 

Zapišite vaše predloge ali mnenje o izbirnih predmetih v osnovni šoli.  

(dobesedni navedek predlogov staršev) 
 

  zadosti izbire. 

  *mogoče zmanjšati število predmetov, ki se ponujajo 

  zgodovina ali geografija 

  to je brez veze 

  pri izbiri učiteljev so se zelo zmotili. preveč se učijo in pri tem predmetu nebi smeli imeti ocen. 

moj otrok ima skoraj vsak teden neko predstavitev pri izbirnem predmetu. sem zato, da se ti 

predmeti ukinejo. 

  možnost učenja drugega tujega jezika 

  zadovoljni smo. 

  lahko bi bilo manj obveznih izbirnih predmetov saj so otroci zelo zasedeni z različnimi 

dejavnostmi. 

  izbirni  predmeti se mi zdijo nepotrebni  

  nimam nobenih predlogov 

  nimam pripomb. 

  nimam 

  on želi da bi bili krajši 

  še nismo tako daleč,ne vemo- 

  zdijo se mi nepomembni, dodatna frustracija in obveznost že itak prenatrpanemu urniku, da ne 

govorim o obširnosti in zahtevnosti predmetov.  

  izbirni predmeti so po vsebini bolj ohlapni kot učni načrti ostalih predmetov, zato pričakujem, 

da se vsaj delno upoštevajo želje otrok v okviru tega predmeta. da naj bo delo aktivno in 

razgibano: obiski oseb, ki so z izbirnim predmetom povezani, terensko delo, obiski različnih 

ustanov itd. 

  predmati so poučni in zanimivi za otroka. zelo rad jih obiskuje. 

  - 

  . 

  / 

  da bibili v preduri   

  - pestra paleta izbirnih predmetov, kar je za pozdraviti  - v okviru posameznega izbirnega 

predmeta bi lahko bilo več poudarka na uporabnosti v življenju, na ta način se posamezno 

področje učencem prikaže kot možen poklic 

  kamilični čaj brez medu 

  opravičen obiskovanja izbirnih 

  za prvi razred se mi zdi, da je preobremenjo,ker je včasu predure,glede na to da v lanskem 



 

 

šolskem letu tega ni bilo,letos pa še interesne dejavnosti se izvajajo v času predure (1.razred) 

glede na to da v drugem razredu tega ni.nevem pa zakaj v drugem razredu ni neobveznega 

izbirnega predmeta, npr.tujega jezika.  lp 

  priprave na tekmovanja, projekti na določeno temo,  

  so praktično v prvem razredu še nepotrebni kot izbirni. 

  - prevečkrat odpadejo,  - otrok premalo odnese od vsebine predmeta   

  možnost izbire drugih tujih jezikov (španščina, italijanščina...). 

  kuhanje 

   
 

 


