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ANKETA O PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA OB BRANJU IN V NARAVI   

Osnovna šola Šenčur, 2019/2020 

Projekt Erasmus+: Knjiga me zmiga 

 

Anketo so pripravili učitelji projektnega tima Erasmus+ KA1. 

 

PREDSTAVITEV PROBLEMA: Na šoli zadnja leta opažamo, da učenci neradi berejo ter da 

premalo prostega časa preživijo v naravi. 

CILJ RAZISKAVE: Ugotoviti, kakšne bralne navade imajo učenci in kako preživljajo prosti čas. 

Ugotoviti, kakšen odnos imajo do branja in do preživljanja prostega časa v naravi. Nakazati 

možna področja izboljšanja. 

POTEK ANKETE: Anketo rešijo vsi učenci 7. razredov. Reševanje poteka v e-obliki. Odgovore 

zberemo in interpretiramo. V drugem letu projekta anketo izvedemo še enkrat. Evalviramo 

rezultate. 

 

UVODNA STRAN ANKETE:  

V obdobju 2019-2021 je OŠ Šenčur vključena v projekt Knjiga me zmiga. Njegov namen je 

med drugim tudi izboljšanje kakovosti preživljanja prostega časa.  

 

Pred teboj je 25 vprašanj o tvojem odnosu do branja in o tvojem preživljanju prostega časa. 

Prosimo, da pozorno prebereš vsako vprašanje in izbereš odgovor, ki najbolje odraža tvoje 

mnenje. Pri nekaterih vprašanjih lahko označiš več odgovorov. Odgovarjaj zbrano in iskreno. 

Anketa je anonimna.  

 

1. Spol:  

a) Ženski. 

b) Moški. 

 

2. Kako bereš? Ovrednoti hitrost svojega branja. 

a) Tekoče. 

b) Srednje tekoče.  

c) Počasi. 

 

3. Ali rad/a bereš ? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

4. Kaj najraje bereš? 

a) Leposlovne knjige (zgodbe, romane ...). 

b) Strokovne knjige (enciklopedije …). 

c)  Stripe. 

b) Revije in časopise. 

c) Razna besedila na spletu. 

č) Nič od naštetega. 
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5. Katere leposlovne knjige najpogosteje bereš?  

a) Knjige za domače branje.  

b) Znanstveno fantastiko.  

c) Zgodovinske romane.  

d) Mladinske romane.  

e) Ljubezenske romane.  

f)  Pustolovske romane.  

g) Pesniške zbirke. 

h) Stripe. 

 

6. Zakaj rad/a bereš? 

a) Ker se ob branju kratkočasim, zabavam, sprostim. 

b) Ker na ta način spoznavam nove stvari. 

c) Ker na ta način spoznavam nove besede. 

d) Nič od tega, saj ne berem rad/a. 

 

7. Zakaj ne bereš rad/a? 
a) Ker me branje dolgočasi. 
b) Ker berem prepočasi. 

c) Ker se mi zdi, da od tega nič nimam. 

d) Ker se raje ukvarjam z drugimi stvarmi. 

e) Ker nimam dovolj prostega časa. 

f) Nič od tega, saj rad/a berem. 
 

8. Kako pogosto bereš (pa ne učne snovi)? 
a) Vsak dan.  

b) Nekajkrat na teden.  

c) Nekajkrat na mesec.  

d) Skoraj nikoli. 

 

9. Kdo med naštetimi osebami te najbolj spodbuja k branju?  

a) Starši ali skrbniki.  

b) Bratje in/ali sestre. 

c) Stari starši.  

č) Učitelji.  

d) Prijatelj/ica.  

e)  Nihče. 

 

10. Koliko v prostem času berejo tvoji starši ali skrbniki? 

a) Veliko berejo. 

b) Malo, vendar vem, da bi brali več, če bi imeli več časa. 

c) Malo, ker v prostem času počnejo druge stvari. 

č) Nikoli jih ne vidim brati. 
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11. Katera trditev za vašo družino najbolj velja? Trditve se nanašajo na tvoje starše ali 

skrbnike (očeta, mamo ali oba skupaj). Izbereš lahko največ 3 odgovore. 

a) Starši mi velikokrat rečejo, naj berem. 

b) Starši želijo, da sodelujem pri Bralni znački. 

c) Starši so mi kot otroku veliko brali. 

d) S starši gremo večkrat skupaj v knjižnico.  

b) S starši se večkrat pogovarjam o knjigah, ki jih berem. 

c) Starši mi večkrat pripovedujejo o knjigah, ki jih berejo oni. 

d) O knjigah in branju se doma ne pogovarjamo veliko. 

 

12. Ali prebereš knjige, ki so obvezne za domače branje? 
a) Da, vedno. 
b) Ne, nikoli. 
c) Skoraj vedno. 
d) Skoraj nikoli. 

 
13. Kaj meniš o knjigah in branju za šolo (domače branje, besedila iz berila)? 

a) Besedila, ki jih obravnavamo v šoli, so mi večinoma všeč. 

b) Besedila, ki jih obravnavamo v šoli, mi večinoma niso všeč, ker so dolgočasna. 

c) Besedila, ki jih obravnavamo v šoli, mi večinoma niso všeč, ker so pretežka. 

d) Besedila, ki jih obravnavamo v šoli, mi niso všeč, saj na splošno ne berem rad/a. 

 

14. Ali se ti zdi, da se v šoli dovolj ukvarjate s prebranimi knjigami (se pogovarjate, 

ustvarjate …)? 

a) Ne. 

b) Včasih, a ne vedno. 

c) Da, dovolj. 

d) Da, še preveč. 

 

15. Tekmuješ za slovensko bralno značko? 

a) Da.  

b) Ne. 

 

16.  Tekmuješ za bralno značko v katerem od tujih jezikov? 

a) Da.  

b) Ne. 

 

17. Kaj misliš, da bi pripomoglo k temu, da bi (še) raje bral/a? Označiš lahko največ 2 

odgovora. 

a) Če bi bile knjige bolj sodobne, aktualne. 

b) Če bi knjige govorile o stvareh, ki so mi blizu, ki me zanimajo. 

c) Če bi brali skupaj v šoli. 

d) Če bi z mano bral kdo od domačih. 
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e) Če bi knjige obravnavali na bolj zanimiv način. 

f) Če bi za to dobil/a oceno. 

g) Nič od naštetega. 

 

18. Meniš, da ti bodo dobre bralne navade v življenju koristile?  

a) Da, saj knjige širijo moje znanje na različnih področjih. 
b) Da, saj se bom znal lažje in bolje izražati. 
c) Ne, bolj me zanimajo konkretna znanja in spretnosti. 
d) Ne, mislim, da branje ne bo vplivalo na mojo uspešnost v življenju. 

 
19. Kaj največkrat počneš v prostem času? Označiš lahko največ 2 odgovora. 

a) Berem knjige.  

b) Gledam filme, serije.  

c) Sem notri in počnem, kar me veseli. 

d) Sem zunaj (sprehod, razne igre, šport …). 

e) Komuniciram s prijatelji prek družabnih omrežij ali mobilnih aplikacij. 

f) Sem na računalniku. 

g) Spim.  

h) Drugo. 

 

20. Kako te starši spodbujajo k aktivnemu preživljanju prostega časa zunaj? 

a) Tako da mi velikokrat rečejo, naj grem ven. 

b) Tako da gremo večkrat ven skupaj (na izlet, na sprehod, v hribe …). 

c) Me ne spodbujajo. 

 

21. Koliko ur na dan preživiš ob elektronskih napravah? 

a) Manj kot 1 uro. 
b) Več kot 1 uro. 
c) Več kot 2 uri. 
d) Nič. 

 
22. Ko si ob elektronskih napravah, kaj največkrat počneš? Označiš lahko največ 2 

odgovora. 
a) Brskam po internetu brez določenega cilja. 
b) Brskam po internetu, ker iščem podatke za šolo. 
c) Brskam po internetu, ker iščem podatke za neko področje, ki me zanima. 
č) Prek družabnih omrežij komuniciram z ljudmi, ki jih osebno poznam (sošolci, znanci 
…). 
d) Prek družabnih omrežij komuniciram z ljudmi, ki jih osebno ne poznam. 
e) Igram video igrice. 
f) Nič od naštetega. 
g) Nikoli nisem ob elektronskih napravah. 
 

23. Koliko ur na dan preživiš v naravi? 
a) Manj kot 1 uro. 
b) Več kot 1 uro. 
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c) Več kot 2 uri. 
d) Nič. 

 
24. Ko si v naravi, kaj najraje počneš? 

a) Grem na sprehod. 
b) Grem v hribe. 
c) Ukvarjam se s športom. 
d) Pomagam okrog hiše ali na kmetiji. 
e) Razmišljam, sanjarim. 
f)   Nič od naštetega. 
g)   Nikoli nisem v naravi. 

 
25. Koliko prostega časa imaš povprečno na dan (brez šole in obšolskih dejavnosti)?   

a) Manj kot eno uro.  

b) Eno uro.  

c) Dve uri.  

d) Več kot dve uri. 

 

 

 

Hvala za sodelovanje! 

 


