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Najprej NOVICA za vse, ki jim je med letom zmanjkalo časa ali volje, da bi prebrali in 

predstavili 5 knjig za bralno priznanje.  

Odločila sem se, da tekmovanje za BRALNO PRIZNANJE PODALJŠAM DO PRVOMAJSKIH 

PRAZNIKOV!!! 

 

 

Z domače, babičine, sosedove… knjižne police poišči primerno knjigo za  tvojo starost, jo 

preberi in pripravi kratek zapis. LAHKO KAR V ZVEZEK ZA SLOVENŠČINO.  

Če prebereš 5 knjig, je bralno priznanje tvoje… 

 

Zdaj pa k rednemu šolskemu delu NA DALJAVO.  

Tokrat boš spoznaval ANKETO. 

Cilji, ki ji boš dosegel skozi to poglavje so: 

- spoznal boš značilnosti in pomen ankete, 

- rešil boš anketni vprašalnik, 

- ogledal si boš primer anketnega lista, 

- evalviral boš anketo in interpretiral rezultate 

 

Naloge rešuj po vrsti. Ne preskakuj in ne prehitevaj. 

1. Ogledajo si primer anketnega vprašalnika in značilnosti dobre ankete, 

http://www.mojaanketa.si/questions/ 

2. V delovnem zvezku na strani 129 preberi razlago pojmov anketa, anketar, 

anketiranec, anketni list. 

3. Pripravi zapis v zvezek. Pomagaj si z DZ. 

4.  V DZ str. 130 reši primer anketnega vprašalnika in odgovori na vprašanja. 

5. Na določeno temo (prijatelji, branje, prehrana, gledanje televizije …)  sestavi  
anketo, ki jo lahko rešijo domači, prijatelji, sosedje.  
Primer anketnega lista prilepi v zvezek. 

             Rezultate ankete boš lahko predstavil v razredu. 

 

Kako pa ti preživljaš prosti čas zdaj, ko si doma. Si načrtuješ čas. Imaš izdelan urnik?  

http://www.mojaanketa.si/questions/
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Če ne, bi bilo dobro razmisliti o tem. Morda ti bo tale primer dal idejo, kako ustvariš 

svojega.  

6. Napiši krajše besedilo o tem, kako zdaj preživljaš svoj prosti čas. Piši v zvezek. 

7. Razmisli o novem urniku  v tem času, ki si doma. Prilagam ti primer takšnega urnika. 

 

 

 

Vesela bom, če mi boš primer svojega urnika, ali pa samo pozdrav poslal na moj e naslov 

nevenka.breznik@guest.arnes.si 

 

Pozdravček do prihodnjega tedna. 

 

Ostani zdrav/ zdrava!!! 

 

Učiteljica Nevenka                                   

file:///C:/Users/Nevenka/Desktop/učenje%20na%20daljavo/nevenka.breznik@guest.arnes.si
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