
ANKETA MED UČENCI OŠ RODICA 
 
Že drugo leto zapored smo pripravili šolske športne igre. Kot učenki predmeta šolsko 
novinarstvo sva se odločili, da bova izvedli anketo med učenci. Anketirali sva 40 
učencev. Obiskujejo našo šolo in so stari od 6 do 15 let.  
 
 
 

1. Ali tekmuješ? 
 

 4 × NE 
36 × DA 
 
Discipline: 

� 6×TEK NA 60 m 
� 20×ŠTAFETA 
� 4×ŠALJIVE IGRE 
� 10×ODBOJKA 
� 10×VSE DISCIPLINE 

 
 
 

2. Kaj meniš o prereditvi? 
 
            4 × DOLGČAS 
          22 × SUPER JE 
          12 × ŠE KAR VREDU 
            2 × NE BI MOGLO BITI SLABŠE 
          
 

3. Imaš favorita? 
 
         12 × SEM SAM SVOJ FAVORIT 
         18 × ZMAGA NI POMEMBNA 
         10 × ZMAGAJO NAJ MOJI PRIJATELJI 
 
 

4. Si želiš zmagati? 
  
         20 × SEVEDA 
         15 × ZMAGAL BO TISTI, KI SI ZALUŽI 
          5 × KAR BO, BO 

 
 

5. Kaj praviš na idejo, da bi tekmovali tudi starši ali učitelji? 
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        15 × TO BI BILO SUPER 
        10 × BEDNO 
        15 × ČE HOČEJO 
 
 
 

6. Ste se v šoli pripravljali na nastope? 
 
         12 × NE DA BI VEDEL 
         19 × NE 
           9 × DA 
 
 

7. Treniraš kakšen šport? 
 
         10 × TRENUTNO NE 
           7 × ŠPORT? 
         11 × SEM BOLJ UMETNIŠKI TIP 
 

8. Imaš kakšen predlog? 
 

� Več disciplin: skok v daljino, košarka, nogomet … 
� Diskriminacija – tudi punce bi rade tekmovale v disciplinah kot so nogomet, 

košarka. 
� Lahko bi imeli pred dogodkom prost dan☺ 
� Lahko bi imeli vsaj dva taka dogodka na leto, pa čeprav ob vikendih. 

 
 
 
 
Na podlagi ankete sva ugotovili, da je prireditev všeč skoraj vsem sošolcem, razen tistim, 
ki jih šport ne zanima preveč. Čeprav se v šoli na tekmovanja nismo pripravljali, so bili 
dosežki odlični. Učenci naše šole so zelo dobri v vseh panogah in se ne bojijo priznati, da 
si želijo zmagati, hkrati, pa se ne "cmerijo" zaradi poraza. Ko sva analizirali rezultate 
ankete, sva bili na izidom kar navdušeni. Ponosni sva na najine "sošoljane" in upava, da 
bodo še naprej uspešni, da bodo dobro zastopali našo šolo in predvsem uživali v teh 
enkratnih druženjih, ki jih nihče noče zamuditi.  
      

     Karin Jamnikar Vrhovnik, 8. c 
      Lučka Brunec, 8. c 
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