
Šolske športne igre na Osnovni šoli Rodica 
Anketa med učenci, obiskovalci in učitelji 

 
 
V soboto, 23. maja, so se učenci, učitelji in starši pomerili v šolskih športnih igrah. 
Vprašali smo jih po tem, kaj so počeli in kakšni so njihovi vtisi. 
 
Učence sem vprašal, kako sodelujejo na športnih igrah in katere izboljšave 
predlagajo organizatorjem. 
 
  

 
Nejc Andrejka: Igramo med dvema 
ognjema. Vse je v redu.  
 

 
Urban Videmšek: Igram odbojko in 
spodbujam naše. Lahko bi dodali skok v 
daljino.  
 

 
Neža Gorše: Tečem štafeto, na 60 m in 
igram odbojko. Želela si b i boljšo 
muziko. 

 
 

 
Tamara Zupan: Tečem na 60 m, igram 
odbojko, tečem štafeto in sem pri prvi 
pomoči. Predlagam drugačno glasbo. 
 
 
 

 
Luka Florjančič: Tečem na 60 m in 
igram odbojko. Predlagam, da bi naredil 
novo maskoto in imeli več d isciplin.

 
Spraševal Matic Martinec 



Zanimalo me je, kaj so si ogledali obiskovalci prireditve, kaj jim je bilo na igrah 
všeč in kaj bi še izboljšali. 
 
 

 
Mateja Berlic: 
Ogledala sem si tek na 60m in štafeto. Čisto vse je v redu, najbolj pa sta mi všeč druženje in 
odlična organizacija.  
 

 
Franc Pančur: 
Ogledal sem si malo atletike in nogometa. Pohvalil bi odlično organizacijo in sodelovanje 
učencev in učiteljev. Lahko bi dodali več športnih disciplin. 
 
 

 
Lilijana Juhart in domžalski podžupan Vinko Juhart 
Ogledala sva si odbojko, med dvema ognjema in štafeto. Všeč nama je druženje in odnos med 
učenci, učitelji in starši. Nič ni potrebno izboljšati. 

 
Spraševal Tilen Kotnik 

 



Za učitelje je bila sobota delovni dan. Zanimalo me je, kakšna je razlika med 
današnjim in normalnim delovnim dnevom. Vprašal sem jih, ali jim je bil dan 
športnih iger všeč in kaj bi spremenili oz. dodali ali izboljšali, če bi lahko. 

 

 
Ravnateljica Milena Vidovič: 
Ja. Takšnih dni bi moglo biti več, ker je to delo na prostem in ne v pisarni. Če bi vedela, 
da bo tako vroče, bi naročili senčnike, da bi zagotovili senco. Bom pa poskušala ugotoviti 
mnenja drugih in to naslednje leto popraviti. 
 

 
Natalija Pokovec: 
Ja zelo, ker je drugačna oblika dela, ker so to športne igre, ker otroci tekmujejo in se 
zabavajo. Zaenkrat mi je zelo všeč.  
 

 
Katarina Škofic: 
Današnji dan mi je zelo všeč. Poteka zunaj in vsi smo tukaj, da izpeljemo športni 
dogodek, ki se ne dogaja vsak dan. Dodala bi še kakšno spremljevalno dejavnost. 
 

Spraševal Sanel Hasanić 
 


