Analiza odgovorov anketnega vprašalnika
o učnih gradivih v šolskem letu 2021/2022

Na pobudo Sveta staršev OŠ Vojnik v šolskem letu 2013/2014 vsako leto pripravimo anketni vprašalnik
za starše, s prošnjo, da nam podajo mnenje in opažanje, v kolikšni meri so bili delovni zvezki iz kompleta
uporabljeni.
Pripravljena je analiza odgovorov za šolsko leto 2021/2022.
Izbor delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv za tekoče šolsko leto so si starši lahko ogledali na
spletnem naslovu (https://www.os-vojnik.si/ucbeniki), kjer bo objavljen tudi osnutek izbora za
prihodnje šolsko leto, ko ga bo mogoče pripraviti.
Zanimalo nas je, ali so delovni zvezki in samostojni delovni zvezki dovolj uporabljeni. V
natančnejši analizi so prikazani tudi odgovori tistih staršev, ki menijo, da nek delovni zvezek ne
sodi v izbor, kar pa ni bilo vprašanje ankete. Izbor nekega gradiva je odvisen od učitelja oz. aktiva
učiteljev, ki predmet poučujejo. Pomembno je le, ali to gradivo pri pouku zares uporabljajo.

Potek anketiranja
Vsi starši so prejeli vabilo z navodili za dostop do spletne ankete. Natančnejša navodila v zvezi z
načinom izpolnjevanja in vsebino ankete so jim bila podana ob začetku reševanja. Do anketnih
vprašanj so starši lahko dostopali 10 dni.
Če starši niso pristopili k reševanju ankete, smo privzeli, da se z izborom strinjajo in nimajo pripomb.

Strnjena analiza
Starši so ocenili, da je bil izbor gradiv za šolsko leto 2021/2022 v 99 % zadovoljiv z vidika uporabe
delovnih zvezkov, saj smo zabeležili le dva odgovora, kjer starši navajajo, da so delovni zvezki
neizpolnjeni. A ker ostali starši v isti skupini niso enakega mnenja, se lahko vzrok za prazen delovni
zvezek skriva tudi kje drugje.
Zajeli smo tudi splošne pripombe. Teh je bilo na celi šoli 38 (4,5 %). Z upoštevanjem teh pripomb je
izbor delovnih zvezkov 94,38 %. Pri tej številki je potrebno poudariti, da so starši tokrat izrazili željo
po večjem številu delovnih zvezkov. To je bilo, za razliko od preteklih šolskih let zaradi načina dela
na daljavo, pričakovano.

Razpršenost odgovorov

Natančnejša analiza anketnega vprašalnika po razredih:
Prvi razred
Povzetek izbora (prvošolci so dobili komplet gradiv brezplačno):
1. BEREM Z IKSOM 1, bralni listi za 1. razred
2. JUHEJ, ŽE BEREM!, bralna knjižica za 1. razred osnovne šole
3. LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, samostojni delovni zvezek za matematiko

Statistika odgovorov:

Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 91 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov imata 2 starša splošne pripombe.

Starši se z izborom strinjajo v 98 %.
Navajamo zapisane utemeljitve iz anket:



Kolikor vem, sploh nimajo nobenega delovnega zvezka*
Ni prejel zgoraj omenjenih kompletov. Bolje bi bilo, če bi uporabljali Lili in Bine ali
podobne delovne zvezke, saj bi lažje spremljala kaj otrok dela pri pouku oz. mu nudila
pomoč*

*Učenci so prejeli gradivo za učenje branja in pisanja, kar ni delovni zvezek! Delovni zvezek za matematiko so
uporabljali le učenci, ki so vključeni v kombinirani oddelek na POŠ Socka.

Drugi razred
Povzetek izbora (drugošolci so dobili komplet DZ brezplačno):
1. LILI IN BINE NOVI PRIJATELJI 2, samostojni delovni zvezek za matematiko
2. LILI IN BINE, delovni zvezek za opismenjevanje v 2 delih za 1. in 2.
3. BEREM Z IKSOM 2, bralni listi za 2. razred osnovne šole

Statistika odgovorov:
Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 91 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov ni bilo pripomb - le dve pohvali.

Starši se z izborom strinjajo v 100 %.
Navajamo zapisane utemeljitve iz anket:



Nabor nalog za utrjevanje matematike in branje je super.
Zelo primerni delovni zvezki in učbeniki

Tretji razred
Povzetek izbora (tretješolci so dobili komplet DZ brezplačno):
1. Komplet delovnih zvezkov NOVI PRIJATELJI 3 (SLO, MAT, GUM ...)

Statistika odgovorov:
Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 91 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov ima splošne pripombe 3 staršev.

Starši so z izborom strinjajo v 97 %.
Navajamo zapisane utemeljitve iz anket:







Dobra in razločna predstavitev, razlaga, vsebinsko in glede na obseg.
Pri GUM je d.z. ostal nerešen.
neprimeren za SPO, dejansko je zelo kvalitetno dodala snov učiteljica, v delovnem
zvezku pa veliko slik in premalo dejanske snovi, ki jo je učenec moral znati. Starši smo
se med seboj pogovarjali, nekateri ne znajo angleškega jezika oz. zelo slabo.
Motilo nas je, da ni za angleščino delovnega zvezka, da bi lahko bolj vedeli, kje
otrokom pomagati. V primeru, da drugo leto ne bo delovnega zvezka, bi prosili, da se
jim dajejo sprotno učni listi, kaj je potrebno znati.

Četrti razred
Povzetek izbora:
1. RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole
(Cena za delovne zvezke brez gradiv, zemljevidov in ostalega je bila 19,00 €.)

Statistika odgovorov:
Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 89 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov ima splošne pripombe 1 starš.

Starši se z izborom strinjajo v 99 %.
Navajamo zapisane utemeljitve iz anket:





Razlaga in vaje so zelo lepo pripravljeni.
Lepo razloženo. Moti me, da nimajo več delovnih zvezkov, za utrjevanje snovi.
Pretežke torbe, saj so v delovnih zvezkih povzetki, pišejo še v zvezke. Dovolj učbenik
in zvezek.

Peti razred
Povzetek izbora:
1. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, delovni zvezek za matematiko v 5. razredu OŠ (prenovljeno)
2. GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5 - izdaja s PLUSOM, samostojni delovni zvezek za slovenščino (prenovljeno)
(Cena za delovne zvezke brez gradiv, zemljevidov in ostalega je bila 35,70 €.)

Statistika odgovorov:
Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 81 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov ima splošne pripombe 1 starš.

Starši se z izborom strinjajo v 99 %.
Podani sta bili dve utemeljitvi odgovora (navajamo):







Pri nit - naravoslovje in tehnika, je čisto brezevze kupovati "škatlo", ki stane okoli 15
evrov... saj ga niso skoraj nič uporabljali ne v 4. razredu (na koncu leta na hitro
uporabili par palčk, tako da se videlo da bilo odprto ostalo kot novo ostalo... in letos
zopet kupili novo za v 5. razred in prav tako kaže kajti to "škatlo" imajo vseskozi
doma...
Učenci ga veliko uporabljajo.
Z izjemo narave in tehnike delavno gradivo se že drugo leto slabo uporablja.

Šesti razred
Povzetek izbora:
1. GLASBENA UMETNOST 6, samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost
2. SLOVENŠČINA V OBLAKU 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino
3. MOJA PRVA KUHARSKA KNJIGA, zbirka receptov za pouk gospodinjstva
4. TOUCHSTONE 6 NEW, učbenik za angleščino v 6. razredu osnovne šole
5. RAZISKUJEM ZEMLJO 6, samostojni delovni zvezek za geografijo
(Cena za delovne zvezke brez gradiv, zemljevidov in ostalega je bila 70,30 €.)

Statistika odgovorov:
Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 85 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov imata splošne pripombe 2 starša.

Starši so z izborom strinjajo v 98 %.
Podanih je bilo šest utemeljitev:




Gospodinjstvo do danes ni bilo uporabljeno.
Moja prva kuharska knjiga - še niso uporabljali, prav tako mislim, da je takšen zvezek
nepotreben

Sedmi razred
Povzetek izbora:
1. SLOVENŠČINA V OBLAKU 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino
2. PROJECT EXPLORE 2, delovni zvezek & online practice v 7. razredu osnovne šole
3. PROJECT EXPLORE 2, učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne šole
4. GLASBA DANES IN NEKOČ 7, samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost
5. RAZISKUJEM STARI SVET 7, samostojni delovni zvezek za geografijo
(Cena za delovne zvezke brez gradiv, zemljevidov in ostalega je bila 85,50 €.)

Statistika odgovorov:
Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 89 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov imata splošne pripombe 2 starša.

Starši se z izborom strinjajo v 98 %.
Podane so bile štiri utemeljitve odgovora (navajamo):






Zadostuje učnim potrebam
Nimam vsebinskih pripomb, a generalno gledano so torbe otrok zelo pretežke, da ne
govorim o učencih, ki so bolj drobne konstrukcije.
Saj so učenci lahko super sledili pouku..
Geografija !

Osmi razred
Povzetek izbora:
1. SLOVENŠČINA V OBLAKU 8, samostojni DZ za slovenščino v 8. razredu OŠ
2. GLASBA DANES IN NEKOČ 8, delovni zvezek za glasbo v 8. razredu OŠ
3. RAZISKUJEM NOVI SVET 8, samostojni DZ za geografijo v 8. razredu osnovne šole
4. KEMIJA DANES 1, delovni zvezek za kemijo v 8. razredu devetletne šole
5 .PROJECT EXPLORE 3, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu osnovne šole
6. PROJECT EXPLORE 3, učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole
(Cena za delovne zvezke brez gradiv, zemljevidov in ostalega je bila 100,95 €.)

Statistika odgovorov:
Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 94 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov ima splošne pripombe 1 starš.

Starši so z izborom strinjajo v 99 %.
Podanih je bilo pet utemeljitev odgovora (navajamo):







Delovni zvezki se uporabljajo, kar je najbolj pomembno.
DZ Slovenščina v oblaku 8 se je učencu zdel prezahteven oz. z pomanjkljivimi
razlagami.
Delovni zvezki se sproti rešujejo. Pri domači nalogi pa je krasno, da se ponovijo naloge
šolskega dela iz delovnega zvezka.
Glasba danes in nekoč 8
Nekateri delovni zvezki so normalni nekateri pa ne!

Deveti razred
Povzetek izbora:
1. SLOVENŠČINA V OBLAKU 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino, 4 deli
2. GLASBA DANES IN NEKOČ, delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 9. razredu osnovne šole
3. MOJA PRVA KEMIJA 2, samostojni delovni zvezek za kemijo
4. PROJECT EXPLORE 4, učbenik za angleščino v 9. razredu osnovne šole
5. PROJECT EXPLORE 4, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu osnovne šole
6. RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, samostojni DZ za geografijo v 9. razredu osnovne šole
7. DOTIK ŽIVLJENJA 9, samostojni delovni zvezek za biologijo
(Cena za delovne zvezke brez gradiv, zemljevidov in ostalega je bila 115,20 €.)

Statistika odgovorov:
Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 84 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov imata splošne pripombe 2 starša.

Starši se z izborom strinjajo v 98 %.
Podanih je bilo šest utemeljitev:




Biologija, kemija, glasba
Glasbeni del. zvezek popolnoma nesmiselni. Napol prazen.
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