Analiza odgovorov anketnega vprašalnika
o učnih gradivih v šolskem letu 2020/2021

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 2020/2021.
Izbor delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv za tekoče šolsko leto so si starši lahko ogledali na
spletnem naslovu (http://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 5 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 2020/2021 v 99,99 % zadovoljiv z vidika uporabe
delovnih zvezkov, saj smo zabeležili le en odgovor, da delovni zvezek ni zadosti uporabljen.
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 DZ brezplačno):
1. MODRI VRTILJAK 1, komplet didaktičnih pripomočkov za 1. razred
2. (POŠ Socka in POŠ Šmartno) - LILI IN BINE 1, samostojni delovni zvezek za matematiko v 1. razredu (trije deli)

Statistika odgovorov:

Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 86 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov ima splošne pripombe 9 staršev.

Starši se z izborom strinjajo v 90,52 %.
Navajamo zapisane utemeljitve iz anket:
•

V 1. razredu nismo dobili delovnih zvezkov Lili in Bine.

•

To šolsko leto nismo imeli delovnih zvezkov zato smo si morali pomagati z delovni zvezki, ki jih je imela prva
hči v prvem razredu LILI IN BINE. Glede na to, da so bili otroci večino časa doma bi potrebovali delovne
zvezke.

•

Prvošolci niso dobili omenjenih delovnih zvezkov. V času na daljavo smo delovne zvezke precej pogrešali, in
tudi sicer, ker otrok nima kje vaditi.

•

Nimajo Lili in Bine ampak paket mapa Modrijanko. Iz vidika starša doma mi ni všeč saj ne vidiš vaj ki jih delajo.
Bolj bi mi bilo všeč da imajo DZ.

•

Saj ne uporabljajo delovnih zvezkov. Namesto kopiranja bi bilo primerneje, da bi jih imeli.

•

Delovnih zvezkov še nismo videli, bili pa naj bi iz kompleta Modri vrtiljak in ne Lili in Bine.

•

Otroci niso dobili delovnih zvezkov Lili in Bine, kar je bilo zelo nerodno v času šolanja na daljavo, ko so učitelji
podajali snov in nejasna navodila.

•

Niso dobili nič od naštetega. Dobili so samo didaktične pripomočke Modri vrtiljak, kar se mi zdi premalo.

Drugi razred
Povzetek izbora (drugošolci so dobili komplet DZ brezplačno):
1. LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole
2. LILI IN BINE, delovni zvezek za opismenjevanje v 1. in 2. razredu osnovne šole (prinesejo iz 1. razreda)

Statistika odgovorov:
Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 86 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov ima splošne pripombe 6 staršev.

Starši se z izborom strinjajo v 93,47 %.
Navajamo zapisane utemeljitve iz anket:
•

Odlična razlaga in razumevanje snovi.

•

Če pa bi bilo z vidika pridobivanja in utrjevanja znanja smiselno, da bi otroci imeli še kakšen dodaten delovni
zvezek poleg obstoječih, bi to podprla.

•

Dobre vaje.

•

Jih sploh nimajo.

•

Prosim, da učenci v 2.razredu dobijo delovne zvezke, če ne drugega za vajo doma.

•

Delovne zvezke pri pouku in domačem delu redno izpolnjujejo in bodo dobro izkoriščeni.

•

Pregledni, zanimivi.

•

Moja hči je v prvem razredu, ne v drugem....

•

Zelo uporabno.

•

x1. razred.

•

Ker nam je delovni zvezek znan od starejšega otroka.

•

O tem pravzaprav ne morem izraziti mnenja o zadovoljstvu, saj otrok obiskuje 1. razred. Si pa želim, da bi vsaj
v 2. razredu res imeli ta dva delovna zvezka.

Tretji razred
Povzetek izbora (tretješolci so dobili komplet DZ brezplačno):
1. LILI IN BINE 3, samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole
2. LILI IN BINE 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 3. razredu osnovne šole

Statistika odgovorov:
Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 93 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov ima splošne pripombe 1 starš.

Starši so z izborom strinjajo v 99,01 %.
Navajamo zapisane utemeljitve iz anket:
•

Vse ok!

•

Lahko bi bil še kak delovni zvezek za angleščino in glasbo. Vsaj na drugih šolah jih veliko uporabljajo.

•

Otrokom prijazen DZ, ki ga že poznajo iz 1. in 2. razreda.

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: 76 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov ima splošne pripombe 1 starš.

Starši se z izborom strinjajo v 98,70 %.
Navajamo zapisane utemeljitve iz anket:
•

Veliko je rešenega.

•

Delovni zvezki pri matematiki so premalo izpolnjeni. Menim, da je delovni zvezek ustrezen, da pa bi bilo treba
učence dodatno spodbuditi k oziroma jim naložiti izpolnjevanje nalog. Glede na pregled nalog in potrebo po
utrjevanju računanja, bi jaz podprla še kakšne dodatne vaje.

•

Zanimiv način predstavitve snovi, tako da otroka pritegne in z veseljem predela snov

•

Veliko je razlag in se mi zdi dober izbor

•

Otroku je vsec in se z njim dobro znajde.

•

Zdi se mi dobra izbira, saj otroci res potrebujejo vaje pri matematiki. Dobro je tudi, da pri ostalih predmetih
nimajo DZ.

Peti razred
Povzetek izbora:
1. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, delovni zvezek za matematiko v 5. razredu OŠ
2. SLOVENŠČINA 5, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole, 2 dela
(Cena za delovne zvezke brez gradiv, zemljevidov in ostalega je bila 35,00 €.)

Statistika odgovorov:
Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 87 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov ima splošne pripombe 0 staršev.

Starši se z izborom strinjajo v 100 %.
Podani sta bili dve utemeljitvi odgovora (navajamo):
•

Primerna razlaga ob slikovnem gradivu.

•

Dober izbor del. zvezkov, točno to kar potrebuje, cenovno sprejemljivo.

Šesti razred
Povzetek izbora:
1. GLASBENA UMETNOST 6, samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 6. razredu osnovne šole
2. SLOVENŠČINA V OBLAKU 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu OŠ
3. GOSPODINJSTVO 6, delovni zvezek za gospodinjstvo v 6. razredu OŠ (prenovljena izdaja)
4. TOUCHSTONE 6, učbenik za angleščino v 6. razredu osnovne šole
5. RAZISKUJEM ZEMLJO 6, samostojni delovni zvezek za geografijo v 6. razredu osnovne šole
(Cena za delovne zvezke brez gradiv, zemljevidov in ostalega je bila 73,00 €.)

Statistika odgovorov:
Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 86 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov imata splošne pripombe 2 starša.

Starši so z izborom strinjajo v 97,72 %.
Podanih je bilo šest utemeljitev:
•

Deloma se uporabijo vsi delovni zvezki.

•

Na izbor nimam pripomb. Me pa zanima, zakaj smo morali starši kupovati učbenik za angleščino? Učbenik bi
moral biti v učbeniškem skladu, kot drugi. Kupujejo naj se delovni zvezki.

•

Snov je zanimivo predstavljena, veliko slik, tako da si učenec dejansko z lahkoto prebere in si tudi zadevo lažje
predstavlja, s tem tudi hitreje zapomni.

•

V letošnjem letu bi si želeli še kak dodatni delovni zvezek.

•

Zvezkov je veliko, a so zelo primerni za snov ki se jo moramo učiti.

•

Delovna zvezka za glasbo in gospodinjstvo sta odveč. Otroci bi pri glasbi raje peli in si pesmi zapisovali v
zvezek. Pri gospodinjstvu smo doma kuhali po svojih receptih. Raje bi recepte sami zapisali v zvezek, narisali
jed, ipd. Pri delu na daljavo neuporabna del. zvezka.

•

Primerno bi bilo, če bilo več delovnih zvezkov.

Sedmi razred
Povzetek izbora:
1. SLOVENŠČINA V OBLAKU 7, samostojni DZ za slovenščino v 7. razredu OŠ
2. TOUCHSTONE 7, učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne šole
3. GLASBA 7, samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 7. razredu osnovne šole
4. RAZISKUJEM STARI SVET 7, samostojni DZ za geografijo v 7. razredu osnovne šole
(Cena za delovne zvezke brez gradiv, zemljevidov in ostalega je bila 60,75 €.)

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 99 %.
Podane so bile štiri utemeljitve odgovora (navajamo):
•

Delovnih zvezkov je dovolj za 7 razred.

•

Pogreša se delovni zvezek za matematiko.

•

Z izbranimi delovnimi zvezki učenec utrjuje snov in nadgrajuje znanje. Zato menim, da so primerni.

•

Nepopolno napisano.

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. TOUCHSTONE 8, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu osnovne šole
6. TOUCHSTONE 8, učbenik za angleščino v 9. razredu osnovne šole
(Cena za delovne zvezke brez gradiv, zemljevidov in ostalega je bila 93,75 €.)

Statistika odgovorov:
Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 85 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov imajo splošne pripombe 3 starši.

Starši so z izborom strinjajo v 94,31 %.
Podanih je bilo pet utemeljitev odgovora (navajamo):
•

Kemija delovni zvezek brez smiselne razlage.

•

Menim, da je bil izbor delovnih zvezkov zelo primeren. Za 8. D lahko napišem, da se pri vseh predmetih
izbrani delovni zvezki pri šolskem in domačem delu redno uporabljajo in izpolnjujejo, tako da bodo kljub
razmeram vsi dobro izkoriščeni.

•

Glasba del. zvezek nepotreben.

•

Primerno bi bilo, če bilo več delovnih zvezkov.

•

Ker je snovi zelo veliko bi bilo bolje, če bi imeli kak samostojni učbenik več. Predvsem za predmete, ki so bolj
pomembni (pogrešamo matematiko).

•

Nesmiselno se mi zdi da so 4 delovni zvezki in zdijo se mi neuporabni ter nedodelani. Za glasbo je preveč in
mislim da večino preskočijo in ni niti vredno. Na splošno je cena prevelika za delovne zvezke!

Deveti razred
Povzetek izbora:
1. OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni DZ za slovenščino jezik v 9. razredu OŠ
2. GLASBA DANES IN NEKOČ, delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 9. razredu osnovne šole
3. KEMIJA DANES 2, delovni zvezek za kemijo v 9. razredu (prenovljeno 2014)
4. TOUCHSTONE 9, učbenik za angleščino v 9. razredu osnovne šole
5. RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, samostojni DZ za geografijo v 9. razredu osnovne šole
(Cena za delovne zvezke brez gradiv, zemljevidov in ostalega je bila 75,75 €.)

Statistika odgovorov:
Izbor delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu je primeren: 78 odgovorov.
Na izbor delovnih zvezkov ima splošne pripombe 10 staršev.

Starši se z izborom strinjajo v 88,63 %.
Podanih je bilo šest utemeljitev:
•

Preveč strani pri slovenščini.

•

Delovni učbenik za glasbo ni v redu, ker bi učenci kaj morali napisati v zvezek.

•

Dobro bi bilo, če bi imeli tudi matematiko in bilogijo!

•

Ne razumem zakaj je za glasbeno vzgojo potreben delovni zvezek, cena previsoka za komplet.

•

Ne rabimo delovnih zvezkov.

•

Tako obširen delovni zvezek za glasbeno umetnost, ki jo imajo učenci le 1 uro na teden, je popolnoma
nepotreben.
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