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ANALIZA - Grafi    

 

 Zbiranje podatkov je potekalo od 10.11.16, 7:54 do 21.11.16, 9:46 
 
 

 

Spol:  (n = 180)  

 
 

 
 

 

Šola:   (n = 168)  

 
 
 

 

 

Razred:  (n = 172)  
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Ali imaš doma kakšne vsakodnevne domače zadolžitve?  (n = 173)  

 
 
 

 

 

Katere?  (n = 156)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 

  Odgovori Frekvenca 

  sekanje drva 

  pospravim vse postelje 

  pomivanje 

  postlam postelje 

  pospravljanje sobe 

  delati domačo nalogo, pospravljati sobo 

  branje 

  zlaganje perila 

  pospravljanje postelje 
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  domače naloge 

  pospravljat sobo 

  pospravit sobo 

  pomivanje tla 

  pomagam  drugim 

  pospravlanje 

  pripravljanje mize 

  brisanje mize, učenje 

  smeti 

  da dam posode v stroj. 

  obešanje perila 

  pospravi posteljo 

  zlaganje posode 

  zakuriti 

  se uciti 

  pomivam posodo 

  pomijem ptleh  

  postiljenje postelje 

  posteljem posteljo 

  skrb za obleke 

  vsvsako jutro pospravim posteljo 

  za kokoši 

  odnašanje bioloških odpadkov 

  pomivanje tal 

  skrb za domače živali (hlev) 

  pospravlanje postelj 

  dn 

  obcasno skrb na kmetiji  

  pospravljamsobo 

  pospravljam 

  brisanje prahu 

  pospravljenje 

  pospravljanje 
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  hodim  v  trgovino 

  zvadim inštrument 

  pospravim sobo 

  pospravljanje  sobe 

  pripravljanje mize,po mleko 

  pripraviti za šolo 

  zlaganje nogavic 

 

 

 
 

Koliko ur na dan si običajno zunaj?    (n = 171)  

 
 

 
 

 

Kaj najpogosteje delaš zunaj?  (n = 162)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 

  Odgovori Frekvenca 

  nogomet 

  s prijatelji kartam in se pogovarjam 

  igram  se z moniko 

  snemamo posnetke 

  z   dedkom  ribarim 
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  hodim v šolo 

  igram se z žogo 

  z mami kolesarim ali se sprehajam 

  igram se s sestrico 

  se gugam 

  se igram z bratom 

  grem na sprehod s psom 

  pomoč staršem pri delu 

  delam na kmetiji 

  če imam mažoretke se ukvarjam s športom 

  igram košarko 

  pomagam dedku 

  vadim mažorete 

  botter flipy chalence 

  učim svojega psa 

  igram ogomet 

  igre na telefonu 

  igram se s prijatelji 

  igram nogomet 

  se pogovarjam s prijatelji 

  igram se z bratoma 

  igram se s sestro 

  igram  košarko 

  grem na sprehod 

  berem knjige 

  urejanje vrt 

  ziplajn 

  pomagam  dedku na kmetiji 

  skačem na trampolinu 

  se sprehajam 
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  Ali se popoldne ukvarjaš s katero od organiziranih dejavnosti (šport, glasba, umetnost …)?    (n = 162)  

 
 
 

 

 

Ali hodiš spat ob določeni uri?  (n = 171)  

 
 
 

 

 

Kdaj?  (n = 118)  
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Ali ponoči kdaj bediš, namesto, da bi spal/a?  (n = 169)  

 
 
 

 

 

Zakaj?  (n = 56)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  ker ne morem spati 

  razmisljam  

  glelam v zrak 

  pogovarjam se z bratom 

  delam domačo nalogo 

  igram telefon 

  ne spim dobro 

  ne morem spati 

  ker nemorem zaspati 

  gledam v strop 

  igram   se  z  mojo  plišasto     igraććć 

  ne morem zaspati 

  se igram s sestro 
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  nemorem zaspati 

  nevem 

  pogovarjam se z bratcem  

  ležim 

  ne morem spat 

  razmišljam 

  se pogovarjam 

  mačka dam na polico in ga božam do 24.00 

  se pogovarjam štarši 

  ležim in se dolgočasim 

 

 
 

 

Koliko ur na dan gledaš televizijo?  (n = 171)  

 
 
 

 
 

  Ali imate doma internet?    (n = 170)  
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V katere namene najpogosteje uporabljaš internet?  (n = 163)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  gledam facebook 

  gledanej youtube 

  gledanje risank 

  s teto se videvam na skypu 

  za poslušanje glasbe 

  glasba 

  poslušanje pesmi 

  gledam risanke 

  nalaganje igric 

  glazba 

  youtube 

  gledanje filmov 

  prebiranje clankov na portalu o konjih in otok živali 

  igranje tablice 

  išćem  ideje  za  ustvarjanje 

  gledanje posnetkov 

  gledanje avtov 

  gledanje različno zanimivih posnetkov 

  za gledanje instagrama 

  vcasih za glasbo 

  gledanje filmov in nogomet... 

  video posnetki 
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  posnetke  

  programiranje 

  poslušam pesmi 

  gledam risanke in poslušam pesmi 

  risanke za gledat 

  roblox,openemu,google 

  pesmi 

  pogovarja je s punco 

  pposlušam pesmi 

  gledanje filmov  

  se igram 

 
 

 

 

  Kdaj meniš, da si dovolj star/a, da dobiš svoj:    (n = 170)  

 
 

 

 
 

  S katerimi napravami razpolagaš (jih imaš na voljo doma)?    (n = 169)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 
 

 

Ali imaš katero od teh naprav vedno v sobi?   (n = 165)  
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Katero?  (n = 70)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

 
 

  Ali imaš svoj pametni telefon?    (n = 171)  

 
 

 
 

 

Ali imaš s pametnim telefonom omogočen dostop do interneta?  (n = 109)  
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Koliko ur dnevno preživiš ob igranju igric, na socialnih omrežjih, na spletu …?  (n = 169)  

 
 

 

 
 

  Ali ti starši doma omejijo čas pri uporabi elektronskih naprav?    (n = 169)  

 
 

 
 

 

Kdaj in v katerih primerih ti omejijo uporabo elektronskih naprav?  (n = 120)  
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  Odgovori Frekvenca 

  ob igranju igric 

  ko se jim zdi da je dovolj 

  med vikendom 

  sam omejim čas 

  kadar se moram učiti 

  kadar igram preveč časa igrice 

  ob petkih 

  včasih  

  redko jih sploh dobim zaigrat 

  kadar prevec igram 

  na računalniku sem samo ob vikendih in takrat imam omejen čas 

  xbox lahko igram samo ko je vikend 

  ko imam uro klavirja 

  ko povadim vse 

  nič nimam 

  će  sem  pridna 

  ko je slabo vreme 

  nikoli 

  kadar imam kaksen test ne smem uporabljati drugace pa imam omejen cas 

 
 

 

 

Ali te moti, če te kdo moti med uporabo elektronskih naprav?  (n = 166)  
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  Ali se prehranjuješ pred računalnikom/napravo?    (n = 168)  

 
 

 
 

 

  Kdaj ponavadi prekineš z uporabo naprave?    (n = 168)  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  ko se mi ne da več igrati 

  ko končam z delom za šolo 

  ko mi zmanka baterije 

  ko se mi zazdi da je bilo dovol 

  ko se mi zdi da je dovol 
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  ko mi starši rečejo 

  gdaj 

  ko mami rece da je dovolj,vcasih mi je pa po pol ure slabo 

  ko mi poteče čas 

  kadar se mi neda več igrati 

  ko rabim na kosilo 

  ko vidim da moram narediti še kaj drugega ali ko sem že 1 uro na njem 

  za trening šola ,dolgčas,veliko ,ker lahko oslepim 

  ko me punca rabi 

  ko mi mami reče 

  ko moram  narediti kaj drugega   

  ko zaigram vsaj enkrat eno igro 

  nimam nič 

  ko premagam dovol roblox iger 

  ko dobim novega lazarja 

 

 
 

 

  Ali katera od elektronskih navedenih naprav vpliva na to, da imaš manj časa za druge stvari?    (n = 161)  

 
 

 
 

 

Za katero aktivnost imaš manj časa?  (n = 37)  
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  Odgovori Frekvenca 

  treningi 

  nič 

  delo na kmetiji 

  trening,šola 

  brake dance 

  za igranje lego kock 

  igranje igric 

  igranje 

  sprehod domače živali 

  igro 

  šport 

 

 
 

 

Kako pogosto se to dogaja?  (n = 36)  

 
 

 

 
 

  Ali uporaba elektronskih naprav negativno vpliva na tvojo učinkovitost/uspešnost v šoli?    (n = 171)  
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Na kakšen način se najpogosteje družiš s prijatelji?  (n = 165)  

 
 

 


