
ANKETA O PORABI ČASA (učenci) 

V mesecu decembru smo anketirali učence od 5. do 9. razreda OŠ Žiri o tem, kako (smotrno) 

porabijo čas in jih povprašali tudi o tem, za kaj porabijo čas in koliko. Dobili smo 288 

odgovorov. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3,5 % anketiranih je označilo odgovor (modra), da se ne učijo in ne delajo domačih nalog, 2,8 

% učencev pa je odgovorilo (vijolična), da delajo za šolo ali se učijo več kot 3 ure. 

 

 

 

 



 

 

 

 

6,6 % anketiranih je odgovorilo (zelena), da glasbo poslušajo dve uri. 

 

 

 



 

 

5,9 % anketiranih je odgovorilo (zelena), da igrajo računalniške igrice dve uri, več kot dve uri 

(vijolična) pa igrice igra 6,3 % anketiranih. 

 

 

3,5 % jih je odgovorilo (zelena), da svoj videz skrbijo dve uri, več kot dve uri pa za to porabi 

3,8 % anketiranih. 

 

 

 



 

*Opomba: 1 = nezadovoljen, 5 = zelo zadovoljen. 

 

Naštej, kaj je zate potrata časa. 

Odgovori učencev, ki smo jih prejeli, so sledeči: 

Igranje igric. 

Šola. 

Učenje. 

Telefon. 

Računalniške igre. 

Igranje računalniških iger. 

Branje. 

Biti v šoli. 

Biti na računalniku. 

Lenarjenje. 

Učenje. 

Celodnevno učenje. 

Spanje. 

Gledanje televizije. 

Kuhanje mule. 

Ruvanje plevela. 

Delanje nič. 

Velika potrata časa je mobilni telefon. 

Ko delaš nekaj, v čemer ne uživaš. 

Vse delam z razlogom. 

Delati stvari, ko nimaš nič od tega, čas zapravljaš v »brezveze«. 

Učenje. 

Gledanje TV-ja. 

Pospravljanje svoje sobe. 

Nekoristno porabljanje časa za nepomembne reči. 

Branje knjig, delanje niča, popoldansko spanje, igranje iger na telefonih, računalnikih ... 

Telefon, gledanje televizije, računalnik. 

Ruvanje plevela. 

Domača naloga. 

Domače naloge. 

Ukvarjanje z nepotrebnimi aktivnostmi. 

Branje domačih branj. 



Domače branje. 

Da gledam TV, namesto da se učim. Da kar ene »random« stvari delam, ko mi jih ne bi bilo 

treba. 

Da med učenjem konstantno delam nepotrebne stvari. 

Ni idej. 

Kreganje. 

Gledanje videov na telefonu, ko bi lahko počel kaj bolj produktivnega. 

Igranje igric, ličenja, zbiranje oblek. 

Igranje igric. 

Zafrkavanje ljudi v glavo. 

Zame je potrata časa to, da zavlačujemo in ne izkoristimo časa, ki nam je namenjen. 

Gledanje televizije. 

Preživljanje časa na računalniku. 

Preveč igranja igric. 

Fortnite. 

Učenje biologije. 

Socialna omrežja. 

Gledati nezanimiv film, igrati brezvezne igrice. 

Da čas porabiš za nepotrebne stvari. 

Da čas porabim za kar ene stvari 

Da delaš nekaj, kar ni treba. 

Da delaš, kar ti ni treba oziroma nepotrebna opravila. 

Igranje računalniških igric. 

Igranje računalniških iger. 

Računalniške igrice, glasba. 

Učenje. 

Poslušanje glasbe, nakupovanje z mojo mami. 

Druženje z Majem.  

Da spiš cel dan. 

Nič delati oz. gledanje v strop. 

Da nič ne počnem in gledam v zrak. 

/ 

TV. 

Igranje iger in ležanje v sobi. 

Se zelo dolgo učiti. 

Elektronika. 

Telefoni, računalnik, televizija. 

Telefon, prepočasna hoja domov in pogovarjanje s prijatelji. 

Jesti dolgo časa. 

Telefon, televizija. 

Šola, učenje, pouk, spraševanja, testi, učitelji. 

Šola, učenje, učiteljice, pouk. 

Da se dolgočasiš. 

Lumparije. 

Igranje preveč iger in ležati in se dolgočasiti. 

Igranje igric na računalniku. 

Ob lepemu vremenu ostati v hiši in igrati igrice. 

Se učiti, gledanje TV, igranje računalniških igric. 

Brezvezno ležanje na kavču. 

Biti na telefonu. 



Igranje igric na računalniku ... 

Učenje po cele dneve ali igranje video iger (npr: Fortnite, CSGO, Pubg, Overwatch ...). 

Po cele dneve se učiti, brati, ležati, biti na telefonu, sedeti, gledanje televizorja, razen če 

gledaš nogomet. 

Da zavlačuješ pri opravilih, če lahko vse narediš hitro. 

Domače naloge. 

Dolgočasenje! 

Biti na telefonu. 

Potrata časa je, da zapraviš čas za nepomembne stvari. 

Pogovarjanje s starši. 

Pogovarjanje s starši. 

Pogovarjanje s starši o ocenah, če niso dobre.  

Predure. 

Gledanje televizijskih serij. 

Gledati televizijske programe. 

Hoja v šolo. 

Ko se »hajkam« okrog cel dan, ko sem »frej« ali pa sem na fonu, namesto da bi delal za šolo 

in bi imel več »frej cajta«. 

Ko hodim od šole in nazaj domov/od doma do šole. 

Domača naloga. 

Šola. 

 

 

Anketo o porabi časa je rešilo 288 anketirancev, in sicer učencev in učenk od 5. do 9. 

razreda OŠ Žiri  – povzetek njihovih odgovorov je: 

- delež anketiranih je bil zelo enakovreden (nekaj fantov več je reševalo ankete), 

- anketiranci so bili stari od 10 do 15 let, 

- za spanje največ (34,4 %) anketiranih porabi 8 ur, 9 ur spi dobra četrtina anketiranih, 

7 ur pa dobra petina, slaba osmina jih spi 10 ur ali več, 7,3 % pa jih spi 6 ur ali manj, 

- v šoli preživi tretjina anketiranih 6 ur, dobra četrtina jih je v šoli 7 ur, slaba četrtina 5 

ur, 17,4 % pa jih je v šoli 8 ur in več, 

- za šolo se učijo in delajo drugače anketirani (53,1 %) v večini eno uro, slaba tretjina 

jih za šolo dela dve uri dnevno, 8,3 % jih dela tri ure, 

- za prehranjevanje jih skoraj v tričetrtinskem deležu porabi 1 uro dnevno, slaba 

četrtina pa dve uri, 

- s prijatelji se družijo v skoraj enakovrednem deležu četrtin anketiranih po eno uro, dve 

uri ali več kot dve uri, skoraj petina anketiranih pa se družin s prijatelji nič ali pol ure, 

- s športom se dnevno ukvarjajo v deležu slabih tretjin po eno ali dve uri, več kot dve 

uri se ukvarja s športom dobra petina učencev, 5,2 % anketiranih se ne ukvarja s 

športom, 

- glasbo poslušajo v največjem deležu (37,2 %) pol ure dnevno, dobra petina 

anketiranih pa predstavljata deleža, ki glasbe ne posluša ali pa jo poslušajo eno uro 

dnevno, 

- televizijo gledajo dnevno eno uro dobri dve petini anketiranih, slaba četrtina jih gleda 

TV pol ure, po 14,9 % jih ne gleda TV ali pa jo gledajo dve uri, 

- 51,7 % anketiranih ne igra igric na računalniku, slaba petina jih igra igrice pol ure, 17 

% eno uro, preostali deleži predstavljajo daljši čas, posvečen igricam, 

- videzu in higieni posvetijo v treh petinah pol ure časa dnevno, preostali deleži so 

razdeljeni, 



- anketirani so ocenili, da dve petini od njih pomaga staršem pri gospodinjskih opravilih 

ali delih okoli hiše eno uro dnevno, dobra četrtina temu posveti pol ure dnevno, slaba 

petina to delajo dve uri dnevno, ostali deleži so porazdeljeni, 

- dobri dve petini jih je precej zadovoljnih s porabo svojega časa, slaba tretjina jih je 

zelo zadovoljnih, ostali pa so manj zadovoljni, 

- med odgovori, kako razumejo »potrata časa«, so: šola, učenje, telefon, računalniške 

igrice, gledanje TV, lenarjenje, nepotrebna opravila ipd.  

 


