
ANKETA O DOMAČIH NALOGAH 

Razred in oddelek vašega otroka: 
___________  

1. Čigava odgovornost so domače naloge?  
a) Odgovornost otroka. 
b) Odgovornost otroka in starša.  
c) Odgovornost učitelja.  
d) Odgovornost otroka in učitelja.  
e) Odgovornost otroka, starša in učitelja.   
 
2. Ali vaš otrok dela domače naloge?  
a) Da.  
b) Ne.  
c) Skoraj vedno.  
d) Skoraj nikoli.  
 
3. Koliko časa dnevno v povprečju porabi vaš 
otrok za domače naloge?  
a) Do 30 min.  
b) Od 30 min do 1 ure.  
c) Od 1 ure do 2 uri.  
d) Več kot 2 uri.  
 
4. Ali mu kdo pomaga pri reševanju nalog?  
a) Ne.  
b) Da, starši, domači.  
c) Da, prijatelji, sošolci. 
d) Učitelj v podaljšanem bivanju. 
 
 5. Pri katerem predmetu potrebuje otrok 
največ vaše pomoči?  
a) Matematika.  
b) Fizika.  
c) Angleščina. 
d) Slovenščina.  
e) Drugo: 
_____________________________________ 
 
6. Ali pregledate domače naloge skupaj z 
otrokom, ga opozorite na napake in 
spodbudite, da jih popravi?  
a) Nikoli.  

b) Redko.  
c) Pogosto.  
d) Vedno.  

7. Kdaj otrok dela domače naloge? 
a) Takoj po pouku. 
b) V podaljšanem bivanju. 
c) Popoldne. 
d) Drugo: 
_____________________________________ 
 
8. Menite, da imajo otroci  preveč domačih 
nalog?  
a) Da.  
b) Ne.  
c) Včasih.  
d) Pri določenih predmetih: 
___________________________ 

9. Ali se strinjate s postopkom obveščanja 
staršev, če otrok ne dela domačih nalog?  
a) Da. 
b) Ne. 
Če ste označili ne, kaj vas moti: 
_________________________ 
 
10. Kaj pričakujete od učitelja glede domačih 
nalog (možnih je več odgovorov)?  
 
a) Da jih daje redno. 
b) Da jih daje samo občasno. 
c) Da jih pregleduje. 
d) Da se o domačih nalogah pogovori z 
otrokom. 
e) Da o domačih nalogah redno obvešča 
starše.  
f) Da nalog ne daje. 
g) Da poskrbi, da otrok naredi domačo nalogo 
v oddelku podaljšanega bivanja 
h) Drugo: 
_____________________________________ 
 
11. Ali starši preverjate, kakšno športno 
opremo uporablja vaš otrok? 
a) Da. 
B) Ne. 
c) Za to skrbi otrok sam.  

 

 

 

 

 

 

 


