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POVZETEK  

 

Namen moje raziskovalne naloge je bil ugotoviti, katera žival je najbolj 

priljubljena med četrtošolci, katere živali imajo četrtošolci doma in koliko časa 

jim posvetijo. V okvirju raziskovalne naloge sem naredila anketo, v kateri sem 

zastavila šest vprašanj. Anketo sem razdelila četrtošolcem in pri analizi 

rezultatov ugotovila, da je pes najbolj priljubljena žival med četrtošolci, da 

imajo četrtošolci najpogosteje doma psa. Ugotovila sem tudi, da ima več kot 

polovica anketiranih doma žival. Izmed tistih, ki imajo doma žival, jih večina za 

žival skrbi vsaj pol ure na dan. 

 

1 UVOD 

 

Sem Ana Šturm, učenka 4. c., ki sem se za temo raziskovalne naloge »Najbolj 

priljubljena žival med četrtošolci« odločila zato, ker me zanima, katera žival je 

med četrtošolci na naši šoli v Grosupljem najbolj priljubljena. Zanima me, 

katere živali učenci najpogosteje opazujejo, katere živali že imajo doma, ali bi 

jih želeli imeti za ljubljenčka.  

 

Živali so eno izmed petih kraljestev živih bitij. Čeprav so nastale kot zadnje od 

kraljestev, so zdaj prevladujoča oblika življenja na Zemlji (Kovač idr., 2015). 

Žival je bitje, ki se hrani z organskimi snovmi, ima čutila in se navadno lahko 

premika (SSJK). 

 

Živali so pomembno vpletene v naše življenje. So del zabavne industrije v 

cirkusih, športne industrije tekaških dirk, tekmovanje, namenjene vzreji za 

namen prehranjevanja, imajo pa tudi vlogo domače živali, domače hišne živali 

ali hišnega ljubljenčka. 

 

»Različne raziskave so že večkrat potrdile, da živali zelo pozitivno vplivajo tako 

na fizično kot na duševno zdravje. V primerjavi s človekom imajo izrazito 

prednost: ne ločujejo ljudi glede na njihove lastnosti, sposobnosti, videz ... 
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vsakega sprejmejo takega, kot je« (https://www.liza.si/kolumna/posebna-

kolumna-psi-so-cudezi-s-tacami/). 

 

Avtorji članka »Domače živali od zgodovine do danes« že leta 2010 ugotovijo, 

da so danes domače živali, še posebno psi in mačke, pomemben del družine. 

Pogosto je v vsakem domu vsaj ena domača žival. Povsod po svetu se število 

domačih živali bliskovito veča. Ugotavljajo tudi, da se povečuje količina denarja 

in časa, ki jih lastniki namenjajo za domače živali. Nekoč ni bilo tako, saj so še v 

prejšnjem stoletju domače živali veljale za razkošje. Po anketi z ameriške spletni 

strani so najbolj priljubljene domače živali zajčki, ki jim sledijo psi, dihurji, 

mačke, papagaji, ribe, morski prašički, hrčki, želve in mongolska puščavska 

podgana (http://www.viva.si/Naravi-prijazno/2509/Doma%C4%8De-

%C5%BEivali-od-zgodovine-do-danes).  

 

2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 O ŽIVALIH 

 

Hišna žival, domača žival, hišni ljubljenček to so besedne zveze ali pojmi, ki jih 

številni avtorji opišejo oziroma opredelijo in povezujejo z našim vsakdanom.  V 

raziskavi govorim o najljubši živali, saj imam poleg psov rada konje ti pa ne 

živijo v naših domovih, čeprav so lahko »naši ljubljenčki«.  

 

Definicija hišnih živali, ki jo navaja Murn (2005, str. 2), je: »Hišne živali so psi, 

hišne mačke, sobne ptice, mali glodalci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki 

se vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo ali pomoč človeku.« (Zakon o zaščiti 

živali). V SSKJ je navedeno, da je hišni ljubljenček domača žival, ki prebiva v 

stanovanju, hiši, zlasti za družbo. 

 

Domače živali oziroma hišni ljubljenčki imajo povsem drugačno vlogo, kot so jo 

imeli včasih. Če je bila njihova vloga še nekaj desetletij nazaj predvsem 

»živalska«, so z leti in spremembami načina našega življenja dobili še vrsto 

drugih nalog in pomenov. Seveda mnogi psi še vedno budno pazijo na hiše in 
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stanovanja, mačke pa lovijo miši, a njihova življenja so postala veliko bolj 

prepletena z našimi (https://www.adriatic-slovenica.si/nasveti/2016/domace-

zivali). Murn (2005) poudari, da so živali, še posebej pa hišne živali, danes naši 

zvesti spremljevalci. Postali so zelo pomembni si brez njih težko predstavljamo 

življenje. Navaja, da pojav živali v družbi ljudi sega zelo daleč v zgodovino, 

vendar lahko pri nas na šele v zadnjih stotih letih rečemo, da so domače živali, 

kot jih poznamo danes, dejansko postale tudi hišne živali. Njihovo število v 

mestih, in tako v  hišah in stanovanjih, se je povečalo, v zadnjih nekaj letih pa se 

je povečala tudi različna ponudba izdelkov in storitev za živali in njihove 

lastnike. 

 

Pomen domače živali v obliki uporabne in emocionalne funkcije za človeka 

vidimo v tabeli 1. 

 

Tabela 1: Funkcije domačih živali 

UPORABNA 
FUNKCIJA 

UPORABNA  IN 
EMOCIONALNA FUNKCIJA 

EMOCIONALNA 
FUNKCIJA 

Vzgoja, učitelj 
otrokom 

Socialna interakcija s psom in 
drugimi ljudmi, s pomočjo psa 

Nadomestilo za otroka 

Demonstracija 
avtoritete 

Partner,  družba Dekoracija, modni 
dodatek 

Igrača Družinski član Statusni simbol 

Delavec  Kot čista žival, brez 
simbola 

Nekdo, ki služi 
denar 

 Osrečuje družino 

Koš za odpadke  Zadovoljevanje 
čustvenih potreb 

Zaščita, varnost  Lep na pogled 

Prijetna za igro  Nekdo, za katerega 
skrbimo 

Vir: Murn, 2005. 

 

https://www.adriatic-slovenica.si/nasveti/2016/domace-zivali
https://www.adriatic-slovenica.si/nasveti/2016/domace-zivali
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Grobovšek (2018) v svoji raziskavi navaja, da je ugotovila, da se otroci 

najpogosteje navežejo na psa ali mačko. Kot je opisano v literaturi, imata tudi 

pes in mačka največjo sposobnost navezati se na človeka. S psom se pogosto 

sporazumevajo, mu kaj govorijo in ga besedno in nebesedno ljubkujejo. To je 

tudi  dober pokazatelj tega, da svoji domači živali zaupajo in se ob njej počutijo 

varno. Občutek varnosti in zaupanja je pri nekaterih otrocih tako velik, da jih 

domača žival lahko potolaži, kadar so žalostni. 

 

Grobovšek (2018, povzeto po Mlakar, 2013), navaja, da je pes pogosto prva 

misel, kadar pomislimo na hišnega ljubljenčka. Izmed vseh domačih živali je 

ravno pes tisti, ki s človekom naveže trden odnos. Spada med najinteligentnejše 

živali, zato ga lahko marsikaj in hitro naučimo, vse pa je tudi odvisno od pasme. 

Otroci se lahko z njim igrajo ure in ure, pes spodbuja otroka tudi k aktivnemu 

preživljanju prostega časa na prostem. Pes velikokrat postane kar član družine 

in ne le hišni ljubljenček. 

 

Slika 1 prikazuje prijateljstvo in zaupanje  med otrokom in psom. 

 

Slika 1: Moj prijatelj 

 

Vir: Lastni vir, 2013. 
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Slika  2 prikazuje navezovanje z  mladostniki z motnjami v duševnem in 

telesnem razvoju, ki poteka skupaj s Slovenskim društvom za terapijo s 

pomočjo psov Tačke Pomagačke. Mladostniki  tako pridobijo nove, drugačne 

čutne, zaznavne, čustvene in družabne izkušnje (Lisa, 2014, 

https://www.liza.si/kolumna/ 

posebna-kolumna-psi-so-cudezi-s-tacami/ ). 

 

Slika 2: Terapija s pomočjo psov 

 

Vir: https://www.liza.si/kolumna/posebna-kolumna-psi-so-cudezi-s-tacami/ 

 

2.2 PREDSTAVITEV ŽIVALI 

 

Predstavila bom pet živali, ki so po mojem mnenju ali raziskavah najbolj 

priljubljene med četrtošolci na OŠ Brinje Grosuplje. 

 

Opis mačke 

Mačke so zelo gibčne, dobro slišijo in odlično vidijo, zato so najbolj zvite lovke 

med sesalci (Burnie, 2010). Domača mačka je nastala z udomačitvijo divje 

mačke pred 5000 leti. Male mačke, med katere spadajo domače mačke, za 

razliko od velikih mačk ne morejo rjoveti, a lahko mijavkajo in predejo. Ena od 

značilnosti mačk je, da nikoli ne padejo na hrbet. To je zato, ker se lahko v zraku 

zasučejo s hrbta na trebuh v manj kot v dveh sekundah (1,6 s). K temu ogromno 

pripomore zelo razvito čutilo za ravnotežje. Poleg tega razkoračijo noge, da s 

https://www.liza.si/
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tem zvečajo zračni upor, zgradba njihove hrbtenice, ki deluje kot vzmet, pa 

poskrbi, da je padec čim bolj ublažen. Tako so najpogostejše poškodbe, kadar 

do njih sploh pride, poškodbe spodnjega dela telesa in nog. Zanimivo je, da se 

mačke redkeje poškodujejo pri večjih višinah, saj imajo tako dovolj časa, da se 

odzovejo. Mačke so predvsem nočne živali, zato imajo tudi dobro razvite oči, s 

katerimi lažje vidijo v temi 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Da_ma%C4%8Dka). 

 

Slika 3: Domača mačka 

  

Vir:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Macka_domaca.jp

g 

 

Opis psa 

Domači pes je štirinožni sesalec iz družine psov, podvrsta volka, ki so jo 

udomačili pred skoraj 15.000 leti in je bil prva udomačena žival. Od takrat so se 

psi razširili po vsem svetu in spremljajo ljudi v večini preteklih ter sedanjih 

kultur, kot delovne živali, čuvaji, lovski pomočniki ali samo hišni ljubljenčki. Po 

novejših grobih ocenah šteje celotna svetovna populacija med 700 milijoni in 

milijardo psov, s čemer so najštevilčnejši plenilci na Zemlji.Za dejavnosti 

vzrejanja, vzgoje in neformalnega preučevanja psov se uporablja skupni izraz 

kinologija, znanstveno pa pse proučujejo zoologi.  

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Di_pes). 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Di_pes
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Slika 4: Pes 

        

Vir:  https://www.bing.com/images/search?q=labradorec&FORM=HDRSC2/ 

   

Opis konja 

V družino konj spadajo pravi konji, osli, polosli in zebre. Konji imajo lepo 

oblikovano telo, z dolgimi nogami in dolgo glavo z velikimi očmi in nozdrvmi ter 

gibljivimi uhlji. Vrat je močan in mišičast. Telo pokriva kratka rjava dlaka (pozimi je 

daljša in gostejša), ki je daljša na vratu (griva) in na koncu hrbta, na križu (rep). 

Konji imajo dobro razvit sluh in voh, vid malo manj.  Dočakajo starost do 40 let. 

Osnovni barvi konjev sta rjava (lisičja, kostanjeva) in črna (vranja). Lahko so 

večbarvni. Tudi po gobcu in nogah imajo v večini svetla znamenja. Glede na obliko 

in velikost jih ločimo ogromno (npr. na glavi: zvezda, cvetka...; na nogah: bela 

peta, polnogavičasta noga ...). So rastlinojede živali; hranijo se s travo, raznimi 

zelmi, udomačene konje pa bo dober lastnik hranil tudi z žiti (koruza, oves).Pozimi 

jih hranimo s senom ali silažo (https://sites.google.com/site/zivljenjeskonji/).   

 

Slika 5: Konj 

  

Vir: https://www.bing.com/images/search?q=Frizijec&FORM=HDRSC2/ 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=KigzMvp3&id=2077C71DEDFE2F5278ECE1D098A877D2BA4D1EB2&thid=OIP.KigzMvp3i4nlP-EQJlvrJAHaE7&mediaurl=https://www.marshallspetzone.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/Average-Labrador-Puppy-price-in-India.png&exph=1365&expw=2048&q=labrador&simid=608012469607205408&selectedIndex=0
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Opis hrčka 

Hrčki so glodalci in odlični družinski ljubljenci. Potrebujejo zelo malo prostora in 

zanje je enostavno skrbeti. Niso pa primerni za zelo majhne otroke, ki bi hrčka 

lahko preveč stisnili. Hrček se takrat prestraši in lahko tudi ugrizne. Sicer so 

nočne živali in večino dneva prespijo, zvečer pa pridejo iz svojega skrivališča. 

Odrasel zlati hrček zraste od 15 do 20 cm in tehta 100 – 150 gramov. Zlati hrčki 

povprečno živijo 2,5 let, kitajski in Roborovski pa živijo do 3 leta ali več. Odrasli 

ruski in kitajski hrčki merijo približno 10 cm in tehtajo 50 – 75 gramov. 

Najmanjši je Roborovski hrček, ki doseže 4 – 5 cm v dolžino in tehta le 20 – 25 

gramov (http://www.zoosloncek.si/hrcek/). 

 

Slika 6: Hrček 

  

Vir: https://www.bing.com/images/search/ 

 

Opis papige 

Papige so red ptic, v katero spadata dve družini z dvema podružinama: kakaduji 

in prave papige. Lastnosti skupne vsem papigam so stopalo prilagojeno 

vzpenjanju, dva prsta obrnjena naprej in dva obrnjena nazaj, ter papagajski 

kljun. Krajša dva prsta sta zasukana proti sredini telesa, daljša dva pa navzven. 

Veliko število vrst papig prinaša hrano s stopalom do kljuna, kar je pri drugih 

vrstah ptic redka izjema. Druga zelo pomembna značilnost papig je njihov kljun. 

Prilagojen je številnim dejavnostim. Z njim lahko grizejo, lomijo lupine, držijo, 

prerežejo, pijejo nektar ... (https://sl.wikipedia.org/wiki/Papige). Obisk z papigo 

pri veterinarju je priporočljiv najkasneje en mesec po nakupu živali, da se 

opravi splošni pregled, svetuje o pravilni prehrani in oskrbi ter določi spol 

papige 

http://www.zoosloncek.si/hrcek/
https://www.bing.com/images/search
https://sl.wikipedia.org/wiki/Papige
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(http://www.arso.gov.si/narava/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Zgibanka

%20_papiga%20Amazonka%202008.pdf). 

 

Slika 7: Papigi 

 

Vir: https://abc-zoo.si/102-glodavci 

 

2.3 NAMEN RAZISKAVE 

 

Namen raziskave je ugotoviti priljubljenost živali v domovih četrtošolcev, in 

katera žival je najbolj priljubljena med njimi. 

 

2.4 CILJI RAZISKAVE 

 

Cilji raziskave so: 

- pregledati literaturo o živalih, 

- ugotoviti, katera žival je najbolj priljubljena med četrtošolci,  

- ugotoviti, koliko učencev ima doma žival/-i in katera žival je to. 

 

http://www.arso.gov.si/narava/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Zgibanka%20_papiga%20Amazonka%202008.pdf
http://www.arso.gov.si/narava/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Zgibanka%20_papiga%20Amazonka%202008.pdf
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2.5 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

- Katera žival je najbolj priljubljena med četrtošolci? 

- Kolikšen delež otrok ima doma žival? 

- Koliko časa na dan četrtošolci posvetijo živali? 

 

2.6 HIPOTEZE 

 

Grobovšek (2018), navede podatek, da ima največ otrok (31 %) najpogostejše 

stike s psom in da je prav tako največ otrok (64 %) navezanih na psa. Pri 

raziskovanju  sem tako postavila naslednje hipoteze: 

 

HIPOTEZA 1: Najbolj priljubljena žival med četrtošolci je pes. 

 

HIPOTEZA 2a: Sklepam, da bo vsaj polovica anketirancev med četrtošolci 

zapisala, da ima doma žival. 

 

HIPOTEZA 2b: Sklepam, da bo vsaj četrtina anketirancev med četrtošolci 

zapisala, da ima doma psa. 

 

HIPOTEZA 3: Otroci, ki imajo doma žival, zanjo skrbijo dnevno vsaj pol ure na 

dan. 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 METODA 

Raziskava o tem, katera žival je najbolj priljubljena med četrtošolci je potekala 

od novembra do februarja. Prebrala sem literaturo o živalih in njihovem 

življenju, njihovih navadah in o pomenu hišne živali za človeka. Glede na 

prebrano sem sestavila anketni vprašalnik. V šoli sem ga razdelila anketiranim 

učencem 4. razredov.  V anketi je sodelovalo 69 otrok. Nato sem pregledala 
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vprašalnike in odgovore zabeležila v zbirnik. Rezultate sem tabelarično in 

grafično predstavila. 

3.2 REZULTATI 

 

Med 69 anketiranimi učenci četrtih razredov je 43 učencev moškega spola (62,3 

%) in 26 učenk ženskega spola (37,7 %). 

 

Graf 1: Spol 

 

 

Iz grafa 1 in tabele 2 je razvidno, da je med učenci vseh četrtih razredov več kot 

60 % anketiranih učencev moškega spola.  

 

Tabela 2: Osebe v razredih po spolu 

 

RAZRED ŠT. OSEB 

SPOL 

MOŠKI ŽENSKI 

M M v % Ž Ž v % 

4. a 21 12 57,1 9 42,9 

4. b 23 14 60,9 9 39,1 

4. c 25 17 68,0 8 32,0 

SKUPAJ 69 43 62,3 26 37,7 
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Preverjanje hipoteze 1 

 

V grafu 2 prikazujemo rezultate odgovorov anketirancev, na vprašanje katera je 

najljubša žival za učence četrtih razredov. 

Graf 2: Najljubša žival za učence četrtih razredov 

 

 
 

Iz grafa 2 je razvidno, da je med anketiranimi učenci četrtih razredov pes 

najljubša žival. Med ostalimi predlogi najljubših živali so učenci izbrali: muca 

(15), papiga (3), hrček (2), za možnost drugo se jih je odločilo 22 (konj, želva, 

tiger, lev, kameleon, kača, gepard, flamingo, zebra, pujs, tarantela …). 

 
Hipotezo 1 potrdim, saj je 27 anketirancev na vprašanje, katera je tvoja 

najljubša žival, obkrožila PES. 

 

Preverjanje hipoteze 2 

Preverjanje hipoteze 2a 

Iz tabele 3 je razvidno, da je med anketiranimi učenci četrtih razredov 39 

učencev oziroma več kot polovica takšnih, ki ima doma žival. 

 

Tabela 3: Število anketiranih, ki ima doma žival 

RAZRED 
4. a 4.b 4.c 

SKUPAJ 
M Ž M Ž M Ž 

da 9 4 7 6 8 5 39 

ne 3 5 7 3 9 3 30 

SKUPAJ 12 9 14 9 17 8 69 
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Hipotezo 2a potrdim, saj je 39 anketirancev (56,52 %) na vprašanje ali imajo 

doma kakšno žival, obkrožila DA. 

 

Preverjanje hipoteze 2b 

Med anketiranimi učenci četrtih razredov ima izmed 39 učencev, ki imajo doma 

žival 17 (43,6 %) učencev doma psa. 15 učencev ima doma eno ali več muc (1 

anketirani 2 muci in eden 8 muc). Učenci imajo doma tudi naslednje živali: 

tarantelo, želvo, morskega prašička, podgano, skakača, ribo, zajca, kozo, konja, 

kokoš, kravo, pujsa, kanarčka, paličnjaka, papagaja. 2 anketirana imata doma 5 

ali 6 različnih vrst živali (anketirani 1: pes, mačka, riba, zajec, koza, konj in 

anketirani 2: pes, mačka, kokoši, krave, pujs). 

 

Hipotezo 2b potrdim, saj je več kot četrtina anketirancev med četrtošolci, ki 

imajo doma žival zapisala, da ima doma psa. 

 

Preverjanje hipoteze 3 

Predvidela sem, da otroci, ki imajo doma žival, zanjo skrbijo dnevno vsaj pol ure 

na dan. Iz tabele 4 je razvidno, da je med anketiranimi 69 učenci četrtih 

razredov, od 39 učencev, ki imajo doma žival, je 32 takih učencev, ki se vsaj 10 

minut na dan ukvarjajo s svojo živaljo. Izmed 39 učencev, je 26 učencev (22 

učencev je obkrožilo 3-krat, 4 odgovori pod drugo več kot 3-krat), torej več kot 

polovica učencev odgovorilo, da se 3 krat na dan oziroma vsaj pol ure dnevno 

ukvarjajo s svojo živaljo. 7 učencev, ki imajo doma žival, je izbralo odgovor 

drugo: da se ne ukvarjajo s svojo živaljo (2 učenca) ali so izbrali možnost drugo 

(5 učencev, ki so zapisali: vsaj eno uro, 2 minuti, velikokrat po eno minuto, 

stalno, 4-krat, ima babica – 2-krat). 

 

Tabela 4: Dnevna skrb otrok za živali doma 

RAZRED 
4. a 4.b 4.c 

SKUPAJ 
M Ž M Ž M Ž 

1-krat 1 1 1 1 0 0 4 

2-krat 0 0 3 1 1 1 6 

3-krat 6 3 2 3 5 3 22 

ne ukvarjam 0 0 1 0 1 0 2 

nimam 3 4 7 3 8 3 28 

drugo 2 1 0 1 2 1 7 

SKUPAJ 12 9 14 9 17 8 69 
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Hipotezo 3 potrdim, saj je več kot polovica anketirancev (66,6 %) na vprašanje 

kolikokrat na dan se vsaj 10 minut ukvarjaš s svojo živaljo, odgovorila 3-krat ali 

več. 

 

Anketirani učenci četrtih razredov so v zadnjem delu ankete zapisali sporočilo o 

najljubši živali (katera je, zakaj je, ali jo imajo doma, kako skrbijo zanjo, kako jih 

razvedri). Vsi anketirani so zapisali sporočila. Izpostavila bi naslednje: »Ne bi je 

imel več, ker mi je že ena poginila.«; »Moja najljubša žival je gepard. Želim si ga 

imeti doma v ograji.«; »Ker so živali priljubljene in da bi se družila z nekom.«; 

»Imel bi jo zato, ker bi se z njo igral.«; »Imela bi psa zato, da bi ga sprehajala in 

se z njim igrala«. 

 

4 ZAKLJUČEK 

 

Živali, posebej hišne živali, so danes zvesti spremljevalci ljudi. Za številne so 

postali so zelo pomembni in si brez njih težko predstavljajo življenje. Hišna 

žival, domača žival, hišni ljubljenček to so besedne zveze ali pojmi, ki jih 

uporabljamo v našem vsakdanu. V drugem poglavju sem predstavila pet 

domačih živali (mačko, psa, konja, hrčka, papigo), ki so po mojem mnenju ali 

raziskavah najbolj priljubljene med četrtošolci na OŠ Brinje Grosuplje in niso le 

hišni ljubljenčki.  

 

Glede na prebran podatek, da ima največ otrok najpogostejše stike s psom in 

da je prav tako največ otrok navezanih na psa in glede na opazovanje v okolici, 

sem predvidevala, da bo tako tudi na OŠ Brinje Grosuplje. Z raziskavo sem 

ugotovila, da je najbolj priljubljena žival med četrtošolci pes. Hipotezo 1 sem 

tako potrdila, saj je 27 od 69 anketirancev na vprašanje katera je tvoja najljubša 

žival, obkrožila pes.  

Sklepala sem, da bo vsaj polovica anketirancev med četrtošolci zapisala, da ima 

doma žival. Hipotezo 2a sem potrdila, saj je več kot polovica anketirancev (56, 

52 %) na vprašanje ali imajo doma kakšno žival, obkrožila DA. Prav tako sem v 

hipotezi 2b pravilno sklepala, da ima vsaj četrtina anketirancev doma psa. 

Ugotovila sem, da večina otrok, ki ima doma žival, zanjo skrbi dnevno vsaj pol 

ure na dan.  Anketirani so podali tudi meni zelo zanimive odgovore na primer: 
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»Ne bi je imel več, ker mi je že ena poginila…« Zanimivo se mi zdi, da so samo 

trije anketirani obkrožili, da je njihova najljubša žival papagaj in da so dečki v 4. 

a in 4. b razredu za najljubšo žival izbrali mačko. 

  

Raziskava mi je bila zanimiva, ker so bile vse hipoteze potrjene in ker sem 

spoznala, da so živali pri nekaterih ključni del njihovega vsakdanjega življenja. 

Zdi se mi prav, da se več kot polovica anketiranih ukvarja s svojo živaljo 

približno 30 minut na dan zato, ker živali potrebujejo nego in ljubezen. To 

ukvarjanje z živalmi dobro vpliva na počutje lastnikov in družinskih članov. 
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6 PRILOGE 

6.1 ANKETA 

 

ANKETA 

Sem Ana Šturm, učenka 4. c. V okviru raziskovalne naloge »Najbolj priljubljena žival med 

četrtošolci« želim ugotoviti, katera žival je med četrtošolci na osnovni šoli Brinje v 

Grosupljem najbolj priljubljena.  

Prosim te, odgovori na spodnja vprašanja.          

 

1. Spol (obkroži):              a) moški                  b) ženski 

 

2. Razred (obkroži):         a)   4. a  b)   4. b  c)  4. c 

 

3. Katera je tvoja najljubša žival? Obkroži. 

a) pes                              c) hrček 

b) muca                          d) papiga       e) drugo: ________________________ 

 

4. Ali imaš doma kakšno žival? Če da, katero (katere)? Obkroži in dopiši. 

a) DA, doma imam: _____________________________________________. 

b) NE, doma nimam živali. 

 

5. Kolikokrat na dan se vsaj 10 minut ukvarjaš s svojo živaljo (obkroži)? 

a) 1-krat                                 c) 3-krat ali večkrat. 

b) 2-krat                                 d) Se ne ukvarjam z njo.        

e) Nimam doma živali.                       

f) Drugo: _____________________________________________________ 

 

6. Sporočilo o tvoji najljubši živali (Katera je, zakaj je tvoja najljubša žival, jo imaš morda 

doma, kaj ti pomeni, kako skrbiš zanjo-če ti skrbiš zanjo, kako te razvedri, če je nimaš, pa 

napiši, zakaj bi jo imel.) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  HVALA ZA TVOJE ODGOVORE.   


