ANALIZA PODATKOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA – M@KERS

4. A
1. Kaj si predstavljaš pod izrazom kulturna dediščina?
- da si kulturen;
- kultura, družina, Slovenija (stvar, ki predstavlja Slovenijo; kar je značilno za državo
(2x));
- stari predmeti (2x);
- stvari, ki se razvijajo iz roda v rod;
- tisto, ki ti preda svojo stvar;
- pod kulturo, kjer se otroci učijo;
- da so nekaj ustvarili;
- stvari, ki jih naredijo ljudje;
- da nekaj podeduješ (2x);
- Grosuplje in dedke;
- kar smo izumili ljudje (2x);
- dar, ki so nam ga dali predniki;
- da si nekaj zapomniš;
- hiša, grad;
- stari običaji, navade;
- brez odgovora (5x).

2. Obkroži besede, ki po tvojem mnenju predstavljajo kulturno dediščino Slovencev.
BESEDA
a) stavbe: hiše, gradovi, cerkve, kozolci
b) stari predmeti
c) narodni park
d) gozdovi
e) jedi
f) knjige
g) šege in navade (ljudski običaji)
h) lipicanec
i) človeška ribica
j) jezera in reke

ŠTEVILO
11
12
4
4
4
7
10
3
4
8

3. Kaj po tvojem mnenju najbolj predstavlja življenje ljudi v Sloveniji v preteklosti.
Obkroži 5 stvari.
ŠTEVILO
14
10
7
9
2
10
16
16
13
7
3
6

STVAR
a) potica
b) čipke
c) lončeni bas
d) kozolec
e) raglja
f) likalnik na oglje
g) WC »na šrtbunk«
h) črna kuhinja
i) ličkanje koruze
j) ofiranje
k) miklavževanje
l) sekanje pirhov

4. Ali se ti zdi, da imamo dovolj spominkov, ki predstavljajo življenje v Sloveniji za
turiste tvoje starosti?
DA
14

NE
2

NE VEM
9

5. Katere spominke, ki predstavljajo Slovenijo, bi priporočal za nakup otroku tvoje
starosti pri prvem obisku v Sloveniji?
- slovensko zastavo 2x;
- Triglav;
- zemljevid Slovenije 2x;
- slike 5x;
- magnet 8x;
- jed;
- glinen kip Franceta Prešerna;
- brez odgovora 4x;
- likalnik;
- pirh;
- snežno kroglo Slovenije;
- prijatelja, s katerim bi se dobro razumel;
- plišastega medvedka s slovensko zastavico v roki, plišastega zmaja;
- peresnico z znakom Slovenije;

- razglednice (Ljubljanski grad, Bohinjsko jezero);
- starinsko igračo;
- skodelica.

6. Ali imaš kakšno svojo zanimivo idejo za spominek, ki bi po tvoje dobro predstavljal
življenje v Sloveniji?
DA
11

NE
13

BREZ ODGOVORA
1

7. Če si obkrožil/a da, ga opiši ali nariši.
- kovček, na katerem je narisana slovenska zastava;
- velika slika Slovenije;
- lesena skrinja;
- obesek (mini star likalnik);
- ogrlica iz lesa, na kroglicah je ljubljanski grad, zapestnica, na kateri je ljubljanski
zmaj;
- magnet, na katerem so narisani ljudje, ki delajo stara opravila;
- totem s slovenskimi znamenitostmi;
- Triglav.

