ANALIZA PODATKOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA – M@KERS

5. Polica
1. Kaj si predstavljaš pod izrazom kulturna dediščina?
- dediščina, kjer se moraš kulturno vesti;
- da podeduješ nekaj povezano s kulturo 2X;
- neka kultura ali navada 3X;
- neke stare značilnosti kulturne slovenske dediščine;
- neka stvar, ki je Slovenijo spremljala celo življenje 2X;
- ljudje, ki sestavljajo kulturno dediščino 2X;
- stari predmeti in stavbe.
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
10
9
3
1
4
5
9
6
5
2

3. Kaj po tvojem mnenju najbolj predstavlja življenje ljudi v Sloveniji v preteklosti.
Obkroži 5 stvari.
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

ŠTEVILO
9
7
2
6
5
5
3
4
10
3
2
2

4. Ali se ti zdi, da imamo dovolj spominkov, ki predstavljajo življenje v Sloveniji za
turiste tvoje starosti?
DA
8

NE
3

NE VEM
1

5. Katere spominke, ki predstavljajo Slovenijo, bi priporočal za nakup otroku tvoje
starosti pri prvem obisku v Sloveniji?
- magnet v obliki Slovenije 4X;
- slovenska zastava;
- hrana (kranjska klobasa, blejska kremšnita, potica), pijača, kakšna sladica 8X;
- kipec ljubljanskega zmaja, gradov, trdnjav, Postojnske jame 3X;
- slika Alp, gozdov,smučišč 3X;
- zemljevid Slovenije 2X;
- spomenik Franceta Prešerna,
- spominek z Bleda;
- idrijska čipka;
- zapestnica, ogrlica z napisom SLOVENIJA 2X;
- suho robo.

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

DA
6

NE
6

BREZ ODGOVORA
0

7. Če si obkrožil/a da, ga opiši ali nariši.
- magnet v obliki Slovenije;
- del kapnika iz Postojnske jame, če je ta odpadel sam;
- zapestnica ali ogrlica s kroglicami, na katerih so znamenitosti Slovenije;
- okrasek z značilnostmi Slovenije;
- snežna krogla z Ljubljano;
- snežna krogla z morskim motivom.

