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Povzetek
Z raziskovalno nalogo smo hotele ugotoviti, ali poslušanje in gledanje tuje glasbe (še posebno
v angleščini), filmov, risank v tujem jeziku vpliva na znanje angleščine v šoli. Zanimalo nas je,
koliko prostega časa imajo učenci naše šole na dan in čemu ga namenijo ter kateri učni tipi so
najpogostejši. Želele smo izvedeti tudi, česa se največ naučijo, medtem ko gledajo, poslušajo
glasbo, televizijo v tujem jeziku.
V teoretičnem delu smo predstavile razširjenost angleškega jezika po svetu, kakšne učne tipe
poznamo ter pomen prostega časa.
Ključne besede: angleščina, učni tipi, prosti čas, televizija, glasba

Abstract
The aim of our research was if listening foreign music, especially English and watching movies,
cartoons in English has an impact on knowledge of English in school. We also wanted to know
how much of free time do the children have and how do they spend it. The last thing that is in
out theoretical part is about the learning types.
Our aim was to find out, what are the things, that children learn the most, when they watch
English/American films/cartoons and listen to the music in foreign language.
In the theoretical part we presented English as a language worldwide, what kind of learning
types do we know and the meaning of the free time.

Key words: English, learning types, free time, television, music

Zahvala
Zahvaliti se moramo vsem anketirancem, ki so si vzeli čas ter izpolnili anketo, s katero smo si
pomagale pri izdelovanju raziskovalne naloge.
Zahvala velja tudi mentorici Nives Bolčina, ki nas je spodbujala in nam pomagala pri našem
delu.
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1 UVOD
Smo Liza Poljanšek, Zoja Zupančič in Tisa Šifrar, učenke 7. a razreda.
Angleščina je postala del našega vsakdana. Obkrožajo nas angleški filmi, oddaje, knjige, članki
in tudi angleška glasba. Znanje angleščine nam omogoča, da se lahko sporazumevamo z
ljudmi s celega sveta. Čeprav je slovenščina naš materni jezik, si ne moremo predstavljati
življenja brez angleščine. Angleščino se učimo že od 1. razreda dalje. Poslušamo angleško
glasbo, večinoma gledamo angleške filme, beremo angleške knjige in govorimo angleško v
šoli, uporabljamo jo tudi pri različnih projektih, ki potekajo na naši šoli.
Odločile smo se, da bomo raziskale, ali gledanje televizije ter poslušanje glasbe – še posebno
angleške/ameriške, pozitivno vpliva na znanje pri angleškem pouku v šoli. Teme smo se lotile
tako, da smo najprej določile tri teme, in sicer: kako je angleški jezik razširjen po svetu, kakšne
učne tipe poznamo ter kako porabimo in za kaj namenimo naš prosti čas. Je prosti čas tudi
povezan z učenjem angleščine?
To smo povezale v raziskovalni nalogi, pri kateri smo ugotovile, kako učenci 5. in 7. razredov
naše šole razporedijo oz. porabijo svoj prosti čas, iz katerih dejavnosti v prostem času se
naučijo največ angleščine in katere so te dejavnosti.
Socialna omrežja so v današnjih časih del vsakdana. Jezik, ki pa je največkrat uporabljen na
teh omrežjih, je angleščina. Zato smo sklepale, da se učenci največ naučijo iz gledanja tujih
filmov, videov, igranja računalniških igric in poslušanja tuje glasbe.
Cilj naše naloge je ugotoviti, ali ima televizija, poslušanje pesmi – predvsem v tujih jezikih pozitiven vpliv na znanje angleščine, pri učencih naše šole.

Postavile smo naslednje hipoteze:
H 1: Gledanje TV in poslušanje tujih pesmi pozitivno vpliva na znanje besedišča v angleščini.
H 2: Učenci se več besedišča naučijo prek gledanja in poslušanja glasbe/filmov kot v šoli.
H 3: Učenci večino prostega časa izrabijo za sprostitev in ne učenje, šolsko delo.
H 4: Menimo, da je največ učencev takih, ki se največ naučijo, če berejo/prepišejo/gledajo.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 ANGLEŠČINA KOT SVETOVNI JEZIK
Angleščina je zahodnogermanski jezik, ki izvira iz Anglije. Od leta 2010 je približno 360
milijonov ljudi, katerim je angleščina prvi oziroma materni jezik, in približno od 1 do 1,5 milijarde
ljudi, ki govorijo angleščino kot njihov drugi jezik. Angleščina je tretji najbolj pogost jezik na
svetu, poleg španščine in kitajščine.

Slika 1: Države na svetu, kjer je angleščina uradni jezik
Angleščina je prvi jezik v naslednjih državah (obarvano temno modro): Avstralija, Bahami,
Barbados, Bermuda, Gibraltar, Gvajana, Jamajka, Nova Zelandija, Antigva, Saint Kitts in
Newis, Trinidad in Tobago, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike.
Je tudi eden od glavnih jezikov v državah: Belize, Kanada, Dominika, Saint Lucija in Saint
Vincent Grenadine, Irska, Singapur in Republika Južna Afrika. Je tudi najbolj pogosto
uporabljen neuradni jezik v Izraelu.
Angleščina je uradni jezik, ki pa ni domoroden (svetlo modro obarvano), v naslednjih državah:
Kamerun, Fidži, Mikronezija, Gana, Gambija, Hong Kong, Indija, Kiribati, Lesoto, Liberija,
Kenija, Namibija, Nigerija, Malta, Marshallovi otoki, Pakistan, Papua, Nova Gvineja, Filipini,
Salamonovi otoki, Samoa, Sierra Leone, Svazi, Tanzanija, Zambija, Zimbabve.
Angleščina je najbolj pogosto uporabljen jezik Evropske unije. Čeprav so načeloma vsi jeziki
Evropske unije enakopravni, so številni delovni dokumenti dostopni le v enem jeziku,
najpogosteje v angleščini.
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Angleščina je najbolj razširjen drugi in učeni jezik na svetu, in kot tak, po mnenju mnogih
jezikoslovcev, ne predstavlja več izključno kulture domorodnih govorcev angleščine, pač pa je
jezik, ki vsrkava poglede vseh svetovnih kultur, ko njegova raba raste.
Spet drugi trdijo, da je njegova potencialna raba kot sredstvo za sporazumevanje bolj omejena.
Angleščina je jezik, ki se ga kot tuji jezik učijo v Evropi (32,6 %) in na Japonskem, sledijo pa
mu francoščina, nemščina in španščina.
Angleščino zapisujemo v latinični pisavi, ki je v devetem stoletju nadomestila anglosaksonske
rune. Sodobna angleška abeceda vsebuje 26 črk latinice: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o,
p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
Razumevanje tega jezika nam v veliki meri olajša potovanja, saj se veliko lažje znajdemo. Z
znanjem angleščine razumemo prometna obvestila po radiu, prometne znake, navodila na
letalu … V kateri koli hotel ali restavracijo stopimo, bodo po vsej verjetnosti znali vsaj osnovno
angleško in nam v restavraciji ponudili še angleški menu.
Angleščina je postala tudi osnovni jezik medija v novem ekonomskem okolju, saj je dostop do
znanja in tehnologije ter možnost komunikacije med ljudmi z drugih narodnosti. V 80 % je
zavzela internet, to je nepogrešljivo sestavino poslovanja, ki nam omogoča dostop do številnih,
za uspešno poslovanje pomembnih informacij (vir: wikipedija).
Danes je jezik znanosti, tehnologije, letalskega prometa, poslovanja, krščanstva (je uradni
jezik svetovnega odbora cerkva) in bančništva (Evropska centralna banka si je navkljub temu,
da ima sedež v Frankfurtu, in dejstvu, da nobena članica Evropske unije nima angleškega
jezika za glavni jezik, slednjega izbrala za uradni jezik).

2.1.1. Angleščina v Sloveniji
V raziskavi Evropske komisije (European Commission, 2012) je 92 % Slovencev odgovorilo,
da poleg maternega jezika govori vsaj še en jezik. Več kot polovica (67 %) Slovencev govori
vsaj še dva tuja jezika, s čimer se uvrščamo v sam vrh evropskih držav (tretje mesto) glede na
zmožnost govorjenja še vsaj dveh tujih jezikov. Angleško govori 59 % Slovencev.
Delež Slovencev, ki ocenjujejo, da je njihovo znanje angleščine zelo dobro, narašča (European
Commission, 2012).
V raziskavi Evropske komisije (European Commission, 2012) več kot polovica Slovencev
(68 %) redno gleda ali posluša tuje radijske ali TV-programe. Večina anketiranih Slovencev
(93 %) meni, da je znanje angleščine med tujimi jeziki najbolj koristno. Večina Slovencev
(86 %) raje gleda tujejezične programe s podnapisi kot pa sinhronizirane. Manj kot polovica
Slovencev (39 %) bere angleške revije. Spletno komunicira v angleščini 43 % Slovencev.
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2.2 UČNI STILI/TIPI
Termin "učni stil" (angl. learning style) je leta 1954 oblikoval Herb Thelan. Za razumevanje
razlik med učenci je pomembno poznavanje različnih stilov učenja. Najbolj pogosto se pri učnih
stilih upošteva spoznanje, da se ljudje razlikujemo po tem, katerim čutnim kanalom dajemo
prednost pri zaznavanju, učenju, sporočanju in predstavljanju. Največkrat gre za delitev na
vidni (vizualni), slušni (avditivni) in čutno-čustveni (kinestetični) stil.
Raziskave kažejo, da je:
 35 % ljudi vidnih (vizualnih) tipov – zanje je pomembno predvsem slikovno gradivo;
 25 % ljudi slušnih (auditivnih) tipov – zanje sta pomembna predvsem pogovor in
predavanje;
 40 % ljudi gibalnih (kinestetičnih) tipov – zanje so pomembne predvsem »ročne«
spretnosti.

Vidni ali vizualni tip:
-

Raje opazujejo kot govorijo ali sodelujejo.
Preden se naloge lotijo, si svoj čas, prostor in pripomočke lepo uredijo.
Radi berejo.
Lažje si zapomnijo, če je slika prikazana z različnimi slikami, simboli ….
Težko odvrnejo njihovo pozornost od vsebine.
Težko sledijo ustnim navodilom.
Imajo lepo pisavo.
Zapomnijo si obraze.
Vse vnaprej skrbno načrtujejo.
So tihi po naravi.
Opazijo podrobnosti …

Aditivni ali slušni tip:
-

Se pogovarjajo sami s seboj.
Hitro in lahko odvrnemo njihovo pozornost.
Radi imajo, če jim kdo kaj prebere.
Lažje si zapomnijo stvari po korakih oz. po določenem vrstnem redu.
Uživajo ob glasbi.
Ko berejo, šepetajo ali premikajo ustnice.
Hrup jih hitro zmoti.
Pogosto mrmrajo melodijo ali pojejo.
Se veliko gibljejo v naravi.
Radi imajo vse aktivnosti v zvezi s poslušanjem.
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Kinestetični ali čutno-čustveni gibalni tip:
-

So ves čas v gibanju.
Radi se ljudi dotikajo, ko se z njimi pogovarjajo.
Ko se učijo, ustvarjajo takt z roko ali nogo, uživajo, če lahko stvari naredijo.
Branje ni njihova prioriteta.
Probleme rešujejo praktično.
Radi preizkušajo nove stvari.
So radi v naravi, zaradi možnosti gibanja.
Ko govorijo, uporabljajo veliko kretenj z rokami.
Oblačijo se udobno.
Ves čas imajo radi nekaj v roki.

MULTISENZORNO UČENJE
Je kombinacija različnih učnih stilov. Pri učenju sodelujejo čutila vid, sluh in najpogosteje še
tip (npr. uporaba e-učbenikov, praktično učenje, uporaba video posnetkov, eksperimentov
ipd.). Prednosti takega načina učenja so, da se podatki bolj učinkovito shranijo v dolgoročni
spomin, saj uporabljamo hkrati različne zaznavne kanale; s pomočjo multisenzornega učenja
zaobjamemo široko paleto različnih učnih stilov in s tem zmanjšamo možnost, da bi katerega
od učnih stilov izpustili (vir: Maretič Požarnik, 2000).

Dejavniki, ki vplivajo na to, kako se ljudje učimo so:
NOTRANJI
Fiziološki - so tisti, ki izvirajo iz učenčevega telesnega stanja, zdravja in počutja. Na učno
uspešnost vplivajo tako začasna (npr. pretirana lakota, utrujenost ...) kot tudi trajnejša stanja
organizma (bolehnost).
ZUNANJI
Fizikalni - to so predvsem dejavniki iz okolja: osvetljenost, hrup, temperatura, urejenost učnih
pripomočkov in opremljenost prostorov za učenje.
Družbeni ali socialni dejavniki - so tisti dejavniki, ki izvirajo iz ožjega in širšega učenčevega
družbenega okolja. Sem sodijo: učenčeva družina, šola in širše družbeno okolje.
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2.3 PROSTI ČAS
Definicije prostega časa se razlikujejo od avtorja do avtorja. Vse pa imajo nekaj skupnega: gre
za svobodno izbiro posameznika. Ne glede na to, kaj vključujemo v prosti čas, je pomembno,
da gre za čas, ki si ga sami organiziramo glede na lastne želje in potrebe.
Posamezniki imajo različno predstavo o prostem času. Za nekatere je to čas, ko ne počnejo
ničesar, spet drugi ta čas namenjajo aktivnostim in izobraževanju.
Največkrat slišana definicija je, da je prosti čas čas, ki ni zapolnjen z obveznostmi. Je čas za
razbremenitev od naporov v šoli, pri delu in drugih vsakdanjih obveznostih.
Način preživljanja prostega časa je osebna odločitev vsakega posameznika. Pri tem smo si
ljudje več ali manj podobni, saj je pomen prostega časa ravno v tem, da je to čas, ko nam je
najbolj prijetno. Pomemben je za vse, starejše in otroke, saj nam omogoča sprostitev in
uživanje v dejavnostih, ki nas zanimajo in nas napolnijo z energijo. Nekateri ljudje radi v
prostem času samo počivajo, drugi pa se sprostijo tudi z aktivnim preživljanjem dejavnosti.
Za mladostnike prosti čas pomeni možnost za sprostitev, ko so lahko prosti zunanjih pritiskov.
Družijo se s prijatelji, se zabavajo, izražajo sebe ter preizkušajo svoje sposobnosti. Zavedati
se moramo, da je kakovostno življenje pravica in priložnost vsakega posameznika in prosti čas
je eden izmed načinov za njegovo doseganje in ohranjanje. Smiselno preživljanje prostega
časa nas lahko obvaruje marsikatere fizične in psihične bolezni ali vsaj omili njene posledice.
Ločimo tri funkcije prostega časa, in sicer:
- počitek (razbremenitev od intelektualnih ali fizičnih naporov);
- razvedrilo (prinaša nam ugodje in veselje);
- razvoj osebnosti (telesne, intelektualne, čustvene, estetske, delovne, moralne, kvalitete),
tesno povezan z neformalnim izobraževanjem in vrstniško socializacijo.
Prostočasne dejavnosti pomembno vplivajo na razvoj mladih ravno zato, ker imajo mladi v tem
času navadno več avtonomije kot v drugih dnevnih aktivnostih. Raziskave kažejo, da je aktivno
preživljanje prostega časa povezano s pozitivnimi razvojnimi rezultati, npr. z boljšim šolskim
uspehom, s prilagodljivostjo, z boljšim mentalnim zdravjem. Te aktivnosti dajejo občutek
kompetentnosti in samo realizacije.
Prosti čas kot sociološka institucija zavzema pomembno in osrednje mesto v življenju
mladostnikov v zahodnih družbah. V prostem času se mladi ukvarjajo z različnimi aktivnostmi,
odvisno od glavne note »scene«, ki ji pripadajo. Prostočasne dejavnosti razumejo kot tisti del
življenja, v katerem najbolj uživajo, pa naj gre za obšolske ali izven šolske dejavnosti.
Prosti čas zagotavlja prostor, kjer mladi lahko eksperimentirajo z različnimi vlogami, se učijo
socialnih norm in se preizkušajo v izzivih, s katerimi se bodo soočali, ko odrastejo (npr.
spolnost, nasilje, alkohol itd.). Na sceni prostočasnih dejavnosti mladostnikov se formirajo
različne vrstniške skupine. Identifikacija s skupino mladostnikom omogoča, da se distancirajo
od družine in odkrijejo nov, svoj svet, ki se v marsičem razlikuje od sveta njihovih staršev. V
adolescenci so prostočasna vedenja most med svetom otroške igre in svetom odraslega, v
katerem se zahteva določena odgovornost, disciplina in organizirana predanost (Mohar, 2009).

2.3.1. Prosti čas in angleščina
Tudi v prostem času je prisotna angleščina. Učimo se jo nevede. V prostem času gledamo
filme in nadaljevanke, poslušamo glasbo, brskamo po internetu, igramo računalniške igrice.
Veliko vsebin v medijih je v angleščini.
Tudi z branjem knjig v angleščini se učimo. Besede, ki jih ne razumemo, poiščemo v slovarju
in tako si gradimo novo besedišče. Igranje računalniških iger, katere imajo navodila v
angleščini, kaj hitro poskrbijo, da si pomembne besede za potek igre hitro zapomnimo. Pri
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nekaterih igrah pa imaš možnost, da se lahko pogovarjaš s kakšnim tujcem v angleščini (npr.
Fortnite).
Dandanes si mladostnik življenja brez mobilnega telefona skoraj ne predstavlja več. Vsak dan
smo povezani s spletom, brskamo po Instagramu, Youtubu, Snapchatu … Informacije na
omrežjih so v veliki meri v angleščini. Zopet imamo kanal, kjer si zapomnimo angleške besede.
Na ta način jih ne le slišimo, ampak tudi zapisujemo (Erjavec, Kikelj, 2014).
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3 RAZISKOVALNI DEL
V sledečem poglavju bomo predstavile metode, s katerimi smo pridobile informacije in
podatke, predstavljene v nadaljevanju naše raziskovalne naloge.

3.1 METODOLOGIJA
Za svojo raziskavo smo pripravile anketni vprašalnik, ki so ga izpolnjevali učenci petih in
sedmih razredov naše šole. Glede na zdravstveno situacijo smo vprašalnik za izpolnjevanje
dale v spletne učilnice sedmega ter petega razreda.

3.1.1 Opis vzorca raziskave
V raziskavi je sodelovalo 88 učencev petega ter sedmega razreda OŠ Žiri. Od tega je bilo 46
petošolcev, ter 42 sedmošolcev. Odgovarjalo je skupno 45 deklet in 43 fantov.

3.1.2 Opis merskega instrumenta
Naš merski instrument je bil spletni vprašalnik, ki smo ga sestavile s spletnim orodjem Google
Forms (priloga). Sestavljen je iz 14 vprašanj, zaprtega ter odprtega tipa. Z odgovori smo želele
dobiti informacije, ki bi potrdile ali ovrgle naše hipoteze.

3.1.3 Opis postopka zbiranja podatkov
Anketni vprašalnik je bil rešen v mesecu februarju 2021, in sicer preko spletnih učilnic.

3.1.4 Obdelava podatkov
Podatke, pridobljene z vprašalnikom, smo analizirale in grafično obdelale s pomočjo
urejevalnika grafov.
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3.2 REZULTATI

1. vprašanje: Koliko časa na dan gledaš TV, poslušaš glasbo?

Graf 1: Koliko časa na dan gledaš TV, poslušaš glasbo
Odgovori na to vprašanje so zelo različni. Največ odgovorov je bilo eno uro in pol (36,4 %),
zelo blizu pa sta odgovora do ene ure na dan (29,5 %) ter do pol ure na dan (21,6 %). Zelo
malo učencev pa je odgovorilo dve uri ali več (9,1%) in še manj jih je odgovorilo z nič (3,4 %),
kot smo pričakovale.
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2. vprašanje: Ali misliš, da poslušanje glasbe in gledanje TV vpliva na tvoje znanje pri
TJA v šoli?

Graf 2: Vpliv poslušanja glasbe in gledanja TV na znanje pri angleščini v šoli
Pri tem vprašanju smo ponudile tri možne odgovore: da, ne, ne vem. Seveda je bilo največ
odgovorov da – kar 67 % učencev. Sledil je odgovor ne vem (20,5 %). Najmanj je pa bilo
odgovorov ne (15,9 %).
Učenci se kar v veliki meri zavedajo, da znanje angleščine, pridobljeno iz drugih virov, vpliva
na boljše znanje angleščine v šoli.

3. Vprašanje: Na kakšen način meniš, da vpliva? Ko igraš/ poslušaš/ gledaš…

Graf 3: Način vplivanja televizije, glasbe na angleščino
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Pri petem vprašanju je bilo pet možnih odgovorov. Največ jih je izbralo, da na njihovo znanje
vpliva gledanje televizije, kar 37,5 %. Velik delež predstavljajo tudi računalniške igrice (27,3
%), malo manj pa poslušanje glasbe (22,7 %). Najmanj odgovorov je pod drugo (12,5 %).
Razdelek drugo so izbrali predvsem učenci/učenke, ki niso vedeli, kaj bi izbrali.

4. vprašanje: Kako najraje gledaš tuje filme/risanke?

Graf 4: Kako najraje gledaš tuje filme, risanke
Pri šestem vprašanju nas je zanimalo, kako najraje gledajo tuje filme/risanke. Največ, kar 62
(70,5 %) od 88 anketiranih je označilo odgovor s slovenskimi podnapisi. Sledi pa še 14
učencev (15,9 %) z angleškimi podnapisi, 8 (9,1 %) brez podnapisov in 4 (4,5 %) najraje
gledam sinhronizirane filme/risanke.

5. vprašanje: Kako najraje poslušaš tujo glasbo?

Graf 5: Poslušanje tuje glasbe
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Pri sedmem vprašanju nas je zanimalo, kako najraje poslušajo tujo glasbo. Od 86 odgovorov
se je za poslušanje odločilo 51 učencev (59,3 %), za poslušanje in za gledanje besedila kar
20 učencev (23,3 %) in za gledanje videospota 15 učencev (17,4 %).

6. vprašanje: Česa meniš, da se največ naučiš, ko igraš/ poslušaš/ gledaš… TV/
računalnik (npr. besede, tvorjenje povedi…)?
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Graf 6: Česa meniš, se največ naučiš

Pri tem vprašanju je bilo največ odgovorov besede (29), sledi jezik na splošno (19), tvorjenje
povedi (12), izgovorjava (7), branje (5), nič (1) ter drugo (17). Pod drugo so učenci navajali:
zapis, malo vsega, razumevanje, poslušanje, besedila pesmi, pravilno uporabo glagolov.
Seštevek rezultatov je večji, ker so nekateri izbrali po 2 ali 3 odgovore.
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7. vprašanje: Ali meniš, da ti poslušanje angleških filmov/risank pomaga pri
razumevanju snovi pri pouku angleščine?
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Graf 7: Pozitiven vpliv gledanja/poslušanja angleških filmov/glasbe na pouk angleščine
Kar 63 učencev meni, da gledanje in poslušanje angleških filmov in glasbe pozitivno vpliva in
pomaga pri razumevanju snovi pri pouku angleščine. Da pomaga včasih, meni 16 vprašanih
učencev, 8 pa jih je mnenja, da to ne vpliva na razumevanje snovi pri angleščini.

8. vprašanje: Kje meniš, da se naučiš/zapomniš več angleških besed?

Graf 1: Kje se naučiš največ angleških besed
Kar 51,7 % učencev se največ angleških besed nauči v šoli in jih ponovi doma. 24,1 % jih
meni, da se jih največ naučijo v šoli, 17,2 % doma ter 6,9 % ob igranju računalniških igric.
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9. vprašanje: Zakaj misliš, da je tako?
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Graf 2: Zakaj misliš, da je tako
Kar 51 učencev meni, da se v šoli in doma ponavljajo besede, in si jih tako lažje zapomnijo.
26 učencev meni, da je v šoli manj snovi ter je le-ta bolje razložena. Da je delo lažje doma,
menita 2 učenca, 4 ne vedo razloga.
10. vprašanje: Kaj ti je v šoli lažje pri TJA (možnih več odgovorov)?

Graf 10: Kaj ti je v šoli pri TJA lažje
Največ učencev je izbralo možnost branja, gledanja, prepisovanja (50 %). 23,9 % je najlažje,
če poslušajo, 14,8 % pa je najbolj všeč, ko se gibajo. 9,1 % vprašanim je vseeno. Dva učenca
sta izbrala drugo (nista pa navedla, kaj naj bi to bilo).
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11. vprašanje: Koliko prostega časa imaš na dan?
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Graf 11: Koliko prostega časa imaš na dan
34,1 % učencev ima veliko prostega časa (5 ur ali več). 21,6 % ga ima 1–3 ure dnevno, 20,5 %
pa 3–5ur na dan. Koliko prostega časa na dan imajo, je pri 2,3 % učencev odvisno od dneva,
4,5 % učencev pa meni, da ga imajo premalo.
12. vprašanje: Za kaj ga nameniš (lahko izbereš več možnosti)?

Graf 12: Čemu namenijo prosti čas
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V prostem času se največ učencev ukvarja s športom (31 %). 10,3 % učencev posluša glasbo,
prav toliko pa jih prosti čas izkoristi za šolsko delo in učenje. 9,2 % učencev igra računalniške
igrice, 8 % pa se v prostem času igra družabne igre. Dva učenca gledata televizijo.
Kar 28,7 % učencev je pod drugo dodalo: igre s prijatelji, obisk sorodnikov in prijateljev,
sprehodi v naravi, igra s psom, ležanje v postelji, pospravljanje, branje knjig/stripov, peka
piškotov …
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4 RAZPRAVA
Glede na naše raziskovanje, postavljene hipoteze in predvidevanja na začetku raziskovanja,
na koncu ugotavljamo naslednje:
Hipoteza 1: Gledanje TV in poslušanje tujih pesmi pozitivno vpliva na znanje besedišča v
angleščini.
Hipotezo lahko potrdimo, saj je 69 % učencev na to vprašanje odgovorilo z da. Ugotovile pa
smo tudi, da ne vpliva samo na besedišče, pač pa tudi na jezik na splošno, tvorjenje stavkov,
izgovorjavo …
Učenci se zavedajo tega vpliva na znanje jezika in ga tudi pozitivno sprejemajo. Kolikšen čas
preživijo pred televizijo, je pa že drugo vprašanje.
Hipoteza 2: Učenci se več besedišča naučijo prek gledanja in poslušanja glasbe/filmov kot v
šoli.
Ugotovile smo, da se večina učencev strinja, da poslušanje tuje glasbe/filmov dobro vpliva na
njihovo znanje angleščine, le malo je tistih, ki se ne strinjajo s tem. Hipoteza je potrjena.
Že pred raziskovanjem smo menile, da gledanje filmov in poslušanje glasbe vpliva na učenje
besedišča v šoli. Že samo, če besedo večkrat slišimo, si jo lažje zapomnimo. Ljudje
sprejemamo informacije preko različnih kanalov. Seveda je pomembno, kateri kanal
sprejemanja pri človeku prevladuje, a že pri učnih tipih smo omenile, da so mešani učni tipi
najučinkovitejši.
Hipoteza 3: Učenci večino prostega časa izrabijo za sprostitev in ne učenje, šolsko delo.
Pri naši raziskavi se je izkazalo, da v veliki večini imajo učenci do približno ene ure prostega
časa na dan, ki pa ga namenijo športnim aktivnostim ter drugim sprostitvenim dejavnostim
(59,7%). Učenje in šolsko delo sta na drugem mestu (10,3%).
Glede na to, da je šport sprostitev, kateremu sledijo ostale sprostitvene aktivnosti in poslušanje
glasbe, lahko hipotezo potrdimo. Za učenje porabi prosti čas le 10% učencev, medtem ko ga
ostalih 90% porabijo za sprostitev.
Šolsko delo se ne izključuje popolnoma iz našega prostega časa. Seveda pa na to vpliva tudi,
koliko predmetov imamo ta dan na urniku ter ali se bliža kakšno ocenjevanje. Takrat se količina
prostega časa zmanjša.

Hipoteza 4: Menimo, da
berejo/prepišejo/gledajo.

je

največ

učencev

takih,

ki

se

največ

naučijo,

če

Glede na dobljene rezultate lahko to hipotezo potrdimo. Kar polovica anketiranih je potrdila,
da se na ta način največ naučijo. To hipotezo smo predpostavile glede na to, da si tudi me
same na ta način zapomnimo največ podatkov.
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Dandanes si skoraj ne predstavljamo mladih, ki jih ne bi obkrožali sodobni mediji, od televizije
do telefonov. Tempo današnjega časa poleg materinščine narekuje poznavanje vsaj enega
tujega jezika. Najbolj razširjen jezik po svetu je angleščina. Sama uporaba jezika je prisotna
tako v formalnih kot neformalnih situacijah. Že pregovor pravi: Več jezikov znaš, več veljaš.
Zanimalo nas je predvsem, kako učenci naše šole doživljajo, uporabljajo za pomoč dane
medije. V kolikšni meri to izkoristijo, je seveda odvisno od tega, kakšen učni stil prevladuje pri
tebi. Učenci, pri katerih prevladuje slušni tip, imajo manj težav z govorjenjem v tujem jeziku.
Veliko informacij pridobijo s poslušanjem glasbe, filmov, pogovarjanjem … Potrdila se nam je
tudi domneva, da še vedno največ koristi prinaša kombinacija dela v šoli ter doma. Pridobljeno
znanje v šoli doma utrdimo – lahko z branjem, gledanjem filmov ali s poslušanjem glasbe. Tudi
igranje računalniških igric je občasno koristno. Med mladimi vedno bolj zanimiva socialna
omrežja širijo obzorja ter nudijo možnost za izboljšanje jezikovnih sposobnosti.
Vsaka stvar ima dobre in slabe plati. Če večino prostega časa namenimo gledanju televizije,
poslušanju glasbe ali uporabi drugih medijev, se lahko pojavijo druge stiske in težave, tako
fizične kot psihične.
S to raziskovalno nalogo smo dobile uvid v to, kako učenci naše šole preživljajo prosti čas, če
ga nehote namenijo tudi učenju angleškega jezika in to pozitivno vpliva na znanje v šoli.
Pozitivno smo bile presenečene, da znajo učenci izkoristiti pozitivne možnosti vpliva medijev
na znanje jezika, a kljub temu večino časa nameniti tudi sprostitvi ter športu.
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5 ZAKLJUČEK
Iz raziskovalne naloge smo razbrale, da učenci sedmega in petega razreda naše šole
posvečajo veliko časa gledanju televizije, poslušanju glasbe, igranju video igric … Le trije
učenci od oseminosemdesetih pa na dan ne preživijo niti ene ure za računalnikom, televizijo
ali drugimi tehničnimi napravami.
Več kot polovica učencev meni, da filmi, glasba, video igrice ter druga socialna omrežja, ki
imajo besedila napisana v angleškem jeziku, pomagajo pri učenju in znanju angleščine, s
čimer se popolnoma strinjamo. Med mladimi je vse pogostejša uporaba socialnih omrežij. Tam
prevladuje angleški jezik in tudi to je način, da pozitivno izkoristimo dano možnost za utrjevanje
besedišča in jezika na splošno.
V šoli smo se skupaj s prijatelji pogovarjali, če tudi njim filmi ter glasba, ki niso v slovenščini,
pomagajo pri znanju angleščine. Skoraj vsi so temu pritrdili, kar izvemo tudi iz ankete. Seveda
so primeri učencev, ki to zanikajo, vendar je to število krepko manjše.
Iz ankete smo razbrali, da imajo učenci največ prostega časa od 3 do 4 ure na dan. Prosti čas
največ posvečajo športu. Zelo malo je takih, ki ga posvečajo igranju družabnih iger. Mislimo,
da bi se lahko bolj zabavali z igranjem namiznih iger kot pa z video igricami.
Opazili smo, da imajo internet ter socialna omrežja tudi pozitivne plati, vendar pa se je v
zadnjem času pojavila velika obsedenost z njim in bi bilo dobro, da se namesto tega, da prosti
čas namenjamo elektronskim napravam, začnemo bolj ukvarjati s športom ali z drugimi
aktivnostmi.
Raziskovalna naloga odpira tudi nova vprašanja, ki bi bila zanimiva za nadaljnjo obravnavo.
Lahko bi raziskale, katere teme so tiste, kjer se naučimo največ tujih besed, vplivi katerih tujih
jezikov so še prisotni na naši šoli in ali učenje le-teh poteka preko različnih medijev.
Je pa razlika med pridobljenim znanjem angleškega jezika v prostem času pri učencih nižjih
razredov v primerjavi z višjimi in še kaj bi se našlo.
To je naš začetek, ki pa se lahko z novimi vprašanji in temami še nadaljuje.
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7 PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik

