
Današnji datum: ……………………………………………………   Tvoje ime: ………………………………………………………………  
Ime vaše šole:…………………………………………………………………………………               Poštna številka šole: ……………………………………………… 
Razred: ……………………………………………………………                 (vprašaj učitelja/ico, če ne veš) 
Spol:   moški / ženski   (prosim obkroži) Starost: ……………  Datum rojstva: ……………………………………………………… 
Ime in priimek učitelja/ice:………………………………………………………………………… Ime skupine: …………………………………………………………… 
Ali izpolnjuješ vprašalnik pred ali po pripravi videa?  PRED / PO    (prosim obkroži)   

Ne pozabi vrniti učitelju/ici ☺ 
 

 

Odpadki na obali in v morju – kratek vprašalnik!  
 

1. Ali meniš, da odpadki na obali in v morju predstavljajo težavo? (prosim obkroži) 
 

sploh ne malo srednje zelo 
 

2. Te skrbi kakšne težave lahko povzročijo odpadki na obali in v morju? 
 

sploh ne malo srednje zelo 
 

3. Ali misliš, da so odpadki na obali in v morju škodljivi za... 
 

a) Živali v morju?   sploh ne malo srednje zelo 
b) Ljudi, ki uživajo na plaži?   sploh ne malo srednje zelo 
c) Zdravje ljudi?  sploh ne malo srednje zelo 
d) Ribiče?  sploh ne malo srednje zelo 
e) Izgled plaže? sploh ne malo srednje zelo 

 
4. Kakšen odstotek odpadkov na obali in v morju misliš, da je iz plastike? _________% 

 

5. Zakaj so odpadki na plaži in v morju? (Kako so prispeli do tja?)... 
  

a) Ker ljudje mečejo odpadke na plaže in ulice. sploh ne malo srednje zelo 

b) Ker ni dovolj košev za smeti in odpadki niso 
primerno zbrani in spravljeni. 

sploh ne malo srednje zelo 

c) Ker lokali, kot so kavarne, restavracije in 
trgovine povzročajo odpadke na obali. 

sploh ne malo srednje zelo 

d) Ker ribiči in čolni odlagajo odpadke v morje. sploh ne malo srednje zelo 

e) Ker ima veliko stvari, ki jih kupujemo, preveč 
embalaže, ki jo je težko reciklirati. 

sploh ne malo srednje zelo 

  

6. Kaj misliš, koliko časa rabi plastenka, da se razgradi/razpade v morju? ____________ ur / dni / 
tednov / mesecev / let (prosim obkroži) 
 

7. Kako pogosto si v zadnjem tednu naredil/a kaj od naštetega? 
 

a) Pobral/a kak odpadek? sploh ne malo srednje zelo 
b) Ločil/a odpadke za recikliranje? sploh ne malo srednje zelo 

c) Kupil/a stvari z manj embalaže? sploh ne malo srednje zelo 

d) Se izognil/a uporabi plastičnih vrečk v trgovini? sploh ne malo srednje zelo 

e) Uporabil/a predmete (posodice, pribor, 
kozarci...) za večkratno in ne enkratno uporabo? 

sploh ne malo srednje zelo 

f) Spodbujal/a družino in prijatelje, da naredijo kaj 
od zgoraj naštetega? 

sploh ne malo srednje zelo 

g) Vrgel/la odpadke na tla? sploh ne malo srednje zelo 
 
8. Imaš še kakšno drugo idejo kaj bi lahko ti ali drugi lahko še storili? (poleg zgoraj naštetega) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

9. Ti je bilo všeč sodelovati v video tekmovanju? 
 

ne malo srednje zelo 




