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Lepo pozdravljeni,                                        Ime in priimek: ________________ 
 
v vprašalniku, ki ga imate pred sabo, so vprašanja o vašem pocutju in medosebnih 
odnosih. Odgovori na nekatera vprašanja so imena vaših sošolk in sošolcev. Vsa imena 
(tudi vaše) bodo pri obdelavi podatkov šifrirana. Rezultati pa bodo objavljeni le na 
agregiranem nivoju, kar pomeni, da vašega imena ne bo mogoce povezati z vašimi 
odgovori. Zagotovljena bo popolna anonimnost vaših odgovorov.  
 
Najprej me zanima, kako se danes pocutite. Pomislite na današnji dan od trenutka, 
ko ste se zbudili, do zdajle. Koliko ste se danes pocutili: 
a) vzneseno in navdušeno (obkrožite eno od številk) 
 

sploh ne    0     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   popolnoma 
 
b) vedro (obkrožite eno od številk) 
 

sploh ne   0     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   popolnoma  
 
c) srecno (obkrožite eno od številk) 
 

sploh ne   0     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   popolnoma 
 
d) dobro razpoloženo (obkrožite eno od številk) 
 

sploh ne   0     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   popolnoma 
 
e) žalostno (obkrožite eno od številk) 
 

sploh ne   0     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   popolnoma 
 
f) malodušno (obkrožite eno od številk) 
 

sploh ne   0     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   popolnoma 
 
g) depresivno (obkrožite eno od številk) 
 

sploh ne    0     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   popolnoma  
 
h) slabo razpoloženo (obkrožite eno od številk) 
 

sploh ne   0     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   popolnoma 
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Sedaj sledi nekaj vprašanj o medosebnih odnosih. Na vprašanja odgovarjate tako, da 
izberete DO 5 sošolk ali sošolcev.  
 
1. Svoje sošolke in sošolce poznate že nekaj casa. Vcasih se zgodi, da iz razlicnih 
razlogov ne morete priti v šolo. Koga od sošolk ali sošolcev bi prosili za zapiske? 
 
Na to vprašanje odgovorite tako, da izberete DO 5 sošolk ali sošolcev, od katerih 
bi si najbolj verjetno izposodili zapiske. Ime osebe in prvo crko priimka zapišite v 
razpredelnico. Za vsako osebo, ki jo boste izbrali, oznacite, kako verjetno bi si od 
nje izposodili zapiske. Uporabite lestvico od 1 (od osebe si bi malo verjetno 
izposodil/a zapiske) do 5 (od osebe bi si gotovo izposodili zapiske). Cim bolj 
verjetno je, da bi si od navedene osebe izposodili zapiske, tem vecje število 
uporabite. 
 

Ime in prva crka priimka odgovor 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
2. Denimo, da bi resno zboleli v mesecu maju in bi morali ta mesec preživeti v 
bolnišnici. Koga od sošolk ali sošolcev bi prosili, da vas obvešca o pomembnih 
šolskih dogodkih? 
 
Na to vprašanje spet odgovorite tako, da izberete DO 5 sošolk ali sošolcev, ki bi 
jih najbolj verjetno prosili za obvešcanje. Ime osebe in prvo crko priimka zapišite 
v razpredelnico. Uporabite lestvico od 1 (osebo bi malo verjetno prosili za 
obvešcanje) do 5 (osebo bi gotovo prosili za obvešcanje). Cim bolj verjetno je, da 
bi navedeno oseb prosili za obvešcanje, tem vecje število uporabite.  
 

Ime in prva crka priimka odgovor 
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3.  Denimo, da imate naslednji teden rojstni dan in pripravljate zabavo. Koga od 
sošolk ali sošolcev bi povabili na zabavo? 
 
Na to vprašanje spet odgovorite tako, da izberete DO 5 sošolk ali sošolcev , ki bi 
jih najbolj verjetno povabili na zabavo. Ime osebe in prvo crko priimka zapišite v 
razpredelnico. Uporabite lestvico od 1 (osebo bi malo verjetno povabili) do 5 
(osebo bi gotovo povabili). Cim bolj verjetno je, da bi navedeno osebo povabili na 
zabavo, tem vecje število uporabite. 
 
 

Ime in prva crka priimka odgovor 
  
  
  
  
  

 
 
4. S katerimi sošolkami ali sošolci se pogovarjate o stvareh, ki so za vas 
pomembne? 
 
Na to vprašanje spet odgovorite tako, da izberete DO 5 sošolk ali sošolcev, s 
katerimi se najbolj pogosto pogovarjate. Ime osebe in prvo crko priimka zapišite v 
razpredelnico. Za vsako osebo, ki jo boste izbrali, oznacite, kako pogosto se z njo 
pogovarjate o stvareh, ki so za vas pomembne. Uporabite lestvico od 1 (z osebo se 
zelo redko pogovarjate) do 5 (z osebo se najbolj pogosto pogovarjate). Cim bolj 
pogosto se z izbrano osebo pogovarjate, tem vecje število uporabite.  
 
 

Ime in prva crka priimka odgovor 
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Ime in priimek: ________________ 
 
Sedaj spet sledi nekaj vprašanj o medosebnih odnosih. Na vprašanja odgovarjate 
tako, da izberete po 3 imena sošolk ali sošolcev.  
 
1. Svoje sošolke in sošolce poznate že nekaj casa. Vcasih se zgodi, da iz razlicnih 
razlogov ne morete priti v šolo. Koga od sošolk ali sošolcev bi prosili za zapiske? 
 
Na to vprašanje odgovorite tako, da izberete 3 sošolke ali sošolce, od katerih bi 
si najbolj verjetno izposodili zapiske. Ime osebe in prvo crko priimka zapišite v 
razpredelnico. Za vsako osebo, ki jo boste izbrali, oznacite, kako verjetno bi si od 
nje izposodili zapiske. Uporabite lestvico od 1 (od osebe si bi malo verjetno 
izposodil/a zapiske) do 5 (od osebe bi si gotovo izposodili zapiske). Cim bolj 
verjetno je, da bi si od navedene osebe izposodili zapiske, tem vecje število 
uporabite. 
 

Ime in prva crka priimka odgovor 
  
  
  

 
 
 
 
2. Denimo, da bi resno zboleli v mesecu maju in bi morali ta mesec preživeti v 
bolnišnici. Koga od sošolk ali sošolcev bi prosili, da vas obvešca o pomembnih 
šolskih dogodkih? 
 
Na to vprašanje spet odgovorite tako, da izberete 3 sošolke ali sošolce, ki bi jih 
najbolj verjetno prosili za obvešcanje. Ime osebe in prvo crko priimka zapišite v 
razpredelnico. Uporabite lestvico od 1 (osebo bi malo verjetno prosili za 
obvešcanje) do 5 (osebo bi gotovo prosili za obvešcanje). Cim bolj verjetno je, da 
bi navedeno oseb prosili za obvešcanje, tem vecje število uporabite.  
 
 

Ime in prva crka priimka odgovor 
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3.  Denimo, da imate naslednji teden rojstni dan in pripravljate zabavo. Koga od 
sošolk ali sošolcev bi povabili na zabavo? 
 
Na to vprašanje spet odgovorite tako, da izberete 3 sošolke ali sošolce, ki bi jih 
najbolj verjetno povabili na zabavo. Ime osebe in prvo crko priimka zapišite v 
razpredelnico. Uporabite lestvico od 1 (osebo bi malo verjetno povabili) do 5 
(osebo bi gotovo povabili). Cim bolj verjetno je, da bi navedeno osebo povabili na 
zabavo, tem vecje število uporabite. 
 
 

Ime in prva crka priimka odgovor 
  
  
  

 
 
4. S katerimi sošolkami ali sošolci se pogovarjate o stvareh, ki so za vas 
pomembne? 
 
Na to vprašanje spet odgovorite tako, da izberete 3 sošolke ali sošolce, s 
katerimi se najbolj pogosto pogovarjate. Ime osebe in prvo crko priimka zapišite v 
razpredelnico. Za vsako osebo, ki jo boste izbrali, oznacite, kako pogosto se z njo 
pogovarjate o stvareh, ki so za vas pomembne. Uporabite lestvico od 1 (z osebo se 
zelo redko pogovarjate) do 5 (z osebo se najbolj pogosto pogovarjate). Cim bolj 
pogosto se z izbrano osebo pogovarjate, tem vecje število uporabite.  
 
 

Ime in prva crka priimka odgovor 
  
  
  

 
 
 
Na koncu me zanima še, kako ste razpoloženi ta trenutek (obkrožite eno številko).  
 

zelo slabo  -5      -4      -3      -2      -1      0      1      2      3      4      5 zelo dobro 


