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Pri vprašanjih, kjer je bila možnost prostega odgovora, je besedilo nelektorirano.  

 1. raz. 2. raz. 3. raz. 4. raz. 5. raz. 6. raz. 7. raz. 8. raz. 9. raz. skupaj 

Štev. učencev 66 64 56 58 71 62 65 67 57 566 

Štev. rešenih anket 16 34 24 38 42 24 44 21 29 272 

Odstotek  24,24 53,12 42,85 65,51 59,15 38,70 67,69 31,34 50,87 48,53 
 

 

1. Kaj menite o izbranem načinu dela na daljavo? 1.  2.  3.  4. 5. 6.  7.  8. 9.   
Se mi ne zdi primerno. (PREVEČ ZAHTEVNO.) 0 4 1 2 7 3 7 2 1 27 
Otrok težko dela sam. (PREMALO POMOČI UČITELJEV.) 1 6 4 1 3 2 10 3 2 32 
Malo se lovimo, ampak gre. (SO JIM ŽE V ŠOLI POKAZALI, KAKO SE DELA.) 4 14 10 15 10 4 11 3 2 73 
Otrok v večini dela sam. (SAMO PREVERJAM, ČE JE VSE NAREJENO.) 9 10 9 20 22 15 16 13 24 138 

 

2. Kakšna je bila izkušnja vašega otroka pri predavanju snovi na daljavo? 1.  2.  3.  4. 5. 6.  7.  8. 9.   
Predavanja se ni mogel udeležiti (povezava ni delovala). 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4 
Prijavil se je v spletno učilnico a je povezavo prekinjalo. 0 2 0 2 4 4 10 3 3 28 
Predavanja so delovala z občasnim zamikom. 0 10 3 12 19 5 11 6 5 71 
Predavanje je potekalo, kot bi bili v šoli. 15 17 21 23 18 14 22 9 21 160 

 

3. So bila navodila in naloge podane razumljivo? 1.  2.  3.  4. 5. 6.  7.  8. 9.   
Sploh nismo vedeli, kje jih iskati. 0 0 0 0 0 0 7 3 0 10 
Različni učitelji so jih objavljali na različne načine. 0 5 4 2 12 11 9 6 7 56 
Večina učiteljev je uporabljala enoten način dela. 1 5 5 14 17 11 19 6 18 96 
Učitelji uporabljajo enoten način dela. 12 20 15 22 13 2 9 6 4 103 
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4. Izberite tiste stvari, pri katerih vidite možnost za izboljšavo (Možnih je več 

odgovorov) 
1.  2.  3.  4. 5. 6.  7.  8. 9.   

Razlaga preko video konference (dodatne ure na teden). 3 9 8 10 13 10 7 10 13 83 
Količina dodeljenih nalog (lahko bi še kaj dodali). 0 2 0 3 1 2 0 2 2 12 
Komunikacija s starši (sprotno obveščanje morebitnih težav). 0 5 2 2 15 5 15 8 7 59 
Zaenkrat je vsega dovolj. 11 19 17 25 17 10 19 6 10 134 
Drugo:           

 

1. razred  

naši učiteljici sta tako dobro organizirali in domislili program in izvedbo na daljavo, da prav ničesar ne bi izboljšala. 

 

2. razred 

vse je odlicno, ucitljica 2.c je vedno na voljo, vedno preverja, kako je stanje, sproti resuje stiste ucencev in starsev, super je whatsapp skupina, saj se sproti resujejo 

zadeve, ce kaj ni jasno. Tudi aplikavija seesaw je vec kot odlicna, povratne inf. uciteljice pa tudi zelo hitre in zelo spodbudne.  odlična navodila. 

 

morda bi bila dobrodošla še povratna informacija učitelja otroku glede otrokovega dela. 

menimo, da bi lahko bil celoten pouk izvajan preko video konferenc. starši imamo službe in nismo učitelji.  

 

videokonference v 2. razredu se mi ne zdijo smiselne. ne morejo nadomestiti dela v šoli, kljub temu mora starš še veliko delati z otrokom, več kot ena konferenca na 

teden je zato po mojem mnenju v 2. razredu nepotrebna in samo jemlje čas. otroci pa tudi težko sodelujejo kot bi želeli, takšno komuniciranje jim je tuje in tako je za 

ta leta tudi prav. 

 

3. razred 

/ 

4. razred 

otroci preživijo preveč časa pred računalnikom 

 

zmanjšanje količino snovi in zahtevnost, saj ne preostane veliko časa za sprostitev in proste dejavnosti. več časa za utrjevanje. 
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5. razred 
preveč in preobsežne vsebine. 

 

obvezno se drzati tedenskega razporeda dela in ne sproti spreminjati kdaj morajo kaj delati, ker nastane popolna zmeda... otroci pa so v stiski. predlagam, da kratkih 

rokov ni, saj otroci potrebujejo pomoč staršev ipd (kratki rok je dobijo delo ob 9.uri, konferenca ob 17.uri)  

 

teams sestanek z starši... 

 

nepregledno dodajanje dodatnih nalog sredi tedna, bolje bi bilo vse v začetku tedna preko teamsov namedro ustna navodila učencem  

 

osebni kontakt učitelja z 5 učenci 1uro na teden 

 

potrebuje veliko dodatne spodbude in pomoci. je premal samostojna, kar me osebno zelo obremenjuje, ker imam se veliko svojih obveznosti.  

 

zakaj ni isti sistem, kot je bil v šoli? preveč je dela. starši imamo tudi službe. ker otrok se domadrugače obnaša kot v šoli. in dela cel dan do večera... 

včasih je preveč snovi oziroma jo učiteljica med tednom še dodaja. 

 

manj nalog 

 

6. razred 
vsi učitelji objavljajo enotno in zahtevajo oddajo v enotni obliki. količinsko več poudarka na slj, mat, tja, nar in manj gum, lum, tit, gos. 

 

nekateri učitelji so že drugi teden pričeli spreminjati navodila, ki so veljala na začetku (mat, slj). nekateri ne napišejo, kaj točno morajo otroci poskenirati in poslati, 

nato pa otroka \"skregajo\", da naj jim ne pošilja vsega (slj). zgodilo se je tudi, da je otrok zamudil z oddajo naloge in je ni mogel oddati, ker je opcija \"oddaj nalogo z 

zamudo\" bila zaklenjena (gos). kaj pa če otrok ni mogel v roku narediti naloge? kaj če se je slabo počutil? naj bo zaradi tega prikrajšan za možnost oddaje 

naloge? pri projektni nalogi gum, tit in lum imam pripombo, da je prvi teden bilo podano navodilo, da otroci zbirajo materiale (papir, karton, zamaške...), nato pa je 

učitelj tit povedal, da mora biti izdelek (glasbilo res odlično narejen. kje naj kupimo materiale za izdelavo, če so pa tovrstne trgovine zaprte (bauhaus, obi, tedi ipd.)?? 

vsi nimamo doma delavnic in v njih ne vem kolikomaterialov in orodja na izbiro! učitelji se tudi ne držijo napovedanih ur videokonferenc - nekateri 

začnejo že prej (mat), veliko pa jih tudi podaljša izven napovedanega časa. tako se otroku poruši urnik za cel dan. v šoli tudi traja šolska ura 45 minut in nič več, 

kajne? želela bi si tudi, da učitelji podajo svoje komentarje na opravljeno delo bolj sproti in ne da čakajo na petek. če mora otrok kaj popravit, potem mora to naredit 

čez vikend, ko bi pa naj načeloma bil prost. pogrešam kakšno uro nemščine v živo, vsaj enkrat na 14 dni. 

 

enak urnik video pouka za vsak teden, da si lahko učenci organizirajo naloge za cel teden. dodeljene naloge in urnik videopouka urejene do nedelje, da lahko starši z 

otroki naredijo plan dela za prihodnji teden. 
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7. razred 
poenoten način dela: eni učitelji še vedno delajo v spletnih učilnicah, preko maila, tretjih kanalih ... 

 

uravnoteženje obremenitev glede na siceršnje število ur tedensko (na urniku je 1 ura tedensko, 

otroci delajo 3 ure).  

 

želeli bi si urnik in dnevno pošiljanje snovi in nalog, ki ne bi bile preobsežne. 

 

poenotenje datumov oddaje nalog 

 

več razlage v živo, manj pisnih navodil 

 

poenoteno delo učiteljev, nekateri v teamsu, drugi v spletni učilnici 

 

kvaliteta pouka 

 

bolj poenoteno oddajanje nalog, ažurnost in odzivnost učiteljev, ukinitev točkovanja 

 

staršev se ne obvešča, otrok pa ne zna povedati. 

 

manj nalog pri predmetih mat in slj ter špo 

 

govorilne ure se lahko naredijo preko otrokovih teamsov - želim si osebnega stika z učiteljem. 

 

prenehanje z različnimi in preveč navodilimi ter zahtevami, ki jih ima vsaka učiteljica za svoj predmet, ker se temu ne da več sledit. ob upoštevanju udeležbe na 

teamsih, v preostalem času tega ni mogoče rešit, zato otrok dela po celi dan in tudi med vikendom, kar je katastrofa. preveč pritiska s strani posameznih učiteljic, ki 

pričakujejo, da si otroci že v nedeljo berejo snov ipd. (ga. bauman). 

 

učitelji ne razumejo, da šola ni edina stvar na svetu in da epidemiološki ukrepi vplivajo na družinsko dinamiko in da starši nismo učitelji, ki bi delali z njimi ali celo 

namesto njih. Predlagam več ur v živo preko teamsov in zmanjšanje nalog in nesmiselnega prepisovanja v zvezek na minimum. 

 

več rednega pouka preko videokonferenc, četudi samo nekajminutno javljanje in podajanje navodil 

v začetku ure.  
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neenoten nacin dela med ucitelji - pri nekaterih otrok dobi povratno informacijo o oddanem delu, pri drugih ne. jasna navodila otrokom, kadar se pricakuje, da 

dodeljene naloge naredijo do srecanja z uciteljem na teamsih in kadar ucitelj nacrtuje, da jih bodo delali skupaj mes uro. vec poudarka na kljucnih predmetih. 

 

prevec vsega razlag pa ni 

 

poenotenost dela učiteljev 

 

prevec nekega prepisovanja. naj si preberejo, zalepijo. naj naredijo samo domaco nalogo 

 

 

8. razred 
 

trenutno je vsega dovolj oz celo prevec, ker otrok tezko sledi. 

 

manj groženj učiteljev na konferencah, kako nič ne delajo. vsi se trudijo kolikor lahko 

 

poenotena uporaba orodij pri učiteljih 

 

nekatere video konference so dolge 10-15 minut, samo da se vidijo. če se že zberejo naj imajo pouk 

 

da so videokonference,za vsako uro,kot v šoli,konec koncev je to pouk . in če imajo to druge šole zakaj ne bi imela še naša. pouk po urniku prek videokonference!!!!!!  

 

manj nove snovi 

 

 

9. razred 
manša količina dodeljenih nalog 

 

preveč obremenjeni, ker je veliko predmetov 

 

razlaga snovi preko video konference vsak dan po urniku pri vseh predmetih razen športne vzgoje! 

manj dodeljenih nalog 

 

več ur pouka na dan preko videokonferenc. 
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bolj jasna pisna navodila za delo (včasih navodila res niso jasno napisana, npr. vstavi podatke v 

tabelo, ki je ni; manjkajoče datoteke, informacije, ki jih je potrebno poiskati iz različnih virov, ,,,)  

 

manj nalog 
 

5. Koliko ste kot starš obremenjeni s pomočjo pri šolskih obveznostih? 1.  2.  3.  4. 5. 6.  7.  8. 9.   
Zaradi službenih obveznostih mu težko pomagam (NIČ). 0 1 2 2 1 2 3 1 0  
Poskušam ga spodbujati k sprotnemu delu (SREDNJE). 9 13 12 12 21 15 14 6 7  
Pomagam mu pri razlagi in nalogah (DOSTI). 7 19 7 13 12 3 17 5 2  
Otrok opravlja svoje obveznosti samostojno. 0 1 3 11 8 4 10 9 20  
Drugo:           

 

6. Predlogi, pripombe in pohvale (napišite, če nam želite še kaj sporočiti). 

1. razred 

zelo pohvalno s strani učiteljic 1. a razreda, ki so za otroke pripravile zvočna navodila v powepointu, kar otrokom omogoča samostojnejše delo. količina in zahtevnost dela ter nalog je 

ustrezna. otroci so veseli tudi dodatnega utrjevanja znanja z digitalnimi vsebinami. 

vprašanja v anketi niso primerna za prvi razred. učiteljici delo opravljata nadpovprečno dobro. 

zelo se trudite! vse pohvale!!! mi smo veseli, da smo na tej šoli. 

učiteljica suzana belušič je že pred začetkom dela na daljavo odlično organizirala in pripravila vsa navodila za delo na daljavo. navodila je pripravila nazorno, razuml jivo in slikovito, 

primerno tako za otroke kot za starše. vse naloge v spletni učilnici so didaktično in vsebinsko izredno dobro pripravljene. učiteljica je staršem tudi ves čas na razpolago za pomoč pri 

odpravljanju tehničnih težav, ki pa niso posledica njenih nalog ... 

posebno pohvalo za izvedbo, trud in izviren pristop z neverjetnim občutkom za pedagoško delo učiteljicama suzani belušič in sari jane petrič. 

na prva vprašanja nisem odgovorila, ker za delo v 1. razredu podani odgovori niso najbolj primerni in težko izberem kateregakoli izmed njih. učiteljica (suzana belušič) se res 

nadpovprečno trudi, njen način dela je zares super in vidi se da v pripravo materiala vlaga ogromno truda. res vse pohvale. kljub temu pa prvošolec potrebuje ves čas spremstvo in 

usmerjanje odrasle osebe in ni sposoben popolnoma samostojno sodelovati. to je dejstvo, ki ga je težko spremeniti in mislim da tudi učiteljica pri tem ne more narediti nič več od tega 

kar že počne. je tudi zelo razumevajoča in fleksibilna, ves čas v stiku s starši, prilagodljiva.... res mislim, da dela vse in še več kot se od učitelja pričakuje. kljub temu pa je tudi na starših 

precejšnje breme in ob delu od doma je to velikokrat velik stres. otrok težko dojame, da kljub temu, da si doma, nisi vedno na voljo. nekako se trudimo krmariti med šolo in službo, 

rezultat tega pa je velikokrat ta, da se delo za službo in delo za šolo raztegneta do večernih ur. 
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2. razred 

hvala za ves trud in odzivnost učiteljice 2.a. ter hvala za razumevanje, da smo tudi mi v časovni stiski in zmešanjavi zaradi dela od doma. 

 

pohvala gre uciteljici janji karanovič za njen trud, hitre odgovore in pozitiven ter vzpodbudne besede  

 

pouk za drugošolce bi lahko v veliko večji meri potekal preko videokonferenc. trenutno smo za celotno snov, razlago in delo odgovorni starši, po videopovezavi pa 

se izvajajo le govorni nastopi in bralne značke. predlagamo, da se glavni predmeti (mat, slo, spo in - še posebej pomembno - ang!!!) izvajajo preko zooma na enak 

način, kot bi potekali v šoli. starši pa lahko poskrbimo za lu, šp in gu. s tem bi bili učenci v enakovrednem položaju, starši pa razbremenjeni. 

 

mogoče kot predlog za prvo triado, da bi le imeli ure tujega jezika v živo, tja, in mogoče nem, čeprav je interesna dejavnost. dobro bi bilo dobiti vsaj kakšna gradiva 

za nem. Hvala 

 

otroci v drugem razredu še ne morejo samostojno opravljati dela na daljavo potrebujejo vodenje, ki jim ga v teh razmerah lahko poda le starš. učitelji napišejo 

dobra navodila, ne more pa se pri tej starosti pričakovati, da bodo poučevali na daljavo kot v višjih razredih in popolnoma nepotrebno se mi zdi forsiranje, da učitelji 

izvajajo čim več videokonferenc tudi v 2. razredu. tam, kjer starši ne morejo pomagati otrokom pri delu, jim tudi učitelj na daljavo težko. edina rešitev je vrnitev otrok 

do 3. razreda v šolo. čim prej. 

 

kot ze recemo posebne pohvale milanki munda za ves trud in vlozeno delo, inovativnost in pripravljenost za tak nacin dela,ki se ga je lotila. zelo smo hvalezni. 

 

pohvalili bi učiteljico milanko munda iz 2 c razreda. za svoje učence je naredila veliko stvari. spletno učilnico in tudi poučevanje otrok preko zooma.  

 

učiteljica milanka munda dela odlično ! vse pohvale! 

 

morda kakšna razlaga snovi več otrokom preko video konference. zagotovo otroci pogrešajo šolo in starši pač nismo učitelji po stroki. dober način bi bil tudi, da 

učiteljica posname kratko razlago ključne snovi (lahko tudi samo audio), če ne gre vživo. 

 

pripomba: skozi tedne se količina snovi povečuje zato smo vsi vključno z otrokom preobremenjeni. pogrešamo razlago snovi v živo.  

 

določene obveznosti so v takšne zahtevnosti, da bi morali oceniti delo staršev in ne otroka. 

 

otroci morajo iti v šolo, to ni prava rešitev. 

 

učiteljica se zelo potrudi in dobimo za cel teden vnaprej super pripravljena navodila za delo. všeč nam je tudi, da si lahko delo za cel teden sami razporedimo po 

dnevih. S skupnimi močmi bomo uspeli prebroditi ta čas.  
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3. razred 

pohvalila bi učiteljico minko godec (3.a), ker se je res max. potrudi za otroke, po potrebi doda dodatne ure/razlago. pohvalila bi pa tudi učiteljice ki izvajajo dsp -ida 

šumak, maja toš in minka godec za njihovo ptrpežljivost, prilagajanje z urnikom in seveda za takojšnje angažiranost za sodelovanje in delo z učencem, kot bi bili v 

šoli, nič izpadov in majnka te pomoči. 

 

otroci prve triade morajo čimprej v šolo, saj bodo razlike prevelike, saj starši nismo učitelji in snovi ne znamo podajati na način kot to počnejo učitelji.  
 

4. razred 

pohvalila bi prizadevanja učiteljev, njihov trud, odzivnost. 

 

v 4.c pouk na daljavo poteka odlicno, vse deluje tako kot mora, snovi je dovolj, odziv uciteljice in povratna informacija je hitra.  

 

v redu bi bilo, če bi uporabljali za videokonference teams, če so že vse naloge tam. povezava za zoom je poslana na mail staršev in poleg še treh službenih mailov 

težko sproti sledim vsemu in zate otrok velikokrat manjka pri videokonferencah. sestanki v teamsu pa omogočajo boljšo sledljivost in dobiš tudi opomnik o začetku 

srečanja. To je moj predlog in na tak način delajo tudi pri predmetnem pouku, zate starejši otrok nima težav s sledenjem videokonferencam. 

 

nimam nič za dodati. 

 

rada bi povedala, da otroci komaj čakajo na pouk v šoli in da tak način dela ne more potekti daljše obdobje, kser so na tak način prikrajšani otroci. da ne goorim o 

vseh tistih otrokih, ki ali nimajo sredstev, ali pomoči staršev ali obojega. ravnatelji naj čimprej zahtevajo pouk v živo. 

 

Želim pohvaliti delo učiteljice 4. b razreda. zalo se trudi z otroci, vedno je na razpolago in obvešča tudi starše.  

 

preveliko dela z računalnikom!!  

 

velike težave z motivacijo. otrok okupira družinski računalnik.  

 

po začetnih težavah (organizacijskih, tehničnih, ...) smo zdaj ujeli ritem 

 

pohvalili bi učiteljico 4. b, viktorijo kodrič. učiteljica veliko časa nameni komunikaciji s otroki in jim je ves čas na razpolago. redno komunicira tudi s starši.  

 

pohvale učiteljem 
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5. razred 

otroci cel dan delajo samo obveznosti za šolo. nimajo prostega časa. so utrujeni. 

 

več razlage in predelava snovi preko videokonferenc 

 

hvala za trud 

 

zelo zadovoljna z načinom dela, ki ga je izbrala učiteljica. 

 

dobri ste,le tako naprej. 

 

prvi teden je bil precejšen kaos. učenci so naloge dobivali na različne načine, nismo vedeli kje iskati naloge in kam nalagati rešitve, vsak učitelj je imel svoj sistem. 

Ker učitelji niso uporabljali sistema \"dodeljenih nalog\" je bilo že samo spremljanje tega, kar je otrok naredil, precejšen projekt in je terjalo ogromno časa. veliko 

(preveč) časa in energije smo porabili za iskanje nalog in nalaganje dokumentov, skratka za tehnično plat. šele sedaj, v tretjem tednu, so se stvari v večji meri uredile 

in je delo steklo. podajanje nalog je postalo bolj enotno. je pa snovi veliko in učenci pogrešajo predvsem razlago snovi oziroma ustno podajanje snovi pri predmetih 

kot so dru in nit. samostojno branje učbenika in predelovanje snovi preko vprašanj, na katera učenci samostojno odgovarjajo, ne more nadomestiti odpredavane snovi. 

učiteljica se trudi in verjamem, da tudi njej ni lahko, jo pa vsekakor lahko pohvalim za ves njen trud. 

 

pozdravljeni, sporočamo, da se šolske obveznosti zavlečwjo v pozne vecerne ure, saj lahko otrok v dopoldankem času zraven dela na daljavo samo prepisuje 

dodeljeno snov. kot starš mu poleg obveznosti težko pomagam pri morebitnem odgovarjanju na 

razna vprašanja. otroci so po mojem mnenju prepuščeni samemu sebi.. lp 

 

nimam točnega pregleda kaj otrok mora in kaj še ni naredil.... 

 

morda bi bilo dobro v zacetku tedna poslati strnjen pregled videokonferenc, nalog inpreverjanj za lazje nacrtovanje dela, in da se slucajno kaksna naloga ne spregleda. 

delo pri fakultativnih in izbirnih projektih bi lahko bilo zasnovano bolj projektno in za daljse obdobje, morda bi lahko ucitelji uporabljali vec moznosti kvizov (kot 

sprotne metode preverjanja (ne za oceno) razumevanja snovi) 

 

navodila se naj otrokom podajajo če je mogoče pisno, tedenski razpored, ker dejstvo je, ds potrebujejo pomoč staršev, vsi pa nismo doma. nove snovi se otrok ne 

more učiti sam, zato je za take snovi predvsem slj, mat, angl smiselno, da razlago slisijo od učiteljice. ni isto, če z njo samo preverijo narejeno delo, zato ker nekdo 

jim mora razložiti, novo snov. preverjanje narejenega dela ni isto kot sama razlaga snovi. To moramo narediti starši, ki pa nismo učitelji. apeliram, da se zadolžitve 

otrokom dajejo tedensko, npr ponedeljek, ker jih dodatne obveznosti poslane med tednom zrušijo planirane aktivnosti in nastane zmeda. 



    

10 
 

 

Vse pohvale učiteljem. vem da je tudi za njih naporno. bi pa vseeno po mojem mnenju bilo dobro, da bi bilo več ur direktno preko video konference. tako bi otroci 

slišali več stvari in bi jim bilo lažje. tudi staršem. l.p. in vse dobro še naprej.  

 

zdi se mi, da morajo nekatere snovi pri predmetih predelati v krajšem času, kot bi jo pri običajnem pouku v šoli (nekatere izmed nalog so naložene v nedeljo, v torek 

zjutraj pa se na videokonferenci že preverjajo). mogoče bi snov, ki bi jo morali učenci predelati, podajali vsak dan po urniku za določen dan (in ne v nedeljo za celi 

teden, snov in naloge pa se pregledajo že na primer v sredo in četrtek dopoldan na videokonferenci). navodila, podana na videokonferenci, ki niso zajeta v navodilih 

za delo, naj bodo učencem na voljo tudi pisno, ker si vseh informacij ne uspejo zapomniti in posledično kakšne delovne obveznosti niso narejene. 

 

snovi je preveč. premalo utrjevanja in ponavljanja. 

 

delo preko teamsov se mi zdi v redu. sicer je veliko snovi, včasih učiteljica še med tednom kakšne naloge doda, tako da so otroci včasih malo zmedeni, kaj točno je za 

narediti. vem, da se vsi trudimo, ampak je tudi zraven 8 urnega dela od doma izziv še pomagati otroku za šolo. ampak takšna je pač zdaj žal situacija. na splošno smo 

pa zadovoljni s sodelovanjem z učiteljico, je tudi vedno pripravljena prisluhniti, se prilagoditi in pomagati. seveda si pa vsi želimo, tako starši kot verjetno učitelji, 

predvsem pa učenci, da se vrnejo čim prej v šolo, ker jih je vedno težje motivirati za delo, ki ga ni malo. 

 

v razmislek, da bi učiteljice otrokom najprej snov razložile in šele nato od otrok zahtevale samostojno delo - odgovarjanje na različna vprašanja (dru, nar), saj 

predvidevam da v šoli pouk poteka na takšen način.  
 

6. razred 

menim, da tokrat delo na daljavo generalno poteka bolj organizirano kot spomladi. izrekam pohvale šoli, da se je odločila za microsoft teams. menim, da smo si vsi 

skupaj prihranili veliko živcev in časa, ker nismo vezani na zoom, arnes, spletne učilnice ipd. večji poudarek bi moral biti na pozitivni komunikaciji na relaciji učitelji 

- učenci; torej da učitelji ne grozijo otroku, da bodo obvestili razredničarko, le-ta pa starše, če otroci česa ne bodo poslali pravočasno. tisti starši, ki smo v službi, 

enostavno ne moremo vsega spremljati, ker je vsega preveč, in se tudi sami borimo s situacijo ter ohranjanjem pozitivnega razpoloženja v družini. glede na to, da bo 

šolanje na daljavo trajalo še kar nekaj časa, bi bilo smiselno delati tudi na jasnem sporočanju otrokom, da naj to delo jemljejo resno. včasih se mi zdi, da imajo 

občutek, da se bodo itak kmalu vrnili v šolo in zato zdaj to šolanje na daljavo jemljejo bolj zlahka. v splošnem lahko rečem, da se večina učiteljev trudi, komunicira z 

učenci, kar je za nas starše velika razbremenitev v primerjavi s prvim lockdownom. samo tako naprej in vsi skupaj ohranimo pozitivno naravnanost ter pripravljenost 

za pomoč! 

 

pozdravljeni, naš šestošolec opravlja naloge samostojno, so pa tudi na telefonski povezavi s posameznimi sošolci in si po potrebi pomagajo in predebatirajo. starša sva 

v službi, tako da dela brez najinega nadzora. res pa je, da se mu v popoldanskih in večernih urah več ne da z nama predebatirati snovi, niti nas vprašati, če kaj ne 

razume. ker je obdobje brez ocen (in preverjanj), nimava občutka, koliko res zna. sicer smo zadovoljni in se vam zahvaljujemo. lep pozdrav in vse dobro,  
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predlogi za izboljšavo: enak urnik videopouka za vsak teden (ura in dan). 2. naloge in urnik videopouka naj bosta dokončno oblikovana vsaj do nedelje zvečer, da 

lahko starši in otroki skupaj naredimo plan dela za prihajajoč teden.  

 

učitelji so se zelo potrudili in upoštevali tudi mnenja staršev. 

 

sama delam od doma (sem tudi učiteljica na oš) in velikokrat poslušam videokonference, ki jih spremlja moj sin. pohvalim lahko resnično vse učitelje, ki 

poučujejo v 6. a, saj so človeški, pripravljeni pomagati učencem ob različnih zagatah, ažurni... in res pravi podajalci snovi tudi preko kamere. naš anže uživa sicer vse 

pogreša... a na tak način mu bo znanje ostalo zagotovo dolgoročno v možgančkih. hvala vsem. 

 

zelela bi vec video konferenc. imam otroka v srednji soli in pouk poteka preko video konferenc, po urniku. pogovarjajo se isto, kot ce bi bili v soli. to se mi zdi zelo 

vredu. v bistvu sploh ni nic drugace... razen, da je doma. to pogresamo.  predvsem pohvala ge. colja (razredničarki 6.c) za sprotno reševanje problematike, 

dostopnost in predvsem za razumevanje! prav tako pohvala ostalim učiteljicam/em.  

 

moje mnenke je, da bi delo moralo potekati kot v soli po urniku, tak kot imajo urejene nekatere druge sole pohvala učiteljici za mat ga. bojana mihocek peklar za 

nazorne posnetke in razlago. 

 

rada bi povedala, da otroci komaj čakajo na pouk v šoli in da tak način dela ne more potekti daljše obdobje, ker so na tak način prikrajšani otroci. poleg tega, to ni in 

ne more biti primerljivo s poukom v živo, ne glede na to, kako se učitelji trudijo. da ne goorim o vseh tistih otrokih, ki ali nimajo sredstev, ali pomoči saršev ali 

obojega. ravnatelji naj čim prej zahtevajo pouk v živo. 

 

zakaj otroci v dosedanjem šolskem izobraževanju, kljub nedvomni pomembnosti znanja v današnjem času, niso imeli ene same ure računalništva? kaj čakate? zakaj 

neznate učitelji bolje sodelovati med sabo, skupaj oblikovati enotne oblike učnega procesa? 

 

 

7. razred 

rad bi pohvalil odzivnost in delo učiteljev: poslek, peklar, bauman (zelo hiter odziv tudi v popoldanskem času, motivacija otrok za sprotno delo (več kratkih nalog in 

sprotno delo), razlaga in pregled snovi preko videokonference sta primerljiva z delom v šoli) 

 

predlagam t.i. blok ure - videokonferenca, naslednja ura prosto. na tak način bi starše zelo razbremenili, saj je po predavanju snov \"sveža\" in z lahkoto opravi nalogo 

samostojno.  

 

pohvala učiteljem - glede na pomlad je občutno izboljšanje stanja. otroci si želijo čim več preverjanja znanja/razumevanja preko kvizov, ker je to bolj zabavno.  

vse pohvale za prizadevno delo. 
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pri nekaterih predmetih je preveč snovi za predelati doma in ne ostaja časa za učenje 

v prihodnje pričakujem več pouka oz. vse ure preko videokonferenc (vsaj jasno podana navodila za delo, spodbuda za delo v začetku ure). prav bi bilo, da bi učenci 

dobivali navodila za delo za vsak dan sproti. prav tako menim, da morajo učenci sproti vsak dan oddati naloge, če je to potrebno. ne da se jim določajo datumi za 

oddajo za teden ali 14 dni v naprej, saj se jim snov kopiči. učitelji naj sprotiopozarjajo učence na neopravljene naloge. razredniki naj opozorijo le tiste, ki res niso 

odzivni. mislim, da v šoli ni bolj ali manj pomembnih predmetov. vsi učitelji lahko v živo nagovorijo učence. pa četudi z njimi delijo nekaj razgibalnih vaj in jim 

naročijo naj prezračijo prostor. hvaležna sem za to anketo, saj se lahko le tako slišimo in spreminjamo na bolje. časi pa res niso lahki. vesela sem za vse vaše učitelje 

in učiteljice, ki vsako uro nagovorijo učence in jih spodbujajo. prav tako cenim, da ste otrokom posodili tablice za delo na daljavo. hvala. lp 

 

hvala za vaš trud in super podporo. smo veseli, ker obiskujemo to šolo. 

 

spodbudite otroke da zapisujejo v zvezek kot da so pri pouku. imejte, ce je le mozno, vec videokonferenc, kot so predmeti na urniku. vsaj v tem casu bodo vas 

poslusali in ne lezali na kavcu.  

 

zahvala učiteljem, veliko napora vložijo v delo na daljavo, otroci pa so kljub temu precej obremenjeni. upam na čim prejšnjo vrnitev v običajno šolsko sredino. 

Nejasen mi je način točkovanja in ocenjevanja opravljenega dela, posebej pri matematiki, kjer je nalog toliko, da težko sledimo pošiljanju opravljenega dela in 

pregledanih nalog. 

 

hvala vsem učiteljem za pripravljeno gradivo in hitro odzivnost ter komentarje. učencem ste v veliko oporo. edina pripomba bi bila v zvezi dodelitve nalog. pri 

nekaterih predmetih je čas med dodelitvijo in rokom zelo kratek, zato večkrat šola zasedenosti otrok z video konferencami dopoldan zavleče krepko v popoldan. 

nekateri imamo žal video konference s strani glasbene šole še popoldne. mislim, da ne bi smel biti problem če se snov tekočega tedna opravi v tistem tednu in ne 

točno do določenega dneva ali ure. 

 

lazje je bilo pisredovanje preko emaila 

 

čemu služi točkovanje dela na daljavo - nepotrebno in moteče, na videokonferevideokonferencah se veliko vrti okoli tega. pri biologiji v enem tednu 100 točk????? 1  

 

še vedno rešujejo delovne zvezke, nič zanimivega, vzpodbudnega 

 

preveč dela je preloženega na starše, nekateri učitelji pa samo napišejo nekaj stavkov navodil in s tem opravijo svoje delo za ves teden.  

 

predvsem pri mlajsih otrocih manj nalog (v smislu likovnih, gladbenih itd. projektov), ki jih otroci ne morejo opraviti sami. pri starejsih povratne informacije 

uciteljev, ce je delo primerno opravljeno.  
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zakaj točke, so to ocene? 

 

poteka bolje kot pomladi. 

 

učitelji bi lahko bili ves dopoldan na voljo za vprašanja in razlago, tako pa traja dva dni, da dobi otrok odgovor in lahko dalje dela.  

roditeljski sestanek preko video konference, da končno kaj izvemo. 

 

pričakujem razlago zakaj dobiva sin točke če so to ocene ali kaj je. ministrica je rekla da delo od doma ne sme bit ovrednoteno  

 

starši smo že počasi izgoreli. dela pri posameznih predmetih ni tako veliko, ampak pri količini predmetov pa zelo težko dohajamo in otrok ne uspe narediti vsega.  

Pohvala učiteljem za spodbudo in dobra navodila. lp  

 

več ur oziroma predavanj v živo, zmanjšat naloge na minimum, zmanjšat količine objavljenega učnega gradiva na minimum, ukinit prepisovanje v zvezek. učitelji naj 

bodo praktični in zanimivi.  

 

več stika z učitelji, nekateri se sploh ne javijo, tudi šport bi lahko imeli na daljavo - vodena vadba, jutranje razgibavanje.  

 

8. razred 

pri več predmetih bi lahko opravljali spletne teste, da se preveri otrokovo znanje. predvsem pri predmetih mat, fiz, kem in podobni je zelo pomembno ustrezno podano 

predavanje in prikaz posameznih postopkov, npr da učitelj deli povezavo na youtube, kjer si otrok lahko tudi večkrat pogleda in posluša prikaz posamezne postopke 

(matematika ipd). 

 

vse je ok 

 

pri fiziki še vedno oddajajo v spletne učilnice, nastaja zmeda, na koncu celo pošiljajo na email.  

 

teams, maili, arnesove učilnice, padlet .... kaos 

 

pohvalili bi potek pouka pri matematiki, kemiji in biologiji. 

 

sprašujem se, zakaj hči dobiva točke in znakce, bo iz tega ocena ali kaj bo. nič ne 

vemo  

 

taksen nacin dela, otroka ne motivira, zato stvari prelaga in je posledicno v zaostanku 

s snovjo.  
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9. razred 

več komunikacije posameznih učiteljev z učenci, predvsem imam v mislih učiteljev feedback na poslane naloge... marsikateri učitelj se niti ne zahvali za poslan mail 

ali nalogo ali pa napiše le ok. \"ok\" ni odgovor, ki učencu pove ali dela prav ali ne, kje bi se dalo kaj izboljšati, kje se je posebaj potrudil... deluje demotivacijsko za 

učenca, ki se par ur trudi narediti vzorno nalogo.... prav tako učenci čakajo po več dni za ta \"ok\"ali \"vredu\" besedo.. žalostno in neosebno ... moti nas tudi 

nesmiselno hitenje posameznih učiteljev ob predavanju v video konferenci -učenci niso vsi venakovrednem položaju slediti povedanemu - nekateri zaradi motenj v 

omrežju, drugi zaradi nerazumevanja povedanega itd... učenci imajo občutek da želijo nekateri učitelji v eno konferenčno uro strpat snov celega tedna... če se ne bi 

znašli in zraven slikali/snemali, snovi ne bi imeli v celoti... definitivno pa preveč dela pade na učencesame, saj morajo sami predelati dodeljeno snov ... po večini brez 

dodatnih razlag, marsikateri starš pa ni sposoben otroku pri tem pomagat . razočarani!!!!! vse to se bo na znaju otrok poznalo v naslednjih letih.... 

 

pozdravljeni, želim vam sporočiti, da si hčerka želi dodatnih nalog oz. naloge z višjo zahtevnostjo. sploh pri temeljnih predmetih, kot sta matematika in angleščina, ji 

je snov prelahka, zato si želi dodatnih nalog glede na njene višje zmožnosti. Kljub temu, da so skupine učencev majhne (14 otrok) ji žal učiteljice ne ponudijo 

možnosti nalog z višjim nivojem znanja. trenutno pravi, da ji je izziv le fizika, pri kateri se mora potruditi in razmisliti, da reši naloge, vse ostalo ji je (pre)lahko in 

premalo obsežno. v kolikor je le mogoče, vas torej prosimo, da ji ponudite dodatne zaposlitve glede na to s kakšno enostavnostjo sprejema vso snov. hvala za vaše 

razumevanje in lep pozdrav 

 

želi ni da se naloge oz videokonference objavljajo vsaj 24 ur prej . ne pa v večernih urah ko otroci že spijo.  

 

pohvalil bi odzivnost učitelja nejca baroviča 

 

vse ok 

izvedba pouka na daljavo je precej boljša kot v 1. valu. super je, da se učenci tu in tam dobijo z učitelji. obseg se mi zdi zelo ustrezen. tudi samostojnega dela ni 

preveč, vendar so včasih navodila res nejasno zapisana, da tudi starši porabimo kar nekaj časa, da razumemo kaj je zahtevano. 

 

tokrat poteka vse kot mora. hvala za trud učiteljem,in tudi otroke je treba pohvalit, ker se res trudijo. letos prihajajo tudi pohale iz strani učiteljev, namenjene otrokom 

intega so otroci zelo veseli. hvala za trud celotnemu kolektivu.  

 

pohvala vsem učiteljem pri delu na daljavo. vendar opažam, da potrebuje otrok več razlage pri fiziki, biologiji in kemiji. zapisovanje snovi in reševanje nalog ni 

dovolj za razumevanje. otrok se uči, vendar snovi ne razume. poskusite preverit, koliko dejansko učenci snov razumejo. več naj se razlaga in utrjuje z učenci, odstrani 

se naj balast v učnem načrtu. 
 

Devetošolci imajo premalo rednega pouka preko videokonferenc. običajno samo po eno uro na dan. zato si učno delo prelagajo in ga potem opravijo hitro in površno. 
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pogosto jih je potrebno priganjati in spodbujati. če dobijo razlago in navodila preko videokonference vsaj v začetku ure, delo bolje opravijo. glede na to, da je šola 

otrokom priskrbela tablice, sem pričakovala več videokonferenc. vsaj za starejše otroke. 

 

kot devetošolec ima dosti premalo akrivnih ur preko video konference. ne razumem vzroka zakaj se ne javi vsak dan učitelj kot imajo po urniku in snov, predava 

preko video konference. seveda tisto, kar je možno na daljavo predavati. tudi naloge bi morali dobiti z rokom do naslednje ure in ne do konca tedna. tudi to glede 

nalog ne vem čemu je to dobro, da dobijo naloge do petka. tako, so prosti med tednom, ker se le redki javijo in imajo uro na daljavo, še domače naloge si lahko 

prestavijo na konec tedna. 

 

Pri nekaterih predmetih niso ustno preverjali prisotnost otrok, zato je naš otrok po krivici bil vpisan.  

 

kot mama devetošolke težko anketo rešim, ker otrok želi delati sam. zato imampremalo vpogleda v delo na daljavo. 

 

precej vec nalog kot pa prvi teden, bolj so obremenjeni kot pa ce bi bili v soli 

 

upam, da se čim prej vrnejo v šolske klopi.  
 


