
1.  V redu. 
Starš: lahko bi bilo bolje a upajmo, da nikoli ne bo ponovno potrebno. 

2.  ne 

3.  bilo bi bolje,če bi učitelji vso gradivo poslali na začetku tedna, ne pa v četrtek recimo kot nekateri, saj bi si potem lažje razdelili delo 

4.  Ne.  

5.  Ne 

6.  Pogrešam druženje s sošolci. 

7.  Povezave za katere filme ali wordove dokumente ne delajo ali so pa zakomplicirane. 

8.  NE 

9.  nič 

10.  Malo smo preveč na računalnikih. 

11.  Za delo ni več zadostne motivacije, lepše se je učiti v šoli, pravi, da bi se raje vrnila v šolo. 

12.  ne 

13.  Lp 

14.  Gradivo in navodila za pouk na daljavo bi nam bilo lažje, če bi dobivali za cel teden za vse predmete, ker bi si lažje razporedili delo. Tako bi lahko en predmet ali 
dva v celoti opravili v enem dnevu, zdaj pa ko otrok vidi, da ima za delati 4 predmete na dan, motivacija pade. 

15.  nic nočem sporočiti 

16.  Ne 

17.  ne 

18.  Snovi je včasih preveč za tekoči teden, saj če hočem snov še utrditi potem bi morala biti še več časa pri zvezkih. Pogrešam športno vzgojo, videokonference 
tudi z ostalimi učitelji.Drugače moje delo poteka vredu. 

19.  samo ka de čim hitreje fertik 

20.  - 

21.  Pouk na daljavo je na podružnici Cven za 5. r. dobro organiziran, ker so navodila razredničarke Katje kratka, jasna in pozitivna. Hvala. Nalog ni preveč. Dobro 
je, da naloge ne prihajajo vsak dan za vse predmete in si lahko učenec razporedi delo. Menim, da bi moralo več pouka biti organiziranega na tak način. S tem 
se razbremeni domačo e-tehnologijo , saj starši delamo službo od doma. Če je mogoče, bi morale vse naloge in navodila za en dan, za učence vseh stopenj, 
priti najkasneje do 8:30 ure, da se lahko delo razporedi.  

22.  Boljše je v šoli.  
Od začetka smo naloge pošiljali vsakodnevno, pa smo se z učiteljico dogovorili, da naloge pošljemo, kadar zahteva.  
Včasih je dosti, včasih pa ravno prav. Nam gre delo dokaj v redu, saj je mama doma. Težje pa bi bilo, če bi bila oba starša v službi.  
lp 

23.  Ne 

24.  Učitelji se zelo trudite in dobro opravljate svoje delo. Težave je, ker naloge pošiljate posamezno preko mailov, večinoma vsak zase ali preko razredničarke in to 
ob različnih urah dneva. V primeru, da otrok nima lastnega računalnika, je težko s sledljivostjo pošte in roki za oddajo nalog. Menim, da bi bilo potrebno vse 
naloge za en dan poslati do 9h zjutraj. 
Lep pozdrav. 

25.  ne 

26.  Poteka v redu, tako kot bi moralo. 

27.  V šolo naredimo manj kot pa zdaj  

28.  učenci imajo premalo znanja z delom računalnika in potrebujejo veliko pomoči od staršev.moja pobuda je da bi bilo več razlag na you tube. lp 

29.  Ne. 

30.  Naš učenec je z delom učiteljev zadovoljen in se večino znajde kar sam. 

31.  Mogoce manj nalog 

32.  Največ problemov je pri matematiki, tujih jezikih, kjer vsak starš daje različne razlage svojemu otroku. Ocenjevanje takih predmetov na daljavo se mi zdi po eni 
strani nepošteno, saj določeni starši nevejo otroku razložiti snovi, nekateri nimajo časa ozir. se ne poglabljajo v delo .  

33.  ne hvala 

34.  Pouk na daljavo je težek in naporen. Preveč je nove snovi, premalo pa utrjevanja.  

35.  Je naporno ampak bomo zmogli. 

36.  Komaj cakam da se vrnem v solo 

37.  Pouk na daljavo nam uspeva, ker smo zadevo vzeli resno. Naloge izpolnjujemo dnevno in sproti. Na srečo je eden od staršev doma in lahko dopoldan vse 
naredimo. 

38.  Ne 

39.  Ne ne zelim 

40.  Navodila za naloge so absolutno predolga, npr. navodilo v sami E - pošti, potem pa še v priponki. Naloge v smislu "oglej si pripadajoče filme ali izberi dodatne 
naloge..." so popolnoma odveč, ker vzamejo ogromno časa. Obseg nalog je pri nekaterih predmetih prevelik.  

41.  ne 

42.  Sporočila v E - pošti so predolga in se hitro kakašna naloga izgubi. Posledično moramo večkrat preverjati, če je še kaj zahtevano. Naloge bi lahko bile poslane 
bolj zgodaj zjutraj, da jih učenci ne čakajo.  

43.  Je zahtevno in vzame ti veliko časa 



44.   
Zelo dobro poteka pouk na daljavo. 

45.  Ne 

46.  Več povratnih informacij... 

47.  Pouk na daljavo poteka tekoče, ker smo ga vzeli resno. Naloge otroci delajo sproti vsak dan. Srečo imamo, da je eden od staršev doma in zato pouk na daljavo 
poteka tekoče.  

48.  Doma je zabavno ampak se moram preveč učiti. Učim se raje v šoli, doma pa igram😊 

49.  ne 

50.  Učenka: Vesela sem, da se učiteljica takoj odzove, ko ji pošljem rešene naloge.  
 
Starš: Pouk na daljavo mi ne predstavlja stresa ali prevelikega izziva. V bistvu mi je po svoje kar všeč. Mislim, da otroci ne bodo imeli prevelikega primankljaja, 
sploh, če delajo sproti in po navodilih učiteljev. Res pa je, da tu pridemo na vrsto tudi starši, da nadziramo in spodbujamo njihovo delo. Tudi učitelji so vedno na 
voljo, tako da verjamem, da če se kateremu izmed učencev kje kaj zatakne, so mu takoj na voljo za pomoč. 

51.  Pouk na daljavo poteka vredu, snov ni preobsežna, učenci z učitelji dobro sodelujejo. 

52.  Ne. 

53.  Vse se mi zdi vredu. 

54.  / 

55.  To je mučenje nas staršev in prav tako učencev upamo, da se čimprej vrnejo v šolske klopi!!! 

56.  Ne. 

57.  Ne. 

58.  Kot starš imam pripombo glede likovne umetnosti,veliko nalog je prezahtevnih in skoraj vedno rabi pomoč. 

59.  Pogrešamo e-učilnico. 

60.  Želimo si, da se otroci čimprej vrnejo v šolo, mi pa v službo.  

61.  Komunikacija z učiteljico 

62.  Upam ,da gremo čim prej nazaj v šolske klopi. 

63.  Pouk na daljavo nam je všeč 

64.  DA SO OTROCI ŽE ZELO ISČRPANI IN ZATO JE TEŠKO DELATI ZNJIMI  

65.  Pouk na daljavo mojemu otroku ne dela težav. Zelo redko me prosi za kakšno razlago. Sama se organizira. Pomoč občasno potrebuje pri pošiljanju ali kopiranju 
kakšnih priponk. 

66.  Pouk na daljavo je za mojega otroka kar stresno. Manjka mu šolsko vzdušje, stik z učiteljico in njeno razlago, pogreša sošolce, prijatelje. Ker si dosti zapomni iz 
razlage učiteljice, mu je sedaj težje osvajati snov. Sam pravi, da zelo pogreša šolo.  
 
Hvala OŠIC, ker se tudi na daljavo trudite z naso deco. 

67.  Da mi je všeč takšen način pouka. (Učenec) 
Učiteljica se zelo potrudi, da pravi čas pošlje učno snov, z dodatnimi razlagami in opisi. Ponuja povezave do učnega gradiva na spletu, videoposnetke o 
določeni temi za lažjo predstavo,... 
Malo pogrešam kakšno spletno učilnico ali kakšen stik preko videokonference. (Starš) 

68.  Ne. 

69.  Včasih več razlage, da se učitelj posname. 

70.  Šola na daljava dobro organizirana,a vendar je učenje v šoli veliko boljše. 

71.  . 

72.  Želimo si da bi bila učna snov posredovana ob večerih (popoldan). Tako bi lahko otroke pripravili na samostojno učenje saj nekateri starši delamo/jo. 

73.  Ne 

74.  Ne 

75.  Zdi se nam ustrezno. Dobivajo dobra navodila in normalno količino nalog.  

76.  Čimprej želim v šolo. 

77.  Pogrešam druženje s sošolci. 

78.  Pogrešam prijatelje, učiteljico in telovadbo. 

79.  Vse mi zelo odgovarja 

80.  Starši hodijo v službo in nimajo dosti časa, vendar če kaj nevem mi vseeno razložita in se mi posvetita, ko prideta iz službe.  

81.  ne glih 

82.  Pogrešam učiteljico. 
Mama je zelo zadovoljna s primerno količino snovi in razlago. 

83.  Želim se čim prej vrniti v šolske klopi in pridobiti čim več novega znanja. 

84.  Vse poteka brez problema, včasih pošljem naloge malo kasneje, ker sta starša v službi in moram počakati na njun odziv. 

85.  Šola na daljavo poteka kar v redu, vendar doma otrokom manjka motivacije, in delo je težje, vprašanje je, ali se naučijo toliko, kot bi se v šoli. 

86.  Pouk na daljavo dobro poteka. Večjih težav nimamo, včasih pade motivacija, ki je doma čisto drugačna. Otroci se dobro počutijo, vendar pogrešajo predvsem 
druženje z vrstniki in tudi z učitelji. Dobra stran vsega tega je, da smo starši in učitelji stopili skupaj za dobro naših otrok. 

87.  Komaj čakam ,da gremo v šolo, da se vidim z mojimi sošolci in učitelji, ki jih pogrešam 



88.  Pohvalila bi trudi učiteljev, ki sestavljajo naloge in se trudijo za nase otroke. Dodala bi pa potrebo po večji jasnosti v navodilih glede pošiljanja povratnih 
informacij. Nekater učitelji to jasno napišejo, spet drugi popolnoma nejasno, potem pa naenkrat pričakujejo, da bi nekaj poslali na Mail, ko doslej tega niso 
omenili.  

89.  Je drugačno, zanimivo in posebno. Ampak vsi že pogrešamo ustaljeni urnik v stari, znani šoli, še posebej prijatelje in učiteljico. 

90.  nič 

91.  / 

92.  Bodite zdravi 

93.  Zanimivo in hkrati naporno, kjer oba starša v teh razmerah hodita v službo.  

94.  Delo na daljavo je drugačno od običajnega, ampak smo se navadili in delamo. Mogoče bi lahko bilo več razlag preko e-konferenc,... 

95.  Več videokonferenc z razredniki 

96.  ni mi všeč ko dobimo veliko snovi 

97.  NE. 

98.  / 

99.  Pouk na daljavo mi je všeč in nimam kaj pripomniti.  

100.  Preveč zahtevne naloge pri Likovni umetnosti. 

101.  Ne.  

102.  želim iti v šolo 

103.  ne 

104.  DELO NA DALJAVO JE PRECEJ STRESNO IN ZELO ZAHTEVNO , VZAME MI VELIKO ČASA, DA USPEMO NAREDITI VSE NALOGE, V POMOČ SO MI 
STARŠI. 

105.  Čim prej šola! 

106.  vse mi je uredu 

107.  Ne 

108.  Boljše bi bilo v šoli  

109.  Julija: "Zdaj ne rabim nic sporociti." 

110.  da čim prej mine vse to in da se vrnemo v šolske klopi 

111.  Otroci z DSP-ji takemu načinu poučevanja zelo težko sledijo. 

112.  Manj gradiva iz športne in likovne. 

113.  Ne 

114.  Pohvala učiteljem 

115.  Pohvala učiteljem 

116.  Dolgoročno za prvo in drugo triado pouk na daljavo ni primeren. Je samo začasna rešitev. Za tretjo triado pa bi lahko pouk na daljavo dodali v učni načrt, vsaj 
štiri dni na leto. Seveda je pred tem potrebno standardizirati postopek in uvesti obvezno izobraževanje za učitelje in učence. S tem seveda mislim, da bi pouk 
potekal po urniku v celoti preko video konference. 

117.  Ne 

118.  Ne 

119.  Ne hvala 

120.  Pouk na daljavo mi gre dobro, razen včasih je težko kaj narediti preko računalnika. 

121.  Z opravljanjem nalog nimamo težav. Manjka edino razlaga učitelja novih snovi. Največ težav imamo z motivacijo otroka za dodatno delo oziroma predvsem za 
učenje.  

122.  masnj nalog 

123.  Ni sicer tako kot v šoli ampak tudi tako slabo ni. Malo že pogrešam šolo in učitelje ,upam da se še letos vidimo. 

124.  Včasih je dela preveč in se mi zdi, da je otrok cel dan na računalniku ali v svoji sobi, da dela naloge. Večinoma pa je količina dela primerna. Imamo tudi srečo, 
da je otrok dokaj samostojen in večino dela opravi sam, brez potrebe po pomoči staršev. 

125.  Ne 

126.  dobro je delo na daljavo 

127.  Manj materialnih izdelkov. 

128.  da mi je delo na daljavo všeč 

129.  Želim, da bi mi tudi eni učitelji kaj razložili. Ne pa, da samo pošljejo kaj moremo narediti. 

130.  Nekateri starsi delamo od doma in tu je potem tezko uskladiti. 

131.  zdaj naredimo več kot v šoli 

132.  Jaz(mama)sem doma.Skupaj nam gre dobro. 

133.  Učenje na daljavo za Jerneja poteka samostojno in utečeno, na računalniku ima shranjeno svojo mapo, kjer si shranjuje vse opravljene naloge po dnevih v 
skupno mapo pod Rešeno, včasih se obrača s kakšnim vprašanjem na naju z možem, delo poteka nemoteno ob točno določeni uri, prične takoj, ko učiteljica 
posreduje delo in se konča pred kosilom. O posredovanih vsebinah se ob prejetju skupaj pogovoriva čisto na kratko in potem prične delati naloge samostojno, 
ob delanju nalog posluša zraven tudi glasbo, ki jo ima rad. V popoldanskem času smo zelo dosti v naravi, dokaj aktivni s kolesi in se o določenih temah (vrt, 
sadovnjak, travnik,...) ki jih je imel pri premetu SPO pogovarjamo. 

134.  ne 

135.  Smo zadovoljni s poukom na daljavo. 



136.  Hvala, da se trudite. Bodite zdravi. 

137.  Vse v redu in prav, ampak pouk v šoli je tisto pravo za vse od 1 do 9 razreda. 

138.  Z poukom na daljavo smo zadovoljni starši, kot tudi naši otroci, saj se učitelji zelo trudijo. 

139.  Bilo bi lepo, če bi lahko tudi ocenili naše vsakdanje naloge, ali da bi to pripomoglo k oceni, kajti tudi to delo je zelo zahtevno in terja še več časa, kot če bi bili v 
šoli. Morate se zavedati, da so z tem zelo obremenjeni tudi starši, kateri hodijo v službo in imajo doma še majhne otroke. Preveč je tehničnih nalog. Vse skupaj 
nas psihično uničuje. Še vedno smo mnenja, da je vsega preveč. 

140.  skupaj nam gre dobro. 

141.  Včasih je na določene dneve preveč dela, glede na to, da imamo starši tudi druge obveznosti, sploh pri tej razredni stopnji, ko otroci še niso samostojni. 

142.  Nic 

143.  Vse je ok 

144.  / 

145.  ne vse je vredu 

146.  Glede na to, da imamo doma 3 šolarje, je ta pouk na daljavo zelo naporen za nas starše. Ko obiskujejo šolo, dejavnosti, je vse utečeno, imajo urnik učenja, vejo 
kaj je treba, zdaj ko so doma, pa je veliko na nas starših, da jih motiviramo za delo;da delajo sproti.....Absolutno nisem podpornik takega načina šolanja. 

147.  Ne. 

148.  Glede na to, da imamo doma 3 šolarje, so naši dopoldnevi zelo pestri....ni lahko imeti nadzora nad vsemi, jih spodbujati za delo, pregledovati....VEM, da 
učiteljem ni lahko (tudi sami imajo družine, otroke ki jih je treba nadzirati) in da se trudijo podajati snov jasno, a vseeno absolutno nisem podpornik tega načina 
šolanja. 

149.  Pouk na daljavo poteka vredu, sem zadovoljna. Tudi količina nalog je ustrezna.  

150.  Ne nimam nič posebnega za dodati. 

151.  Ne.  

152.  želim, da se karantena čim prej konča in gremo v šolo 

153.  Navodila za 4. razred so super, niso predolga in ne prekratka, skratka jasna. Tudi količina dela se mi zdi dokaj v redu. Edino kar ne razumem, je, da se pošiljajo 
navodila za ŠPORT v smislu opravljanja intervjuja. Prosim, če se le lahko, se temu izognite, otrok ima z drugimi predmeti dovolj dela. Izpostavila bi tudi to, da 
moj otrok, sedaj ko se z njim ukvarjam individualno (imam čas), snov boljše razume, naloge lažje opravlja. 

154.  ne 

155.  Otroci zelo pogrešamo šolo in prijatelje.  

156.  S poukom na daljavo nimamo nobenih težav. Otrok pogreša samo druženje s prijatelji. 

157.  Otroci zelo pogrešamo šolo 

158.  Ne. 

159.  Navodila za 2. razred so v redu. Dela tudi ni preveč, naj ostane tako kot je. 

160.  Pouk na daljavo je dobro.  

161.  ne 

162.  Delo od doma nam zaenkrat gre, seveda prilagajamo čas in ostale dejavnosti, mama je doma (nekaj tudi dela za službo), ata je v službi. Bo pa sigurno težje, ko 
bo morala nazaj v službo tudi mama. 

163.  Malce smo imeli težave z zoomom. Ostalo je vse v redu. 

164.  Lahko bi bile nekatere razlage boljše razložene. 
Lahko bi učitelji razporedili snov po dnevih, ne pa da si jo moremo pri določenih predmetih razporediti sami. 

165.  Pogrešam učiteljico in sošolce. Starši: Manjše težave smo imeli s tem, da je veliko zvezkov in delovnih zvezkov ter ostalih pripomočkov ostalo v šoli, do katerih 
nismo imeli dostopa. Bili bi veseli, če bi nam nekdo sporočil, da si naj v četrtek ali petek pred karanteno pridemo po stvari in bi se tako izognili tem težavam. 
Učenka je namreč bila odsotna zaradi bolezni. V začetku karantene sem pogrešala boljšo obveščenost s strani šole. S tem ne mislim razredničarke, ampak 
vodstvo. E-asistent omogoča zelo dobro obveščanje staršev preko e-pošte in bi bil čas, da ga uvedete tudi vi.  

166.  Ne, trenutno. 

167.  ne 

168.  Kot je že bilo navedeno, je kar zahtevno učenje na domu, starši nismo učitelji in se marsikaj potrebno na novo naučiti in to tudi obrazloziti otroku. Problem pa 
postaja ko sta oba starša zaposlena, ker nekdo mora sedeti zraven otroka, ker določeni stvari ne za stopi, kljub dobrim navodilih.  

169.  Vse je vredu. 

170.  Video konference bi lahko bile pri vseh predmetih. 

171.  Razredničarka se zelo potrudi in daje jasna navodila, snovi pa ravno dovolj. 

172.  Nič 

173.  ne utegnemo se učiti z otrokom 

174.  Ne 

175.  Ne 

176.  Zelo dosti dela. 

177.  Lahko bi bilo manj snovi, kot so bile smernice ministrstva za šolstvo. 

178.  ne 

179.  po večini mi je učenje na daljavo všeč. edino včasih je težko slediti vsem tem snovem, ki prihajajo, a se potrudiš, le sproti in vestno je treba delati. 

180.  všeč mi je le včasih je težko slediti težavnim snovem ter veliki količini snovi,ki prihaja vsakodnevno, a se z trdim in sprotnim delom da. 

181.  Tudi drugi predmeti bi lahko bili preko zooma,saj otroci samo prepisujejo.Razlaga je eno,prepisovanje snovi pa drugo. 



182.  Pogrešam razlago učiteljev in druženje z prijatelji. 

183.  Potrebno je veliko medsebojnega usklajevanja, saj starši delajo tudi od doma. 

184.  Pogrešam razlago in utemeljitev snovi. Drugače je vse v redu. Pogrešam tudi druženje s sošolci.  

185.  Moj otrok z delom od doma nima težav. Vse poteka v redu, naloge učiteljev so jasne.  

186.  Gradivo za pouk na daljavo je pripravljeno zelo dobro in na način, da so navodila prilagojena razumevanju učenca (in ne starša) kar se zdi zelo pomembno. 
Nerešljiv problem je zagotovitev večih računalnikov, saj je nekaj gradiva pripravljenega na način, da je ta za delo nujno potreben (poslušaj pesmice, 
powerpoint...), saj v situaciji, ko je v družini več šoloobveznih otrok ter še kakšen izmed staršev, ki opravlja delo od doma, velik izziv. Za normalno delovanje 
takšnega sistema (interpretiranje vseh elektronskih sporočil dvema otrokoma z gradivi s strani večih učiteljev, glasbene šole itd.) je nujno potrebno sodelovanje 
vsaj enega izmed staršev in ne predstavljam si, kako bo, ko bomo starši vpeti v normalni delovnik otroci nižjih stopenj OŠ pa sami doma.  

187.  Z delom na daljavo sem zadovoljna. Moji hčerki sproti opravljata naloge, ki jih imata. Zelo bi pohvalila razredničarko 7 a razreda, zelo se trudi, sproti odgovarja 
na vprašanja, motivira učence . Prav tako učitelji zavzeto redno in sproti pošiljajo gradiva učencem, ki niso preobsežna. Komunikacija med učeni in učitelji je 
hitra, sprotna. Učitelji se hitro odzovejo na dobljeno gradivo in učencem dajejo prave napotke, jih usmerjajo. Glede na razmere v kateri smo se znašli vsi, veliko 
šteje motivacija, lepa beseda, strpnost in pohvala. Želim vam, da speljete šolsko leto v mirnem do konca.  

188.  Ni lahko delati od doma, ker ni taksne koncentracije kot v soli, tezje je, ker ucitelj ne razlozi snovi; ker imajo starsi svoje obveznosti, sluzbo, vec otrok... 

189.  Želim si, da bi preko videokonference učitelj matematike razlagal snov, ki jo jemljemo.  

190.  Ne. 

191.  Po začetnih težavicah sta se tako pouk kot tudi učitelji kar dobro izkazala. 

192.  Zelo koristna bi bila spletna ucilnica. 

193.  Zelo prirocna bi bila spletna ucilnica in malo boljsa spletna stran sole. Otroci bi rabili neposredni video kontakt z uciteljem. 
I 

194.  nimam nobenih pripomb o pouku na daljavo 

195.  ne 

196.  Iz strani šole vse super 

197.  ne 

198.  ne 

199.  ne 

200.  Učenec je zadosti velik da naloge dela samostojno. Če rabi pomoč vpraša sestro, brata ali sošolce.  

201.  pogrešam jasne razlage 

202.  ne 

203.  Glede na trenutno stanje kakršno koli je, smo še kar zadovoljni z poučevanjem na daljavo.  

204.  Nič ( tipično za otroke) 

205.  Ne 

206.  Hvala učiteljem za trud. 

207.  / 

208.  - 
 
Hvala učiteljem za trud 

209.  Otorci so se naveličali doma in bi raje šli v šolo 

210.  Hvala 

211.  Delo na daljavo je za nekatere učence velik iziv,zato bi lahko učence ki imajo DSP še dodatno učili in jim pomagali do rešitev to bi dosegli z voljo učiteljev in tudi 
učenci višje stopnje ( višji razred) ki bi učencem z DSP mogoče lahko pomagali ali jim še bolj prepričali v samostojno delo  

212.  ne 

213.  Zadeva je za starše zelo obremenjujoča in nam vzame veliko časa. Težko je otroke tako dolgo motivirati za delo od doma. Otroci so doma bolj površni in želijo 
končati naloge čimprej. Niso še dovolj samostojni in odgovorni. Zelo pogrešajo razlago učitejev in njihovo motivacijo ter osebni stik. 

214.  Včasih je neprelgledno ker učitelji vse.pošljejo razdrednoku in se ne znajdem najbolj 

215.  Učiteljica se zelo trudi, je vedno na voljo, pripravlja dobro in razumljivo gradivo, vendar pa pač prvošolčki potrebujejo veliko podpore svojih staršev saj še ne 
berejo in jim je treba skoraj pri vsem pomagati - težave so predvsem z motivacijo in zbranostjo pri otrocih, to nam vzame največ časa.  

216.  Všeč mi je in naj tako ostane. 

217.  Smo zadovoljni. 

218.  Ne 

219.  Pouk na daljavo poteka dobro, ampak je učenje v šoli in razlaga učiteljev ter njihov pristop k učenju tisti, ki daje šolskim obveznostim težo. Otroci pouka na 
daljavo ne jemljejo tako resno, kot v če bi le-ta potekal v šoli, med sošolci in v šolskih klopeh. V domačem okolju je kljub trudu, da jih ne bi bilo, veliko motečih 
dejavnikov ( telefon, hišni zvonec, promet, itd.) 

220.  Pouk na daljavo je za mene kot učenko dolgočasen, ker pogrešam razlago učiteljice še bolj pa druženje s sošolci in sošolkami. Tudi način ocenjevanja, ki bo 
potekal po videokonferencah se mi ne zdi pošten, ker se bo znanje tistega, ki bo vprašan težko pošteno ocenilo. 

221.  Pouk poteka zelo vredu in smo z vsem zelo zadovoljni. delo teče gladko, informacije so sprotne, pomoč učiteljev je zelo dobra. 

222.  Pozdravljeni lepo je ,da se slisite in sodelujete prek zoom ,sem zadovolna lp 

223.  Bilo bi fajn če bi bili že v šoli,da bi imeli razlago. 

224.  Bolj sistematično pošiljanje (nekaj dobivajo starši na e pošto, nekaj učenci, nekaj je v spletni učilnici), nekatere tedenske zadolžitve dobivamo v drugi polovici 
tedna, zelo slabo sodelovanje z nekaterimi učitelji- učenci sploh nimajo stika z učitelji.  



Pri slovenščini kot temeljnem predmetu je učiteljica zelo nedostopna, učencem ne da spodbude in jim je posredovala informacijo, da si ne morejo izboljšati 
ocene. Tudi ZOOM v popoldanskem času NI PRIMEREN. Naj si učitelji prosim uskladijo delo in z učenci sodelujejo v času pouka.  

225.  Ne 

226.  Nič. 

227.  Zaenkrat gre kar uspešno!  

228.  Pouk na daljavo mi je bil všeč a ne za vedno, le kot nova izkušnja. 
Nam staršem takšen način dela ni predstavljal težav, otrok je samostojno delal po prejetih navodilih. Verjamem, da je bilo preživetega časa pred telefoni in 
tablicami in računalniki dosti več, hkrati pa na drugi strani več možnosti za preživet čas z družino, ki pa je bil dragocen. Oziroma še je.  

229.  Rešitve nalog učiteljici pošiljam takrat, ko jih zahteva; drugače si rešitve preverim s pomočjo učiteljičinih rešitev oz. rešitev DZ na spletu. 

230.  Všeč mi je delo v spletni učilnici ZOOM, pa tudi reševanje nalog pri MAT in TJN preko spletne konference. 

231.  Nika je zelo vesela in navdušena nad poukom na daljavo. 
Mama in ati pa sva zelo vesela,ker Nika se zelo trudi in se pridno uči. 
nimamo slabih besed glede pouka na daljavo in tudi glede učnega načrta in nalog,ki jih prejemamo nimamo problemov. Vse je super. 

232.  S poukom na daljavo nimamo težav, saj nam učiteljica podaja zelo jasna navodila. Nalog je ravno dovolj. Tako, da pri nas poteka delo uspešno in smo se hitro 
navadili šole na daljavo. Kljub vsemu pa šolo pogrešamo. Lep pozdrav 

233.  ne 

234.  Pouk na daljavo mi je všeč in tako bi lahko bilo še nekaj časa. 

235.  Premalo imamo računalniškega znanja. Zato vse traja veliko dlje kot bi pri običajnem pouku. 

236.  Pouk na daljavo se ne more enačiti z normalnim poukom v šoli, zato upam, da se bo to upoštevalo pri ocenjevanju.  

237.  Nič nimamo za sporočiti. 

238.  NE 

239.  Vse gre brez težav.  

240.  Manj nalog. 

241.  Vso delo poteka vredu 

242.  Naj gredo čimprej v šolo 

243.  ne 

244.  Ja  

245.  V ŠOLI JE VELIKO BOLJŠE, KER JE TAM RAZLAGA UČITELJEV BOLJ JASNA  

246.  To pošiljanje po malih ni lepo. Moral bi biti enoten portal, lepo po predmetih, vsak predmet s predavanjem, snovjo razlogo, naloge za oddati, potrdilo, da so 
nalogo oddali in tudi uspešno opravili. Tudi vaje, preverjanje... Tako pa ni nikakega pregleda.  

247.  Čim prej šola. 

248.  Način in kakovost navodil se od predmeta do predmeta zelo razlikujejo. Tudi odzivnost učiteljev je različna. Najbolj bi pohvalila učiteljice pri osnovnih predmetih 
(matematika, slovenščina, tuj jezik) ter razredničarko, ki poleg učne snovi napišejo/povedo vzpodbudne in pozitivne besede učencem. /napisala mama učenca/ 

249.  Pouk bi lahko v večji meri potekal preko videovsebin, s tem bi se razbremenilo starše, ki zraven vsega še hodimo v službo. 

250.  Želimo si ,da se otroci ćimprej vrnejo nazaj v šolo. 

251.  Da čimprej gremo v šolo 

252.  Če je v družini več majhnih otrok, je delo na daljavo kar zahtevno. Navodila učiteljev so dobra, ampak je veliko snovi. 

253.  Pouk na daljavo deluje dobro, učitelji so na razpolago za vprašanja in nejasnosti. Pri nekaterih predmetih potrebujejo pomoč. 

254.  Pouk na daljavo deluje dobro. Učitelji so vedno na voljo za pomoč. Na začetku so potrebovali pomoč za pošiljanje in podobno. Pri nekaterih predmetih moramo 
pomagati starši pri iskanju informacij. 

255.  Starši smo morali postati učitelji,vendar pa smo nekateri v službi.Brez čakanja na domu.Ker se moj otrok zelo trudi,bi želela,da je temu primerna tudi 
ocena.Učitelj mora biti zelo pošten in upoštevati vse vidike šolanja na domu.Mislim,da imamo sedaj pa res priložnost,da starši brez strahu pred posledicami 
povemo,kakšno oceno si naš otrok zasluži. 

256.  Pouk v tej situaciji deluje dobro.Čeprav nismo v šolskih klopeh vseeno nemoteno delujemo z snovjo, ki jo moramo predelati. 

257.  Učitelji se zelo trudijo in so na razpolago učencem za vsa vprašanja, kljub temu pa je takšna oblika pouka naporna tako za učence kot za starše. Prav tako 
nimamo občutka kako je to učenje uspešno. 

258.  Vse je ok. 

259.  Sedaj smo se na tovrstno delo že navadili. Prva dva tedna, pa je bilo kar precej stresno. Poskrbeti smo morali za dodatni računalnik, nabaviti barvo za printer ter 
papir. Terminsko smo se morali uskladiti, ker nas je v družini več, ki delamo šolo od doma.  
Sedaj vidimo, kako pomembna nam je šola, učitelji, sošolci... 

260.  Pogrešam redno šolo 

261.  Ne 

262.  Ne 

 

 

 


