
2.a – GUM – 8. teden na daljavo 
 

 

OCENJEVANJE ZNANJA – Pomladna – DVE URI 

Spoštovani starši 2.a razreda! 

Z današnjim dnem (13. 5. 2020) zaključujemo izpeljavo preverjanja znanja 

na daljavo. Pri tem ugotavljam, da vas je dve tretjini od vseh že oddalo 

posnetek v pregled (analiza), za ostale pa predvidevam, da jih bom še 

prejela. 

Natančne povratne informacije ob preverjanju znanja ste prejeli. Od tega 

vas je veliko že prejelo tudi OPISNO OCENO na izkazano otrokovo 

odlično znanje; in mi tudi potrdilo, da preverjanje velja istočasno kot 

ocenjevanje. Vam, ki ste torej OCENO za vašega otroka v 2. 

ocenjevalnem obdobju ŽE PRIDOBILI sporočam, da so opravljene vse 

obveznosti v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem; drugih obveznosti v 

tem tednu več ni. 

Z ostalimi sem v zadnjih dneh še v kontaktu (po e-pošti) zaradi potrebe po 

usmerjanju vašega otroka (individualnem svetovanju) v utrjevanje znanja. 

Gre za tako imenovane popravke preverjanja znanja, ki že potekajo in so 

namenjeni temu, da se znanje čim bolj utrdi in usmeri v ponovno 

predstavitev vašega otroka – v pripravo novega posnetka.  

TISTI, KI OCENO OTROKA V 2. OCENJEVALNEM OBDOBJU ŠE 

MORATE PRIDOBITI VELJA SLEDEČE: Končni posnetek mi oddate v 

ocenjevanje najkasneje do 20. 5. 2020 (sreda). Četudi smo predvidoma 

takrat ponovno v šoli, ocenjevanje izpeljujem in dokončujem za vse 

učence na enak način, to je na daljavo. Samo da spomnim. Glede 

ocenjevanja veljajo v celoti enaka navodila in predvideni kriteriji znanja, 

ki so bili že napovedani pri preverjanju znanja (Glej gradivo za preverjanje 

znanja).  

Posnetke oddajate na moj naslov: andrea.stanta@gmail.com s pomočjo 

Google Drive-a (NE POZABITE! Pri pošiljanju naložiti moj naslov »v 

skupno rabo«.)  

Naprošam vas, da se termina končne oddaje posnetkov dosledno držite. 

Od 20. 5. 2020 dalje posnetkov v ocenjevanje ne sprejemam več. Za 
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kakršnakoli vprašanja v zvezi z ocenjevanjem sem vam na voljo na zgornji 

naslov. 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljam. 

Andrea Štanta 

 

                                              

    

Dragi učenci in učenke! 

V splošnem sem zadovoljna z vašim znanjem, opažam, da je pri delu na 

daljavo tudi mogoče nadgraditi vaše glasbeno znanje. Zavedam se, da ste 

vi in vaši starši naredili toliko, kot ste zmogli glede na razmere, ki jih vsi 

živimo. Staršem se posebej zahvaljujem za trud, verjamem, da jim kot 

vašim učiteljem doma v teh časih večkrat ni bilo lahko. Mislim da je prav, 

da ste tudi vi njim hvaležni. 

Mislim, da že veste, da smo v tem tednu še vsi doma pri šolanju na daljavo. 

S sledečim tednom pa se vsi zopet vidimo v šoli. 

Tistim, ki nimate obveznosti v tem tednu pri glasbeni umetnosti, in ste že 

pridobili oceno, želim uspešen deloven teden pri učenju ostalih učnih 

predmetov.  

Ostali, ki pa naj bi pridobili oceno v tem tednu sporočam le, da se še malo 

potrudite in pokažete svoje znanje. Potem se pa kmalu vsi vidimo v šoli. 

Komaj čakam tudi vaše posnetke! 

 

 

 

Vse vas lepo pozdravljam in se že 

veselim, da se kmalu vidimo v šoli.  

Učiteljica Andrea   

 


