
28. 12. 2020 

EVALVACIJA – POUK NA DALJAVO_ učenci 6. do 9.r. 

185 odgovorov; 12:18 povprečen čas za dokončanje 

 

1. Razred: 

 

 

2. Pri vsaki trditvi označi, če se z njo strinjaš. POUK NA DALJAVO - "KAKO MI 

GRE?" 

 

 

 

 

 

 



3. POVRATNA INFORMACIJA UČITELJA 

 

 

4. POGOJI ZA DELO 

 

 
 

5. ORGANIZACIJA 

 

 
 

 

 



6. Za šolo delam vsak dan približno: POZOR! Odštej čas, ki ga vmes preživiš pred 
televizijo, ko ješ, pospravljaš ... :) 

 

 
 
TEŽAVE  

 
7. Ali imaš težave pri pouku na daljavo? 

 
 

8. Po katerem PREDMETU imaš največ težav? 

 
MAT 12 KEM  3 NAR 2 
GEO  4 ZGO  3 NAR. PREDMETI  1 
FIZ  4 TJA  3 ŠPO  1 

 
9. Pojasni zakaj. 

 
DRUGO: 

- Ker mi predmeta nista všeč in se ne spravim delat (GEO, ŠPO). 

- Veliko več dela kot v šoli (NAR. PREDMETI). 

- Ker učitelj v živo zelo dobro razlaga in to zdaj manjka (ZGO). 

 



TEAMSI  

10. Ali imaš težave z uporabo Teamsov pri pouku na daljavo? 

 

11. Kakšne težave imaš s Teamsi? 

TEHNIČNE TEŽAVE: 
• Velikokrat se mi kaj noče odpreti  

• video srečanje pogosto ne dela dobro  
• včasih mi "šteka" (3) 
• velikokrat me meče iz teamsov  
• občasno mi zamrzne, pri zgodovini si včasih ne moram pogledati filmčkov z razlago in navodili. 
• Deluje zelo počasi, včasih se obnavlja okrog ene ure, kdaj pa kdaj se noče priklopit k 

videosrečanju.  
• na teamsih se mi noce kamera przgt  
• včasih razveljavi dadoteko, ne pošlje naloge oz tako da učitelji ne vidijo včasih ne odpre raznih 

kvizov videov z razlage.....  
• velikokrat ko so kakšni dokumenti ki jih moram odpreti piše (vaš učitelj ni objavil ali nekaj 

takega) čeprav je objavil 
• občasno se izgubijo - zbrišejo dokumeti za naloge. tako je trenutno pri matematiki. 

Ni pregledno (2) 
• Ne vem katero nalogo imam že oddano in katero ne. Pri tem pride do veliko težav, saj imam 

nekaj narejeno a ponesreči še nisem poslal. 

Ker sama ne moram slikati nalog, saj nimam pametnega telefona, in ker starši pridejo pozno domov. 
Čez vikend pa se sprehajamo in hodimo v hribe , zato pozabim na naloge , ki jih moram slikati. 

 
 

12. Na koga se obrneš, če se ti pojavi težava pri delu s Teamsi? 

 



13.Ali imaš še kakšne druge težave, za katere bi nam rad_a povedala? 

Ko sta mami in oči v službi, moram pomagati tudi mlajšemu bratcu, če česa ne zna ali 
razume pri delu za šolo, zato imam že s tem veliko dela.  
 
Da imam s sestro enake ure pri učnih urah v živo oz. preko teamsov. 

TESNOBA, STRES (3) 

- velikokrat sem pod stresom 

- mogoče to da imam občutke tesnobe in se imam preveč za učit 

- včasih je težko in imaš občutek kot da si sam in imaš stisko razmere ti 
prepovedujejo druženja s prijatelji veliko pa se dogaja vmes (problemi v družini, 
smrt, kreganje s prijatelji...) saj rabiš nekoga čeprav nočeš o tem govoriti.... 

Želim si pa tudi, da bi vsi učitelji snov oddajali že v ponedeljek, da si lažje razporedimo 
delo. in da sošolci med videokonferenco ne bi nagajali in izklapljali drugim mikrofone 

TEHNIČNE TEŽAVE (2) 

- ponavadi mi ne želi odpreti linkov k jih učitelji dajo. 

- imam težave z internetom in pošiljanjem nalog. 

PREVEČ (7) 
Res imamo premalo razlage, večino predmetov moram se naučiti sama kar bi nas moral 
naučiti učitelj. Preveč imamo dela in premalo razlaga prehitro gremo s snovjo.  
Zdi se mi, da je pri nekaterih predmetih količinsko preveč obveznosti glede na urnik. 
Pri športni vzgoji imam preveč nalog. Pri Slj in Ang in Mat imamo manj nalog kot pri 
Športni. 

Večkrat nimam volje do dela. 

PREVEČ NA RAČUNALNIKU (4) 

- oči me bolijo ko sem toliko časa pred računalnikom 

- včasih me od računalnika boli glava  

- pogosto se slabo počutim 

- hočem na svež zrak, igrat hokej moram pa notri v ekran bulit 

Ko sem bila doma, sem ustvarila youtube kanal, in zdaj me je zelo strah, da bo kdo od 
mojih bližnjih izvedel za to. 

Sošolce prosim, da sodelujejo pri pouku in me ne mečejo ven iz timsov. 

 

14. Računalnik sedaj uporabljaš tudi za šolo. Zanima nas, koliko časa na dan si na 

računalniku, tablici ali telefonu za DRUGE STVARI (igrice, tik-tok, YT, klepeti ...? 

 



15. Kdaj se sedaj, ko smo doma, ZBUDIŠ (od ponedeljka do petka)? 

 

 

16. Kdaj greš sedaj, ko smo doma, SPAT (od ponedeljka do petka)? 

 

 

17. Prosim, če z nami deliš kakšno DOBRO IZKUŠNJO, povezano s poukom na 

daljavo. Bi kaj pohvalil_a? 

POHVALE 

Všeč mi je, ker lahko dlje spim. Sam si lahko razdeliš delo (vmes lahko počivaš...). Lahko imam odmore. 

S prijatelji se lahko pogovarjam, ko delam za šolo, fantje ne nagajajo toliko, lahko poslušam glasbo cel 

dan.  

Učitelji se trudijo in to cenim. 

Učiteljem gre dobro z temi stvarmi. Učitelji so se dobro organizirali pri aplikaciji Teams. Vse je na svojem 

mestu, dobra organiziranost in motivacija učiteljev. Zelo se trudijo, da nam natančno napišejo navodila, 

pregledujejo naloge in nam pošljejo povratne informacije. Učitelji so vedno z nami, nam pomagajo pri delu 

in se trudijo. 

Naloge in vaje so zelo dobro sestavljene in razumljive. Všeč mi je, ko nam učitelji pošljejo videorazlage, ki 

si jih lahko prenesemo in večkrat ogledamo.  

Všeč so mi tudi video klici, saj nam učitelji tam lahko dobro razložijo snov. 



Vedno lahko vprašam. Učitelji mi vsakič in hitro odgovorijo, ko imam kakšno vprašanje. Vedno so na 

razpolago.  

Zelo mi je všeč, če od učiteljice dobim pohvalo za opravljeno nalogo, saj mi da to še več zagona. Všeč pa 

so mi tudi taki vprašalniki.  

Všeč mi je ker učitelji pošljejo gradivo za cel teden.  

Imamo ravno pravšnjo število ur v živo.  

Pohvalil bi sistem pošiljanja nalog od vseh učiteljev.  

Všeč mi je ker so učiteljice zelo prijazne. Pohvalil bi skupne razredne ure in ko se dobimo pri urah v živo.  

Hvala vsem učiteljem. ki nam pomagajo če nam kaj ne gre in so cel dan za računalnikom. 

 

PREDLOGI:  

Manj dela, manj nalog, manj ocenjevanj. Učitelji se ne zavedajo, da imamo več predmetov in da nismo 
dovolj resni. 

Verjetno manj dodeljenih nalog naenkrat, saj za šolo delam CEL teden. 

Malo manj dela v zvezke in več ustno ali pa v računalnik. 

Manj ocenjevanj.  

Novo solo hočem ker je ta prestara. 

Videosrečanja po 10. uri največ 2x na dan. 

Ponavljali bi lahko vsaj v ponedeljek malo da spet osvežimo snov prejšnega tedna... 

Rada bi, da bi bilo manj video učnih ur, saj nam zavzamejo veliko časa. Video posnetki z razlago 

zadostujejo. Želela bi si manj konferenc in več posnetkov. da se bi na klicih dobivali v manši skupini 

Da imamo pri video srečanjih prižgane kamere (tisti, ki jo imajo) da se malo vidimo. 

Vsi učitelji bi lahko objavljali naloge na enak način. 

 

SPOROČILA UČITELJEM 

Hvala, ker se trudite in ostajate optimistični. Šola na daljavo vam gre super. 

Hvala za vse povratne informacije.  

Hvala za dobro pripravljena navodila.  

Teams mi je všeč ampak bi šel rajši odšel v šolo. Komaj čakam da bomo spet imeli normalno šolo. Rada bi 

povedala, da vas že pogrešam in upam, da se kmalu spet vidimo.  

Vemo, da nismo edini razred, kateremu morate dati nalogo in jo preveriti nato še najti čas za razlago in 

dodatna vprašanja, ki jih včasih dobite tudi naknadno. Vendar niste sami, skupaj bomo šli čez to kot smo 

že čas vsa ta leta. Ni lahko, samo ni pa vsaka stvar samo slaba: Sedaj smo dobili nove izzive in ko bo tega 

konec bomo bolj močni in pripravljeni na vse. Zmagali bomo, tako kot lansko leto, ko ste nas s  skupnimi 

močmi pripeljali do 9.r. Hvala. 

 

Vi ste najboljši učitelji vseh časov. Ste zelo pridni. 

Za nas si vzamete veliko časa, in ste nam pripravljeni pomagati.  



Cenim in zahvaljujem se vam za ves trud.  

Hvala, ker ob vsakem vprašanju takoj odgovorite.  

Hvala ker nas spodbujate.  

Ohranite mirno kri in upajo da se kmalu vrnemo v šolo. 

Ostanite zdravi in prizanesljivi, ko se vrnemo v šolo.  

Spočijte se v teh dneh.  

 

DRUGA OPAŽANJA 

Zakon je. Ne bi se vrnila v šolo. Obožujem dejstvo, da sem popolnoma asocialna in da lahko po pet ur 

vadim inštrument.  

Z mojo najboljšo prijateljico, sva prej ko se je še smelo, hodili n sprehode, zdaj pa se vsak da za kakšno 

urico in pol dobiva na videoklicu, da se pogovoriva o težavah, kakšno stvar za šolo tudi skupaj, narediva, 

predvsem, pa preganjava dolgčas.  

Ponosna sem, da nisem pozabila še skoraj nobenega videoklica. 

Pohvalila bi samo sebe za to, da spremljam navodila in sem prisotna na video konferencah. 

Dobra organiziranost opravil in motivacija učiteljev. 

Hvala vsem učiteljem, ki nam pomagajo če nam kaj ne gre in so cel dan za računalnikom. 

Všeč mi je, da si sam_a lahko organiziram čas. (4) 
Cel dan lahko poslušam glasbo (ker se tako lažje zberem za delo). 
Več lahko spim. (5) 
Vstanem, kadar hočem. (2) 
Med delom lahko tudi komuniciram s prijatelji. 

Lahko imam odmore. 
Lahko grem na stranišče kadar hočem. 

ŠE POHVALE: 
 
Učitelji so: 

- vedno na razpolago.  

- hitro odgovorijo na vprašanja (8) 

- se trudijo in to cenim  

- se zelo trudijo, da nam natančno napišejo navodila, pregledujejo naloge in nam pošljejo povratne 
informacije 

- zelo so prijazni preko videa 

- pripravljeni pomagati in si vzeti čas za dodatno razlago 

- zelo trudijo, da nam pomagajo  
 
Do sedaj moja najboljša izkušnja je bila nova novica o potrdilu za novogradnje šole :) 
 
Pohvalim: 

- vse učitelje, ker se tako trudijo za nas 

- učitelje, ki se zelo trudijo, da bi nam čim bolje razložili snov (videoposnetki.......) (3) 

- odzivnost učiteljev (2)  

- ocenjevanje pri angleščini  

- delo na daljavo pri GUM 

- sistem pošiljanja nalog od vseh učiteljev  

- skupne razredne ure in ko se dobimo pri urah v živo  



- kako so se učitelji dobro organizirali pri aplikaciji teams. Vse je na svojem mestu. 

- da mi učitelji pošljejo komentarje, ko kaj oddam  

- ker nam dajejo razumljiva navodila in ker se zelo trudijo, da bi nam delo od doma olajšali 

- ker nam razlagajo snov če česa ne vemo in jim to sporočimo 

- naloge in vaje zelo dobro sestavljene in razumljive (2) 

- učitelje ki so vedno z nami, nam pomagajo pri delu in se trudijo 

- da smo lahko več na ekranih kot ponavadi :) (2) 
 
Učitelji nam pomagajo v vseh pogledih, imajo razumljive razlage... 
Učitelji, ki oddajo razlago imajo zelo dobre razlage. 
Meni je všeč, ker učiteljičino razlago, če je na posnetku lahko preveriš nazaj, ko si v šoli na moreš. 
Učiteljica za ZGO daje kratke videe, ker veliko videou pri drugih predmetih je dolgih po 30 min. 
Učitelj za NAR nam dobro razlaga in velikokrat se vidimo prek Teamsov.  
Učiteljica za GEO dobro razlaga na posnetkih.  
Nekateri učitelji se zelo lepo potrudijo za razlago, počasi gremo s snovjo ni preveč dela. 
Nekatere učiteljice se pri vsem potrudijo. 
Nekatere ppt predstavitve s posnetkom, so res zelo dobre.  
Enkrat nisem vedel kaj moram narediti pa mi je prijatelj poslal fotografijo njegovega zapisa. 
Všeč mi je, da med videosrečanjem učitelji delijo zaslon in nam kažejo postopek. 
Klepet, video klici to je to!!!!!!!!! (2) 
Dobra izkušnja je, ko se s sošolkami vidimo prek timsov. 
Teamsi delajo odlično (2).  
Dobra organizacija.  
Imamo ravno pravšnjo število ur v živo. 
 
 

Uredila: 

Tina Plahutnik 


