
2.a – 7.teden na daljavo 

ANALIZA PREVERJANJA ZNANJA (dve uri)  

 

Dragi drugošolci in drugošolke! 

Prvomajske počitnice so za nami in glasbene naloge nas ponovno kličejo v šolsko delo. 

Verjamem, da pesem Pomladno že pridno prepevate in da tudi spremljavo k pesmi že znate 

izvajati. Sedaj verjetno potrebujete le najti čas, da vaš nastop doma tudi posnamete in mi ga 

pošljete. Tudi za to bo še čas. Verjamem, da imate tudi z drugimi šolskimi nalogami kar nekaj 

dela. Sporočam vam, da mi lahko posnetek pošljete do srede, 13. 5. 2020. 

Želim, da veste, da že komaj čakam, da si ogledam vaše posnetke,  in da vas vidim po 

dolgem času. Najbolj od vsega bi vam rada povedala, da pogrešam vaše vesele in razigrane 

glasove.  

Predlagam, da še malo vsi skupaj skrbno in zbrano delamo doma, potem se pa seveda zopet 

dobimo v šoli.  

 

 

 

Vsakega in vsako posebej  

pozdravljam in objemam.  

 

Učiteljica Andrea 

 

Spoštovani starši! 

V tem tednu poteka ANALIZA PREVERJANJA ZNANJA. To pomeni, da v teh dneh 

sprejemam posnetke preverjanja znanja, ki naj bi bili izvedeni v skladu z navodili, ki sem jih 

posredovala že v tednu pred prvomajskimi počitnicami. Pri tem podaljšujem čas oddaje 

posnetka do srede, 13. 5. 2020. Po tem terminu posnetkov ne sprejemam več (ne izvršujem 

več analize), zato vas naprošam, da se termina dosledno držite.   



Glede posredovanja povratnih informacij, bi vam želela povedati, da najkasneje v treh dneh 

od prejema posnetka lahko pričakujete moj odgovor, oz. natančno povratno informacijo v 

obliki opisne ocene - ki velja za analizo preverjanja znanja.  

Kadar na poslan posnetek pridobite natančno povratno informacijo oz. opisno oceno, velja, 

da je preverjanje zaključeno. To pa pomeni, da so obveznosti za glasbo v tem tednu 

izpolnjene. 

Naj še spomnim, da sem v tem tednu na voljo vsem, ki imate kakršnakoli vprašanja ali težave 

glede preverjanja znanja. V takem primeru mi pišite na moj elektronski naslov, ki ga že 

poznate (andrea.stanta@gmail.com).  

Zahvaljujem se vam za trud pri pripravi posnetka in vam želim vse dobro. 

 

Lepo vas pozdravljam, 

Andrea Štanta 
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