
3.a – GUM – 8. teden na daljavo  
 

 

OCENJEVANJE ZNANJA – Lepo je pomlad na svet – DVE URI 

Pozdravljeni učenci in učenke 3.a razreda! 

Glavni namen izpeljave preverjanja znanja na daljavo je bil v preteklih 

dneh tudi priprava na ocenjevanje znanja. Pri tem ugotavljam, da 

potrebujete pridobiti še eno OCENO do konca šolskega leta samo tisti 

učenci in učenke, ki ste zaradi lažjega zaključevanja ocen ob zaključku 

šolskega leta med oceno.  

Utemeljitev: Pri glasbeni umetnosti ste vsi učenci in učenke 3.a razreda že 

pridobili eno oceno v drugem ocenjevalnem obdobju (meseca februarja), 

kar v skladu s sedanjimi veljavnimi navodili za ocenjevanje, v zdajšnjem 

času spremenjenih okoliščin šolanja, popolnoma zadostuje. 

To pomeni, da naj bi po minulem preverjanju v tem tednu pridobili oceno 

tisti učenci in učenke, ki jih zaradi zaključevanja ocen potrebujete. Prav 

vas, dragi učenci in učenke,  bom dodatno individualno kontaktirala po 

elektronski pošti vaših staršev.  

                       

Glede ocenjevanja veljajo enaka navodila in predvideni kriteriji 

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

preverjanje znanja).  

Tako imenovani popravki preverjanja znanja so bili namenjeni temu, da bi 

se ob individualnem vodenju učitelja (mene osebno) in vašim učenjem čim 

bolj približali znanju, ki ga lahko izkažete v šolanju na daljavo; to je mislim 

da pomembna informacija tako vam kot meni. Po drugi strani pa so ti 

popravki namenjeni tudi temu, da utrdite znanje za ocenjevanje – če 

seveda oceno potrebujete. 

Natančne povratne informacije ob zaključenem preverjanju znanja ste 

prejeli vsi tisti, ki ste mi posnetek poslali v analizo. V splošnem sem 

zadovoljna z vašim znanjem, opažam, da je pri delu na daljavo tudi 

mogoče nadgraditi glasbeno znanje. Zavedam se, da ste vi, učenci in 

učenke, kot tudi vaši starši naredili toliko, kot ste zmogli glede na razmere, 



ki jih vsi živimo. Vašim staršem se posebej zahvaljujem za trud, verjamem, 

da jim kot vašim učiteljem doma v teh časih večkrat ni bilo lahko.  

                       

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 z moje 

strani ne boste prejeli elektronske pošte) vam želim uspešen deloven 

teden še pri učenju ostalih učnih predmetov.  

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

ponedeljek, 11. 5. 2020 pričakujte sporočilo po elektronski pošti staršev. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vse vas lepo pozdravljam in se 

že veselim, da se čez teden dni 

vidimo v šoli.  

Učiteljica Andrea   

 


