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Dragi učenci, drage učenke 3.b in 3.c razreda! 

Nekateri med vami ste mi v preteklih dneh že poslali posnetek za preverjanje znanja in sem 

vam tudi že posredovala natančno povratno informacijo v obliki opisne ocene - ki velja za 

analizo preverjanja znanja. Pošiljali ste mi v obliki video-posnetka, nekateri pa ste se odločili 

za avdio-posnetek. Obe obliki sta zame osebno sprejemljivi. 

                         

V tem tednu do četrtka, 14. 5. 2020 torej poteka ANALIZA PREVERJANJA ZNANJA in v 

naslednjih dneh sprejemam posnetke še ostalih v pregled. Glede posredovanja povratnih 

informacij, bi vam želela povedati, da najkasneje v dveh dneh od prejema posnetka lahko 

pričakujete moj odgovor. Po tem terminu posnetkov ne sprejemam več (ne izvršujem več 

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

Še vedno velja, da sem v tem tednu na voljo vsem, ki imate kakršnakoli vprašanja ali težave 

glede priprav na preverjanje znanja. Tisti, ki pa ste preverjanje znanja že opravili (na poslan 

posnetek pridobili natančno povratno informacijo oz. opisno oceno), ste obveznosti za glasbo 

izpolnili. 

Mogoče informacija še za tiste, ki ste prejeli usmeritev za popravek preverjanja znanja. Pri 

prejetem posnetku običajno najprej pregledam, če vsebinska zamisel v splošnem ustreza 

ciljem preverjanja znanja. V kolikor ni ustrezna, že kmalu po prejemu posnetka (najkasneje 

v enem dnevu) posredujem informacijo o potrebnem popravku preverjanja.  

Pri tem bi želela poudariti, da vsebinska usmeritev pri popravku preverjanja velja kot pomoč 

za izvedbo ponovnega posnetka, ki pa nikakor ni obvezna. V kolikor se za popravek NE 

odločite, mi to samo na kratko sporočite. Tako vam samo še posredujem natančno povratno 

informacijo in vaše preverjanje zaključim.  

Do sedaj sem prejela večinoma pozitiven odziv s strani želenih popravkov – da so le-te 

priložnost za učenje. To seveda potrjujem, obenem pa tudi želim, da naj vsak pri sebi v skladu 

z danimi zmožnostmi presodi v zvezi z nadaljnjim delom – popravkom.  



                         

V zaključku bi rada, dragi učenci in učenke, delila z vami še eno svojo izkušnjo. Odkar smo 

vsi skupaj v šoli na daljavo, med vami opažam eno veliko mero želje in tudi zmožnosti po 

glasbeni ustvarjalnosti, za kar sem zelo zadovoljna.  Razumem, da se med vami lahko komu 

pokaže potreba po dodatni učiteljevi usmeritvi, in ne zadostuje, da vas starši usmerjajo. V 

takem primeru mi pišite in vam bom pomagala, moj elektronski naslov že poznate 

(andrea.stanta@gmail.com). Z nekaterimi med vami sem tako že sodelovala in smo uspešno 

reševali. 

                         

Najbolj od vsega pa bi vam rada povedala, da tudi meni osebno že manjka vaša razigranost 

in veselje, tako pri glasbi kot v podaljšanem bivanju, in da že komaj čakam, da se ponovno 

vidimo v šoli!  

Predlagam, da še malo vsi skupaj skrbno in zbrano delamo na daljavo, potem se pa seveda 

zopet dobimo v šoli. 

 

 

 

 

 

 

Vsakega in vsako posebej  

pozdravljam in objemam.  

 

Učiteljica Andrea 
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