
1. - 5. razred 

 
 

Za pouk  (da izpolnim vse naloge, ki mi jih naložijo učitelji) delam vsak dan povprečno:   (n = 115)  

 
 
 

 

 

Delo na daljavo mi je:   (n = 115)  

 
 
 

 

 

Pouk je potekal (oceni na lestvici):    (n = 115)  

 
 

 
  



 

Pri delu na daljavo mi nudijo pomoč in/ali podporo:     (n = 114)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 

 

 
 

 

Oceni količino danih nalog:  (n = 114)  

 

 

 

Zelo zadovoljen/zadovoljna sem z učenjem pri predmetih (lahko napišete več 

predmetov):      

Učenci od 1. do 5. razreda so izpostavili, da so zelo zadovoljni z učenjem pri matematiki (38), 

slovenščini (29), angleščini (17, od tega kar 12 petošolcev), spoznavanju okolja (15), družbi 

(14) in likovni umetnosti (15), posamezni učenci so nekajkrat navedli tudi ostale predmete. Kar 

29 učencev pa je zadovoljnih s poučevanjem pri vseh predmetih. 

Napiši, kaj ti je pri zgoraj omenjenih predmetih najbolj všeč:     

Učencem je najbolj všeč, da je gradivo dobro, skrbno pripravljeno in da obseg nalog ni prevelik. 

Všeč jim je, da so navodila jasno podana, da je vse lepo razloženo, kako in kaj morajo narediti. 

Tudi razlaga preko spleta (video) ali pa kar jim učiteljica predstavi preko Power Pointa ali 

zvočnega posnetka jim je všeč. Ravno tako jim je všeč interaktivno gradivo in interaktivno 

učenje. Dela ni preveč in je zabavno ter zanimivo. 

Nekateri učenci so še omenili, da jim je zelo všeč računanje na spletu, nekaterim pa so všeč 

naloge, kjer ustvarjajo, in vaje za šport. 

Mlajšim učencem je všeč spoznavanje novih vsebin in učenje s pomočjo portala  lilibi. 

 



Pri učenju na daljavo mi je všeč:   

Pri učenju na daljavo je učencem všeč, da se lahko učijo doma, lahko zjutraj bolj dolgo spijo, 

da si lahko sami razporedijo delo in čas med nalogami, odmore ter začnejo z delom, ko se 

sami odločijo. Je več svobode in ni toliko stresa kot v šoli, nihče jih ne moti pri delu. Všeč jim 

je, da jih učijo starši oziroma mame. Prav tako jim je všeč, da lahko delajo na računalniku, da 

dobijo natančna navodila in raznovrstne naloge. 

Pri pouku na daljavo me moti:    

Pri pouku na daljavo učence moti, ker ni takšne razlage kot v šoli, da je včasih nejasna  in so 

zaradi tega v dvomih. Manjka jim razlaga učiteljice in jo pogrešajo. Nekateri so tudi omenili, da 

je preveč dela. Precej jih je izpostavilo, da pogrešajo sošolce. 

Nekaj staršev je napisalo, da je takšen način dela prevelika obremenitev za starše (niso 

usposobljeni za poučevanje), še posebej za tiste, ki so zaposleni. 

Predlagal/a bi še:    

Največkrat predlagajo več učenja s pomočjo video predstavitve ter video klica učiteljic, da ne 

izgubijo stika. Nekateri si želijo tudi stika s sošolci (dopisovanje, video klic …). 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. – 9. razred 

 
 

Za pouk  (da izpolnim vse naloge, ki mi jih naložijo učitelji) delam vsak dan povprečno:   (n = 85)  

 
 
 

 

 

Delo na daljavo mi je:   (n = 85)  

 
 
 

 

 

Pouk je potekal (oceni na lestvici):    (n = 85)  

 
 

 
 

 

 



 

Pri delu na daljavo mi nudijo pomoč in/ali podporo:     (n = 85)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 

 

 
 

 

Oceni količino danih nalog:  (n = 85)  

 

 

 

Zelo zadovoljen/zadovoljna sem z učenjem pri predmetih (lahko napišete več 

predmetov):      

Učenci od 6. do 9. razreda so izpostavili, da so najbolj zadovoljni s poučevanjem pri angleščini 

(36), slovenščini (34), matematiki (29) in geografiji (17). Posamezni učenci so izpostavili tudi 

športno (8), kemijo (7) in naravoslovje (7). Ostali predmeti so omenjeni do štirikrat. Devet 

učencev pa je zadovoljnih pri vseh predmetih. 

Napiši, kaj ti je pri zgoraj omenjenih predmetih najbolj všeč:  

Pri zgoraj omenjenih predmetih je učencem všeč, da so naloge podane natančno in na 

razumljiv način ter da so razumljiva navodila za delo. Všeč jim je način, kako je podana učna 

snov (razumljivo, duhovito, zabavno, You tube posnetki, posnetki z razlago, videoposnetki …).   

Pri učenju na daljavo mi je všeč:   

Učencem je všeč, da lahko zjutraj bolj dolgo spijo in da potem delajo za šolo takrat, ko sami 

želijo. Tako si sami razporedijo čas. Nekateri menijo, da ni preveč snovi in dela, všeč jim je 

tudi delo na računalniku. 

Nekaterim je všeč takšen način dela in da so doma. 

 



Pri pouku na daljavo me moti: 

Učence moti, ker včasih ne dobijo toliko razlage kot v šoli (še posebej je težko pri tistih 

predmetih, kjer imajo že sicer težave, ali pri predmetih, ki so težji), da je pri nekaterih predmetih 

preveč obsežno in da pri določenih nalogah ne dobijo povratne informacije, če so nalogo prav 

naredili. Nekaterim se je tudi težko držati rokov za oddajo nalog. Nekaj učencev je omenilo, da 

jim včasih nagaja internet. Nekateri pa so napisali, da je pri nekaterih predmetih naloge preveč 

in da nekateri učitelji prepozno pošljejo naloge. 

Precej učencev moti, ker ni pristnega stika, prave komunikacije (z učitelji) in druženja s sošolci. 

 

Predlagal/a bi še:    

Največ učencev je predlagalo pouk (razlago) v živo – preko video klicev (tako bi  učitelja lahko 

tudi kaj vprašali, če ne razumejo). Nekaj jih je tudi predlagalo več razlage za učno snov, manj 

nalog in daljši rok za oddajo nalog. 


