
ANALIZA ANKETE: POUK NA DALJAVO 

SPLOŠNE UGOTOVITVE: 

Anketa je bila aktivna od 24. do 31.marca 2020. 

Nanjo so kliknile 403 osebe, dokončalo pa jih je 140, to je 35%. 

ANALIZA ODGOVOROV NA VPRAŠANJA: 

1.Napišite koliko naprav imate doma (računalnik, tablica, pametni telefon) s katerimi lahko 

dostopate na splet? 

ŠTEVILO NAPRAV % učencev 

1 12 

2 20 

3 14 

4 15 

5 13 

6 9 

7 5 

8 4 

9 4 

10 2 

11 2 
 

2. Za dostop do spleta uporabljam naslednje naprave. Odgovorite z da ali ne: 

ODGOVORI   DA     % učencev NE    % učencev 

Svoj lasten računalnik 41 59 

Družinski računalnik 75 25 

Tablični računalnik 31 69 

Pametni telefon 86 14 

Drugo: mamin računalnik, TV, 
službeni računalnik staršev 

5  

 

3. Znam uporabljati računalnik? 

ODGOVORI % učencev 

  Delo z računalnikom obvladam 61 

  Imam nekaj težav 27 

  Pogosto imam težave 6 

  Računalnika ne znam uporabljati 5 
 

4. Kako uskladiš šolsko delo z ostalimi družinskimi člani? 

ODGOVORI % učencev 

Brez težav se uskladimo 59 

Običajno se lahko uskladimo 20 

Težko se uskladimo 7 

Zelo težko se uskladimo 4 

Neveljavni odgovori 10 
 



5. Pri reševanju nalog si pomagam tudi z: 

PRIPOMOČEK % učencev 

Knjige, učeniki, DZ, zvezki 36 

Starši in drugi družinski člani 37 

Spletne strani in spletni učbeniki 36 

Sošolci in prijatelji 5 

Delam sam 1 

 

6. Katere naloge so ti bile NAJBOLJ všeč? Lahko napišeš vrsto nalog ali pa predmet in razred. 

VRSTE NALOG Število odgovorov 

Ustvarjanje in praktične naloge 9 

Računanje 5 

Risanje  3 

Strip  3 

Govorni nastop 3 

Raziskovanje in poskusi 3 

Kuhanje  3 

Pisanje 2 

Interaktivne naloge 2 

Delanje plakatov 2 

Powerpoint predstavitve 1 

Kviz 1 

Učni listi  1 

Lažje naloge  1 

 

NALOGE PRI PREDMETIH Število odgovorov 

Matematika 41 

Slovenščina 21 

Angleščina 19 

Šport 17 

Naravoslovje in spoznavanje okolja 16 

Likovna umetnost 11 

Gospodinjstvo 6 

Zgodovina  5 

Tehnika in tehnologija 4 

Biologija 4 

Glasbena umetnost 3 

Fizika  2 

Kemija 2 

Računalništvo  2 

Razredna ura 1 
 

6. Katere naloge so ti bile NAJMANJ všeč? Lahko napišeš vrsto nalog ali pa predmet in razred. 

VRSTE NALOG Število odgovorov 

Prepisovanje  15 

Pisanje 5 

Branje  4 

Risanje 3 



Računanje 3 

Ples 2 

Učni listi  2 

Delanje predstavitev 2 

spis 1 

Vse naloge so mi všeč 37 

 

NALOGE PRI PREDMETIH Število odgovorov 

Matematika  20 

Slovenščina 16 

Naravoslovje in spoznavanje okolja 8 

Glasbena umetnost  6 

Šport 5 

Angleščina 5 

Zgodovina 5 

Likovna umetnost 4 

Geografija 4 

Kemija  2 

Fizika 1 

Etika 1 

Podaljšano bivanje 1 

 

7. Tvoje sporočilo, zahvala ali nasvet učiteljem (izbranih le nekaj odgovorov): 

Zahvala učiteljem, da nam redno pošiljajo naloge tako, da ne bomo zaostajali z učenjem 

Zelo pogrešam šolo, učiteljice in seveda vse prijatelje 

Rada bi vas pohvalila za dobro organizacijo in ves trud, da si vsi skupaj olajšamo v tej situaciji. Vse 
pohvale vsem zaposlenim 

Hvala za rešitev za šolo na daljavo 

Zaenkrat se znajdemo s spletnim učenjem, učiteljica je tudi vedno na voljo za vprašanja 

Pohvalno je, da so vsebine za posamezni oddelek zbrane na enem mestu, saj je bilo pred tem 
preveč dela z e-sporočili za vsak posamezni predmet. Kljub trudu učiteljev ni bilo tako pregledno 
kakor sedaj. Predlagam še, da bi se učni listi pripravili v pdf obliki, saj se v primeru wordovih 
datotek pojavijo težave ob odpiranju z različnimi različicami programa (razmiki in oblikovanje so 
različni). Tako so bili sprva nekateri listi potrebni popravkov... Hvala vsem za trud. Sedaj bomo 
verjetno še bolj cenili delo učiteljev, saj zna biti tole šolsko delo od doma kar naporno... 

Zelo mi je všeč pouk na daljavo 

Hvala Urška Macura za sodelovanje v spletnih srečanjih z vsemi učenci 2.a, res so veseli da se lahko 
srečajo 

Dobra organizacija, pregledna in jasna navodila za delo. Ni bilo preveč. Le tako naprej 

Hvala Janji Boštjančič za sodelovanje in prijaznost. Zahvala učiteljici Janji Boštjančič, ker redno in 
hitro odgovarja na vprašanja staršev in daje razumljiva navodila. 

Zahvala vsem učiteljem za trud. Morda bi tudi na razredni stopnji poskušali kakšno šolsko uro 
izvesti prek spleta (skype, zoom,...), tako kot na primer v 2.a, predvsem zaradi neposrednega stika 
z učiteljico in sošolci 

Zahvala na razumevajočih navodilih, od 23.3.2020 je veliko lažje sedaj 

Super ste, naj online šolanje ostane tudi po korona virusu 

Zahvala učiteljici Jani Janša, ker se zelo trudi, da delamo vse potrebne naloge. Super, da imamo 
tako učiteljico za slo, ki obvlada tudi pouk na daljavo.   

Hvala, ker nam ne dajete pretežkih nalog 

Hvala vsem učiteljicam, ker pravočasno in strokovno pošiljajo navodila 



Zahvaljujem se  vsem učiteljem, ki so dostopni na mail za dodatna vprašanj ali obrazložitve 

Zahvaljujemo se vsi skupaj, učiteljem, da nas lepo vodijo po posameznih predmetih, so razumna 
navodila. Veliko kontaktiramo preko elektronske pošte in tudi preko mobilnih telefonov. Upajmo, 
da bo to hitro mimo, da se vidimo in otroci zopet veseli zakorakajo čez šolska vrata. Nasvet za 
učitelje pa je, da smo še naprej tako povezani, smo v kontaktu. Hvala za vse napotke ,ki nam jih 
posredujete pri učenju na daljavo. Veseli, da ste. Hvala. 

Hvala tudi učiteljici Živi B., ki nam daje dobre ideje za prosti čas. 

Všeč so mi zabavni, vendar poučni načini (spomin, origami, kuhanje itd.). Všeč so mi jasna navodila 
učiteljev za posamezne predmete in naloge. 

Všeč mi je spletna stran za pouk na daljavo, vendar še vedno pogrešam šolo. 

Prosim, da pomagate, da skupaj prebrodimo krizo, ki se bo poznala pro otrocih, saj starši nismo 
strokovni delavci vendar se trudimo da otroku razložimo kolikor znamo. 

Hvala da nam dajete tudi neke zabavne naloge. 

Pouk na daljavo mi ustreza; učitelji so na voljo za vprašanja in pomoč, zato se jim zelo zahvaljujem. 
Včasih se mi pa zdi, da je snovi preveč, sploh v prvem tednu je bilo tega veliko 

Naloge, ki sem jih naredil so mi bile všeč, niso bile zahtevne. Ni jih bilo veliko. Rad bi se zahvalil 
učiteljici karmen, urški in katji za natančna navodila.  

Pohvalil bi rad go. Janša, ker redno pošilja naloge in razlage, go. Žnidaršič, redna je tudi ga. Lovrič. 
Predlagam, da bi bilo nalog za matematiko več - morda tudi utrjevanje računov za nazaj (npr. 
Enačbe). Slabši in nezanimivi  se mi zdita zgodovina in geografija. Redno opravim tudi naloge za 
športno vzgojo. 

Hvala za spodbudne besede učiteljic in posnetke sošolcev, ki so jih delile. Predlog mamice: mogoče 
bi se ustanovila kakšna e-mail skupina, kjer bi si lahko tudi starši kaj pomagali med sabo, delili 
pozdravčke otrok ipd. 

Hvala učiteljicam: Sonji, Katji, Vesni in Sabini. 

Da bi bilo več govornih vaj in več likovne umetnosti. 

Hvala lepa za poslalo gradivo samo vam morem reli, da zelo veliko dela pošiljate, otroci so 
preobremenjeni z delom. 

Zahvala za ves njihov trud in rešitve katere staršem zelo olajšajo delo. Predlog da se uvede pouk 
preko zoom aplikacije. Brezplačna aplikacija kjer je lahko gor 100 ljudi. Vsi gledajo učiteljico ona pa 
razlaga in rise, piše doma vse. Izklopljen ima zvok pri vseh ki jo poslušajo in ko jih zeli jih sama 
vklopi vse lahko pa se vklopijo samo posamezniki. To bi bilo veliko lažje za učiteljice kot tudi za 
učence in pa tudi stike bi tako imeli med sabo. Druga opcija pa je da se za razlago posamezne snovi 
posnamejo video da se jih vidi in pošiljajo posnetke. Vendar je zoom boljši saj je v živo pouk kot da 
so dejansko v soli. Mi imamo na Zoomu predstavitve in sestanke zadnjic nas je bilo 100 gor. 

Dali so nam preveč za pisat. Toliko se v šoli ne bi naredilo. 

Naš otrok je izredno vesel, ker ima dela z nalogami maksimalno 1 uro na dan. Jaz kot starš sem pa 
malo otožna, ker ne obstaja kakršna kolu možnost otroka k samoučenju vzpodbuditi. Manjko v 
novem znanju bo očiten. Zavedam se, da nimajo vsi možnost za uporabo interneta in računalnika, 
toda želela bi si več obveznosti za otrokovo samostojno delo ter dodatni linki oz spletno gradivo. 
Sem tudi pripravljena, pomagati in nekomu natisniti le to gradivo. 

Zahvala gospe Novak za hiter odziv in pomoč. 

Najlepše se zahvaljujem učiteljici Blanki za jasna navodila in naloge. Upam pa, da se kmalu vidim, z 
učiteljico in sošolci, in da bo za zajtrk hot dog ali pa pica. 

Kakšen dan je malo preveč nalog, ampak vseeno hvala za vaš trud.  

Pogrešam šolo. 
 

Rezultate ankete povzela: Simona Kralj, ravnateljica 

Ljubljana, 7. 4. 2020 


