
NAVODILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE V MESECU MAJU 

 

Spoštovani učenci in starši!  

Kot najbrž že veste s strani medijev in novic, bodo učenci v osnovnih šolah 

ponovno ocenjeni v mesecu maju.  

Pri mojem predmetu (TJA) bodo učenci 6. razredov pridobili v mesecu maju 

eno oceno, in sicer bo to ocena iz drugega govornega nastop preko Arnes Vox 

videokonference. Konferenčnih sob so že vajeni, saj so jih v teh tednih pouka na 

daljavo že kar pogosto uporabljali. Kako pri TJA poteka govorni nastop pa tudi 

že vedo, saj so letos že bili ocenjeni iz govornega nastopa pri angleščini najmanj 

1krat.  

Oceno iz drugega govornega nastopa bodo pridobili zgolj tisti učenci, ki še 

slednjega niso opravili predenj smo se začeli šolati od doma. Tisti, ki oceno iz 

drugega govornega nastopa že imajo, ne bodo več pridobili nobene ocene 

letos pri TJA.  

Učenci bodo z e-govornimi nastopi pričeli 8. 5. 2020. Tako učenci in starši bodo 

pravočasno na elektronske naslove prejeli z moje strani obvestilo o datumu in 

uri ocenjevanja ter priloženo spletno povezavo za videokonferečno sobo.  

Prosim vas, da starši tistih otrok, ki še niso bili ocenjeni iz drugega govornega 

nastopa, poskrbite za to, da se bo vaš otrok ocenjevanja udeležil, saj je ta 

ocena nujna, da lahko karseda normalno zaključim ocene v skladu z navodili 

Ministrstva in Zavoda za šolstvo.  

Pri zaključevanju ocen bom upoštevala vse ocene, ki so jih učenci pridobili v 

šoli do 16. 3. 2020, oceno iz drugega govornega nastopa in redno in sprotno 

delo (izdelki, ki jih otroci pošiljajo, rešeni kvizi, itd.) otrok v tednih pouka na 

daljavo.  

To na kratko pomeni, da učencem, ki so med oceno in so ter še bodo te tedne 

pouka na daljavo redno in sproti delali, oddajali naloge, reševali kvize, bom 

zaključno oceno zaključila navzgor, kdor ni in ne bo oddal ničesar in je 

neodziven pa navzdol.  

Iz tega sledi, da se otroci morajo dela lotiti resno, čeprav verjetno v ˝zraku˝ že 

kroži splošno mnenje, da bodo letos otroci ˝prišli skozi˝ na lahek način.  

 



Na dolgi rok takšen argument sigurno ne bo držal, saj bodo učenci (vsaj pri 

mojem predmetu bo tako) že v drugi polovici septembra iz snovi, ki jo 

predelujemo te mesece na daljavo ocenjeni ustno ali pisno.  

Na koncu bi se rada zahvalila tako učencem kot tudi vam staršem za vso 

pomoč, razumevanje in čas, ki ste ga in ga boste še namenjali šoli v tednih do 

konca šolskega leta. Brez volje, truda in vztrajnosti tako vaših otrok kot vas 

staršev bi nam učiteljem bilo še toliko težje.  

 

Bodite dobro in ostanite zdravi!  

S spoštovanjem,  

Adina Deučman 


