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Spoštovani starši, 

glede na smernice ocenjevanja, ki smo jih prejeli iz Ministrstva, vam pišem v zvezi z 
ocenjevanjem angleščine v tem ocenjevalnem obdobju pouka na daljavo. Ocenjevanje pri 
angleščini bo potekalo zelo podobno, kot je pred dobrim tednom dni potekalo preverjanje 
znanja, ki ste mi ga morali do sedaj že poslati. Učenci bodo svoje pridobljeno znanje 
izkazali z izdelkom, ki ga bom ocenila po vnaprej pripravljenih kriterijih. Izdelek bo 
zajemal vsebine iz preverjanja znanja in predvsem snovi, ki smo jo obravnavali v 
šoli pred pričetkom pouka na daljavo. 

Za izdelek tako ponujam več možnosti (izberi tisto, ki ti je najbližje): 

1. Izdelaj plakat ali miselni vzorec (lahko tudi več, če ne gre na enega) in zajemi 
čim več obravnavanih angleških besed na vsebine, ki smo se jih učili. Pazi na 
zapis besed in besede tudi slikovno opremi, ali jih prevedi v slovenščino. 

VSEBINE, KI JIH ZAJAMEŠ: jobs (poklici), vehicles (vozila), free time (prosti čas), 
seasons (letni časi), months (meseci), days of the week (dnevi v tednu), weather (vreme);  

2. Izdelaj slovarček besed in ga opremi s slikovnim gradivo (nariši, prilepi …). 

VSEBINE, KI JIH ZAJAMEŠ: jobs (poklici), vehicles (vozila), free time (prosti čas), 
seasons (letni časi), months (meseci), days of the week (dnevi v tednu), weather (vreme);  

3. Izdelaj angleško knjigico, v kateri predstavi vso besedišče, ki ga že poznaš.  

VSEBINE, KI JIH ZAJAMEŠ: jobs (poklici), vehicles (vozila), free time (prosti čas), 
seasons (letni časi), months (meseci), days of the week (dnevi v tednu), weather (vreme);  

4. Zapiši besedilo o sebi (glej preverjanje znanja), v katerem omeniš vse vsebine, 
torej kaj rad počneš v prostem času in česa ne maraš početi, kaj bi rad postal, 
kakšno vreme ti je všeč ipd. Besedilo naj zajame do 20 povedi. 

Izdelek lahko delaš na računalniku (Word, PPT …), ali preprosto vzameš list 
papirja/plakat, ki ga potem slikaš/skeniraš in pošlješ. 

Rok za oddajo izdelka je petek, 8. 5. 2020. Po tem datumu vaših izdelkov več ne 
sprejemam. 

Ocenjevala bom predvsem to, ali si zajel vse vsebine in bistveno besedišče, ki smo se ga 
učili. Prav tako bom pozorna na zapis besed. Vesela bom, če boš pri izdelovanju tudi čim 
bolj ustvarjalen.  Izdelke oddate na elektronski naslov (petra.zitko@guest.arnes.si). 

Lep pozdrav. 

Petra Žitko, učiteljica angleščine 
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KRITERIJ ZA OCENJEVANJE IZDELKA: 

 4 TOČKE 3 TOČKE 2 TOČKI 1 TOČKA 

VSEBINA V izdelku so 
zajete vse 
vsebine. 

(jobs, 
vehicles, free 

time,  
seasons, 

months, days 
of the week, 

weather) 

 

V izdelku je 
zajetih šest ali 

pet vsebin. 

V izdelku so 
zajete štiri ali 
tri vsebine. 

V izdelku so 
zajete manj 

kot tri 
vsebine. 

 2 TOČKI 1 TOČKA 

ČITLJIVOST IZDELKA IN 
PRAVILNOST ZAPISA BESED 

Besede so v 
večini 

zapisane 
pravilno in 

čitljivo, saj je 
šlo za prepis 
besed. Morda 
se pri kateri 

pojavi 
manjša 

napaka pri 
zapisu, ki pa 

ne moti 
sporočila. 

Več kot 
polovica 
besed je 

zapisanih 
napačno in 

nečitljivo, kar 
moti 

sporočilnost. 

   2 TOČKI 1 TOČKA 

IZDELEK IN NAVODILA Pri 
izdelovanju 
si se držal 
navodil in 
izdelek tudi 
do roka 
oddal. 

Navodil si se 
le delno držal, 
izdelek ni bil 
oddan 
pravočasno. 

8 točk – 7 točk 5 (odl); 6 točk 4 (pd); 5 točk (db 3); 4 točke (zd 2); manj 
kot 4 točke (nzd 1); 


