
    6. RAZRED       ANGLEŠČINA                       NAVODILA ZA DELO NA DOMU (25. 5.–29. 5. 2020) 

  

Drage učenke in učenci! 

Poslali ste mi zelo lepe zloženke in objavili čudovite govorne nastope. Tako da vas 

moram ta teden nagraditi in vas malo razvajati (kar se tiče snovi). Vsakemu posebej 

sem v mailu poslala spletno stran in geslo spletne aplikacije Flipgrid.  

Ta teden bo vaša naloga, da si ogledate posnetke sošolk in sošolcev ter si izberete 

enega in opravite ocenjevanje oziroma evalvacijo. Evalvacijo pa opravite tudi za svoj nastop 

(samoevalvacija). 

 

***Tisti, ki želite več, lahko rešujete spletne naloge, da malo ponovite PRESENT SIMPLE. 

TRDILNE POVEDI: https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/simple-present.htm 

NIKALNE POVEDI: https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/present-negation5.htm 

VSE POVEDI MEŠANO: https://www.english-4u.de/en/grammar-tests/present-simple.htm 

              

Vaša učiteljica: Karla Poslek Petrovič            

 

 

 

KRITERIJI USPEŠNOSTI             

* minimalni kriteriji znanja           

  ** temeljni standardi znanja                                           

   *** zahtevnejši kriteriji znanja 

2 – odlično             
1  – dobro        
0 – potrebuje izboljšavo      

UPOŠTEVANJE ROKA Govorni nastop si opravil na dogovorjeni datum.*     2          1         0 

VSEBINA 

Ustrezno si se predstavil in napovedal temo svojega 

nastopa ter predstavil zloženko.* 

    2          1         0 

V celoti si upošteval dana navodila za pripravo govornega 

nastopa. Zajel si vse zahtevane iztočnice.** 

    2          1         0 

BESEDIŠČE 
Uporabljeno besedišče je bogato, primerno in pravilno 

uporabljeno.*** 

    2          1         0 

UPORABA JEZIKA 

Uporabil si različne jezikovne strukture. Tvoje povedi so v 

veliki večini pravilne.** 

Ustrezno in pravilno si uporabil Present Simple Tense.*** 

    2          1         0 

    2          1         0 

DINAMIKA GOVORA 

 

Na govorni nastop si se zelo dobro pripravil. Tvoj nastop je 

samozavesten. Maksimalno si se potrudil, uspelo ti je 

pritegniti pozornost poslušalcev in nanje narediti dober 

vtis.  ** 

    2          1         0 

GLAS 

 

Tvoj govor je jasen, glasen, razločen. Govoriš tekoče in 

zanimivo. Tvoja izgovorjava in intonacija sta odlični. 

Besedilo si predstavil prosto, brez branja. * 

     2          1         0 

BONUS 

Pri pripravi podpornega materiala si se maksimalno 

potrudil. Tvoja prestavitev je bila resnično ustvarjalna in  

zanimiva. 

1             0 

    
_____ / 17 t 

Evalvaciji opravite po kriteriju in mi ju do 31. 5. 2020 pošljite na mail. Vsebujeta naj ime in priimek 

ter končno število doseženih točk. Če je učenec kakšno točko izgubil, dopišite pri katerem 

kriteriju. Evalvaciji samo na kratko zapišite kar v mail ali pa v zvezek in fotografirajte ter pošljite. 
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