
NAVODILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA IZ 

ITALIJANSKEGA JEZIKA  

(4. razred) 

 

Natančno preberi navodila in se drži vsega zapisanega. 

 

1. V mesecu maju boš pridobil/a oceno, in sicer bo to e-pisna ocena v obliki 

kviza. V teh tednih šolanja na daljavo si se že večkrat preizkusil/a v reševanju 

kvizov, zato verjamem, da ti ta način ne bo predstavljal večjih težav in novosti. 

 

2. V tem tednu si moral/a že rešiti en kviz, ki je bil namenjen utrjevanju učne 

snovi. Pred ocenjevanjem znanja bomo še eno šolsko uro namenili preverjanju 

znanja. 

 

3. DATUMI: 

 

• PISNO PREVERJANJE ZNANJA: 7. 5. 2020 

• PISNO OCENJEVANJE ZNANJA: 14. 5. 2020. 

 

4. Teh datumov se je potrebno držati in v roku rešiti kviz. Ta ocena je potrebna 

za zaključitev ocene v skladu s prejetimi navodili Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport in Zavoda RS za šolstvo.  

 

5. V nadaljevanju (na 2. strani) ponovno prilagam tematike, ki bodo vključene v 

preverjanju in ocenjevanju znanja. 

 

6. Pred začetkom reševanja e-kviza bom podala natančnejša navodila. Pozorno 

jih preberi in natančno sledi napotkom.  

 

7. Pozivam te k poštenemu reševanju e-kviza. Naloge rešuj samostojno ter brez 

dodatne pomoči in pripomočkov. Zavedaj se, da je v ZNANJU MOČ, ne pa v 

oceni. 

 

Zaupam vate in v tvoje sposobnosti. Prepričana sem, da ti bo dobro šlo, le potruditi se 

moraš. V primeru nejasnosti in težav sem ti vedno na razpolago. Srečno! ☺ 

 

Tvoja učiteljica italijanščine 

 



KAJ MORAM PONOVITI IN UTRDITI? 

 

V kolikor si delal/a sproti, verjamem, da že ogromno znaš in da je potrebno snov le 

ponoviti in utrditi. Če pa še nisi resno zavihal/a rokave in se sproti učil/a, naj ti povem, 

da imaš še čas in verjamem, da ti bo uspelo. 

 

Vedi, da verjamem vate in zaupam v tvoje sposobnosti. Veselo na delo! 

 

PONOVI: 

 

1. ŠTEVILA DO 100 (izgovorjava in zapis! Pazi na vsa pravila, ki smo jih obravnavali še pri 

rednem pouku.) 

2. VRSTILNI ŠTEVNIKI (izgovorjava in zapis! – primo 1º, prima 1ª, secondo 2º, seconda 2 ª, 

…) 

3. MESECI 

Uspešen/na bom, ko bom znal/a: 

• našteti mesece; 

• jih pravilno zapisati; 

• povedati, katerega meseca sem rojen/a. 

4. LETNI ČASI 

Uspešen/na bom, ko bom znal/a: 

• našteti letne čase; 

• jih pravilno zapisati; 

• povedati, kateri je moj najljubši letni čas. 

5. DNEVI V TEDNU (Pazi na akcente!) 

Uspešen/na bom, ko bom znal/a: 

• našteti dneve v tednu; 

• jih pravilno zapisati; 

• povedati, kateri je moj najljubši dan v tednu; 

• znati pomen besed »oggi, ieri, domani, …« in to tudi uporabiti v povedih. 

6. ROJSTNI DAN 

Uspešen/na bom, ko bom znal/a: 

• napisati rojstnodnevno vabilo; 

• vprašati/odgovoriti, kje in kdaj se praznuje rojstni dan; 

• voščiti za rojstni dan; 

• povedati, kaj vse se lahko počne na rojstnem dnevu. 


