
GLI ANIMALI DELLA FATTORIA – Živali na kmetiji 
 
ITA, NIP  4. r. -  POUK NA DALJAVO, 14.  in 15. UČNA URA  

 
Pozdravljeni, učenci; 
 
z reševanjem tega učnega lista in izdelkom, ki mi ga boste poslali, zaključujemo 
nabor izdelkov za oceno. Dva izdelka oziroma dve rešitvi ste mi po večini že 
poslali, ostaja vam še ta. Tiste, ki mi do sedaj niste poslali še ničesar, pozivam, 
da to naredite TAKOJ!  
Po prejetju tega zadnjega izdelka, vam bom sporočila vašo skupno oceno. 
Preberite navodila za reševanje učnega lista in kar pričnite. 
 

NAVODILA ZA REŠEVANJE UČNEGA LISTA 
1. Vzemi prazen list – A4 ali risalni list. 
2. Obrni ga vodoravno in napiši naslov : Gli animali della fattoria 
3. Nariši kmetijo oziroma vse živali, ki živijo na kmetiji.  
4. Pod vsako žival z velikimi tiskanimi črkami, pravilno, čitljivo in vidno napiši 
njeno ime. 
5. Narisati in zapisati moraš vsaj dvanajst živali. 
6. Uporabljaj barvice, flomastre in imena živali poudari. Ne puščaj praznega 
prostora. Riši tudi ozadje. 
7. Spodaj desno na listu zapiši svoje ime, priimek in razred. 
8. Slikaj svoj izdelek in mi ga pošlji (glej navodila za pošiljanje). 
9. OPOMBA: Vem, da imate različne likovnih sposobnosti, zato zame ne bo tako 
zelo pomembno, kako lepo boste živali narisali. Ključno je, da so imena živali 
pravilno in dovolj na veliko zapisana ter da je viden trud, ki ste ga v izdelek 
vložili. Prilagam vam primer, vi pa skušajte narediti čim bolj po svoje. 

 
PRIMER IZDELKA – Ne prerisuj! Naredi po svoje! 
 

 



 

POŠILJANJE IZDELKOV/REŠITEV ZA OCENO: 
 
1. V zvezku oziroma učnih listih (UL) poišči rešitve teh nalog: 
a) UL 3_4: LA CLASSE E I REQUISITI SCOLASTICI (RIPETIZIONE), naloga 3.b) – Di 
che colore sono?; šolske potrebščine in njihova barva (5 stavkov). 
b) UL 7: L'ORARIO SCOLASTICO; izpolnjen šolski urnik z imeni predmetov v 
italijanščini. 
c) UL 14_5 : GLI ANIMALI DELLA FATTORIA; risba z imeni živali. 
OPOMBA: Če si rešitve a) in b) že poslal, jih ne rabiš ponovno pošiljati! 
2. Slikaj rešitve teh nalog in jih najkasneje do ponedeljka, 18. 5. 2020 pošli na 
moj e-mail naslov: argenti.mojca@gmail.com. 
3. Po potrebi bom tvoje izdelke/rešitve preverila in popravila ter ti poslala 
povratno informacijo o tvojem učnem delu. Izvedel boš, če je potrebno kaj 
dopolniti. Če bom smatrala, da so tvoji izdelki/rešitve že ob prvem pošiljanju 
ustrezni za ocenjevanje, ti pa kar pošljem obvestilo o skupni oceni. 
4. Če fotografij ne znaš pošiljati ali če ti starši pri tem ne znajo pomagati, se 
obrni name oziroma prosi razredničarko, naj mi preda tvoje sporočilo. 
5. Piši mi, če te karkoli skrbi. Vedno sem ti pripravljena pomagati ali dodatno 
razložiti tisto, česar ne razumeš. Skupaj bomo vedno našli rešitev za 
kakršnokoli težavo.  

 

Sporočam vam, da bo to vaša zadnja ocena v tem šolskem letu. Zaključne 
ocene vam sporočim dva tedna pred koncem pouka. Do sedaj ste bili zelo 
uspešni in marljivi. Naj tako tudi ostane. Upam, da se v naslednjem šolskem 
letu pri neobveznem izbirnem predmetu italijanščina ponovno srečamo in 
nadaljujemo z našim druženjem in učenjem. 
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