LA MIA GIORNATA TIPO-VOTAZIONE
(Opis mojega dne – ocenjevanje)
ITA, 7.r. - POUK NA DALJAVO, 16. in 17. UČNA URA
Pozdravljeni učenci;
s pošiljanjem rešitev iz učnih listov smo zaključili preverjanje te snovi. Kakor sem vas
obvestila, bo opis dne vaša zadnja ocena v letošnjem šolskem letu. Ne bo težko.
Potrudite se.
V današnjem učnem listu vam posredujem dvotedensko gradivo z navodili za
izdelavo predstavitev in kriteriji ocenjevanji. Preberite jih in kar začnite.

NAVODILA ZA IZDELAVO PREDSTAVITVE:
1. Pripravi predstavitev, v kateri boš opisal potek svojega dne. Naslov predstavitve
je ˝La mia giornata tipo˝.
2. Napiši krajši pisni sestavek (vsaj 70 besed). Vanj lahko vključiš kar želiš, glavno
je, da čim podrobneje in na čim bolj zanimiv način predstaviš in opišeš svoj dan.
V pisni sestavek moraš vključiti vsaj 14 dejanj (aktivnosti), ki jih počneš tokom
dne.
Opredeliti moraš, kdaj določeno aktivnost počneš. V besedilu morajo biti vse
številke zapisane z besedo.
npr. Alle sette vado in bagno e mi lavo i denti e il viso.
Dalle sette e dieci alle sette e quaranta mangio la colazione e poi bevo un
caffè.
3. Predstavitev lahko pripraviš na dva načina:
a) Besedilo zapišeš na brezčrten list in pod njim narišeš slike, v katerih te aktivnosti
tudi ponazoriš;
b) pripraviš Power Point predstvaitev - se slikaš, medtem ko določeno dejavnost
počneš, fotografijo vstaviš v prosojnico/slide in pod oziroma nad njo zapišeš
ustrezno poved iz besedila. (Glej primere spodaj!)
4. Pazi na slovnično pravilnost, členitev na odstavke in pestrost besedišča.
5. Predstavitev mi oddaj najkasneje do naslednjega četrtka, 28. 5. 2020. Oddaj jo
v roku. Kasnejša oddaja vpliva na oceno.
6. Če ti karkoli ni jasno ali če želiš, da ti kaj svetujem, popravim ali te usmerim, mi
OBVEZNO PIŠI. Moj e-mail naslov je: argenti.mojca@gmail.com.
Vezniki in povezovalne besede, ki jih boš morda potreboval:
e – in, e poi – in potem, dopo – po, prima di - pred

Primer predstavitve:
a) List
LA MIA GIORNATA TIPO
Vi descrivo la mia giornata. Alle sei e ciquanta mi sveglio e mi alzo. Alle sette vado in bagno
e mi lavo i denti e il viso…. NADALJEVANJE BESEDILA…
POD BESTILOM SLIKE….

…

b) ppt-predstavitev – primer prosojnice

KRITERIJI OCENJEVANJA :
POPOLNOMA
USTREZA
3

USTREZA

DELNO
USTREZA
1

PODROČJE

OPISNI KRITERIJI

Vsebina (3 točke)

Upoštevanje navodil (posredovanje
zahtevanih informacij).

Jezik (3 točke)

Jezikovna pravilnost (uporaba
pravopisnih pravil: velika/mala
začetnica, ločila; slovnična in
oblikoslovna pravilnost zapisa ).

Besedišče (3 točke)

Ustrezna uporaba besedišča
(pravilnost, pestrost, raznolikost).

Vezljivost (2 točki)

Smiselna/logična povezanost na
ravni povedi, odstavka, besedila.

/

USTREZA

DELNO
USTREZA

Oblika in izgled
(1 točka)

Ustrezna velikost črk, primerna
prostorska razporeditev slike in
besedila, natančnost.

/

/

USTREZA

/

/

USTREZA

Izvirnost
(1 točka)

*Izdelek napisan na roke: čitljivost
zapisa, ˇčistostˇ:ni sledi radiranja,
črtanja.
Vnašanje novih, zanimivih informacij;
ni suhoparnega navajanja dejstev.
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11-13 točk (5),10-9 točk (4), 8-7 točk (3), 6-5 točke (2), 4-0 točke (1)

NE USTREZA
0

