
II2 Gli italiani e lo sport 

 

BRALNO RAZUMEVANJE 

Preberi besedilo v DZ Amici d'Italia 2 na strani 34 in reši nalogo 1. 

Preberi besedilo v DZ na strani 36 in 37 ter odgovori na vprašanja.  

 

POZNAVANJE JEZIKA 

Reši nalogo 5 na strani 35. 

 

PISNO OCENJEVANJE 

Nalogo naredi na list papirja (A4).  

Napiši in nariši letak, s katerim vabiš nove člane k vpisu v klub, kjer trenirajo tvoj najljubši 

šport. Zgleduj se po letaku iz naloge 1 na str. 34, vendar ne prepiši ga.  

Pomagaš si lahko s predstavitvijo športa, ki si jo že opravil. Tam imaš zbranega že kar 

nekaj materiala. 

 

To je tvoja zadnja naloga in bo ocenjena. 

Letak poslikaj in pošlji na moj mejl ali preko eAsistenta. 

Če imaš težave z oddajo, oglej si filmček, kako to storiš. Pripravil ga je 
naš učenec Leon Pintar. 

https://www.youtube.com/watch?v=lazrwofhiWI 

 

Rok za oddajo: 30. 4. 2020 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lazrwofhiWI


KRITERIJI USEŠNOSTI 

Informacije, ki jih mora 
vsebovati letak: 

Dosežene točke 

ime športa 
1 

(napiše) 

0 

(ne napiše) 
 

opremo, ki jo bodo 
športniki potrebovali 

3 

(napiše vse) 

1-2 

(pomanjkljivo napiše) 

0 

(ne napiše) 

vrsta športa 
1 

(napiše) 

0 

(ne napiše) 
 

na koga se obrnejo za 
vpis – kako lahko 

človeka kontaktirajo in 
kdaj 

4-5 

(napiše vse) 

1-2-3 

(pomanjkljivo napiše) 

0 

(ne napiše) 

kdaj in kje bodo treningi 
potekali 

4-5 

(napiše vse) 

1-2-3 

(pomanjkljivo napiše) 

0 

(ne napiše) 

starost učencev, ki se 
lahko vpišejo 

3 

(napiše vse) 

1-2 

(pomanjkljivo napiše) 

0 

(ne napiše) 

videz letaka - estetika 
4-5 

(estetsko dodelan) 

1-2-3 

(estetsko pomanjkljivo 
narejen) 

0 

(ni estetsko narejen) 

točnost oddaje letaka 
3 

(oddano v roku) 

1-2 

(rok je bil zamujen, 
vendar ni bilo potrebno 

dodatno spodbujati 
učenca k oddaji) 

0 

(rok je bil zamujen in je 
bilo potrebno dodatno 
spodbujati učenca k 

oddaji) 

 

TOČKOVANJE 

45% (12-16 točk) = zd (2) 

65% (17-20 točk) = db (3) 

81% (21-22 točk) = pdb (4) 

91% (23-26 točk) = odl (5) 

 


