Pozdravljeni.
Tokrat dobro preberite navodila in jih upoštevajte. Pred vami je preverjanje. Tako bo izgledalo vaše
ocenjevanje (25. 5.). Dobili boste podatke v slovenskem jeziku in jih boste morali uporabiti v angleškem.
Lahko napišete še kaj, je dobrodošlo, da uporabite čim več pridevnikov (npr. long, sharp, big, small, funny,
dangerous, fast, poisonous…). Pomagajte si tudi s PP predstavitvijo, ki sem vam jo poslala in ostalim
gradivom. Uporabite besede iz tabele in oblikujte povedi. Pazite na veliko in malo začetnico, da zajamete
vse besede, da pravilno uporabite čas present simple
Ocenjevanje bo za vse potekalo ob enaki uri, o kateri boste obveščeni in za nalogo boste imeli točno
določen čas, v katerem boste morali nalogo narediti.
Opis mi pošljite do konca tega dne, da imam čas popraviti.
Značilnosti/Vrsta Živali
živi

RIBA
sladka voda, morje

GOS
kmetija

se prehranjuje (je)

trava, zelenjava, semena

ima

manjše ribe, raki, polži,
meduze
škrge, plavuti in luske

je

pisana, majhna ali velika

bela ali siva, smešna,
glasna

zmore

hitro plavati, dihati pod
vodo

valiti jajca

kljun, krila, perje

KAČA
v gozdu, na travnikih,
poleg vode, v puščavah
z glodalci, ptiči, večjimi
sesalci
luske, nekatere strupnike;
nima nog
Lahko dolga, kratka,
pisana ali ene barve,
strupena ali ne
laziti, zastrupiti nas

zanimivosti

Več kot 30000 vrst, to je
več kot dvoživk, plazilcev,
ptic in sesalcev skupaj!
Obstajajo že 450 milijonov
let.

Vsak je lahko njihov starš,
če mame ni, ko se
izležejo.
Rade krasijo gnezda z
vejicami, listjem in lubjem.

Več kot 3000 vrst. Ni jih v
hladnih krajih in na Novi
Zelandiji.
Morske kače ne valijo jajc.

Kriterij ocenjevanja
Ocena
Kriterij
(beseda učenec
se
nanaša na
učenca in
učenko)

5 (odl)
Za odlično
oceno učenec
naredi opis vseh
treh živali po
navodilih.
Pravilno uporabi
slovnični čas in
ga tudi pravilno
tvori (doda s, če
je potrebno).
Pravilno uporabi
ednino in
množino, veliko
in malo
začetnico ter
pravilno zapiše
besede. Pravilno
uporabi dane
besede (in doda

4 (pdb)
Za prav dobro
oceno učenec
naredi opis vseh
treh živali.
Pravilno uporabi
slovnični čas in
ga tudi pravilno
tvori (doda s, če
je potrebno) Zna
uporabljati
ednino in
množino skupaj
z glagoli.
V opisu pravilno
uporabi večino
besed. Ne dela
pravopisnih
napak oz. je teh
malo.

3 (db)
Učenec naredi
opis vseh treh
živali, a se
pojavi nekaj
slovničnih in
pravopisnih
napak. Iz
zapisanega je
razvidno, da
učenec pozna
besedišče in tudi
ima smisel za
jezik, a je naredil
nekaj napak, ker
mu slovnica še
ni čisto jasna.
Uporabi več kot
polovico
podatkov in jih

2 (zd)
Učenec opiše le
dve od treh živali
ali vse tri, a ne
zajame vseh
podatkov, a le
polovico teh. V
vsaj nekaj
povedih so
slovnične
strukture in
besedišče
pravilno
uporabljeni in
zapisani. Večina
zapisanih povedi
je smiselnih.
Povedi ne kopira
s spleta.

1 (nzd)
Učenec ne piše
po navodili,
ampak napiše
svoj opis ali ga
kopira na spletu.
Se drži navodil,
a je opis živali
zelo pomanjkljiv
ali nerazumljiv.
Osnovne
slovnične
strukture so
napačno
uporabljene in
besede narobe
zapisane in
uporabljene v
povedi.

še kake svoje).
Povedi ne kopira večino tudi
Povedi ne kopira s spleta.
smiselno
s spleta.
uporabi v
povedih.
Povedi ne kopira
s spleta.

Ali opiše le eno
od treh živali in
pri opisu naredi
veliko napak.

