
4. teden (6. 4. – 10. 4. 2020)                         NIP Italijanščina (4. – 6. razred) 

BUONGIORNO!   
 
Res ne morem verjeti, da teče že 4. teden pouka 
na daljavo! Koliko časa se že nismo videli! 
 
V preteklem tednu si ustvarjal/a in naredil/a 
plakat živali po tvoji izbiri. Kakšni lepi izdelki so 
nastali! Hvala za vse poslane plakate. V 
prihodnjih dneh  bom odpisala še tistim, katerim 
v petek nisem uspela. Ostali, ki mi pa niste še 
poslali izdelka, lahko to storite v tem tednu. 
 
V naslednjih dneh se boste ustno pripravili na 
opis svoje živali.  
 
TUKAJ SO NAVODILA, KAKO SE LOTIŠ DELA… 
 

 Najprej si oglej spodnjo tabelo in preberi kriterije, ki so pomembni pri tvojem opisu. 

 Žival opiši s pomočjo plakata in upoštevaj vseh 8 značilnosti, ki jih moraš o živali 
povedati. 

 Pazi, da pravilno uporabljaš nekatere besede: È, HA, VIVE, MANGIA, CAMMINA, 
CORRE… 

 Vadi, da bo tvoj govor čim bolj tekoč. Pri opisu si pomagaj s plakatom, imej ga pred 
seboj, da se boš spomnil/a, kaj moraš povedati. Naj ti bo v pomoč! 

 Da se boš tudi sam slišal, lahko prosiš enega od staršev, da te s pomočjo telefona 
(snemalnik zvoka) posname. Poslušaj posnetek in se oceni s primernim »smeškom«. 

Boš videl/a, da bo zabavno slišati se, kako govoriš v italijanščini.☺ 
 

KRITERIJI USPEŠNOSTI pri predstavitvi živali 
 

Uspešen/uspešna bom, ko bom… 
 

PREDSTAVITEV/PLAKAT 
ŽIVALI 

   
IZDELAVA PLAKATA ZNAM DELNO ZNAM NE ZNAM (ŠE) 

- na enostaven zapisal-a/opisal-
a žival in pri tem upošteval-a 
vse točke za opis (od 1 do 8) 

   

- uporabil-a slikovno gradivo 
(risbe, fotografije, slike) 

   

- pri izdelavi predstavitve 
ustvarjalen/ustvarjalna 

   

OPIS ŽIVALI - USTNO    

- na enostaven način ustno 
opisal-a izbrano žival in pri 
tem upošteval-a vse točke za 
opis (od 1 do 8) 

   

- pravilno uporabljal-a glagola 
BITI (è), IMETI (ha) in 
nekatere glagole, ki so vezani 
na opis živali (npr. vive, 
mangia, cammina…) 

   

- samostojno in tekoče govoril-a    

 
S kljukico ali X lahko sam označiš in oceniš, če si upošteval/a vse kriterije uspešnosti. 
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4. teden (6. 4. – 10. 4. 2020)                         NIP Italijanščina (4. – 6. razred) 

Poslušaš lahko tudi naslednje opise/posnetke. Ne skrbi, 

če ne boš razumel/a vsega, kar slišiš! Bodi 

pozoren/pozorna, poslušaj, glej posnetek… Verjamem, 

da boš iz posnetka marsikaj razumel/a in se naučil. 

Gotovo boš slišal kakšno poznano besedo, morda celo 

poved o živali…☺ 

 

 

- IL GATTO: https://www.youtube.com/watch?v=3cpjSOiYYRA 

- IL CAPRIOLO: https://www.youtube.com/watch?v=E4_kK5PIfNo 

 

- LE GIRAFFE: https://www.youtube.com/watch?v=McwErmzT2ik&t=16s 

- LE TIGRI: https://www.youtube.com/watch?v=8MpwLTcGgUY 

- I PINGUINI: https://www.youtube.com/watch?v=r76HRmCk9Yc 

 

 

 

 

 

ŽELIM TI LEP DAN IN 

LEPO PREŽIVI 

PRIHAJAJOČE 

PRAZNIKE! 

CIAO! 
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