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DESCRIVI UN PERSONAGGIO FAMOSO 

CARISSIMO/A STUDENTE/SSA! 

Že je pred nami 4. teden pouka na daljavo. Upam, da vam gre delo 
na splošno dobro od rok. Prosim vas, da se oglasite vsaj enkrat 
tedensko, ali z oddajo naloge, mogoče s kakšnim vprašanjem pri 
reševanju ali pa samo zato, da sporočite, kako vam gre in kako se 

spopadate z danimi nalogami. Karkoli… vesela bom vsakega vašega sporočila.☺ 
 

Naj vas tudi opozorim, da nalog ni potrebno natisniti. Uporabite svoj šolski zvezek in delovni 
zvezek. Tudi čas bi vam rada prihranila, zato v zvezek zapišite le tiste dele, kjer je zapisano v 
navodilu. 
 

V tem tednu boste pripravili OPIS OSEBE. Opisovali ste že sebe, sošolce, sošolke… Zdaj je na 
vrsti znana osebnost! 
 

DESCRIVI UN PERSONAGGIO FAMOSO (opiši znano osebnost) che può essere un/una 
musicista (glasbenik/glasbenica), un/una cantante (pevec/pevka), uno sportivo/a 
(športnik/špotnica), un attore/attrice (igralec/igralka)… Izberi glasbenika, športnika, igralca, kralja 
ali drugo znano osebnost. 
 

Lahko pripravite plakat (papir A3 ali dva A4 oziroma kar imate doma in lahko uporabite) ali 
PowerPoint predstavitev. 
 

Ker bo opis osnova za ocenjevanje, sem v tabeli napisala, katere kriterije morate upoštevati, da 
boste pri svojem delu uspešni. Pozorno jih preberite! 
 

KRITERIJI USPEŠNOSTI za opis znane osebnosti 

Uspešen/uspešna bom, ko bom… 

PREDSTAVITEV/PLAKAT ZNANE 
OSEBNOSTI 

   
IZDELAVA PLAKATA/PREDSTAVITVE ZNAM DELNO ZNAM NE ZNAM (ŠE) 

- na enostaven zapisal-a/opisal-a znano 
osebnost in pri tem upošteval-a vsebino 
opisa (osebni podatki, zunanji videz, 

značaj)- glej spodaj☺ 

*Zapisujete le ključne besede, ki vam bodo 

v pomoč pri ustnem opisu. Tisti, ki imate pri 
tem načinu težave, lahko zapišete cele 
povedi. 

   

- uporabil-a slikovno gradivo (risbe, 
fotografije, slike - če imam možnost) 

   

- pri izdelavi predstavitve/plakata 
ustvarjalen/ustvarjalna  

   

OPIS ZNANE OSEBNOSTI-USTNO    

- na enostaven način ustno opisal-a 
izbrano znano osebnost in pri tem 
upošteval-a vsebino opisa (osebni 
podatki, zunanji videz, značaj) 

   

- pravilno uporabljal-a glagole BITI (è), 
IMETI (ha) in nekatere glagole, ki so 
vezani na opis osebe (npr. si chiama, 
vive, …) 

   

- samostojno in tekoče govoril-a    
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Katere podatke moram vključiti v opis? 

- osebni podatki (ime, priimek, starost, (rojstni dan*, nebesno znamenje-horoskop*), 

prebivališče, narodnost, poklic - musicista, sportivo/a, attore/attrice, cantante). Če ste v 

dvomih, kako poklic napisati v italijanščini, mi pišite. Vam bom poskušala pomagati. Lahko 

pa pobrskate tudi po spletnem slovarju PONS: https://sl.pons.com/prevod 
(*kot dodatna podatka lahko napišete po želji tudi datum rojstva oziroma kdaj praznuje 

rojstni dan in horoskop) 
- zunanji videz (postava, lasje, oči, nos, usta, ušesa, posebnosti - brki, brada, očala…) 

- značaj (vsaj 3 pridevnike - osebe praviloma ne poznamo osebno, ampak lahko na podlagi 

poklica in prebranih informacij iz medijev napišemo/izberemo pridevnike, s katerimi 

opišemo, kakšen značaj ima izbrana znana osebnost) 

 

Svetujem vam, da najprej sestavite in zapišete opis ter mi ga pošljete v pregled, da vam bom 

lahko svetovala in pomagala. Za zapis lahko uporabite svoj šolski zvezek. Po prejetem vzorcu 

vam bom poskušala čim prej odgovoriti. Tisti, ki mi boste opis poslali v pregled, lahko potem 

nadaljujete z izdelavo plakata oz. predstavitve. 

POZOR! Ko se odločite, koga boste opisovali, mi to sporočite, da boste pripravili različne 

opise.  

 

Osebne podatke znane osebnosti poiščite na spletu, za opis zunanjega videza pa izberite eno 

novejšo fotografijo, ki jo najdete (na spletu, v reviji).  
 

Izdelan plakat/predstavitev mi pošljite na elektronski naslov do četrtka, 16. 4. 2020. 

Lahko mi tudi vmes javite, kako vam gre delo, da vas slišim. 

Če boste za pripravo slučajno potrebovali več časa, mi prosim pišite. Zavedam se, da smo 

ljudje/učenci drugačni in vsak od vas potrebuje za delo različne pogoje. 
 

Če boste pa naleteli na kakršnokoli težavo pri delu, se lahko brez skrbi obrnete name. 

 

Želim vam mirne praznike in… 

 

 

 

 

                                                                (Srečno!) 

prof. Anja 

https://sl.pons.com/prevod

