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Navodila za tekmovalce v karanteni 

Spoštovani mentorji in vodje tekmovanj,  

Ker je najnovejši val epidemije Covid-19 še vedno močno prisoten med ljudmi, smo vam 

pripravili naslednje napotke za izvedbo tekmovanja v primeru karantene vaših tekmovalcev:  

- koordinatorju tekmovanja morate sporočiti informacijo o tem, da je bila tekmovalcem 

6. razreda na vaši šoli odrejena karantena. Prosimo, da sporočilu pripnete tudi neko 

dokazilo, ki potrjuje to karanteno (obvestilo ravnatelja staršem, potrdilo ravnatelja s 

podpisom in žigom šol, obvestilo o karanteni itd.). 

 

- šolska tekmovalna komisija se na podlagi svojih zmožnosti odloči za način izvajanja 

tekmovanja za učence v karanteni. Spodaj je nekaj predlogov:  

o na šoli: V primeru, da tekmovalci spadajo v eno izmed izjem, se lahko poskusite 

dogovoriti z ravnateljem, da se za omenjene učence pripravi »izolacijska 

učilnica«, kjer odpišejo tekmovanje.  

o kombinirano: Izvedba tekmovanja v živo in preko videokonference na daljavo 

istočasno 

o na daljavo: v primeru večine tekmovalcev v karanteni, izvedba tekmovanja v 

celoti na daljavo. V tem primeru koordinatorju tekmovanja še isti dan pošljete 

informacijo o tem, s potrdilom ravnatelja, da je večina tekmovalcev v karanteni.   

 

- V kolikor bo tekmovanje zaradi individualnih šolskih razmer izvedeno v celoti na 

daljavo, lahko tekmovalna komisija, na podlagi individualnega poznavanja učenčevih 

sposobnosti uporabe IKT, izvede tekmovanje izven predvidene ure, vendar na isti dan, 

z namenom, da starši pomagajo učencem pri fotografiranju, nalaganju in pošiljanju 

izdelkov učiteljem. V tem primeru, morajo tudi starši, skrbniki oz. tretja oseba celoten 

potek fotografiranja in pošiljanja izdelkov izvesti pred kamero. 

 

- za učence, ki bodo tekmovalno polo pisali na daljavo, smo vam pripravili tekmovalno 

predlogo, ki se nahaja v nadaljevanju tega dokumenta, kamor lahko učenci vpisujejo 

rešitve. V kolikor učenci doma nimajo printerja, predlogo lahko natisnete že 9. 2. 2022 

in razdelite učencem, ki jim grozi karantena razreda oz. učencem, ki za so že v 

karanteni, pa lahko pošljete tudi po pošti.  
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Nadzor tekmovanja preko videokonference 

Nadzorniki tekmovalcev so člani šolske tekmovalne komisije. 

 Nadzorniki spremljajo potek tekmovanja na daljavo, opozarjajo učence na morebitne 

nepravilnosti in jim podajo druge pomembne informacije. 

 Učenci morajo imeti ves čas tekmovanja vklopljene kamere in mikrofone. 

 Učitelji učencem posredujejo tekmovalno polo: preko e-učilnice ali e-pošte 

o nujno jim morate posredovati tudi geslo za odklepanje tekmovalne pole 

(običajno 4 številke) – to so številke, ki vam jih ob prenosu pole sporoči DMFA 

v pop-up oknu.  

o Tekmovalna pola naj bo tekmovalcem posredovana največ 5 minut pred 

začetkom tekmovanja  

o v kolikor učenci natisnejo tekmovalno polo, naj vam jo na kameri pokažejo, da 

ni popisana. 

 za tekmovalce v karanteni smo pripravili predlogo, za reševanje nalog, ki jo lahko 

učencem natisnete in posredujete še pred začetkom tekmovanja (po pošti, dan pred 

odhodom v karanteno …) 

 Nadzorniki opozorijo učence na skorajšnji zaključek najkasneje 10 minut pred iztekom 

in 5 minut pred iztekom, da začnejo z zaključevanjem reševanja. 

 V kolikor je šolska tekmovalna komisija zamaknila izvedbo tekmovanja, zaradi pomoči 

odraslih pri pošiljanju rešitev tekmovalnih pol, morajo omenjene odrasle osebe pred 

kamero fotografirati in poslati tekmovalne pole 

Diskvalifikacija učenca:  

 Do diskvalifikacije učenca pride v primeru, da tekmovalcu zamrzne povezava, ali pa 

izgine iz kamere za več kot dve minuti.  

 

V upanju, da se bodo vaši učenci lahko udeležili tekmovanja vas lepo pozdravljam. 

Barbara Lukač Patarčec 

koordinatorka tekmovanja iz angleščine 
 za 6. razred osnovne šole  

Priloga:  

- predloga za vpisovanje rešitev tekmovanja na daljavo 
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ŠOLSKO TEKMOVANJE  

iz znanja angleščine za učence 

6. razreda osnovnih šol 

Animals – our friends and our teachers 
PART A– READING COMPREHENSION 

PART B – VOCABULARY 

PART C– LANGUAGE IN USE 

PART D –  WRITTEN ASSIGNMENT 

 

ŠIFRA TEKMOVALCA: ______________________ 

 

 
1. OCENJEVALEC (ime in podpis)                           2. OCENJEVALEC (ime in podpis) 
 

___________________________                  ___________________________ 
 

 

 

PART A 

TASK ONE 

TASK TWO 

 

____/12 points 

____/6 points 

 

PART B 

TASK THREE 

TASK FOUR 

 

____/12 points 

____/8 points 

 

PART C 

TASK FIVE  

PART D 

TASK SIX 

 

 

___/10 points 

 

___/10 points 

 

  

 

POINTS 

TOTAL 

 

__________/66 POINTS 

  

 
 

DRAGA UČENKA, DRAGI UČENEC, preden začneš reševati naloge, pozorno preberi vsa 

navodila in prosi nadzorne učitelje za pojasnilo, če česa ne razumeš. Pozneje, med reševanjem nalog, 

ne sprašuj. Piši čitljivo, s kemičnim svinčnikom ali z nalivnim peresom. Če se zmotiš, napačno rešitev 

prečrtaj in zraven dopiši pravilno rešitev. Popravki naj bodo jasni. Korekturnih in drugih 

pripomočkov ne uporabljaj. Za reševanje nalog imaš 60 minut časa. 

ŽELIMO TI VELIKO USPEHA.  

Državna tekmovalna komisija 
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TASK ONE 
 

Natančno preberi navodilo naloge v testni poli. Pravilni odgovor označi s 

kljukico ( ) v spodnji tabeli.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASK TWO 

Natančno preberi navodilo naloge v testni poli. Rešitev zapiši v spodnjo tabelo. 

 

0 G  A 

1   B 

2   C 

3   D 

4   E 

5   F 

6   G 

   H 

   I 

 True False Not given 

0      

1 – a)      

      b)      

2 – a)    

      b)      

3 – a)       

      b)    

4 – a)    

      b)    

5 – a)    

      b)    

6 – a)    

      b)    
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TASK THREE 

Natančno preberi navodilo naloge v testni poli. Rešitve zapiši v spodnjo 

križanko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASK FOUR 

Natančno preberi navodilo naloge v testni poli. Rešitve zapiši spodaj. 

(1) ______________ 

(2) ______________ 

(3) ______________ 

(4) ______________ 

(5) ______________ 

(6) ______________ 

(7) ______________ 

(8) ______________ 

 

 

  

  

 

  

 

 10 11 

12 

13 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

1 2 

3 4 

5 

6 

8 

7 

9 10 11 

12 

13 
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TASK FIVE 

Natančno preberi navodilo naloge v testni poli. Rešitev označi spodaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASK SIX 

Natančno preberi navodilo naloge v testni poli. Rešitev zapiši spodaj. 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

0) A  B  C  

1) A  B  C  

2) A  B  C  

3) A  B  C  

4) A  B  C  

5) A  B  C  

6) A  B  C  

7) A  B  C  

8) A  B  C  

9) A  B  C  

10) A  B  C  


