
 
 

 

RAZPIS ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE 

ZA UČENCE 8. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE 

 

Spoštovane kolegice in kolegi,  

 

Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (v nadaljnjem 

besedilu IATEFL Slovenia) skladno s 15. členom Pravilnika o tekmovanju iz znanja 

angleščine za učence 8. razreda osnovne šole (v nadaljnjem besedilu Pravilnik) kot 

organizator tekmovanja razpisuje tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. 

razreda osnovne šole v šolskem letu 2014/2015.  

 

Pravilnik o tekmovanju iz znanja angleščine za učence 8. razreda osnovne šole, ki to 

tekmovanje natančno ureja, je objavljen na spletni strani IATEFL Slovenia 

(www.iatefl.si). Vabimo Vas, da si ga podrobneje ogledate.  

 

1. POMEMBNI DATUMI 

 

Šolska raven:  20. 10. 2014 (ponedeljek) ob 13. uri 

Državna raven:  24. 11. 2014 (ponedeljek) ob 13. uri 

 

2. PRIJAVA IN IZVEDBA ŠOLSKEGA TEKMOVANJA 

 

Krovna tema šolskega tekmovanja je 'Festivals and Holidays in Slovenia'. Šolsko 

tekmovanje se izvede na vsaki šoli posebej, a istočasno.  

Vodenje tekmovanja poteka preko strežnika DMFA (Društvo matematikov, fizikov in 

astronomov Slovenije). Do strežnika boste dostopali z uporabniškim imenom in 

geslom, ki ju boste prejeli ob začetku šolskega leta na posamezno šolo. 

Učitelji mentorji na strežniku preverite osebne podatke učiteljev in tekmovalcev šole 

(ter popravite morebitne napake) in učence prijavite do razpisanega roka. Prijavo 

opravite tako, da tekmovalcem preko strežnika natisnete Soglasje o objavi 

podatkov in prijavo na tekmovanje, ki vsebuje tudi osebno geslo tekmovalca za 
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dostop do njegovih rezultatov šolskega tekmovanja. Učitelji nato pred tekmovanjem 

na strežniku označite vrnjena soglasja tekmovalcev o objavi rezultatov. 

Naloge bodo na voljo na strežniku predvidoma dva delovna dneva pred 

tekmovanjem. IATEFL Slovenia bo na strežniku DMFA 20. 10. 2014, torej na dan 

tekmovanja, objavil tudi rešitve nalog in navodila za ocenjevanje.  

Naloge šolskega tekmovanja popravijo učitelji na šoli v skladu s posredovanimi 

navodili in moderirano verzijo rešitev. Na strežniku DMFA bo deloval forum za 

vprašanja in dodatna navodila ocenjevalcem na šolski ravni. Doseženo število točk 

za posameznega učenca vnesete v rubriko ob imenu učenca v določenem roku 

(zapisan na strežniku DMFA). 

Rezultati šolskega tekmovanja morajo biti objavljeni najpozneje 10 dni od izvedbe 

tekmovanja (na šoli, kjer je bilo tekmovanje izvedeno) in vneseni v strežnik. 

Po vnosu rezultatov šolskega tekmovanja v strežnik se med učenci, ki 

dosežejo bronasto priznanje (in so predlagani za naslednjo raven tekmovanja), 

opravi dodaten izbor tistih, ki se udeležijo tekmovanja na državni ravni. 

 

3. PRIJAVA IN IZVEDBA DRŽAVNEGA TEKMOVANJA 

 

Krovna tema državnega tekmovanja je 'Festivals and Holidays Around the World'. 

Državno tekmovanje se izvede na izbranih regijskih šolah, ki bodo objavljene na 

strežniku DMFA.  

 

Državna tekmovalna komisija v skladu s 23. členom Pravilnika določi meje za 

podelitev zlatih in srebrnih priznanj. Uradni dosežki državnega tekmovanja morajo biti 

objavljeni najpozneje 14 dni po izvedbi tekmovanja, v katerem je zajet rok za ugovor 

na vrednotenje. 

 

4. FINANČNI POGOJI 

 

Prijavnina za posamezno šolo za obe ravni je 30 evrov, neodvisno od števila 

tekmovalcev.  

 

 



 
6. PRIZNANJA 

 

Učenci lahko na šolskem tekmovanju osvojijo bronasto, na državnem pa srebrno ali 

zlato priznanje. Bronasto priznanje prejmejo vsi tisti učenci, ki so na šolski ravni 

dosegli 80% možnih točk ali več.  

Kriterij za uvrstitev na državno tekmovanje določi državna tekmovalna komisija po 

vpisu rezultatov šolskega tekmovanja v strežnik, in sicer do največ 10% vseh 

prijavljenih tekmovalcev, vendar ne več kot 450 tekmovalcev, pri čemer morajo 

tekmovalci doseči najmanj 80% vseh možnih točk na šolskem tekmovanju.  

Če učenci na državnem tekmovanju dosežejo srebrno ali zlato priznanje, se jim 

bronasto priznanje ne podeli, ampak se jim podeli srebrno oziroma zlato priznanje. 

 

7. TEKMOVALNE NALOGE 

 

Naloge na šolski ravni bodo vsebinsko vezane na temo 'Festivals and Holidays in 

Slovenia', za državno raven pa je izbrana tema 'Festivals and Holidays Around 

the World'. Tekmovanje sicer ni vezano na določeno knjigo ali učbeniško gradivo, 

pač pa pokriva izbrana področja, s poudarkom na kreativnem pisanju in uporabi 

lastnih idej in domišljije. 

 

Struktura tekmovalnih nalog na šolski ravni: 

PART A – READING COMPREHENSION 

PART B – LANGUAGE IN USE 

PART C – CREATIVE WRITING 

 

 

 

 

PART A 

 Prva in druga naloga sta vezani na besedilo v nalogi, in je tipa npr. 

vprašanja in odgovori, dopolni, vstavi, poveži, T/F, itd. 

PART B 

 

    PART A 

    TASK ONE 

    TASK TWO 

 

      PART B 

     TASK THREE 

     TASK FOUR 

 

     PART C 

     TASK FIVE 

     TASK SIX 

  



 
 Prva naloga je lažja (posamezni stavki ali povedi, oz. lažje povezano 

besedilo) ali pa naloga z naborom (sobesedilo), 

  druga je zahtevnejša (sobesedilo). Tipi nalog so različni, npr: multiple   

choice, gap fill (z naborom, brez nabora, napisana začetnica ...), 

paraphrase itd. 

PART C 

 Prva naloga je krajša in vezana na strip, pesem, razglednico, e-mail itd., 

oziroma na izražanje mnenja o neki temi, problemu, izjavi itd., 

 Druga naloga je daljša. Gre za žanrsko pisanje (npr. vključiti v sestavek 

značilnosti določenega žanra, uporabiti dane fraze/besede, dokončati 

zgodbo po danih navodilih, dodati zaplet, spremeniti konec ...) ali pa za 

pisanje zgodbe, opisa, poročila itd. 

 Pisni sestavki z neprimerno ali žaljivo vsebino ne bodo ocenjeni. 

 

Čas reševanja nalog: 90 minut.  

 

 

Struktura tekmovalnih nalog na državni ravni: 

PART A – VOCABULARY 

PART B – SOCIAL ENGLISH 

PART C – CREATIVE WRITING 

 

 

 

 

PART A 

 Prva naloga je vezana na izbrano črko abecede. Vsakokrat je izbrana 

določena črka, na katero se potem naloga navezuje (npr. vse besede so 

na to črko, besede v stavku/pesmi se morajo začeti na isto črko, opis črke, 

besede na isto črko znotraj izbrane teme/pojava ...), 

 druga naloga je vezana na izbrano temo. Naloga se potem navezuje na 

besedišče izbrane teme (npr. osmerosmerka, premetanka, križanka, 

slikovni slovarček, cloze ali gap-fill ...). 

 

    PART A 

    TASK ONE 

    TASK TWO 

  

      PART B 

      TASK THREE 

      TASK FOUR 

 

     PART C 

     TASK FIVE 

     TASK SIX 

      

  



 
 

PART B 

 Ker je pomembno tudi poznavanje kulture, je v sklopu tekmovanja tudi 

naloga, ki pokriva to področje. Naloge v tem sklopu so vezane na bralno 

razumevanje besedila v nalogi ali pa so povezane z njim. 

PART C 

 Prva naloga je krajša. Pokriva razlago določenih fraz ali stalnih besednih 

zvez in/ali njihovo uporabo v lastnih povedih, 

 druga naloga je daljša in zahtevnejša. Gre za oblikovanje pisnega sestavka 

(približno 150 besed) po danih navodilih, kjer je bistvenega pomena tudi 

tekmovalčeva kreativnost, inovativnost in razumevanje dane 

situacije/zgodbe/naloge. 

 Pisni sestavki z neprimerno ali žaljivo vsebino ne bodo ocenjeni. 

 

Čas reševanja nalog: 90 minut.  

 

 

Vabimo Vas, da si na naši spletni strani www.iatefl.si ogledate naloge predhodnih 

tekmovanj z moderiranimi rešitvami. 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na e-naslov koordinatorice tekmovanja 

barabara.dvornik@iatefl.si 

 

Barbara Dvornik, prof. angleščine in španščine    mag. Alenka Tratnik  

koordinatorica tekmovanja       predsednica IATEFL Slovenia 

 

Ljubljana, 31. 7. 2014  
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