
                 

OBVESTILO O DRŽAVNEM TEKMOVANJU V ZNANJU ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA 

DIJAKE DRUGEGA LETNIKA

Spoštovane kolegice in kolegi!
Pošiljamo vam osnovne informacije v zvezi s tekmovanjem v znanju angleškega jezika za 
dijake 2. letnika za šolsko leto 2011 / 2012. 

Dijaki naj v skupini od 3 do 5 dijakov posnamejo IGRANO-DOKUMENTARNI PRISPEVEK 

v  angleškem  jeziku  na  temo  DICKENS  AND  HIS  TIME,  v  katerem  morajo  uporabiti 

predpisanih deset besed glede na kategorijo. Prispevki naj govorijo o Charlesu Dickensu 

IN/ALI njegovem življenju/obdobju v katerem je živel, ustvarjal/njegovih delih itd.   

Dijaki bodo tekmovali v štirih kategorijah:

A za tekmovalce drugega letnika, ki se učijo angleščino kot prvi tuji jezik in 
obiskujejo katerokoli gimnazijo vključno z evropskimi oddelki

B za tekmovalce drugega letnika, ki se učijo angleščino kot prvi tuji jezik in 
obiskujejo katerokoli 4-letno strokovno šolo, ki se zaključi s poklicno maturo

C za tekmovalce drugega letnika, ki so več kot eno leto bivali na angleško 
govorečem področju in tiste, ki so v oddelkih mednarodne mature

D za  tekmovalce  drugega  letnika,  ki  se  učijo  angleščino  kot  drugi  tuji  jezik  in 
obiskujejo katerokoli gimnazijo ali  4-letno strokovno šolo.

Dijaki, ki tekmujejo v kategoriji A ali C, naj uporabijo naslednjih deset besed:  TABOO, 

FICTITIOUS,  TO  INTERFERE,  TO  RELEASE,  THE  INTERNET,  TO  DEVOUR,  ECLECTIC, 

STANDSTILL, VIRTUE, DAUNTING 

Dijaki,  ki  tekmujejo  v  kategoriji  B  ali  D,  naj  uporabijo  naslednjih  deset  besed: 

INDUSTRIAL,  AWKWARD,  MODESTY,  SEVERE,  TO  PREDICT,  TO  DISTINGUISH, 

CROSSROADS, TO SPOIL, TEMPER, CARELESS 

Predpisana dolžina prispevka je 4 minute, z ali brez uvodne in odjavne špice. 

Kriteriji  pri  izbiri  najboljše skupine (tako na šolski  kot  na državni  ravni)  so naslednji: 
pravilnost  uporabe  podanih  besed,  ustvarjalnost/domiselnost  pri  uporabi  podanih 



                 

besed,  jezik,  izgovorjava, informativnost  prispevka,  splošni  vtis  in  tehnična  izvedba 
(uvodna  in  odjavna  špica,  kvaliteta  posnetka  (fokusiranje,  osvetljava,  zvok, 
razumljivost/razločnost),  časovna  omejitev,  prehodi  med  scenami  in  spremljevalna 
glasba/zvok).

Predlagamo,  da  na  šolskem  tekmovanju,  ki  ga  izvedete  sami  po  zgoraj  omenjenih 

kriterijih najkasneje do 14. oktobra 2011,  izberete največ sedem skupin, ki jih prijavite 

na državno tekmovanje najkasneje do 21. novembra 2011 (upošteva se datum oddaje) 

in sicer tako, da pošljete na naslov IATEFL Slovenia, p. p.1677, 1001 Ljubljana: 

- posnetek na CD/DVD mediju (označite ime šole, naslov prispevka in kategorijo)

- scenarij/besedilo v tiskani obliki

- izpolnjeno prijavo (v prilogi) 

- izpolnjeno izjavo (v prilogi)

- potrdilo o plačilu prijavnine (glej navodila spodaj!).

Zbrane posnetke bo komisija, ki je sestavljena iz treh članov odbora IATEFL Slovenia in 
enega ocenjevalca ustanove British Council, pregledala, ocenila in v predpisanem času 
javno objavila rezultate na spletni strani IATEFL Slovenia www.iatefl.si.

Učitelji mentorji bodo prejeli potrdila o mentorstvu, najboljše skupine pa tudi nagrade.
Pravilnik  o  tekmovanju  srednješolcev  (drugi  letnik)  v  znanju  angleščine ,  ki  to 
tekmovanje natančno ureja, je objavljen na spletni strani IATEFL Slovenia (www.iatefl.si) 
in vas vabimo, da si ga podrobneje ogledate.

FINANČNI POGOJI:
Izhodiščna prijavnina za posamezno skupino znaša 15 €. 
Prijavnina s popustom za skupino znaša 10 € in velja za šole, ki so bodisi institucionalne 
članice društva IATEFL Slovenia, bodisi za dijake, katerih mentorji so individualni člani 
omenjenega društva.
POMEMBNO: 
Prosimo, da najkasneje do 7. novembra na elektronski naslov  jasna.dzambic@iatefl.si 
sporočite naslednje podatke: naziv in naslov šole/plačnika, ime in priimek mentorja, ali  
ste član/nečlan, število skupin, datum prijave, da vam bomo lahko izdali račun za plačilo 
prijavnine. Potrdilo o plačani prijavnini za vaše dijake nato priložite pošiljki s posnetkom.

mailto:jasna.dzambic@iatefl.si
http://www.iatefl.si/
http://www.iatefl.si/


                 

Prosimo, da seznanite dijake, da bodo njihova imena in rezultati objavljeni na spletni 
strani društva IN da bodo njihovi izdelki objavljeni tudi na kanalu IATEFL Slovenia na 
spletni strani www.youtube.com. Če se kdo ne strinja z objavo, na tekmovanju ne more 
sodelovati.  Da so o tem seznanjeni in se s tem strinjajo, jamčijo s podpisom na priloženi 
izjavi, ki jo pošljete na naš naslov. 

Letos  bomo  poskusno  uvedli  tudi  nalaganje  posnetkov  na  spletno  stran 
www.pbworks.com (t.i. »wiki«), kar bo olajšalo ocenjevanje in pošiljanje posnetkov po 
drugih medijih. Podrobnejše informacije in navodila v zvezi s tem vam bomo pravočasno 
sporočili. 
Za kakršnekoli dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki  041 907 065 
oziroma na elektronskem naslovu  info@iatefl.si ali  direktno na elektronskem naslovu 
koordinatorice tekmovanja Jasne Džambić (jasna.dzambic@iatefl.si). 

Veselimo se vašega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo.

Jasna Džambić, prof. Jasna Cepuder Sedmak, prof.

koordinatorka tekmovanja predsednica društva 

Ljubljana, 23. avgust 2011

Tekmovanje iz angleščine za dijake 2. letnika, šol. leto: 2011/12
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http://www.youtube.com/


                 

PRIJAVA

Šola:                                                                                                                                                                           

Elektronska pošta mentorja/ev:                                                                                                                    

1. SKUPINA Kategorija:                            Naslov izdelka:                                                    

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Mentor:                                                                

2. SKUPINA Kategorija:                           Naslov izdelka:                                                    

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Mentor:                                                                

3. SKUPINA Kategorija:                            Naslov izdelka:                                                    

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Mentor:                                                                

4. SKUPINA Kategorija:                            Naslov izdelka:                                                    

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 



                 
Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Mentor:                                                                

5. SKUPINA Kategorija:                            Naslov izdelka:                                                    

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Mentor:                                                                

6. SKUPINA Kategorija:                            Naslov izdelka:                                                    

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Mentor:                                                                

7. SKUPINA Kategorija:                            Naslov izdelka:                                                    

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Ime in priimek dijaka:  ________________________ 

Mentor:                                                                

Tekmovanje iz angleščine za dijake 2. letnika, šol. leto: 2011/12

IZJAVA



                 

Izjavljam, da angleščina ni moj materni jezik niti materni jezik mojih staršev. Strinjam se, 

da se doseženi tekmovalni rezultati in moje ime objavijo na spletni strani društva IN da 

se izdelek objavi na kanalu IATEFL Slovenia na spletni strani www.youtube.com. 

Šola:                                                                                                                                                                           

Mentor (ji):                                                                                                                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Ime in priimek dijaka:  _____________________________ Podpis:                                                             

Podpis mentorja / mentorjev:                                                                                                                        

http://www.youtube.com/

