
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia razpisuje tekmovanje iz znanja 
angleščine za dijake 2. letnika za šolsko leto 2013/2014. Pravilnik, ki to tekmovanje natančno 
ureja, je objavljen na spletni strani IATEFL Slovenia (www.iatefl.si). Vabimo, vas da si ga 
podrobneje ogledate.

1. TEKMOVALNE KATEGORIJE

Tekmovanje poteka v štirih kategorijah:

A: tekmovalci drugega letnika, ki se učijo angleščino kot prvi tuji jezik (šesto leto učenja) in 
obiskujejo katerokoli gimnazijo, ki se zaključi s splošno maturo, ter evropski oddelki;

B: tekmovalci drugega letnika, ki se učijo angleščino kot prvi tuji jezik (šesto leto učenja) in 
obiskujejo katerokoli štiriletno strokovno šolo, ki se zaključi s poklicno maturo ter 
tekmovalci drugega ali tretjega letnika triletnih poklicnih šol;

C: tekmovalci drugega letnika, ki so več kot eno leto bivali na angleško govorečem področju 
in tisti, ki so v oddelkih mednarodne mature;

D: tekmovalci drugega letnika, ki se učijo angleščino kot drugi tuji jezik (drugo leto učenja) in 
obiskujejo katerokoli gimnazijo, ki se zaključi s splošno maturo oz. štiriletno strokovno 
šolo, ki se zaključi s poklicno maturo.

Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki tretjega letnika gimnazij in srednjih strokovnih šol. Šole 
same presodijo, na kakšen način bodo izbrale dijake, ki jih bodo poslale na regijsko tekmovanje. 
Vsaka šola sme na tekmovanje prijaviti neomejeno število dijakov. Dijaki, katerih materni jezik je 
angleščina, se tekmovanja ne morejo udeležiti.

2. NAVODILA

1 2Dijaki naj v skupini od 3 do 5 dijakov  posnamejo REPORTAŽO  v angleškem jeziku na temo 
OUR HOMETOWN, v kateri morajo uporabiti predpisanih deset besed glede na kategorijo, pri 
čemer naj bodo previdni pri upoštevanju predpisane besedne vrste posamezne besede. 

Dijaki, ki tekmujejo v kategoriji A ali C, naj uporabijo naslednjih deset besed: SCINTILLA (n), 
VERGE (n), FURY (n), LEAP (n/v), FORTUNATE (adj), FRAGILE (adj), DAINTY (adj), 
GLEAM (v), COPE (v), HASTILY (adv).

Dijaki, ki tekmujejo v kategoriji B ali D, naj uporabijo naslednjih deset besed: BUNDLE (n), 
FORTUNE (n), LEAP (n/v), HAVEN (n), BLANK (adj), ROUGH (adj), CURIOUS (adj), 
SPOT (v), ENRICH (v), ABRUPTLY (adv).

Predpisana dolžina prispevka je 4 minute (brez uvodne in odjavne špice). 

1 Upoštevajo se VSI dijaki, ki sodelujejo pri pripravi posnetka (od igralcev do tehnične ekipe), četudi se mogoče 
nekateri ne pojavijo v samem posnetem prispevku.

2 Reportaža običajno predstavlja resničen dogodek ali zgodbo, kraj, čas in osebe pa so prepoznavni. Reportaža sestoji 
iz uvoda (v njem je lahko nakazan problem/tematika), zapleta (z navajanjem pogovorov, podatkov ...) in razpleta (z 
nakazano rešitvijo/zaključkom). Posneta reportaža popelje gledalca na kraj dogodka in je izrazito osebno obarvana; 
to se kaže npr. v izbiri besed, v rabi t. i. dramatičnega sedanjika, v subjektivnem prikazovanju ozračja, v kombiniranju 
zvoka in slike. Sporočevalec navadno sam ne komentira predstavljenega dogodka, temveč to prepusti drugim. 
Podatke in dejstva predstavi tako, da govorijo sami zase. 

RAZPIS TEKMOVANJA IZ ZNANJA
ANGLEŠČINE ZA DIJAKE 2. LETNIKA 



Kriteriji pri izbiri najboljše skupine (tako na šolski kakor 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).
Ker stremimo k temu, da bi bili posneti prispevki čim bolj uporabni tudi pri pouku, naj bodo dijaki 
pri pripravi prispevkov še posebej pozorni na kriterij informativnosti. Kriterije za ocenjevanje 
smo letos dopolnili, zato prosimo, da jih podrobno preberete in dosledno upoštevate pri pripravi 
prispevka.

Tekmovanje je letos prestavljeno v meseca november in december. Predlagamo, da na šolskem 
tekmovanju, ki ga izvedete sami po zgoraj omenjenih kriterijih najkasneje do 18. novembra 2013, 
izberete največ sedem skupin, ki jih prijavite na državno tekmovanje najkasneje do 9. decembra 
2013 (upošteva se datum oddaje) in sicer tako, da pošljete na naslov IATEFL Slovenia, p. p.1677, 
1001 Ljubljana: 
ź posnetek na CD/DVD mediju (označite ime šole, naslov prispevka in kategorijo)
ź scenarij/besedilo v tiskani obliki (predpisane besede naj bodo zapisane krepko)
ź izpolnjeno prijavo (v prilogi) 
ź izpolnjeno izjavo (v prilogi)
ź potrdilo o plačilu prijavnine (glej navodila spodaj).

3. FINANČNI POGOJI, OBJAVA PRISPEVKOV

Izhodiščna prijavnina za posamezno skupino znaša 15 EUR. 
Prijavnina s popustom za skupino znaša 10 EUR in velja za šole, ki so bodisi institucionalne 
članice društva IATEFL Slovenia bodisi so mentorji dijakov individualni člani omenjenega 
društva.

Prosimo, da najkasneje do 25. novembra 2013 preko obrazca na naslovu 
sporočite naslednje podatke: naziv in naslov šole/plačnika, ime in priimek mentorja, podatke o 
članstvu, 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.

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

. V primeru nestrinjanja z objavo na tekmovanju ni mogoče sodelovati. O 
seznanjenju in strinjanju z objavo dijaki jamčijo s podpisom na priloženi izjavi, ki jo pošljite na naš 
naslov skupaj s prispevkom in ostalimi dokumenti. 

Letos bomo uvedli tudi nalaganje posnetkov na spletno stran  (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 
neposredno na elektronskem naslovu koordinatorke tekmovanja Jasne Džambić 
( ). 

Jasna Džambić, prof. angl. in nem.                                               mag. Alenka Tratnik
koordinatorka tekmovanja                                                                  predsednica društva

Ljubljana, 31. julij 2013

http://tinyurl.com/lmltfme 

 
www.youtube.com

www.pbworks.com

jasna.dzambic@iatefl.si
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Tekmovanje iz angleščine za dijake 2. letnika, šolsko leto 2013/2014

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: ___________________________________
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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: ___________________________________

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/-i mentorja/-ev: _____________________________________________________
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