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OSNOVNIM ŠOLAM
Tekmovanje učencev 9. razreda osnovne šole v znanju nemščine

OBVESTILO
Spoštovani ravnatelji, mentorji in tekmovalci.

Obveščamo vas, da bo državna raven tekmovanja v znanju nemščine za učenke in učence 9. razreda osnovne
šole zaradi pandemije COVID skladno s Pravilnikom o tekmovanju učenk in učencev 9. razreda osnovne šole v
znanju nemščine prilagojena.

Državna raven bo zaradi epidemioloških razmer potekala spletno na strežniku DMFA v četrtek, 27. 5. 2021,
ob 14.00.
Potek tekmovanja
čas
13.30 do 13.40

13.40 do 14.00

14.00 do 14.50

14.50 do 15.00
15.00 do 15.25
15.25 do 15.40

aktivnost
Prijava tekmovalcev na strežnik
DMFA.
Prijava tekmovalcev v Zoom.
Uvodni pozdrav nadzornih
učiteljev v Zoom učilnici.
Podajanje navodil za reševanje
tekmovalnih nalog prvega
sklopa.
Nastavitev kamere
tekmovalcev.
Prijava na reševanje
tekmovalnih nalog na strežniku
DMFA
Reševanje tekmovalnih nalog
prvega sklopa.
Odmor
Reševanje drugega sklopa (pisni
sestavek na papir).
Fotografiranje/skeniranje
pisnega sestavka in vnos na
strežnik DMFA.

opomba
Učenci dostopajo z uporabniškim imenom in geslom, ki
so ga uporabili za šolsko raven tekmovanja.
Povezava na Zoom je na uvodni spletni strani strežnika
DMFA.

Kamera vsakega tekmovalca (npr. premična kamera ali
s telefona, če ima ta možnost uporabe aplikacije Zoom)
naj bo postavljena tako, da bo zajemala celotno
delovno površino. Na ta način bomo zagotovili pregled
nad delovnim prostorom tekmovalcev.
Zaradi možnosti tehničnih težav bo prijavno okno
odprto 10 minut, v tem času bodo tekmovalci morali
pričeti z reševanjem nalog.
Prvi sklop vsebuje 2 nalogi za preverjanje bralnega
razumevanja ter 3 naloge za preverjanje poznavanja in
rabe jezika.
Po preteku 50 minut bo možnost reševanja nalog
prvega sklopa samodejno zaustavljena.
Tekmovalec na papir najprej zapiše svojo šifro in
naslov pisnega sestavka. Pisni sestavek piše ročno na
papir, v obsegu 80 do 100 besed.
Tekmovalec fotografira ali skenira svoj izdelek in ga
odda na strežnik.

Tekmovalne naloge

Sklop 1
Bralno razumevanje
Nalogi 1 in 2
Poznavanje in raba jezika
Naloge 3, 4 in 5

Sklop 2
Pisni sestavek
(80 do 100 besed)
SKUPNO (Sklop 1 in sklop 2)

Možne točke
12 + 10 (22)

10 + 6 + 10 (26)
48
20

68

Čas pisanja
50 minut

25 minut
75 minut

Izbrane mentorje prosimo, da pri nadzoru v Zoom učilnicah sodelujejo enako, kot bi sodelovali pri tekmovanju
v živo. Nadzorni učitelji bodo do ponedeljka, 24. 5. 2021, s strani Državne tekmovalne komisije prejeli povezavo
do ustrezne učilnice in ostala tehnična navodila.

Za seznanitev s postopkom tekmovanja in v izogib tehničnim težavam bomo v torek, 25. 5. 2021, med 14.00 in
15.00 izvedli poskusno prijavo v sistem ter reševanje modela nalog. Do takrat bomo na strežniku uredili vse
spremembe in potrebne nastavitve. Morebitne tehnične težave boste nato lahko javili na infoserver@dmfa.si.
Tekmovanje poteka na matični šoli pod nadzorom učitelja. Šolske tekmovalne komisije matičnih šol
poskrbijo za zagotovitev tehničnih pogojev za izvedbo tekmovanja. Priporočamo, da je v izogib tehničnim
težavam vsaj na začetku tekmovanja prisoten tudi učitelj ROID. Učenci, ki so v karanteni, se tekmovanja
udeležijo od doma.

Tekmovalci morajo za udeležbo imeti delujoč računalnik s tipkovnico, zvočnik ali slušalke, premično kamero in
mikrofon ter nemoteno internetno povezavo. Za lažje reševanje nalog priporočamo uporabo računalniške
miške, v izogib motečih zunanjih zvokov pa tudi uporabo slušalk.
Ravnatelje naprošamo, da tekmovalcem v času tekmovanja zagotovijo tehnično podporo s strani ROIDa.
Mentorje prosimo, da tekmovalce seznanijo s temi navodili.
Želimo vam uspešno izvedbo tekmovanja in vas lepo pozdravljamo.

Susanne Volčanšek, l.r.

predsednica Državne tekmovalne komisije

dr. Nataša Potočnik, l.r.

koordinatorica tekmovanj na ZRSŠ
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