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DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 

 
OSNOVNIM IN SREDNJIM ŠOLAM 

 
NAVODILA NADZORNIM in OCENJEVALCEM ter TEKMOVALCEM DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ 

SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 
 

PRED SOBOTO 
Nadzorni preveri Zoom povezavo in ime Učilnice x. 
 

SOBOTA, 22. 5. 2021 
 

Ob 9.15 se dobimo nadzorni in člani DTK v Zoom Zbornici na povezavi.  
Ob 9.30 odprete svoje Zoom Učilnice x in pričakate tekmovalce. 
 

Nadzorni učitelj Tekmovalci 

Spremlja vstopanje tekmovalce v ZOOM učilnic. 
 

Z geslom vstopijo v na DMFA strežnik, kjer jih 
čaka povezava do ZOOM učilnice. 
- Tekmovalci morajo za udeležbo na 

tekmovanju imeti geslo, delujoč računalnik s 
tipkovnico, računalniško miško, zvočnik ali 
slušalke, premično kamero in mikrofon ter 
nemoteno internetno povezavo. (Če 
posamezen tekmovalec teh pogojev doma 
nima, prosimo matične šole, da tem 
tekmovalcem omogočijo tekmovanje iz 
šolskih prostorov pod enakimi pogoji, kot 
veljajo za ostale tekmovalce. Za to poskrbijo 
šolske tekmovalne komisije matičnih šol.) 

- Vsak tekmovalec mora imeti pripravljeno 
polo črtastega A4 lista, modro/črno nalivno 
pero ali moder/črn kemični svinčnik. 

- Kamera vsakega tekmovalca (npr. premična 
ali s telefona) naj bo postavljena tako, da bo 
zajemala celotno površino. (Na ta način 
bomo zagotovili pregled nad delovnimi 
površinami tekmovalcev.) 

Preveri navzočnost tekmovalcev po razporedu. 
(Če pride do kakšnih težav ali zamud obvestite 
dežurnega člana DTK v Zoom Zbornici.) 

 

Nagovori in pozdravi tekmovalce. 

Po nagovoru preveri, ali imajo tekmovalci 
vklopljeno kamero, tako da zajema celotno 
delovno površino, da imajo A4 črtaste liste ter 
modro/črno pisalo. Usmeri tekmovalce k pisanju 
naloge. 

Tekmovalci pripravijo kamero tako, da zajema 
celotno delovno površino, A4 črtaste liste ter 
modro/črno pisalo. 

Tekmovalce opozori, naj preverijo, ali so dobili 
prava navodila (za knjigo, ki so jo brali). 

Opozorijo, če nimajo, da se napako odpravi. 

https://arnes-si.zoom.us/j/95841470165


 

Ko se strežnik z navodili odpre, lahko začnejo 
pisati. (Ob 9.00.) 
Čas pisanja spisov (90 minut). 

 

 Začnejo pisati spis.  
- Od 10.00-11.30 tekmovalci pišejo razlagalni 

spis. (Po preteku 90 minut se bodo navodila 
za pisanje avtomatsko zaustavila.) 

 Natančno preberi ta navodila. 
Preden začneš reševati natančno preberi 
navodila. Pri pisanju bodi pozoren, da pišeš od 
roba. Piši čitljivo in s pisanimi ali z malimi 
tiskanimi črkami, skladno s pravopisnimi pravili. 
Če se zmotiš, prečrtaj in ponovno napiši pravilno. 
Nečitljivi zapisi in nejasni popravki se ovrednotijo 
z nič točkami. Na koncu svojo nalogo ponovno 
preberi. Zaupaj vase in v svoje zmožnosti. Želimo 
ti veliko uspeha 

Med pisanjem praviloma ne daje dodatnih 
pojasnil. 

Med pisanjem se učenci med seboj ne 
pogovarjajo in tudi drugače ne motijo poteka 
tekmovanja. 
 

Deset minut pred koncem predvidenega 
časa za pisanje tekmovalce opozori, da 
imajo na voljo še 10 minut časa. 

Učenec, ki predčasno konča pisanje, ponovno 
preveri pravilnost napisanega in odda svojo 
nalogo na mesto, ki je za to pripravljeno na 
DMFA strežniku. 
 

Po poteku časa za pisanje napove konec 
pisanja spisov. 

Prenehajo pisati in odložijo pripomočke ter 
oddajo naloge na za to pripravljeno mesto na 
DMFA strežniku. 
- Tekmovalci po pisanju svojo nalogo 

fotografirajo, skenirajo (na posnetku mora 
biti vse dobro vidno, kar se ne bo videlo, ni 
možno ovrednotiti in jo v pdf obliki naložijo 
na DMFA strežnik. To lahko naredijo s Cam 
Scanner aplikacijo ali katero koli drugo, ki vse 
posnetke združi v en pdf dokument.)  

 Tekmovalec, ki je spis začel pisati,  
ga mora tudi oddati. 

Preveri, ali so vsi tekmovalci oddali spise.  

 Zapustijo ZOOM učilnico. 

V primeru kršitve tekmovalca opozorite in naredite zaslonsko sliko, ki jo posredujete DTK in zapišete 
dogajanje (ljiljana.micovic-struger@zrss.si).  

Zapre ZOOM učilnico.  

 

Ocenjevalec  

Prvo vrednotenje  

Ob 11.55 se prijavi na DMFA strežnik.  

Po e-pošti prejme povezavo do Zoom Zbornice 
moderacija, se prijavi in počaka. 

 

Ob 12.00 se udeleži moderacije navodil za 
ocenjevanje glede na tekmovalno skupino. 

 

mailto:ljiljana.micovic-struger@zrss.si


 

Ocenjevalec ovrednoti določeno število nalog. 
(Vsako nalogo ovrednotita dva ocenjevalca.) 

 

Vse naloge je treba ovrednotiti 22. 5. 2021 in jih 
oddati do polnoči. 

 

Za morebitna vprašanja v zvezi z vrednotenjem bo na voljo Zoom Zbornica x, v kateri je potekala 
moderacija od 15.00–16.00 na dan vrednotenja. 

Drugo vrednotenje  

Bo izvedla DTK v Mariboru v četrtek, 27. 5. 2021, 
ob 14.00. 

 

 
 
 

 
 
 

Ljiljana Mićović Struger, l.r. 
koordinatorica in strokovna tajnica tekmovanja 
 

dr. Igor Saksida, l.r. 
predsednik DTK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


