Tekmovanje iz znanja angleščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole, 11. 5. 2021
NAVODILA DRŽAVNE TEKMOVALNE KOMISIJE ZA IZVEDBO DRŽAVNEGA
TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA UČENKE IN UČENCE 9. RAZREDA
OSNOVNE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/21
Obveščamo vas, da bo državna raven tekmovanja iz znanja angleščine za učenke in učence 9.
razreda osnovne šole zaradi pandemije COVID skladno s Pravilnikom o tekmovanju učencev 9.
razreda osnovne šole v znanju angleščine prilagojena.
Državna raven bo zaradi epidemioloških razmer potekala spletno na strežniku DMFA v torek,
25. 5. 2021, ob 14.00. Informacije o tekmovanju in arhiv so dostopne na prenovljeni spletni
strani ZRSŠ (Tekmovanja, Angleščina): https://www.zrss.si/tekmovanja/anglescina/.
Potek tekmovanja
čas
13.30 do
13.40

aktivnost
Prijava tekmovalcev na strežnik
DMFA.

13.40 do
14.00

Prijava tekmovalcev v Zoom.
Uvodni pozdrav nadzornih učiteljev v
Zoom učilnici.

14.00 do
15.30

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.

Nastavitev kamere tekmovalcev.

Kamera vsakega tekmovalca (npr. premična kamera
ali kamera 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.

Podajanje navodil za reševanje
tekmovalnih nalog.

Tekmovalci rešujejo prve štiri naloge (bralno
razumevanje in raba jezika) na strežniku DMFA.

Nadzorni učitelj preveri, ali imajo
tekmovalci ožigosane A4 liste in
ustrezno modro/črno pisalo.

Pisni sestavek (300–350 besed) pišejo tekmovalci na
črtast papir, zato mora imeti vsak tekmovalec
pripravljene najmanj tri ožigosane (žig šole) črtaste
A4 liste (lahko se uporabijo tekmovalni listi DMFA),
modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični
svinčnik.

Prijava na reševanje tekmovalnih nalog
na strežniku DMFA (tekmovalci
osvežijo spletno stran na strežniku
DMFA).
Reševanje tekmovalnih nalog (90
min).

Zaradi možnosti tehničnih težav bo prijavno okno
odprto 15 minut, v tem času bodo tekmovalci morali
pričeti z reševanjem nalog.

Med pisanjem nadzorni učitelj
praviloma ne daje dodatnih pojasnil. V
primeru kršitve tekmovalca opozori in
naredi zaslonsko sliko, ki jo posreduje
DTK in zapiše dogajanje
(maja.kovacic@zrss.si).

Tekmovalec pri pisnem sestavku na papir najprej
zapiše svojo šifro (vidna na strežniku DMFA ob
prijavi) in naslov pisnega sestavka. Tekmovalec
lahko pred pisanjem pripravi tudi osnutek (ki ga ne
odda).

Bralno razumevanje (dve nalogi), raba jezika (dve
nalogi) in pisno sporočanje (ena naloga). Navedene
naloge temeljijo na literarnem delu, objavljenem v
razpisu: John Green: Turtles All the Way Down.
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15.30 do
15.50

Deset minut pred koncem
predvidenega časa za pisanje
tekmovalce opozori, da imajo na voljo
še 10 minut časa.
Fotografiranje/skeniranje pisnega
sestavka in vnos na strežnik DMFA.

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

Pred skeniranjem je potrebno liste urediti po vrsti in
jih oštevilčiti. Na vsak list je potrebno zapisati
tekočo številko strani in skupno število strani.
Tekmovalec fotografira ali skenira pisni sestavek,
preveri kvaliteto posnetka/skena (vse se mora dobro
videti) in ga odda na strežnik. Fotografirati je
potrebno vsak A4 list posebej, nato pa jih združiti v
PDF dokument z aplikacijo CamScanner ali podobno
aplikacijo.
Tekmovalci izročijo originalne pisne sestavke
mentorju, ki jih hrani na šoli in ob morebitnem pozivu
predloži DTK.

Nadzorne učitelje prosimo, da pri nadzoru v virtualnih Zoom učilnicah sodelujejo enako, kot bi
sodelovali pri tekmovanju v živo. Nadzorni učitelji bodo do četrtka, 20. 5. 2021, s strani Državne
tekmovalne komisije prejeli povezavo do ustrezne virtualne učilnice in ostala tehnična navodila.
Tekmovanje poteka na matični šoli pod oddaljenim nadzorom nadzornega učitelja. Šolske
tekmovalne komisije matičnih šol prosimo, da poskrbijo za zagotovitev tehničnih pogojev za
izvedbo tekmovanja. Priporočamo, da je v izogib tehničnim težavam vsaj na začetku tekmovanja
prisoten tudi učitelj. Učenci, ki so v karanteni, se tekmovanja udeležijo od doma.
Tekmovalci morajo imeti za udeležbo 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. Tekmovalci fotografirajo pisni sestavek s telefonom ali pa ga skenirajo s skenerjem.
Za seznanitev s postopkom tekmovanja in v izogib tehničnim težavam bomo v petek, 21. 5.
2021, ob 14.00 izvedli poskusno izvedbo tekmovanja – prijavo na strežnik DMFA in
videokonferenčni sistem Zoom. Učenci bodo rešili eno nalogo na strežniku, kratek pisni sestavek
pa bodo zapisali na papir (učenci naj imajo vsaj dva črtasta lista A4 in modro/črno pisalo), ga
fotografirali/skenirali in naložili na strežnik DMFA. Do takrat bomo na strežniku uredili vse
spremembe in potrebne nastavitve. Morebitne tehnične težave boste nato lahko javili na
infoserver@dmfa.si.
Vpogledi in ugovori (s soglasjem mentorjev) bodo v letošnjem šolskem letu 2020/21 potekali
prek strežnika DMFA, skladno s časovnico, objavljeno na strežniku.
Uradni rezultati bodo objavljeni 10. 6. 2021 (do polnoči). Na državni ravni bodo tekmovalci
lahko osvojili srebrno ali zlato priznanje skladno s Pravilnikom.
V primeru vsebinskih vprašanj, povezanih s tekmovanjem iz znanja angleščine, se obrnite na go.
Majo Kovačič (maja.kovacic@zrss.si), v primeru vprašanj, ki se nanašajo na strežnik DMFA, pa
na infoserver@dmfa.si.
Želimo vam uspešno tekmovanje.
Državna tekmovalna komisija

