
DESCRIZIONE DI UNA PERSONA / OPIS OSEBE 

(navodila za pisni izdelek) 

 

Zaradi trenutnih izrednih razmer, ki pestijo našo državo, bo ocenjevanje znanja nekoliko 

spremenjeno in prilagojeno. Vašo predstavitev samega sebe bom ocenila kot pisni izdelek in 

ne kot govorni nastop. Natančno preberi navodila. Drži se vsega zapisanega in upoštevaj rok 

oddaje! 

1. V mesecu maju boš pridobil/a oceno iz pisnega izdelka z naslovom: 

»QUESTO/A SONO IO« (»TO SEM JAZ«).  

 

2. V kolikor še nisi, pripravi in oddaj PISNI IZDELEK OPISA SAMEGA SEBE na podlagi 

navodil, ki ste jih prejeli že pri pouku in tudi v 1. tednu dela na daljavo (na 2. strani si 

oglej učni list s tabelo »DESCRIZIONE DI UNA PERSONA«). Besedilo naj bo čitljivo, 

razumljivo, ustrezno in skladno z naslovom. Vsebuje naj: 

• uvod (poveš, o čem boš pisal/a. V konkretnem primeru, navedeš svoje 

osnovne podatke – glej v razpredelnici pod »Dati personali«) 

• jedro (je osrednji, najpomembnejši in najdaljši del vsakega sestavka. 

Opišeš svoj fizični izgled, karakterne lastnosti in ostalo.) 

• zaključek (zaključimo z neko mislijo o tem, kar smo pisali. Vključi stvari, ki 

so v razpredelnici označene pod naslovom »Abitudini e interessi«) 

 

3. Izdelati in oddati moraš tudi PLAKAT (A3 FORMAT) ALI POWER-POINT 

PREZENTACIJO, ki jih opremiš s slikovnim gradivom. Na plakatu ali power-point 

prezentaciji so lahko zapisane le posamezne ključne besede ali alineje.  

 

4. Opis osebe in izdelava plakata/power-pointa naj bo tvoje delo. V primeru, da ne 

pripraviš izdelka, se slednje oceni z negativno oceno.  

 

5. V pisnem izdelku naj bo vključeno besedišče, ki smo ga obravnavali pri pouku 

(ponovno poglej učni list s tabelo »DESCRIZIONE DI UNA PERSONA«). Vključiš pa 

lahko tudi druge podatke, ki služijo natančnejšemu opisu samega sebe. Pri 

ocenjevanju se upošteva zgradba besedila, ustreznost vsebine, besedišče, 

slovnična in pravopisna pravilnost besedila ter plakat/power-point. 

 

6. Pisni izdelek in plakat ali power-point mi pošlji najkasneje do torka, 5. 5. 2020. Tvoj 

izdelek bom pregledala in ti podala povratno informacijo o tvojem delu (morebitne 

napake, predlogi za izboljšavo itd.). Imel/a boš možnost še enkrat pregledati in vnesti 

popravke.  

 

7. Zadnji rok za oddajo izdelka pa je TOREK, 12. 5. 2020. Izdelek bom ponovno 

pregledala, popravila in ga ocenila. Kdor ne bo oddal zahtevanega do tega datuma, bo 

negativno ocenjen.  

 

Oba izdelka mi pošlji preko maila (aanja.segulin@guest.arnes.si) ali preko spletnega obrazca 

(klik). Zaupam vate in v tvoje sposobnosti. Prepričana sem, da ti bo dobro šlo, le potruditi se 

moraš. V primeru nejasnosti ali težav sem ti vedno na razpolago. Srečno! ☺ 

 

Tvoja učiteljica italijanščine 

mailto:aanja.segulin@guest.arnes.si
https://script.google.com/macros/s/AKfycbw2ahvlnZR-RAzUn4xlKZtXEir3L1iNEEUjjdjs/exec


KAJ VSE MORA VSEBOVATI OPIS OSEBE? 

DESCRIZIONE DI UNA PERSONA (opis osebe) 
 

PRESENTAZIONE 

DATI PERSONALI • Come ti chiami? 

• Quanti anni hai? 

• Dove abiti? 

• Che classe frequenti? Scuola? … 

ASPETTO FISICO 

1. CORPORATURA • Alto / basso / di media altezza  

• Magro / grasso 

2. IL VISO 

 

• Rotondo, allungato, magro, con lentiggini 
… 

3. I CAPELLI 

 

• Corti / lunghi 

• Lisci / ricci / ondulati 

• Biondi / castani / neri / rossi … 

4. GLI OCCHI 

 

• Piccoli / grandi 

• Azzurri, verdi, marroni, neri 

5. IL NASO 

 

• Piccolo / grosso / a patata / a punta … 

6. LA BOCCA 

 

• Carnosa / sottile … 

7. LE ORECCHIE 

 

• Piccole / grandi / a sventola / regolari … 

IL CARATTERE e LO STATO D'ANIMO 

• allegro / felice / triste / vivace  

• simpatico / antipatico  

• giocherellone / serio 

• buono / cattivo  

• timido 

• amichevole 

• … 

ABITUDINI e INTERESSI 

• Cosa ti piace fare? 

• Cosa non ti piace fare? 

• Che cosa fai nel tuo tempo libero?  

• Dodaj še kaj (najljubša jed, žival, najboljši prijatelji, tvoja družina, 
kako se rad/a oblačiš itd.) 



OPISNI KRITERIJI IN OCENJEVALNI LIST 

Opis osebe: QUESTO SONO IO / QUESTA SONO IO (5. razred) 

 

VSEBINA Točke 

Vsebina v celoti ustreza navodilom. Učenec natančno poda vse zahtevane informacije oz. vključi več podatkov od 

zahtevanega in na ta način besedilo nadgradi ali obogati. 

3 

Vsebina ustreza navodilom. Učenec poda večino zahtevanih informacij. 2 

Vsebina delno ustreza navodilom in je zelo skromna. Učenec poda le nekaj zahtevanih informacij. 1 

Vsebina ne ustreza navodilom. / Učenec ne upošteva navodil naloge.  0 

 

ZGRADBA IN VEZLJIVOST BESEDILA Točke 

Povedi so ustrezno oblikovane in povezane. Zgradba besedila je vidna. 3 

Povedi so večinoma ustrezno oblikovane in povezane. 2 

Povedi so skromne, občasno pa tudi neustrezno oblikovane in povezane. Prevladuje naštevanje. 1 

Učenec je napisal le nekaj nepovezanih besed, besednih zvez in/ali povedi. Sporočilo je nejasno, nepovezano in 

nerazumljivo. 

0 

 

BESEDIŠČE Točke 

Besedišče je bogato in ustrezno. Učenec občasno vključuje besedišče, ki presega rabo obravnavanega besedišča. 

Pravopisne napake so zelo redke.  

3 

Besedišče je preprosto in ustrezno. Nekatere besede se občasno ponavljajo. V zapisu besed se občasno pojavljajo 

napake. 

2 

Besedišče je skromno, ponavljajoče se ali občasno tudi neustrezno. Pogosto vsebuje pravopisne napake. 1 

Besedišče ni ustrezno oz. vsebuje veliko pravopisnih napak, kar onemogoča razumevanje besedila.  0 

 

JEZIKOVNA PRAVILNOST Točke 

Slovnične strukture so ustrezno in pravilno rabljene. Učenec uporabi tudi zahtevnejše in nove strukture, ki presegajo 

raven zahtevanega znanja. Slovnične napake so zelo redke. 

3 

Slovnične strukture so ustrezne vendar osnovne. Jezikovne napake so redke. 2 

Slovnične strukture so osnovne in preproste. Besedilo je kljub številnim in pogostim jezikovnim napakam še 

razumljiv. 

1 

Slovnične strukture so neustrezne, nepravilne in/ali zelo skromne. Sestavek je zaradi jezikovnih napak nerazumljiv. 0 

 

PLAKAT ALI POWER POINT PREDSTAVITEV (nazornost) Točke 

Besedilo, pisava in slike ustrezajo kriterijem (preglednost, povezanost, primerna velikost, čitljivost). 2 

Besedilo, pisava in slike delno ustrezajo kriterijem (preglednost, povezanost, primerna velikost, čitljivost). 1 

Besedilo, pisava in slike ne ustrezajo kriterijem (preglednost, povezanost, primerna velikost, čitljivost). / Učenec ni 

oddal plakata ali Power point predstavitve. 

0 

 

 

 

 

 



TOČKOVNIK 

 

 
 

da 13 a 14  5 (ottimo)  Punteggio totale: 14 

da 11 a 12   4 (molto buono) Punteggio raggiunto:  

da 9 a 10   3 (buono)   

da 7 a 8   2 (sufficiente) Voto:  

da 0 a 6  1 (insufficiente)   


