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Pozdravljeni, drage učenke in učenci!
Grüß Euch, liebe Schülerinnen und Schüler!

Ocenjevanje znanja: Elektronsko pismo / sporočilo
A) Navodila za pisanje elektronskega sporočila (preberi natančno):
1. Uporabite primeren pozdrav.
2. Elektronsko sporočilo mora imeti uvod in zaključek.
3. Odstavki so potrebni. V tem sporočilu morata biti dva.
4. Pravopis in slovnica sta pomembna.
5. Vsebina mora zajemati 80 besed ali več.

B) Vsebina sporočila mora zajemati:
tvojo predstavitev ( prvi odstavek):
Name / Ime in priimek
Adresse / naslov

Alter/starost

Wohnort / kraj bivanja

Land / dežela/država od kod si

Hobby / prostočasna dejavnost

Sprachen / znanje jezikov

in poročanje o tvoji šoli (drugi odstavek):
Kako se tvoja šola imenuje? / Wie heißt deine Schule?
V kateri razred hodiš? / Welche Klasse besuchst du?
Katere učne predmete imaš na urniku? / Dein Stundenplan.
Kaj vse delaš v šoli pri pouku? / Was machst du in der Schule?
Kateri je tvoj najljubši predmet? / Was ist dein Lieblingsfach?
Kaj imaš v šoli rad/a? / Was magst du in der Schule?
Česa ne maraš? / Was magst du nicht?
Morda,,. kdo je tvoj najljubši sošolec/sošolka, / Dein Lieblingsschüler/
Deine Lieblingsschülerin?
Najljubši / a učitelj/učiteljica / Lieblingslehrer / Lieblingslehrerin.

Kriterij:

Lestvica ocenjevanja:

Vsebina (V):

5 točk

12, 11 odl

(5)

Besedišče (B):

4 točke

10, 9 pdb

(4)

Jezikovna pravilnost (JP):

2 točki

8, 7 db

(3)

Oblika (O):

1 točka

6, 5 zd

(2)

Skupaj:

12 točk

Želim vam uspešno delo!

Elektronska sporočila pošlite na moj elektronski naslov: fani.henokl@guest.arnes.si
Zadnji dan za oddajo sporočila je 19. maj 2020.
Povratne informacije o vašem delu in pisni oceni boste dobili najkasneje do 25. maja 2020.

Lepo vas pozdravljam!
Liebe Grüße!

učiteljica Fani Henökl

Čisto na koncu pa še tole….
Z zaskrbljenostjo ugotavljam, da nekateri učenci niste oddali ne prvega in ne drugega
preverjanja znanja.

