
 

 

 

 

SPOŠTOVANI PROFESORJI IN PROFESORICE ANGLEŠKEGA JEZIKA! 
 
Tudi letos vas vabimo, da se nam s svojimi učenci in dijaki pridružite pri bralnem e-tekmovanju iz angleščine 
Bookworms za osnovnošolce in srednješolce.  
 
Zavedamo se pomena, ki ga ima branje pri učenju tujega jezika, poskušamo ga negovati in vzpodbujati. Spletno 
tekmovanje, ki je časovno fleksibilno in omogoča reševanje od doma, ima vsekakor prednosti v teh nejasnih časih. 
Tako tekmovanje učiteljem prihrani veliko dela, saj ne izgubljate časa s popravljanjem testov in pošiljanjem 
rezultatov. 
Tehnična izvedba tekmovanja je podprta z informacijskim strežnikom DMFA, sistemom, ki ga večina že dobro pozna. 
Tekmovanje je brezplačno. 
Mentorji se lahko prijavite v sistem od začetka novembra, kode se generirajo avtomatično. Seznamov nam v fizični 
obliki ne bo potrebno oddajati, tekmovalce boste samo označili/ vnesli v sistem. Prijave časovno niso omejene, ne 
za mentorje ne za tekmovalce. 
 
Dostop do tekmovanj/testov pa bo odprt od 1. decembra 2021 do 15. aprila 2022.  
Prijava na strežniku: od 1. novembra 2021 dalje. 

 
 

NA KRATKO O TEKMOVANJU BOOKWORMS 
 
 

VSE POTEKA ELEKTRONSKO 
Spletna prijava, spletno reševanje, spletni vpogled v uspešnost.  
 
TEŽAVNOSTNA STOPNJA IN SEZNAM BERIL 
Za vsak razred/letnik so na voljo trije naslovi,  v izboru knjig za učence 2., 3., 4. in 5. razreda OŠ  sta dve knjigi. 
Tekmovalci izberejo eno, dve ali vse tri knjige in jih preberejo. Več knjig bodo prebrali in bolje odgovarjali na 
vprašalnik, več možnosti bodo imeli, da osvojijo več točk in morda tudi eno od privlačnih nagrad. 
 
Seznam knjig za letošnje leto najdete v naročilnici. 
 

 
 PRIJAVA NA TEKMOVANJE  

Poteka preko strežnika DMFA, od 1.11.2021 dalje. Ravnatelji določijo vodjo tekmovanja in mu dodelijo vstopno 
geslo. Vodje označite/ vnesete tekmovalce. V kolikor je na šoli več učiteljev, jih vodja tekmovanja vnese kot svoje 
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pomočnike. Gesla za tekmovalce se generirajo avtomatično in so zapisana na soglasju staršev oz. zakonitih 
zastopnikov, ki ga mladoletni tekmovalci potrebujejo za tekmovanje. 
Dodeljeno geslo omogoča reševanje nalog in po končanem tekmovanju tudi vpogled v rezultate. 

 
TEKMOVANJE PREKO KOD  
Prejeta gesla boste posredovali tekmovalcem. Vsak bo prejel svoje geslo, s pomočjo katerega se bo registriral in 
reševal spletne vprašalnike/teste v svoji tekmovalni skupini. 
Eno geslo, eno reševanje posameznega vprašalnika: vsak tekmovalec bo s svojim geslom posamezen test lahko 
reševal samo enkrat, z isto kodo pa bo lahko reševal vse teste predpisane za določeno stopnjo oz. razred. 
 
NAROČILO KNJIG   
Knjige lahko naročite kadarkoli do konca tekmovanja, vendar priporočamo, da to storite čim prej, da imajo učenci 
na razpolago več časa za pripravo na tekmovanje.  
Vse knjige so naprodaj tudi v poslovalnicah Mladinske knjige po Sloveniji. 
 
IZVEDBA TEKMOVANJA: OD 1. DECEMBRA 2021 DO 15. APRILA 2022 
Tekmovanje poteka elektronsko, preko strežnika DMFA. Vsak korak na strežniku spremljajo podrobna navodila. 
NE SPREGLEJTE: Vsakemu tekmovalcu morate omogočiti dostop za določen naslov in čas tekmovanja                     
(kadarkoli/ na določen dan in uro). Tekmovanje lahko izvedete v šoli, ali pa učenci teste rešujejo sami. Vsak 
tekmovalec bo z dodeljeno kodo lahko posamični test reševal samo enkrat. Mentorji imate vpogled v aktivnost 
in uspešnost svojih učencev, po končanem tekmovanju (15.4.2022) pa koda omogoča vpogled v rezultate tudi 
tekmovalcem. 
 
 
 
POTRDILA IN NAGRADE vam bomo poslali v maju 2022. Sodelujoči učenci, ki bodo zbrali vsaj 50% vseh možnih 
točk, bodo prejeli priznanje in bodo sodelovali v nagradnem žrebanju za: 
 

 OSNOVNA ŠOLA 

Izmed tekmovalcev 2., 3., 4. in 5. razreda bomo izžrebali  v vsakem razredu po 5 knjižnih nagrad OUP. 

Med tekmovalci v 6., 7., 8. in 9. razredu bomo v vsakem razredu izžrebali po enega tekmovalca, ki bo prejel 

slovar Oxford Wordpower Dictionary. 

   

 SREDNJA ŠOLA 

Izmed vseh tekmovalcev (v vseh letnikih skupaj), ki bodo dosegli vsaj 50% vseh možnih točk, bomo izžrebali 

5 slovarjev založbe Oxford University Press - Oxford's Student's Dictionary 

 

 

 

Brati pomeni početi podvige… tudi v angleščini. 

Vabimo vas k novim podvigom, pridružite se, berite in tekmujte z nami! 

 

 
Mojca Mikuž  
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