
Pozdravljeni! 

 

V letošnjem šolskem letu smo uspeli pisati le en hitri test, zato boste 

morali opraviti še eno dodatno delo, ki ga bom ocenila. Dodatno delo je 

predstavitev, kot ste jih pri geografiji že navajeni. Predstavite lahko 

naravno geografske ali družbeno geografske značilnosti ali pojav iz 

območij, ki smo jih letos obravnavali  (Afrika, Avstralija, Oceanija, 

Amerika, polarna območja). 

 

NAVODILA ZA IZDELAVO PREDSTAVITVENE NALOGE 

- Isti naslov lahko vzame več učencev, vendar naloge izdelajo 

individualno, vsak svojo nalogo. 

- Naloga je izdelana kot wordov dokument ali kot PowerPointova 

predstavitev (PPtx), naloga je izdelana skrbno.  

- Naloga ima:- naslov,  

                  - ime in priimek učenca in razred 

                  - tematiki primerno vsebino,  

                  - primerne fotografije in drugo gradivo,  

                  - vire vsebine in fotografij ali grafov.     

                  

- Učenec za izdelavo naloge uporabi vsaj dva različna vira 

informacij. 

- Wordova naloga je napisana v velikosti pisave 12, vsebina je 

dolga najmanj 2/3 do največ eno tipkano stran v razmiku 1,15 

in ima na drugi strani vsaj dve fotografiji in ne več kot štiri. 

- PPtx je napisan v velikosti pisave 22-24 ima do 7 drsnic z 

vsebino in vključuje dve do pet fotografij (prva drsnica je naslov 

in podatki o učencu, zadnja so viri in literatura) 

- Rok za oddajo naloge je 29. 5. 2020 

 

Ocenila bom upoštevanje navodil in vsebino. Vsebinska ustreznost 

pomeni, da ste v nalogi predstavili bistvene značilnosti obravnavane 

tematike in tiste posebnosti, ki so pomembne. Da bi to spoznali, morate 

prebrati čim več o tem, kar predstavljate. Svetujem vam, da si vire 

beležite sproti na koncu naloge.  

Natančnejše kriterije boste dobili prihodnji teden. Učenci, ki ste nalogo že 

predstavili, imate možnost, da jo izboljšate po gornjih navodilih. 



Morebitna vprašanja pošljite na moj mail. 

V drugem dokumentu so naslovi nalog, kot že rečeno, lahko izberete ali 

predlagate sami, lahko pa vam služi le kot orientacija za vašo izbiro. 

 

Uspešno delo vam želim 

         Vlasta Lipovec 


