
NAVODILA ZA PREDSTAVITVENE NALOGE ZA IZBOLJŠANJE OCENE 

 

Najprej kriterij za ocene iz hitrih testov: 

42 – 38 = odl(5) 

37,5 – 31,5 = pdb(4) 

31 – 25 = db(3) 

24,5 – 19 =zd(2) 

 

Tisti učenci, ki niste zadovoljni z oceno iz testov ali ste med ocenama in 

želite izboljšati svojo oceno boste pripravili predstavitev. 

Izbira teme za predstavitev: 

- Predstavite lahko evropsko ali azijsko mesto (NE slovensko), npr. 

London, Barcelono, Moskva, Vuhan, Hongkong,… 

- Predstavite lahko evropsko ali azijsko pokrajino, npr. Provansa, 

Katalonija, Škotska, Hubej, Bavarska,… 

- Predstavite lahko otok, npr. Islandija, Sicilija, Ciper, Bali,…. 

 

Izberete le eno temo (ali mesto ali pokrajino ali otok) 

 

Kako boste pripravili predstavitev? Imate dve možnosti: 

1. Nalogo napišete v wordovem dokumentu: 

- Izberete velikost pisave 12 

- Najprej napišete naslov, svoje ime in priimek, razred 

- Sledi besedilo, ki je dolgo najmanj pol in največ eno tipkano 

stran (vsebina naj odraža glavne značilnosti in posebnosti 

obravnavane teme, vprašajte se, zakaj bi šli radi tja, katere 

znamenitosti bi si želeli ogledati, kateri so njihovi osnovni podatki 

kaj vas zanima,…) 

- Nalogi dodate vsaj eno in največ štiri fotografije 

- Nalogo boste naredili s pomočjo literature in virov, ki jih morate 

na koncu naloge tudi obvezno zapisati, zato vam predlagam, ko 

boste iskali ustrezne informacije, si sproti zapisujte tudi vire, sicer 

se vam lahko na koncu zgodi, da ne boste več vedeli, kje ste 

informacijo dobili. Vir morate navesti tudi za fotografije. Navesti 

morate vsaj dva različna vira. Več kot boste o svoji tematiki 

prebrali, bolj vam bo jasno, kaj je tisto, kar povsod piše in po čemer 

je vaše mesto/pokrajina/otok znan. 



 

2. Lahko naredite PowerPointovo predstavitev: 

- Izberite velikost pisave 22 do 26 

- Na prvi drsnici naj bo naslov, vaše ime in priimek, razred 

- Sledi 5 drsnic z vsebino: vsebina naj odraža glavne značilnosti in 

posebnosti obravnavane teme, vprašajte se, zakaj bi šli radi tja, 

katere znamenitosti bi si želeli ogledati, kateri so njihovi osnovni 

podatki, kaj vas zanima,… 

- Med besedilom ali na koncu dodate vsaj eno in ne več kot 4 

fotografije 

- Nalogo boste naredili s pomočjo literature in virov, ki jih morate 

na koncu naloge tudi obvezno zapisati, zato vam predlagam, ko 

boste iskali ustrezne informacije, si sproti zapisujte tudi vire, sicer 

se vam lahko na koncu zgodi, da ne boste več vedeli, kje ste 

informacijo dobili. Vir morate navesti tudi za fotografije. Navesti 

morate vsaj dva različna vira. Več kot boste o svoji tematiki 

prebrali, bolj vam bo jasno, kaj je tisto, kar povsod piše in po čemer 

je vaše mesto/pokrajina/otok znan. 

 

Ocenila bom upoštevanje navodil in vsebino. Vsebinska ustreznost 

pomeni, da ste v nalogi predstavili bistvene značilnosti obravnavane 

tematike in tiste posebnosti, ki so pomembne. 

 

Zadnji rok, za oddajo nalog je 10. 6. 2020 

 

Morebitna vprašanja pošljite na moj mail. 

 

Lep pozdrav        Vlasta Lipovec 

 


