SKUPNOST DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE
IZDELAVA PREDSTAVITEV
DKE 7. r. - POUK NA DALJAVO, 7. in 8. UČNA URA (UL7 in UL8)
Kakor sem vam sporočila v tednu pred počitnicami, danes pričenjate z izdelavo predstavitev, o
katerih smo se dogovorili v šoli. Po večini ste mi že sporočili ali nameravate predstavitve delati sami
ali v dvojicah in mi s tem potrdili teme svojih predstavitev. Tisti, ki tega še niste naredili, mi pišite
TAKOJ, saj moram biti prepričana v to, da vsi veste, kaj in kako morate delati ter da poznate teme
svojih predstavitev.
Nabor tem je priložen na koncu učnega lista, vi pa seveda delajte le na temi, ki vam je bila dodeljena.
V tem učnem listu boste našli vse informacije v zvezi z izdelavo, kriteriji ocenjevanja in pošiljanjem
vaše predstavitve. Za izdelavo in pošiljanje predstavitve imate dva tedna časa. Vaše predstavitve
bodo zaradi nastalih okoliščin samo pisne.
Če imate kakršno koli vprašanja v zvezi z vsebino in izdelavo vaše predstavitve, MI BREZ ZADRŽKOV
PIŠITE. Predstavitev vam lahko pregledam, preverim in svetujem, sicer pa mi morate v roku poslati
le svojo dokončno predstavitev in ničesar drugega.
Vaše predstavitve bom pregledala, ocenila in vam sporočila oceno. Na moj odgovor boste moral
malo počakati, ker vas je veliko, kakor koli pa ga boste zagotovo prejel.

PREDSTAVITVE – NAVODILA:
1. Izdelaj predstavitev na dodeljeno temo. Lahko jo izdelaš v Power Pointu (ppt) ali pa na
plakatu v obliki miselnega vzorca (lahko zlepiš več listov A4 skupaj ali uporabiš risalne liste).
Če ne gre drugače predstavitev lahko izdelaš tudi v Wordu.
2. Vsebino predstavitve predstavi v obliki točk. POZABI NA DOBESEDNO KOPIRANJE/
PREPISOVANJE POVEDI IN VSEBIN IZ INTERNETA! Piši kratke, razumljive stavke. Zapiši ključne
informacije, uporabljaj le besede, ki jih razumeš in stavke poveži v smiselno celoto.
3. Ppt-predstavitev mora vključevati:
 uvodno stran z naslovom, imenom/priimkom, razredom in datumom;
 vsaj 3 in največ 5 strani predstavitve (dodajaš lahko slike);
 zadnjo stran z navedbo virov.
 Število virov: lahko si pomagaš z učbenikom, ki naj ti služi kot osnova, vsekakor
pa to ni dovolj. Poiskati in navesti moraš minimalno 4 dodatne vire (spletne
strani, drugi spletni viri kot so priročniki, članki inp.) in vsebinsko dodelati svojo
predstavitev.
 Velikost pisave: 34
Miselni vzorec in Word-ov dokument naj sledita enakim navodilom.
Miselni vzorec: Podpišeš se spodaj desno, vire pa navedeš spodaj levo. Velikost pisave: 1cm, po
možnosti velike tiskane črke s flomastrom oziroma debelejšim pisalom.
Word: naslov, tvoji podatki, podnaslovi, viri; velikost pisave: 14
4. Svojo predstavitev pošlji najkasneje do četrtka, 14. 5. 2020 na moj e-mail
argenti.mojca@gmail.com.
V polju Zadeva e-maila, ki ga pošiljaš, napiši: RAZRED, IME IN PRIIMEK, PREDSTAVITEV
DOKONČNO. Npr. Zadeva: 7.č, Mojca Argenti, predstavitev dokončno

Podrobno preberi kriterije ocenjevanja, bodi pozoren na to, da jim boš v svoji predstavitvi
sledil in kar začni. Pogumno, počasi, natančno in preudarno. Vem, da zmoreš!
KRITERIJI OCENJEVANJA:
PODROČJE

OPISNI KRITERIJI

Vsebina

Upoštevanje navodil za
izdelavo predstavitve in
posredovanje ključnih
informacij, ki so
pomembne za celovito
razumevanje teme
predstavitve.

Oblika in izgled
predstavitve oz.
plakata

Ustrezna velikost črk,
primerna prostorska
razporeditev slike in
besedila, natančnost.
Za plakat: ˇčistostˇ
(čitljivost zapisa, ni sledi
radiranja, črtanja).
Jezikovna pravilnost
(uporaba pravopisnih
pravil: velika/mala
začetnica, ločila;
slovnična in oblikoslovna
pravilnost zapisa ),
jasnost/razumljivost
besedila.
Vnašanje zanimivosti in
ne zgolj navajanje
dejstev, prepričljiva in
razumljiva razlaga,
uporaba terminov in
besedišča, ki ga
razumeš.

Jezik

Izvirnost in
prepričljivost

POPOLNOMA
USTREZA
3 točke

USTREZA
2 točki

DELNO
USTREZA
1 točka

NE
USTREZA
0 točk

11-12 točk (5),10-9 točk (4), 8-7 točk (3), 6-5 točke (2), 4-0 točke (1)

NABOR TEM:
Naslov
1.Simboli Republike Slovenije (himna,
zastava, grb-zgodovinski pregled nastanka,
pomen, uporaba)
2. Slovenski zamejci in narodne manjšine v
Sloveniji (avtohtonost, sprememba meje,
dolžnosti države, pravice it./madž. manjšine)
3. Slovenija kot pravna in socialna država
(pomen, načela pravne in socialne države,
zbiranje in delitev sredstev iz proračuna v
praksi)
4. Zgodovina nastanka Evropske unije do l.1957
(Evropa po 2.svetovni vojni, razlogi za
povezovanje držav, pomembne mirovne
pogodbe, Evropska skupnost za premog in jeklo,
Evropska gospodarska skupnost)
5. Razvoj EU po l. 1957
(države članice, uradni jeziki, sedež EU-zakaj?,
pogoji za vstop v EU, države kandidatke za vstop
v EU, Schengenski sporazum, Brexit)
6. Simboli Evropske unije (zastava, himna, dan
Evrope, slogan – zgodovinski pregled, pomen,
uporaba)
7. Evropske vrednote (Listina Evropske unije o
temeljnih pravicah)
8. Skupna valuta – Evro
(zgodovina in namen evra, simbol, evrsko
območje, prehod iz nacionalne valute na evro,
slovenski bankovci in kovanci inp.)
9. Slovenija v EU (vstop, dolžnosti članic,
slovenska in evropska zakonodaja, evropski
parlament in evropski poslanci ter njihove
naloge)
10. Prednosti in slabosti članstva v EU

Zamejci in izseljenci
Manjšine
Pravna država
Socialna država

Splošni pregled zgodovinskega razvoja

Razvoj Evropske unije
Cilji EU/Brexit

Zgodovina
Motivi na slovenskih bankovcih/kovancih

