
SKUPNOST DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZDELAVA PREDSTAVITEV 

 
DKE 7. r. -  POUK NA DALJAVO, 8. UČNA URA (UL8.2) 
 
Pozdravljeni učenci; 
gradivo za ta teden ste prejeli že v predhodnem tednu, tako da vam ne pošiljam ničesar novega. 
Pišem vam samo zato, da vas opomnim, da se rok za oddajo vaših predstavitev izteka. 
Še enkrat vam pošiljam navodila za pripravo predstavitev. Sledite jim, ponovno preglejte kriterije 
ocenjevanja (UL8) in se obvezno držite roka oddaje. Eno ali dvodnevno zamudo pri oddaji bom še 
spregledala, kasnejše oddaje pa bodo že vplivale na vašo oceno. 
 
Sporočam vam, da bo to načeloma zadnja ocena v tem šolskem letu, zato se potrudite! Ko bom vaše 
predstavitve pregledala, vam ocene sporočim.  
Sledila bom vašemu nadaljnjemu delu in vam, na podlagi pridobljenih ocen ter vašega dela in 
prizadevnosti, dva tedna pred koncem pouka sporočila zaključne ocene.  
 
Torej; BERITE navodila, SLEDITE jim in čim prej DOKONČAJTE TER ODDAJTE svoje predstavitve. 
 

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 
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