
TUTTO SU DI ME – PRESENTAZIONE 
VSE O MENI – PREDSTAVITEV  

 

ITA, 9. r. -  POUK NA DALJAVO, 14. in 15. UČNA URA  
 
Pozdravljene učenke; 
 
z oddajo in popravo opisov vašega kraja, s predstavitvijo Slovenije iz predhodnega 
učnega lista in vsem tem, kar smo v letošnjem šolskem letu delale in ponovile, ste 
pripravljene za vaš zadnji izdelek v tem letu. Predstavitev, ki jo boste pripravile, bo 
tako vključevala vse, kar smo se naučile. Večino vsebin, ki jih morate vključiti v vašo 
predstavitev, smo obravnavale še v šoli in jih imate že napisane in popravljene v 
zvezku. Strnite jih v enoten dokument, pa bo. Ne bo tako težko. Kot že rečeno; to bo 
vaša zadnja ocena. Potrudite se. 
 
Preberite navodila za izdelavo predstavitve, kriterije ocenjevanja in kar začnite. 
 
 

NAVODILA ZA IZDELAVO PREDSTAVITVE: 
 
1. V Power pointu, Wordu ali na listu pripravi predstavitev (vsaj 150 besed), v kateri 
boš povedala čim več o sebi. Zaželeno je, da k predstavitvi dodaš tudi nekaj 
fotografij. 
 
2. V svojo predstavitev lahko vključiš kar želiš, glavno je, da se čim podrobneje in 
na čim bolj zanimiv način predstaviš in opišeš. Vanjo obvezno vključi: 
 
- svoje osebne podatke, družino, šolo, dom, zunanji izgled, značaj ter konjičke; 
- opis kraja v katerem živiš; 
- krajšo predstavitev Slovenije.  
 
Dodatno v  svojo predstavitev lahko vključiš tudi npr. najljubši predmet, žival, glasbo, 
knjigo, hrano, kaj te veseli, načrte za prihodnost inp. Skratka; ne skopari z 
zanimivimi podatki in opisi! 
 
3. Pazi na slovnično pravilnost, členitev na odstavke in pestrost besedišča. 
 
4. Predstavitev mi oddaj najkasneje do naslednje srede, 20. 5. 2020. Oddaj jo v 
roku. Kasnejša oddaja vpliva na oceno. 
 
5. Če ti karkoli ni jasno ali če želiš, da ti kaj svetujem, popravim ali te usmerim, mi 

OBVEZNO PIŠI. Moj e-mail naslov je: argenti.mojca@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:argenti.mojca@gmail.com


KRITERIJI OCENJEVANJA : 
 

PODROČJE OPISNI KRITERIJI 
POPOLNOMA  

USTREZA 

USTREZA DELNO 

USTREZA 

NE USTREZA 

3 2 1 0 

Vsebina (3 točke) Upoštevanje navodil (posredovanje 

zahtevanih informacij). 

    

Jezik (3 točke) Jezikovna pravilnost (uporaba 
pravopisnih pravil: velika/mala 
začetnica, ločila; slovnična in 

oblikoslovna pravilnost zapisa ). 

    

Besedišče (3 točke) Ustrezna uporaba besedišča 
(pravilnost, pestrost, raznolikost). 

    

Vezljivost (2 točki) Smiselna/logična povezanost na 
ravni povedi, odstavka, besedila. 

/ USTREZA DELNO 
USTREZA 

 

Oblika in izgled  

(1 točka) 

Ustrezna velikost črk, primerna 

prostorska razporeditev slike in 
besedila, natančnost. 
 

*Plakat in dialog še: čitljivost zapisa, 
ˇčistostˇ:ni sledi radiranja, črtanja.  

/ / USTREZA  

Izvirnost 
(1 točka) 

Vnašanje novih, zanimivih informacij; 
ni suhoparnega navajanja dejstev. 

/ / USTREZA  
 
 

 
 

 11-13 točk (5),10-9 točk (4), 8-7 točk (3), 6-5 točke (2), 4-0 točke (1) 

 
 


