
Dragi sedmošolci! 
 
Danes se bom izjemoma priključila še jaz s svojim obvestilom. 
 
Zaključujemo 6. teden izobraževanja na daljavo. V tem času me je kar nekaj učencev vprašalo, kako bo s 
predstavitvami izbranih živali pri naravoslovju. Danes vam lahko več povem o tem. 
Sredi februarja ste si izbrali naslove za predstavitve izbranih živali in prejeli navodila za izdelavo plakatov 
in predstavitve. Postavili smo tudi okvirne datume. Žal nam je ta situacija deloma porušila načrt, ne pa 
povsem. Čeprav je prišlo do spremembe v načinu šolanja, ste bili seznanjeni, da predstavitve kljub temu 
ostanejo, zato pričakujem, da imate narejeno tako kot smo prvotno načrtovali in se dogovorili. Le način 
bomo nekoliko prilagodili. Prvotno smo bili dogovorjeni, da za vašo predstavitev izbrane živali izdelate 
plakat. Plakat ostane. Namesto vašega nastopa pa mi boste oddali vso spremno besedilo ob plakatu, ki 
ste ga nameravali predstaviti, v obliki referata v Wordovem dokumentu. Zato vam podajam nekaj dodatnih 
osnovnih smernic. 
 
Pri vrednotenju in ocenjevanju bom upoštevala idejno zasnovo, estetskost, pravilnost in sporočilnost. 
 
1. Referat: 
→ Oblikovanje referata: 
Naslovnica: Vsebuje vse elemente: ime in sedež šole, naslov naloge, vrsta naloge, avtor, mentor, kraj in 
šolsko leto. 
Oblikovna ustreznost: Velikost in oblika pisave (Times New Roman ali Arial, veliksot 12, običajni razmiki). 
→ Notranja zgradba referata: Referat razdelan na uvod, jedro in zaključek. V jedru vključene vse točke, 
vsebinsko pravilno, tekoče in razumljivo napisano. 
→ Viri in literatura: Ustrezno navedeni viri in literatura. 
→ Obseg: Primeren obseg. 
 
2. Plakat: 
→ Vsebina: Vsebinska ustreznost, izbor ključnih besed, strokovnost in razumljivost. 
→ Slikovno gradivo: Aktualno in pregledno razporejeno. 
→ Količina: Ustrezna količina (vključene vse točke) in ustrezna pisava. 
 
Navajanje virov in literature – primer: 
→ knjižno gradivo: Priimek, I. (2012). Naslov. Ljubljana: Mladinska knjiga 
→ internet: http://------ (prevzeto 23. 4. 2020) 
 
Referat v Wordovem dokumentu, skupaj z razločno fotografijo plakata, oddate najkasneje do 13. 5. 2020. 
 
V kolikor boste imeli kakšno vprašanje, mi lahko pišete na moj e-naslov. 
 
Lep pozdrav. 
 
učiteljica Merilin 
 
 
 
 
 
 


