
7. razred  ZGODOVINA: 
 
10. in 11. teden: od  25. 5. 2020 do 5. 6. 2020  
 
Pozdravljeni 
 
Mnogi ste mi že uspešno oddali delo 9. tedna, čeprav sem vam dala nekoliko več časa 

za dokončanje naloge.  

Kdor je že vse naredil za 9. teden, lahko začne pripravljati predstavitev v obliki 

PowerPointa (če ste vešči tega) ali plakata. 

Izdelek bo ocenjen. 

 

Tema: 
ŽIVLJENJE  PLEMIČEV IN KMETOV 

 
 

 
 
Izbrali boste enega od naslovov.  

 

ŽIVLJENJE PLEMIČEV  

       ALI 

ŽIVLJENJE KMETOV 

 

Pomagali si boste z učbenikom stran 95, 96 97,108. Lahko uporabite tudi ustrezno 

drugo literaturo in podatke s spleta (vse boste na koncu tudi ustrezno navedli).  

V opis življenja izbrane skupine ljudi vključite naslednje podnaslove: 



- BIVALIŠČA 

- PREHRANO 

- OBLAČILA 

- ZABAVA IN PRAZNOVANJA 

 
 
KAKO OBLIKUJEMO PLAKAT /PP 
 
Plakat/PP predstavitev naj vsebuje naslove poglavij, pomembne podatke, slikovno in 
drugo gradivo. 
 
Pri oblikovanju plakata upoštevajte naslednja navodila: 
 
* plakat izdelajte na papirju (velikost risalnega lista), 

* vsebino predstavite v obliki miselnega vzorca, 

* zapisi na plakatu naj bodo kratki (ključne besede ali besedne zveze), 

* najprej si prostor ustrezno razdelite: kje boste zapisali podnaslove, kje besedilo in kje   

  boste kaj prilepili ali narisali, 

* črke zapisa naj bodo dovolj velike, naslovi in podnaslovi z velikimi tiskanimi črkami,    

  priporočljiv je rokopis, 

* uporabljajte različne barve, da bo izstopalo to, kar je pomembno, 

* če nimate možnosti pridobiti slikovnega gradiva, lahko tudi narišete, 

* plakat naj bo estetsko oblikovan, 

* ne pozabite svojih podatkov (ime in priimek, razred) v spodnjem desnem kotu plakata, 

* vire in literaturo navedite na zadnji strani plakata tako, kot ste se učili pri pouku SLJ   

  ali knjižnični vzgoji. 

 

* PP predstavitev naj ima pisavo Arial, velikost črk 24, 

* predstavitev naj vsebuje 7 – 10 diapozitivov, 

* na enem diapozitivu sta lahko največ dve sliki, 

* primerno je več slik, in manj besedila (samo bistvene podatke), 

* slikovno gradivo naj bo primernega formata (slike naj ne bodo manjše od 

  razglednice). 

* ne pozabite svojih podatkov (ime in priimek, razred) v spodnjem desnem kotu plakata, 

  In na  

* vire in literaturo navedite na zadnjem diapozitivu.  

 

 
 

Naloge mi posreduj na moj elektronski naslov: jasna.rosi@ludvik.si.  

najkasneje do petka 5. junija 20220. 

 

 

 

 

mailto:jasna.rosi@ludvik.si


Prilagam kriterij za pridobitev ocene.  

 
Kriterij ocenjevanja  

  

Kako je bil kriterij dosežen? 
 
 

 

ZGODOVINA 
 
2 T 

 
1 T 

 
0 T 

 
 
 
 

Vsebina 

Vsebina je 
rezultat 
učenčevega 
lastnega dela. 

   

Besedilo je ustrezne 
dolžine, vključuje bistvene 
podatke. 

   

Ni slovničnih in jezikovnih 
napak.  

   

Predstavitev vsebuje tudi 
slike, ki se ujemajo 
zvsebino. 

   

   

 
 

Urejenost 
predstavitve 
 
 

Predstavitev je izdelana 
skrbno, natančno, 
estetsko. 

   

Ni dolgih besedil.    

Črke so dovolj velike, da so 
berljive; naslovi in 
podnaslovi so odebeljeni in 
večji od ostalega besedila.  

   

Ustrezno barvno ozadje in 
ustrezna barva črk 
(vidljivost). 

   

Prva prosojnic vsebuje: 
naslov predstavitve, avtorja, 
razred, zadnja prosojnica 
vsebuje: pravilno navedene 
vire (učbenik, knjiga, 
internetna 
stran). 

   

 

Točkovnik in ocenjevalna lestvica 

18 - 16 točk 15 - 13 točk 12 - 10 točk 9 - 8 točk 7 – 0 točk 
 

odlično (5) prav dobro (4 dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) 



 
Kriteriji ocenjevanja  

  

Kako je bil kriterij dosežen? 
 
 

 

ZGODOVINA 
 
2 T 

 
1 T 

 
0 T 

 
 
 
 

Vsebina 

Izbrano besedilo je kratko in 
jedrnato.  

   

Vključene so vsebinsko 
ustrezne slike, risbe. 

   

Ni slovničnih, jezikovnih 
napak. 

   

Besedilo ustreza po vsebini, 
zahtevnosti in 
obsegu, podatki so smiselno 
povezani.  

   

   

 
 

Urejenost in 
oblika  
 
 

Plakat je vizualno 

pregleden, vsebina je dobro 

prostorsko razporejena.  

   

Pisava je primerno velika in 
čitljiva. 
 

   

Naslovi in podnaslovi so 
zapisani z drugo barvo in se 
dobro ločijo od ostalega 
besedila. 

   

Viri so pravilno navedeni na 
zadnji strani plakata.  

   

 

Točkovnik in ocenjevalna lestvica 
 

16 - 14 točk 13 - 11 točk 10 - 9 točk 8 - 7 točk 6 - 0 točk 
 

odlično (5) prav dobro (4 dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) 
 

 

 


