
DELO OD DOMA, GEOGRAFIJA, 8. razred 

8. TEDEN, 11. maj 2020 – 15. maj 2020 

 

 

Približuje se konec drugega ocenjevalnega obdobja. Trenutno ne vemo, kako se bo 

to šolsko leto zaključilo. Morda se še vidimo v šoli, lahko tudi ne. 

 

Ne glede na vse, bo potrebno pridobiti še kakšno oceno.  

 

Izdelal/a boš Power point projekcijo (največ 10 drsnic) ali plakat (velikost risalnega 

lista). 

 

Za delo imaš tri tedne časa (od 11. maja 2020 do 29. maja 2020). 

 

Izdelek moraš posredovati najkasneje do 30. maja 2020 na spletni naslov 

gordana.sober@ludvik.si. 

 

Posredovana fotografija plakata mora biti pravilno obrnjena in ustrezne vidljivosti oz. 

ostrine. 

 

Projekcija ali plakat naj predstavlja (po lastni izbiri) izbrano temo pouka geografije v 

tem šolskem letu. 

 

Nekaj predlogov izbranih tem: 

Afrika, Avstralija in Oceanija, Severna in Južna Amerika, Arktika, Antarktika, 

* predstavitev države, ljudstva, naravnega pojava oziroma vse, kar je povezano 

z učno snovjo geografije v 8. razredu. 

 

Plakat/PP predstavitev naj vsebuje: 

* ime in priimek avtorja, razred, 

* naslov, 

* osnovne podatke o izbrani temi, razlago, opis, 

* zanimivosti, 
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* obrazložitev, zakaj si izbral/a to temo, 

* pravilno navedene vire in slikovni material, tudi spletne naslove. 

Izdelek naj bo urejen, upoštevan naj bo pravopis (velika začetnica, geografska 

imena, uporaba ločil …). 

 

NAVODILA ZA IZDELAVO 

KAJ JE PLAKAT, PP predstavitev?  

Plakat/PP predstavitev je samostojni izdelek.  

Plakat/PP predstavitev naj vsebuje naslove poglavij, pomembne podatke, slikovno in 

drugo gradivo.  

KAKO  GA OBLIKUJEMO? 

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), 

* črke zapisa naj bodo velike 1,5 ali 2 cm, priporočljiv je rokopis,  

* PP predstavitev naj ima pisavo Arial, velikost črk 12, 

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

razglednice) z navedbo naslova in vira, 

* če nimaš možnosti pridobiti slikovnega gradiva, lahko tudi rišeš, 

* vire in literaturo navajaš tako, kot ste se učili pri pouku SLJ ali knjižnični vzgoji, 

* plakat naj bo estetsko oblikovan, 

* ne pozabite svojih podatkov (ime in priimek, razred). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPISNI KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PLAKATA/PP predstavitve 

KRITERIJI/ŠT. 

TOČK 

1 2                                     

3 

4                                    

5          

Slikovno in ostalo 

grafično gradivo 

Izbrano gradivo ne 

ustreza vsebini. 

Slaba ali popolna 

nečitljivost 

slikovnega 

materiala. 

Gradiva je veliko 

(dovolj), vendar je 

v precej primerih 

neustrezno 

izbrano. 

Slikovno gradivo je 

nekoliko (precej) 

nečitljivo. 

Izbrano je 

ustrezno slikovno 

gradivo. 

Čitljivo. 

Grafične prikaze 

(skice) izdela 

učenec sam, na 

osnovi podatkov iz 

primera. 

Komentar k 

slikovnemu in 

grafičnemu gradivu 

Komentarja ni ali je 

skoraj v celoti 

napačen. 

Komentarji so 

(nekoliko) predolgi 

in v nekaj primerih 

(pogosto) ne 

povedo 

bistvenega. 

Pogoste (nekaj) 

napake pri 

strokovnem 

izražanju. 

Komentarji so 

ustrezne dolžine in 

povedo bistveno. 

Zelo dobro (dobro) 

strokovno 

izražanje. 

Sporočilnost, 

informativnost 

plakata 

Na plakatu 

navedene vsebine 

so neustrezno 

izbrane (ne 

povedo 

bistvenega). 

Izbrane vsebine so 

sicer ustrezne, 

vendar napačno 

razložene 

(opisane). 

Nekatere vsebine 

so izpuščene oz. 

neustrezno 

(napačno, 

premalo) 

razložene 

(opisane). 

Ustrezno so 

obdelane vse 

temeljne (ključne) 

vsebine.  

 

 

 

               

 

 

 

 



 

 

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PLAKATA/PP predstavitve 

 Število točk 

PREGLEDNOST IN JASNOST 

PLAKATA/PP 

(v obliki miselnega vzorca, vidni naslovi 

in podnaslovi, ustrezna velikost črk, 

ključne besede ali besedne zveze) 

 

                                    5/ __ 

IZBOR SLIKOVNEGA GRADIVA/PP 

(primeren format, navedba naslova in 

vira) 

                                   3/ __       

OBLIKOVANJE IN ESTETSKI VIDEZ 

PLAKATA/PP 

(barve, razporeditev prostora, rokopis) 

                                   2/ __ 

PREDSTAVITEV PLAKATA 

(jasna razlaga pojmov ob plakatu) 

 

                                   0/ __ 

SKUPNO ŠTEVILO TOČK 

  

                                 10/ __ 

 

10 točk/odlično 5  

8 – 9 točk/prav dobro 4  

6 -7 točk/dobro 3  

5 točk/zadostno 2 

do 4 točke/nezadostno 1 

 

 

USPEŠNO DELO! 

 

 

 

 

 

 

 

 


