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Pozdravljeni! 

Upam, da ste dobro. Tedni hitro bežijo. V mesecu maju boste pridobili oceno. Zato 

boste pripravili računalniško predstavitev (ppt) ALI plakat ALI neke vrste 

seminarsko nalogo z zapisom v zvezek. Teme sem določil, vi si pa boste eno od 

teh tem izbrali. Ni potrebno, da uporabljaš samo računalnik/tablico/telefon za brskanje 

za informacijami, uporabi zgodovinski učbenik, domače enciklopedije, knjige. Želim, da 

uporabiš različne vire. Predstavitev naj ne bo dolga. Osredini se na bistvo. Zapis in 

ilustracije narediš v zvezek ali na list (A3). Naj bo pregledno, lahko narediš časovni 

trak...  

 
Spodaj so zapisane posamezne teme, ki jih najdete v učbeniku. Lahko si izberete tudi 
kaj drugega, vendar mi morate v tem primeru prej napisati, da vam potrdim, da je 
tema primerna. 
 
Predstavitev/plakat/seminarska v zvezku naj bo narejena tako, kot bi si vi želeli, da 
vam nekdo predstavi nekaj: kratko in zanimivo. Bodite izvirni za poslušalca/bralca. 
Oblikovno naj bo zaključena celota. Besedilo naj bo kratko, ključne besede, primerna 
velikost zapisa. Iz predstavitve naj bo razvidno, da si samostojno pripravil/a 
predstavitev/zapis... Predstavitvi dodaš slike (lahko tudi samo narišeš ali če si spreten 
izdelaš model…), zanimivosti, posebnosti... Pred koncem dodaš vprašanja za 
ponovitev, kviz ali povzetek. Na koncu navedeš vire in literaturo.  
 
Oddaš mi do 20. 5. 2020 po e-pošti (oziroma, če bomo do takrat v šoli, 
prineseš v šolo). 
 
Če imaš vprašanje ali težave mi piši na e-naslov sebastjan.abbad@guest.arnes.si 
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Pri pripravi se drži KRITERIJEV OCENJEVANJA: 

Ime in priimek:  Razred:  

Kriterij (ocena) 

12-11 t (5) 10-9 t (4) 8-7 t (3) 6-5 t (2) 4-0 t (1) 

 točke 

1. naveden naslov, avtor in 

mentor 

2 1 0 

2. bistveni podatki (ključne 

besede), smiselno povezani v 

zaključeni celoti 

2 1 0 

3. pregledno (berljiva pisava), 

urejen videz 

2 1 0 

4. predpisana dolžina (5 do 10 

diapozitivov-ppt, A3 list, 2 strani 

A4 lista) 

 1 0 

5. izvirnost 2 1 0 

6. navedeni viri  1 0 

7. smiselna ponovitev z 

vprašanji ali kviz ali povzetek 

2 1 0 

 Število točk: 

Ocena: 

 
 

Pravilno navajanje literature in virov: 
 
Knjige: 
Zapišemo priimek, začetnico imena. Naslov. Kraj izida: Založnik. Leto izida. (Zbirka). 
 
Avbelj M., Mahmud Ganna D., Tawitian W., Zupančič M.: Jaz, midva, mi, učbenik za 
domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu OŠ, Ljubljana, Založba Rokus 
Klett, , 2019. 
 
Članki v revijah: 
Avtor oz. avtorji. Naslov članka. Naslov revije. Letnik (leto) številka, strani članka. 
 
MOSBRUHER, M. Mladinsko raziskovalno delo v šoli. Didakta, 7 (1997) 36/37, str. 3–
6. 
 
Elektronske  viri 
Navedena je spletna stran, tema in datum dostopa. 
 
https://www.delo.si/novice/svet/zgodovina-nastanka-eu.html, pridobljeno 5.4.2020 
(tema: zgodovina EU) 
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PREDLAGANE TEME (izbereš eno) 

-Karel Veliki 
-Življenje plemičev 
-Življenje kmetov 
-Karantanija 
-Vikingi 
-Vitezi 
-Habsburžani 
-Celjski grofje 
-Križarji 
-vladar Saladin 
-Srednjeveška mesta 
-srednjeveška trgovina 
-bizantinski cesar Justinjan 


