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Pozdravljeni! 

Upam, da ste dobro. Kot sem obljubil na video uri, pošiljam naloge. Obveznosti so za 

dva tedna (od 4. 5. do 15. 5.). 

 

➢ V mesecu maju boste pridobili oceno vsi tisti, ki v drugem 

ocenjevalnem obdobju niste bili ocenjeni (niste pisali testa). To 

pomeni, da izbereš eno od spodnjih znanih oseb in po navodilih 

pripraviš izdelek napisan v zvezek (lahko tudi na računalnik). Naj bo 

izdelek zaključena celota, s primerno veliko pisavo, izvirnostjo. 

 

Pošlji ga na moj e-naslov: sebastjan.abbad@guest.arnes.si  

Kriterij za ocenjevanje izhaja iz navodil. 

Rok za oddajo: 20. 5. 2020 

Če v navodilih česa ne razumeš, mi piši na e-naslov. 

 

➢ Vsi tisti, ki ste v februarju/marcu pridobili oceno (pisali test) zapišete 

v zvezek točko 1 (samo kratek opis Uspehi slovenskega naroda na 

prelomu 19. stoletja).  

 
 

 
 

USPEHI SLOVENSKEGA NARODA NA PRELOMU 19. STOLETJA (učbenik 109-111) 

 
 
1. S pomočjo učbenika in drugih virov zapiši uvod, v katerem opiši uspehe slovenskega 

naroda na prelomu 19. stoletja (pol do ena stran v zvezek). 
2. Izberi si eno izmed znanih oseb tistega časa in preberi njihov življenjepis: 

Jožef Stefan ali Anton Codelli ali Janez Puh ali Edvard Rusjan ali Fritz Pregl, Zofka 
Kvedrova ali Anton B. Jeglič ali Janez Evangelist Krek 

3. Na kratko opiši življenjepis izbrane osebe. 
4. Sestavi vsaj pet vprašanj v obliki intervjuja.  

Vprašanja oblikuj tako, da boš z njimi dobil/a čim več informacij o tej osebi. 
5. Svoja vprašanja zastavi izbrani osebi in zapiši intervju (odgovori na zastavljena 

vprašanja, informacije poiščeš v literaturi). 
6. Na kratko primerjaj življenje tedaj z življenjem danes – na splošno in v obdobju 

trenutnih posebnih razmer.  
7. Zapiši, kaj si ob pripravi izdelka na novo spoznal/a, kaj si pridobil/a (tu ne gre za 

vsebino, morda si pridobil kakšno veščino, ugotovil kaj novega o sebi ali znani 
osebnosti ipd.). 

8. Dodaj še kakšno zanimivost, slikovno (lahko narišeš, skiciraš) ali drugo gradivo… 
9. Pravilno navedi uporabljene vire in literaturo. 
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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) 
 
 

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. zapisan je uvod v predpisani dolžini  1 0 

2. zapisanih je 5 smiselnih vprašanj in 

intervju 

2 1 0 

3. opisan je življenjepis izbrane osebe 2 1 0 

4. zapisana je primerjava  1 0 

5. izvirnost  1 0 

6. slikovno gradivo, zanimivost, drugo 
gradivo 

2 1 0 

7. pregledno, urejen videz, dovolj 

vidna/berljiva pisava 

2 1 0 

8. navedena viri, literatura  1 0 

 število točk: 

ocena: 

 


