
NAVODILA ZA DELO  Torek, 5. 5. 2020 

 

Pozdravljeni učenci. Kako ste?  

Preden začnemo z delom imam obvestilo za učence, ki zaradi spremenjenega načina dela niso uspeli 

predstaviti svojih PPT predstavitev in pridobiti ocene. Žal izvedba predstavitev ne bo mogoča v taki 

obliki kot je to bilo izvedeno v šoli, vseeno pa morate to oceno pridobiti. Glede na to, da bi tako ali tako 

vsi že morali imeti pripravljene PPT predstavitve, vam bom le-te tudi ocenila. Predstavitve bodo 

ocenjene po enakih kriterijih kot v šoli, le brez ustne predstavitve. Predstavitve mi pošljete čim prej, 

najkasneje pa do torka, 12. 5. 2020. Vaše PPT predstavitve bodo naslednjič, ko imamo tehniko, 

objavljene na spletni strani, saj je to del učne snovi. 

Skupine, ki mi morate poslati PPT: 

2. skupina: Lara, Jan K. in Lana S. (Obdelovalni postopki za obdelovanje kovin) 

5. skupina: Miha H. in Aleks (Gonila: Delitev gonil in elementi, ki omogočajo gibanje) 

6. skupina: Zala L., Ana in Zala H. (Gonila: Elementi, ki prenašajo gibanje) 

7. skupina: Nik in Jan M. B. (Gonila: Elementi, ki spreminjajo gibanje) 

 

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE SO: 

OPISNIK 3 T 2 T 1 T 

PREDSTAVITEV PPT       

Vsebina 
Predstavitev vsebuje vse 
dogovorjene vsebine. 

Predstavitev vsebuje nekoliko 
pomanjkljivo vsebino. 

Vsebina predstavitve je zelo 
pomanjkljiva. 

Slike Slike so ustrezne in jih je dovolj. Slik je preveč ali premalo. Nekatere slike so neustrezne. 

Tekst 
Tekst je kratek in jedrnat. Na 
prosojnicah ni preveč besedila. 
Prosojnice vsebujejo alineje. 

Tekst je ustrezen, a ga je preveč 
ali premalo. Vsebuje ključne 
besede in nekaj povedi. 

Teksta je preveč ali premalo. 
Povedi so dolge, bistvo ni 
izraženo. 

Oblika 
Oblika je zelo estetska. Ozadje je 
primerno glede na besedilo. 
Predstavitev je jasna in uporabna. 

Predstavitev je estetska. Ozadje 
je primerno glede na besedilo. 
Zaradi preveč teksta ni 
uporabna. 

Ozadje ali pisava nista primerna. 
Predstavitev je nejasna, 
nenazorna. 

Viri in literatura     Navedeni so viri in literatura. 

Avtorji in mentor   Avtorji in mentor so navedeni. Navedeni samo avtorji. 
GOVORNI NASTOP       

Predstavitev - govor 

Predstavitev plakata je kratka in jedrnata, 
tekoča, prepričljiva in nazorna. Učenec 
ustrezno predstavi tudi slike in 
videoposnetke in ob njih razlaga. 

predstavitev plakata je kratka in 
jedrnata, tekoča, prepričljiva in 
nazorna. Učenec slike in videe 
predstavi nekoliko pomanjkljivo. 

predstavitev ni tekoča, učenec bere s 
plakata, ni ustrezne prepričljivosti in 
nazornosti. 

Neverbalna komunikacija   Ustrezna. 

Izvirnost 
Učenec je pri predstavitvi izviren. Uporabi 
videe, slike, pripomočke, stroje in naprave. 

Učenec je malo maj izviren. Učenec ni izviren. 



TOČKE OCENA 

14-15 5 

12-13 4 

9-11 3 

8 2 

0-7 1 

 

 

Sedaj pa na navodila za današnje delo. 

 

Iz materialov, ki jih najdete doma, izdelajte izdelek, ki je za vas uporaben (recimo pri kakšnem vašem 

hobiju, kaj za vaše živali, organizatorji za vaše sobe … ). 

Nekaj slik prilagam spodaj: 

  

  

To je samo nekaj idej. Vi lahko naredite karkoli, za kar mislite, da boste lahko uporabljali. 

 

Prosim vas, da mi sliko vašega izdelka pošljete na moj elektronski naslov: natalija.lokar@ostpavcka.si 

mailto:natalija.lokar@ostpavcka.si

