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Preverjanje znanja: Izdelava časovnega traku 

Zaključujemo z obravnavo zgodnjega srednjega veka in svoje znanje boš utrdil med izdelavo 

časovnega traku. Izdelaj časovni trak – Evropski zgodnji srednji vek. Pri izdelavi si pomagaj 

z zvezkom, učbenikom (str. 87–102) in delovnim zvezkom. 

Izdelek je del tretje ocene v šolskem letu 2019/2020 in ga bom upošteva pri ocenjevanju, 

ki bo potekalo zadnjo uro v mesecu maju. 

Časovni trak lahko oblikuješ s pomočjo računalnika ali ročno. Pri izdelavi časovnega traku 

upoštevaj kriterije, ki jim imaš navedene v tabeli. Največje število možnih točk pri izdelavi 

časovnega traku je 9. Vizualna podoba časovnega traku, naj bo podobna tistemu, ki si ga 

izdelal v aprilu. Razlika je v tem, da boš na časovni trak vnesel dogodke, ki smo jih 

obravnavali pri zgodovini v Evropi v zgodnjem srednjem veku. 

Izdelek naloži v mapo ZGO: Časovni trak (Evropski zgodnji srednji vek) do petka (15. 5. 

2020). Datoteko poimenuj z Ime_Priimek (primer: Nina_Jurgelj). Če časovni trak izdeluješ 

ročno ga pošlji kot fotografijo (pazi na kvaliteto), če pa ga izdeluješ računalniško ga pošlji v 

word ali pdf datoteki. 

Izdelki, ki ne bodo oddali do dogovorjenega roka, ne bodo upoštevani pri ocenjevanju, 

ki bo potekalo zadnjo uro v mesecu maju. 

ZGO (7. razred) 

Način preverjanja znanja Kriteriji (skupno število točk je 9) 

Drugi izdelki: izdelava časovnega traku 1 točka – učenec izdela preprost časovni trak 

in se zna na njem orientirati. 

1 točka – zgodovinska obdobja so jasno 

ločena (npr. barvno). 

1 točka – zgodovinska obdobja so pravilno 

časovno določena. 

1 točka – z letnicami so izpostavljeni 

pomembnejši dogodki določenega 

zgodovinskega obdobja. 

1 točka – letnice pomembnejših 

zgodovinskih dogodkov so pravilno 
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navedene. 

1 točka – komentarji na časovnem traku so 

jasni in ustrezne dolžine. 

1 točka – časovni trak je izviren in ustrezne 

kvalitete. 

1 točka – časovni trak je izdelan skrbno, 

natančno in estetsko. 

1 točka – slikovno gradivo (slike, risbe) je 

izvirno, ustrezne velikosti in kvalitetno. 

 


