
Pozdravljeni učenci! 

Tokrat vam pošiljam teme za ocenjevanje. Narediti bo potrebno predstavitev v programu Powerpoint 

in sicer na temo, ki ti je bila dodeljena, ter mi jo poslati na elektronski naslov. Predstavitev naj zajema 

5 elektronskih prosojnic (diapozitivov), na prvem dodate naslov in svoje ime, na zadnjem lahko 

zaključek, najmanj 3 elektronske prosojnice naj zajemajo slike in besedilo, ki se nanaša na temo. Časa 

imate 14 dni, tako, da jih pošljete do ponedeljka 1.6.2020. Pošiljam še kriterije za ocenjevanje, ki so 

tudi smernice za oblikovanje predstavitve. Pri končni oceni bo se upoštevalo tudi vaše delo v času 

pouka na daljavo.  

Lepo vas pozdravljam, učiteljica Ljubica 

7. RAZRED  ZGODOVINA GEOGRAFIJA 

ANJA SODEC 
anja.sodec1@gmail.com 

Arabska država Potresi in vulkani  

GAL CAJNKO 
cajnkogal@gmail.com 

Romanika na Slovenskem Naravne značilnosti Rusije 

PETEK ŽANET 
petek.zanet@gmail.com 

Življenje kmetov Družbene značilnosti Kitajske 

ZMAZEK EVA 
vera.zmazek@gmail.com  

Karel Veliki Cunamiji in poplave 

MELITA NOVAK 
melita.novak100@gmail.com 

Življenje plemstva Naravne značilnosti Kitajske 

PATRICK MIHOLIČ 
robloxpat1234@gmail.com  

Življenje menihov Družbene značilnosti Japonske 

PAULINA SIMONIČ 
mihalek.petra@gmail.com 

Karantanija Družbeno-geografske značilnosti 
Indonezije 

ŠEJLA RITONJA 
sasamuzek81@gmail.com 

Srednjeveški grad Družbeno-geografske značilnosti 
Indije 

TAI PLOHL 
tai.plohl07@gmail.com 

Srednjeveško mesto Naravno  - geografske 
značilnosti Indije 

TILEN VORŠIČ 
tilentilko49@gmail.com 

Bizantinska država Cunamiji in poplave 

ANEJA MEZNARIČ 
aneja.meznaric@gmail.com 

Življenje meščanstva Naravno-geografske značilnosti 
Japonke  

ALEX SLEKOVEC 
slekovecalex@gmail.com 

Frankovska država Potresi in vulkani 

ANJA ČEH 
stuhec.ana1982@gmail.com  

Gotika na Slovenskem Družbeno-geografske značilnosti 
Rusije 
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KATARINA ROJHT 
druzina.rojht@gmail.com  

Križarske vojne Naravno-geografske značilnosti 
Indonezije 

 

OPISNIKI ZA OCENJEVANJE ELEKTRONSKIH PROSOJNIC  

 

 

ELEMENT 

OCENJEV

ANJA  

 

ŠT. 

TOČK  
OPISNIKI 

 

 

SLIKOVN

O 

GRADIVO 

 

 

3 
 El. prosojnica vsebuje dovolj slikovnega gradiva (opremljeno z virom, ki je 

naveden pod sliko v velikosti 20), ki se navezuje na vsebino, je izvirno, 

ustrezne velikosti ter kakovostno.  

2 
 El. prosojnica vsebuje dovolj slikovnega gradiva, ki se navezuje na vsebino, 

vendar včasih premalo kakovostno ter neizvirno, da bi prikazalo bistvo 

vsebine.  

1 
 El. prosojnica vsebuje slikovno gradivo, ki ga je sicer dovolj, vendar se vselej v 

celoti ne navezuje na izbrano vsebino. Slikovno gradivo je velikokrat premalo 

kakovostno ter neprimerne velikosti, da bi prikazalo bistvo vsebine. 

0 
 Zgoraj omenjeni standardi znanja niso doseženi. 

BESEDIL

O K 

SLIKOVN

EMU 

GRADIVU 

3 
 Besedilo je razvojni stopnji primerno zapisano, podkrepljeno s številnimi 

novimi učenčevimi primeri. Besedilo je ustrezno izbrano glede na slikovno 

gradivo in je zapisano v alinejah ali po ključnih besedah. 

2 
 Besedilo vsebuje nekaj strokovnih izrazov, ki jih učenec ne pozna in jih ne zna 

razložiti. Malo je učenčevih lastnih primerov.  Besedilo je včasih neustrezno 

izbrano glede na slikovno gradivo.  

1 
 Besedilo vsebuje veliko strokovnih izrazov, ki jih učenec ne pozna in jih ne zna 

razložiti. Zelo malo je učenčevih lastnih primerov. Besedilo je velikokrat 

neustrezno izbrano glede na slikovno gradivo. 

0 
 Zgoraj omenjeni standardi znanja niso doseženi. 

OBLIKA 

EL. 

PROSOJ

NIC  

3 
 Estetsko zelo lepo izdelane el. prosojnice, dobro viden in čitljiv zapis. 

Slikovno gradivo ter vsebine se medsebojno ustrezno navezujejo ter 

nadgrajujejo.  

2  Estetsko lepo izdelane el. prosojnice. Med slikovnim gradivom in vsebinami 

včasih ni ustrezne povezave, nadgradnje. 

1 

 Estetsko manj ustrezno izdelane el. prosojnice. Med slikovnim gradivom in 

vsebinami velikokrat ni ustrezne povezave, nadgradnje. 

 

0  Zgoraj omenjeni standardi znanja niso doseženi. 
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OCENJEVALNA LESTVICA: 

 

8 – 9 točk  odlično  

6 –  7 točk  prav dobro  

4 –  5 točk  dobro  

2 –  3 točk  zadostno  

1 –  0 točk  nezadostno  

 

 


