
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 

 

8. RAZRED  GEOGRAFIJA ZGODOVINA 

BABIČ TJAN Naravnogeografske značilnosti 
Avstralije 

Marija Terezija 

CIGULA KARIN Prebivalstvo Avstralije Ludvik XIV 

DEBELAK MARSEL Gospodarstvo Avstralije Abraham Lincoln 

FERENČEK LUKA Naravnogeografske značilnosti 
Nove Zelandije 

Napoleon Bonaparte 

KAVAŠ TIANA Prebivalstvo Nove Zelandije Slovenski razsvetljenci  

KLEMENČIČ MELANI Gospodarstvo Nove Zelandije Peter Veliki 

KOŠTI EVA 
 

Naravnogeografske značilnosti 
Oceanije 

Katarina Velika 

KOUTER URBAN Prebivalstvo Oceanije Friderik Viljem in Friderik 
Viljem II 

KUMP AMADEJA Gospodarstvo Oceanije Janez Vajkard Valvasor 

KUSTEC ALEKS 
 

Naravno-geografske značilnosti 
ZDA 

Barok 

LACKOVIČ NIKO 
 

Prebivalstvo ZDA Ilirske province 

URŠKA MAJCEN Gospodarstvo ZDA France Prešeren 



VALENTINA MAJCEN Naravnogeografske značilnosti 
Srednje Amerike 

Družine v 19. st. 

MARKOČ ALJOŠA Naravnogeografske značilnosti 
Kanade 

Položaj delavcev 

ROSTAHER MIHAEL Prebivalstvo Kanade Bidermajer 

ZEMLJIČ BLAŽ Gospodarstvo Kanade Romantika 

ŽINKO JAN Mehika Množična kultura 

 

 

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. 

 

 

OCENJEVALNA LESTVICA: 

 

8 – 9 točk  odlično  

6 –  7 točk  prav dobro  

4 –  5 točk  dobro  

2 –  3 točk  zadostno  

1 –  0 točk  nezadostno  

 

 


