NAVODILA ZA IZDELAVO REFERATA
(referat ALI plakat z ustno predstavitvijo učencem)
Če se pri pisanju referata odločiš za uporabo računalnika, izberi Arial ali Times
New Roman pisavo v velikosti 14.
1.
-

NASLOVNICA (1 stran):
ime šole, naslov;
naslov naloge (npr. SREDNJEVEŠKA MESTA)
ime in priimek, razred avtorja;
datum izdelave, kraj.

2. OBLIKA (2 - 3 strani):
- UVOD (kratek opis teme, ki jo predstavljaš)
- VSEBINA (krajši podnaslovi in opisi – npr.: NASTANEK
IZGLED MESTA
MEŠČANSKA HIŠA
...
- ZAKLJUČEK (lastne misli o predstavljeni temi)
3. LITERATURA (1 stran):
- knjižno gradivo – npr.:
Knjiga - Meščan sem : iz življenja srednjeveških mest
Avtor : Mihelič Darja
Ilustrator: Šubic Maja
Izdala : Mihelač in Nešović, 1996
- internet – npr.: http://www.destinacije.com/home.asp?lang=slo
http://www.gradovi.net/

KRITERIJI ZA VREDNOTENJE:
1. Oblika naloge (po zgornjih točkah – uvod, vsebina, zaključek, literatura).
2. Ustrezna vsebina (Prepisovanje stavkov ali poglavij iz literature je prepovedano.).
3. Slikovno gradivo (Zaželeno slikovno gradivo.).
4. Estetski izgled.
5. Poročanje – razločno in tekoče poročaj, ne beri s plakata.

OCENJEVALNI OBRAZEC REFERATA s predstavitvijo
Ime, priimek in naslov naloge

MOŽNIH
TOČK

1.

OBLIKA NALOGE
0 TOČK = naloga brez oblikovne strukture (naslovnica, uvod, vsebina, zaključek,
literatura), 1-2 TOČKI = oblika naloge delno sledi posameznim strukturnim
delom , 3-4 TOČKE = oblika naloge sledi posameznim strukturnim delom.

4T

2.

USTREZNA VSEBINA
0-2 TOČKI = vsebina je skopo in nepregledno opisana, 3-4 TOČKE = vsebina je
delno zadovoljivo opisana, 5-6 TOČKE = vsebina je korektno povzeta in opisana
po navedeni literaturi, 7-8 TOČK= vsebina je doživeto opisano z lastnimi
besedami.
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3.

SLIKOVNO GRADIVO
0-2 TOČKI = ustrezno izbran slikovni material s pomočjo učbenika, 3-4 TOČK=
samostojno izbran ali izdelan in raznovrsten slikovni material.
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4.

ESTETSKI IZGLED
0 TOČK = estetsko neurejena naloga, 1 TOČKA = delno urejena estetska
naloga,
2 TOČKi = estetsko urejena naloga.
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5.

POROČANJE
GOVOR (tekoč, knjižni jezik, glasen, razločen, z razumevanjem) = 3 TOČKI
NASTOP (sproščen, primeren) = 2 TOČKI
VSEBINA (smiselna, dolga, bogata) = 2 TOČKI
SKUPAJ
Kriterij
10 – 13,5 (zd) 2, 14 – 17,5 (db) 3, 18 – 21,5 (pd) 4, 22 – 25 (odl) 5
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DOSEŽENIH
TOČK

25T

OCENA

Os-mezica.mojasola.si

Za izdelavo referata ali plakata z govornim nastopom/predstavitvijo
Učenci se že na razredni stopnji učijo, kako izdelati plakat in kako ga predstaviti. Učiteljice pri
tem vzpodbujajo predvsem njihovo lastno delo in ustvarjalnost.
In kaj naj bi bilo bistvo takega načina dela?
S takim načinom dela vzpodbujamo pri otroku samostojno delo, raziskovanje, analizo,
sintezo, povzemanje, ločevanje bistvenega od nebistvenega, vrednotenje, občutek za
estetiko, iskanje lastnih poti za predstavitev, učijo se javnega nastopanja, kritičnosti in
samokritičnosti.
Poglabljajo znanja pri določeni snovi.
Vsekakor pa je izdelava referata ali plakata ali priprava govornega nastopa proces, kjer se
učenci učijo takega načina dela. Zato so tudi nagrajeni z lepo oceno, saj v predstavitev
vložijo veliko časa in truda. (Predlagani kriteriji naj bodo le okvirna pomoč učitelju pa tudi
učencu pri pripravi predstavitve.)
Pri pouku slovenščine od 6. do 9. razreda imamo govorne nastope, pri katerih pričakujemo
samostojno delo učenca pri utrjevanju in poglabljanju učne snovi. Velja preprosto pravilo:
govorni nastop ob predstavitvi plakata ali ob rabi računalnika naj bo kratek – največ 3 minute
(9.raz. do 5'). To je dovolj podatkov, da si jih učenec lahko zapomni in jih jasno, dinamično,
prepričljivo in na zanimiv način predstavi sošolcem.
Aktiv učiteljic slovenščine na OŠ Zbora odposlancev Kočevje

