Torek, 12. 5. 2020, ZGODOVINA
V nadaljevanju so navodila in kriteriji za pridobitev ocene pri
zgodovini. Natančno jih preglej. Drži se zapisanih datumov.
6. a
NAVODILA ZA PRIDOBITEV OCENE IZ PREDMETA ZGODOVINA
KDO MORA OPRAVITI IN POSLATI NALOGO?
Nalogo morate opraviti vsi, saj ta teden pri ZGO ne boste opravili drugih nalog.
Posebno pozorno in natančno se loti dela, če v tem polletju še nimaš ocene, saj bom tvoj plakat
ocenila.
Tudi če že imaš oceno, moraš oddati nalogo. V tem primeru boš dobil/a oceno le, če boš želel/a.
Za vse pa velja:
- Če imaš pri delu težave, se obrni name.
- Če naloge do določenega datuma ne opraviš, oziroma je ne oddaš, prejmeš negativno oceno.
KAKO IN DO KDAJ ODDATI NALOGO
Fotografijo izdelanega plakata mi pošlji na e-naslov bojana.morato@oskosmac.si
najkasneje do ponedeljka, 18.5.2020 (lahko jo oddaš prej, kasneje pa ne)!
V torek, 18. 5., ob 10. uri, boste učenci, ki še niste bili ocenjeni v tem polletju, kratko predstavili svoj
plakat na video srečanju.

NALOGA:
Pripravi plakat ali zgibanko o poglavju PRVE ZNANOSTI IN NJIHOV ZAČETEK (naslov).
Najprej preberi besedilo in si oglej slikovno gradivo v učbeniku, da se seznaniš z vsebino. Poleg SDZ
80-93 in U 46-53 lahko uporabiš še ENCIKLOPEDIJE, leksikone, poiščeš podatke na spletu ...
Po vsem videnem in prebranem v učbeniku, na preprost, a slovnično pravilen način in s svojimi
besedami izdelaj plakat/zgibanko.

KAKO IZDELATI PLAKAT/ZGIBANKO
OBLIKA (9 točk)
Izberi pod-naslov svojega plakata (zgibanke), ki naj bo izviren in čisto tvoj, vendar pa mora biti jasno
povezan z vsebino plakata (primer izvirnega naslova, ki je v učbeniku: Kako pravilno sešteti gosi –
razvoj matematike). ………………......................………………………………………….1T
Plakat (zgibanka) mora biti opremljen/a s podatki: tvoje ime, priimek, razred, šola in datum izdelave;
ter z navedbo virov, ki si jih uporabil/a pri izdelavi……………………………….......…2T
Velikost plakata – najmanj A3 (ali risalni list). ……………………………………………………………..1T
Plakat (zgibanka) ima skice, zemljevide, risbe, slikovno gradivo, ki je opremljeno s kratkim
komentarjem. To gradivo naj na plakatu (zgibanki) prevladuje…………………………………...2T
Besedila naj ne bo preveč; lahko je v obliki ključnih besed in kratkih povedi.
Zapisno pa mora biti besedno in slovnično pravilno (velike začetnice, pravilno zapisane besede,
ločila). Uporabiš lahko pisane ali male tiskane črke. Velike tiskane črke uporabiš le za
naslove………………………………………………………………………………………………………………………….2T
Potrudi se, da bo plakat izdelan čim bolj natančno in tudi na videz lepo (poravnane slike, čitljiv zapis,
brez pack in prečrtanih besed, lahko uporabiš različne barve …)…………………1T
VSEBINA (9 točk)
Za vsebino izbereš lahko razvoj znanosti kot celoto ali pa se osredotočiš le na MEDICINO ali
ASTRONOMIJO ali MATEMATIKO.
Plakat (zgibanka) naj zajema naslednje, vsebinsko pravilne informacije:
1. Kaj je to »znanost«? (pojem, kratek opis, značilnosti)…………………………………………1T
2. Zakaj se je razvila? (vzroki)………………………………………………………………………………..1T
3. Kdaj se je razvila? (pri katerih ljudstvih) ……………………………………………………………………1T
4. Kje se je razvila ta znanost (lahko narišeš ali prilepiš zemljevid) ……....…………………………2T
5. Kako je bila ta znanost razvita pri prvih ljudstvih, kako pa je danes (značilnosti, primerjava)
………………………………………………………………………………………………………………….2T
6. Zanimivosti…………………………………………………………………………………………………………………..2T
OCENJEVANJE
Plakat je izdelan po zgoraj navedenih kriterijih.
Iz plakata je razvidno, da si plakat izdelal/a ti (pisava je tvoj rokopis in podpis).
Meje med ocenami:
Odl= 16-18
Pdb=14-15,5
Db = 10,5-13,5
Zd = 8-10

7.a
NAVODILA ZA PRIDOBITEV OCENE IZ PREDMETA ZGODOVINA
KDO MORA OPRAVITI IN POSLATI NALOGO?
Nalogo morate opraviti vsi, saj do spodaj navedenega datuma pri ZGO ne boste opravljali drugih
nalog.
Posebno pozorno in natančno se loti dela, če v tem polletju še nimaš ocene, saj bom tvoj plakat
ocenila.
Tudi če že imaš oceno, moraš oddati nalogo. V tem primeru boš dobil/a oceno le, če boš želel/a.
Za vse pa velja:
- Če imaš pri delu težave, se obrni name.
- Če naloge do določenega datuma ne opraviš, oziroma je ne oddaš, prejmeš negativno oceno.
KAKO IN DO KDAJ ODDATI NALOGO
Fotografijo izdelanega plakata mi pošlji na e-naslov bojana.morato@oskosmac.si
najkasneje do ponedeljka, 25.5.2020 (lahko jo oddaš prej, kasneje pa ne)!
V ponedeljek, 1.6., boste učenci 7.a (ob 10. uri) in 7.b (ob 12. uri), ki še niste bili ocenjeni v tem
polletju, na video srečanju predstavili svoje plakate.

NALOGA:
Pripravi plakat ali zgibanko o poglavju SREDNJI VEK – VZHODNOALPSKI PROSTOR V ZGODNJEM
SREDNJEM VEKU - KARANTANIJA.
Najprej preberi besedilo in si oglej slikovno gradivo v učbeniku, da se seznaniš z vsebino. Poleg U 88
(zemljevid) in U 98-101 uporabiš lahko še nekatere svoje zapiske v zvezku (Slovani), ENCIKLOPEDIJE,
leksikone, poiščeš podatke na spletu ...
Po vsem videnem in prebranem v učbeniku, na preprost, a slovnično pravilen način in s svojimi
besedami izdelaj plakat/zgibanko.
KAKO IZDELATI PLAKAT/ZGIBANKO
OBLIKA (9 točk)
Naslov plakata (zgibanke) naj bo dovolj viden, lahko je izviren in čisto tvoj, vendar pa mora biti
povezan z vsebino plakata…………….........………………………………….. ...……………………….1T
Plakat (zgibanka) mora biti opremljen/a s podatki: tvoje ime, priimek, razred, šola in datum izdelave;
ter z navedbo virov, ki si jih uporabil/a pri izdelavi……………………………….......…2T
Velikost plakata – najmanj A3 (ali risalni list). ……………………………………………………………..1T
Plakat (zgibanka) ima skice, zemljevide, risbe, slikovno gradivo, ki je opremljeno s kratkim
komentarjem. .............................................................................…………………………………...2T
Besedila naj ne bo preveč; lahko je v obliki ključnih besed in kratkih povedi.
Zapisno pa mora biti besedno in slovnično pravilno (velike začetnice, pravilno zapisane besede,
ločila). Uporabiš lahko pisane ali male tiskane črke. Velike tiskane črke uporabiš le za
naslove………………………………………………………………………………………………………………………….2T

Potrudi se, da bo plakat izdelan čim bolj natančno in tudi na videz lepo (poravnane slike, čitljiv zapis,
brez pack in prečrtanih besed, lahko uporabiš različne barve …)…………………1T
VSEBINA (9 točk)
Plakat (zgibanka) naj zajema naslednje, vsebinsko pravilne informacije:
1. Kje je bila pradomovina Slovanov (U 88 – zemljevid) …..….......................................…..1T
2. Kam so se naselili naši predniki - Alpski Slovani? (prostor poselitve)..………………..……..1T
3. Kdaj so se naselili v Vzhodne Alpe in na današnje slovensko ozemlje (čas)?………………1T
4. Samova plemenska zveza...........................……….…………………… ……....…………………………1T
5. Karantanija (npr. središče države, prebivalstvo, vodenje države-obred ustoličevanja)..3T
6. Širjenje krščanstva ..................................…………………………………………………………………..1T
7. Karantanija izgubi samostojnost....................................................................................1T

OCENJEVANJE
Plakat je izdelan po zgoraj navedenih kriterijih.
Iz plakata je razvidno, da si plakat izdelal/a ti (pisava je tvoj rokopis in podpis).
Meje med ocenami:
Odl= 16-18
Pdb=14-15,5
Db = 10,5-13,5
Zd = 8-10

9.a
ZBIRANJE ZGODB IZ PRETEKLOSTI
Navodila si prejel/a že ob navodilih za kulturni dan “Da ne bi pozabili,” ki je bil prejšnji
četrtek.
Kriterije za ocenjevanje najdeš na koncu navodil. Preden se lotiš dela si jih dobro oglej.
Potrudi se!
Posebno resno nalogo opravi, če v drugem polletju še nimaš ocene pri ZGO. Prav tako s to
nalogo lahko »popraviš« že pridobljeno negativno oceno ali oceno, s katero nisi
zadovoljen/zadovoljna.
Kako postati ljubiteljski raziskovalec ali raziskovalka zgodovine?
a) Potrebuješ osebo (pripovedovalca), ki ti je pripravljen/a pripovedovati zgodbo (zgodbe) iz
svojega življenja o času, ki je starejši od 25 let. Pripovedi se lahko nanašajo na otroštvo,
šolanje, prehrano, praznovanja, prosti čas, igro, druženje …
b) Potrebuješ tudi svojo radovednost in pripravljenost prisluhniti zgodbam iz nekega drugega
časa.
Za pogovor(e) si rezerviraj približno 1 uro. Pripovedovalcu povej, o čem želiš, da ti
pripoveduje. Pogovor lahko posnameš in ga nato prepišeš tako, kot je pripovedovalec
pripovedoval (dobesedno) ali pa si zgodbo zapisuješ ob tem, ko ti jo pripovedovalec
pripoveduje.
Zgodba je lahko tudi stara pesem v narečni govorici, izštevanka, recept, opis dogodka,
anekdota (smešni dogodek) …
c) Zgodbi dodaj naslov, ki naj bo domiseln in izviren, mora pa kratko povedati, o čem zgodba
pripoveduje (Primer: Moja prva »buška«)
d) Ko zgodbo zapišeš, jo opremiš z obveznimi podatki, zaradi katerih postane to zgodovinski vir:
zapisano mora biti ime pripovedovalca, kraj in njegova starost (primer: Pripovedovalka: Ana
Novak, Piran, starost 40 let) ter ime zapisovalca, kraj ter datum zapisa (primer: Tvoje Ime in
priimek, Piran, maj 2020)
e) Zgodbo lahko opremiš s fotografijo, skico, risbo.
f)

Na koncu (posebej - ne v sklopu zgodbe) podaj še svoje mnenje: kaj si se naučil/a iz
pripovedi; te je zgodba pritegnila; primerjaj opisani dogodek s sedanjim časom; kako si se
počutil/a kot ljubiteljski/a zbiratelj/ica ljudskih pripovedi?

g) ZGODBO (lahko tudi več) pošlji do nedelje, 24. 5. 2020, do 18.ure, na moj e-naslov:
bojana.morato@oskosmac.si

Želim ti veliko ustvarjalnega nemira in začudenja ob družinskih zgodbah in prejšnjega časa.

