
NAVODILA za predstavitev verstva (religije) 

                                           Kot ste že bili seznanjen boste v tem tednu rezultate svojega raziskovanja religije   
                                         predstavili sošolcem.                                   
                                     Predstavitev bo ocenjena in se bo vpisala v redovalnico. Upoštevala se bo   
                                     pri zaključni oceni. 
 

V 9.tednu ste imeli izziv, da ste raziskovali določeno religijo in oblikovali predstavitev. Najboljša 

predstavitev je v power point predstavitvi.   

Predstavitev mora vsebovati:  

 KRATKO ZGODOVINO RELIGIJE  

 KJE JE RELIGIJA RAZŠIRJENA 

 ZAČETNIKA 

 PREDSTAVITEV NAUKA, ETIČNIH, MORALNIH NAČEL 

 KRATKA PREDSTAVITEV BOŽANSTEV, BOGOV 

 KRATKA PREDSTAVITEV SIMBOLOV 

 PREDSTAVITEV NAJPOMEMBNEJŠIH PRAZNIKOV, VERSKIH OBREDOV 

 IMENOVANJE IN ZNAČILNOSTI VERSKIH KNJIG 

 KRATKA PREDSTAVITEV VERSKIH OBJEKTOV 

 ZANIMIVOSTI/POSEBNOSTI VERE 

 VIRE (navedene knjige, spletne strani,…) 

Ker zaradi razmer ne boš mogel-a obiskati knjižnice, boš podatke poiskal-a v različnih medijih. Religije imaš 

predstavljene v učbeniku. Pobrskaj tudi po spletu, enciklopediji.  

Po zbranih podatkih boš oblikoval-a ppt predstavitev. Prosojnice lahko izjemoma vsebujejo več podatkov, 

slike, sheme in na koncu morajo biti navedeni tudi VIRI. Predlagam, da se izogibaš funkciji »copy - paste«, 

ampak besedilo preberi in oblikuj razumljive stavke. Religijo/besedilo nauka moraš razumeti, zato se 

izogibaj zapletenim stavkom.  

Religijo boš nato predstavil-a sošolcem. Oblikovane bodo skupine. V video klicu boste predstavili religije 

sošolcem v skupini. Ne pozabi se PRIPRAVITI na predstavitev, kar pomeni, da boš na kratko s svojimi 

besedami povzel-a svoje raziskovanje.. Predstavitev naj bo podana v knjižnem jeziku, zanimiva, kratka, 

jedrnata,… Bodi pripravljen-a na dodatna vprašanja sošolcev in na moja vprašanja. 

Nato bo sledila povratna informacija sošolcev in na koncu še moje mnenje in ocena, ki se bo zapisala v 

redovalnico.  

Pri ocenjevanju se bo upoštevala/vrednotila tudi pravočasna oddaja naloge. Če naloga ne bo oddana 

pravočasno, boš izgubil-a točke. Naloge pričakujem na svojem naslovu do srede, 27.5.2020 do 9. ure. 

Predstavitve v vide klicu načrtujem v sredo in sicer:  

1. Skupina (Oliver, Lea, Anja, Nina) ob 10. uri 

2. Skupina (Zoja, Elena, Klemen, Nino, Timo) ob 11.10 uri 

3. Skupina (Pia, Mitja, Žan S. in Žan P.) ob 13. uri. 

Predstavitve mi lahko pošljete v pogled.  

 

 



Področja in KRITERIJI za preverjanje in ocenjevanje predstavitve teme s ppt 

 

Področja in 
kriteriji za 
ocenjevanje 

opisniki 

odlično (5 točk) prav dobro (4 točke) dobro (3 točke) zadostno (1 
točka) 

Izbira in uporaba 
virov informacij  
   

Izbere več 
informacij iz 
različnih virov, jih 
smiselno poveže 
in pravilno 
navede vire. 

Izbere več  
Informacij iz različnih 
virov, jih smiselno 
poveže in navede 
vire.  
 

Poleg učbenika 
samostojno 
izbere dodatne 
informacije in jih 
navede.  
 

Uporabi le 
informacije iz 
učbenika. 
 

Urejenost Na prvi prosojnici 
je naveden in 
poudarjen 
naslov, avtor, 
datum izdelave in 
razred avtorja. 
Na zadnji 
prosojnici so 
navedeni viri 
(obvezno vsaj 
trije: U, knjiga, 
spletni vir,…) 

Vsebina prve in 
zadnje prosojnice je 
pomanjkljiva.  

Vsebina prve in 
zadnje prosojnice 
je zelo 
pomanjkljiva. 

Manjka ena 
izmed prosojnic. 

Vsebina in 
nazornost  
 

Vsebina je 
rezultat izključno 
učenčevega 
lastnega dela.  
Vsebina zajema 
vse zahtevane 
elemente. 
Vsebina je zelo 
dobro in smiselno 
organizirana, 
razporejena. 
Informacije so 
sistematično 
prikazane. 
Zelo dobro 
organizirana 
vsebina. Izbrani 
napisi ustrezno 
poudarjajo 
ključne točke ali 
dele vsebine.  
Ni dolgih besedil. 
Vsebina se ujema 
z naslovom teme 
in je 
predstavljena v 
ustreznem 
časovnem 
zaporedju. 
Besedilo je 
ustrezno 
dopolnjeno s 

Vsebina je rezultat 
izključno učenčevega 
lastnega dela. 
Vsebini manjka 1 do 
2 elementa. 
Vsebina je dobro in 
smiselno 
organizirana in 
razporejena. 
Informacije so manj 
sistematično 
prikazane. 
Vsebina se ujema z 
naslovom teme in je 
predstavljena v 
ustreznem 
časovnem 
zaporedju.  Besedilo 
je ustrezno 
dopolnjeno s 
slikovnim in ostalim 
gradivom 
(fotografije, 
preglednice, grafi,…).  
Učenec upošteva 
pravopisna pravila v 
skladu z učnim 
načrtom.  Razvidna 
je učenčeva 
samostojnost.  
 

Pri vsebini je 
opazno delno 
natančno 
prepisovanje 
(kopiranje iz 
virov). 
Vsebini manjkata 
3 do 4 elementi. 
Vsebina je 
premalo 
pregledna, je 
slabo razporejena 
in organizirana. 
Besedila je 
preveč/premalo. 
Manjkajo 
nekatere 
pomembne 
informacije. 
Oporne točke 
niso razvidne. 
Likovno površna 
in nezanimiva 
predstavitev. 
Vsebina se 
večinoma ujema 
z naslovom in je 
večinoma 
predstavljena v 
ustreznem 
časovnem 
zaporedju.  

Pri vsebini je 
opazno natančno 
prepisovanje 
(kopiranje iz 
virov). 
Manjka več 
pomembnih 
informacij. 
Informacije so 
nejasne in 
razvrščene 
nepregledno. 
Likovno površna 
in nezanimiva 
predstavitev. 
Vsebina se 
večkrat ne ujema 
z naslovom in je 
večkrat 
predstavljena v 
neustreznem 
časovnem 
zaporedju. 
Slikovno in ostalo 
gradivo ne 
dopolnjujeta 
besedila. Učenec 
upošteva 
pravopisna 
pravila, 
pričakovana v 
skladu z učnim 



slikovnim in 
ostalim gradivom 
(fotografije, 
preglednice, 
grafi,…). Učenec 
upošteva 
pravopisna 
pravila v skladu z 
učnim načrtom.  
Razvidna je 
učenčeva 
samostojnost, 
ustvarjalnost in 
inovativnost.   
 
 

Slikovno in ostalo 
gradivo vedno ne 
dopolnjujeta 
besedila. Učenec 
upošteva 
pravopisna 
pravila, 
pričakovana v 
skladu z učnim 
načrtom, vendar 
se pri tem 
pojavljajo manjše 
napake. Iz 
predstavitve ni 
mogoče razbrati 
učenčeve 
samostojnosti in 
ustvarjalnosti.  
 

načrtom, vendar 
se pri tem 
pojavljajo 
pogostejše 
napake. Iz 
predstavitve ni 
mogoče razbrati 
učenčeve 
samostojnosti in 
ustvarjalnosti.  
 

Likovna pestrost Veliko je 
slikovnega 
besedila ali 
grafičnega 
gradiva. 
Gradivo je 
smiselno in 
ustrezno 
razporejeno ter 
uvrščeno v 
predstavitev.. 
Slike so nazorne 
in dovolj 
razločne. 

Likovno je 
predstavitev manj 
originalna. 
Slikovno gradivo 
nima podnapisov. 
Slike so nazorne, 
vendar manj 
ustrezno 
razporejene in 
uvrščene v 
predstavitev. 

Likovno površna 
in nezanimiva 
predstavitev. 
Slike nimajo 
podnapisov in so 
nepravilno in 
nesmiselno 
razporejene v 
predstavitev. 

Likovno površno 
in nedodelana 
predstavitev. 
Slik skoraj ni ali 
jih je premalo.  

Zbiranje, 
urejanje, 
uvrščanje  
podatkov in 
slikovnega 
gradiva 

Zbere podatke, 
uporablja različne 
vrste virov in 
ustrezno slikovno 
gradivo.  Uredi in 
uvrsti bistvene 
podatke v celoto 
z uporabo 
ključnih besed ali 
krajših stavkov. 

Zbere podatke, 
uporablja različne 
vrste virov in 
ustrezno slikovno 
gradivo.  Uredi in 
uvrsti bistvene 
podatke v celoto z 
delno uporabo 
ključnih besed ali 
krajših stavkov. 

Zbere podatke, 
uporablja samo 
eno vrsto virov, 
slikovno gradivo 
je slabo izbrano.  
Uredi in uvrsti 
bistvene podatke 
v celoto. 

Zbere malo 
podatkov, 
uporablja le 
učbenik oz. vire, 
ki mu jih nudi 
učitelj.  
Slikovnega 
gradiva ni ali ga 
je premalo. Uredi 
in uvrsti podatke 
v celoto. 

Poznavanje in 
razumevanje  
teme, pojmov 

Pozna in razume 
temo in pojme, ki 
jih je uporabil. 

Pozna in 
pomanjkljivo razume 
temo in pojme, ki jih 
je uporabil. 

Slabše pozna in 
razume temo in 
pojme, ki jih je 
uporabil. 

Slabo pozna 
temo, uporablja 
pojme, vendar jih 
ne razume. 

 

Pravočasna 
oddaja 
predstavitve 

Naloga je oddana 
pred iztekom 
roka. 

Naloga je oddana 
pravočasno. 

Naloga je oddana 
z manjšo 
zakasnitvijo. 

Naloga je oddana 
po ponovnem 
pozivu učitelja. 
Če naloga ni 
oddana po 
ponovnem 
pozivu učitelja, 



učenec ne dobi 
nobene točke. 

Predstavitev 
vsebine (govorni 
nastop) 

Učenec glasno in 
jasno predstavi 
vsebino. Zapiski 
mu služijo le kot 
oporne točke. 
Vsebina je 
predstavljena 
zanimivo, 
pravilno, tekoče. 
Uporabljen je lep 
(knjižni) jezik. 

Učenec pomanjkljivo 
predstavi vsebino. Jo 
delno prebere s 
prosojnic. V jeziku je 
več 
pogovornih/narečnih 
besed.  
Vsebina je 
predstavljena 
pravilno, opazna so 
mašila. 

Učenec 
pomanjkljivo 
predstavi 
vsebino. Govor 
vsebuje veliko 
pogovornih 
izrazov. Vsebino 
večinoma 
prebere. Ni 
natančen, 
pojavlja se več 
mašil, predahov, 
zaznano 
nepoznavanje 
vsebine. 

Učenec slabo 
predstavi 
vsebino. 
Uporablja 
pogovorni jezik. 
Vsebino prebere 
iz prosojnic. 
Opazno več 
predahov, 
nerazločnih 
stavkov. 
Opazno 
nepoznavanje 
vsebine.  

 

 

V primeru vprašanj, dilem mi pišite. Lahko me tudi pokličete. Poskušala vam bom pomagati.  

In še moj nasvet: Vredno se je potruditi.  

Želim vam veliko raziskovalnega duha in se kmalu »vidimo«. 

                                                                                                                                    Učiteljica Urška                       

 

 

 

 

 


