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NAVODILA ZA IZDELAVO PREDSTAVITVE 

ZGRADBA IN OBLIKA PREDSTAVITVE 

1. Predstavitev se začne z naslovno stranjo, ki vsebuje naslednje podatke: naslov predstavitve, 

ime in priimek učenca, kraj in datum. Naslovnica naj bo privlačna, da pritegne poslušalce.  

2. Predstavitev je sestavljena iz treh obveznih sestavnih delov: uvoda, jedra in zaključka. 

Uvod naj vsebuje kratko predstavitev vsebine naloge, lahko pa tudi predstaviš, zakaj si se 

odločil pisati o določeni temi ipd. Namen uvoda je v poslušalcih spodbuditi zanimanje za temo. 

V jedru predstaviš vsebino, v zaključku pa povzameš ugotovitve in predstaviš lastno mnenje o 

določeni temi. 

3. Jedro je razdeljeno na smiselna poglavja. Zavedati se moramo, da bodo poslušalci večino 

stvari slišali prvič, zato mora biti besedilo urejeno, razumljivo in jedrnato. Ni dovolj, da različne 

podatke samo prepišemo ali prekopiramo s spleta in se jih naučimo. Pogosto je besedilo 

napisano z dolgimi in zapletenimi povedmi ter izrazi. Veliko lažje se naučim po svoje napisano 

besedilo in tudi poslušalci ga lažje razumejo. Posebej pazimo na to, da ne uporabljam besed, ki 

jih ne razumemo; stvari razložimo s svojimi besedami. 

4. Uporabljena literatura mora biti navedena po abecednem vrstnem redu za zaključkom. Viri 

morajo biti raznolik, samo uporaba internetnega gradiva ni dovoljena. 

5. Predstavitev mora biti pregledna, oblikovno urejena (enotna oblika pisave, velikost pisave 

24, naslovi so lahko večji, obojestranska poravnava), vsebovati mora gradivo za ponazoritev 

teme (slikovno gradivo, videoposnetke, zemljevide, glasbene posnetke, …), vsebina pa se mora 

ujemati z naslovom. Besedilo mora biti napisano v obliki ključnih točk in ne celih stavkov.  

VSEBINA NALOGE 

1. Vsebina naloge se mora ujemati z naslovom. V primeru nejasnosti in dodatnih vprašanj se 

obrneš na učitelja. 

2. Predstavitev mora vsebovati bistvene podatke o določeni temi.  

3. Besedilo mora biti povezano in razumljivo. 

4. Del naloge predstavlja tudi tvoje mnenje o določeni temi ter tvoj odnos do določenega 

problema. Predstaviš ga v zaključku naloge. 

 

DOLŽINA  IN IZVEDBA PREDSTAVITVE 

Predstavitev mora biti primerno dolga, ne predolga in ne prekratka. Traja naj od 5 do 10 minut. 

Tudi število prosojnic naj bo primerno (8-13 prosojnic, lahko kakšna več). 

Nastop naj bo prost, brez branja. Lahko si pomagate z listom, ki vas reši v primeru, da 

izgubite rdečo nit. Branje ni dovoljeno oz. bo ocenjeno z nižjo oceno.  

S predstavitvami bomo začeli maja. Seznam (okvirnih) datumov za 

predstavitve bo visel v učilnici. Predstavitve lahko pošljete v pregled, vendar 

najkasneje štiri dni pred predstavitvijo. 


