
UL 4                                              RAZISKOVANJE DOMAČE POKRAJINE 

raziskovalna naloga 

 

Navodila za delo: 

Izberi (eno ali več) naravno znamenitost, kulturnozgodovinski spomenik ali pomembno osebnost iz domačega kraja ali domače pokrajine.  

 

1. SESTAVNI DELI NALOGE: 

V uvodu najprej predstavimo, o čem bomo govorili v raziskovalni nalogi. V jedru konkretno predstavimo znamenitosti, spomenike …, ki smo jih 

raziskovali. V zaključku povzamemo, kaj smo se novega naučili, spoznali. Na koncu navedemo tudi vire, ki smo jih uporabili v raziskovalni nalogi. 

 

2. OBSEG: 

Podatke uredi, izdelaj plakat (dodaj fotografije/slike) ter pripravi zanimivo predstavitev, ki naj traja 5 minut. 

 

3. GOVOR: 

Govorite čim bolj prosto, pomagajte si z opornimi točkami in ne berite besedila. Nič ni narobe, če se ustavite, premislite, si pomagate, slabo pa 

je, če vse samo berete. Preveč jezikovnih napak lahko vpliva na končno oceno. 

 

4. VIRI: 

S pomočjo vsaj treh različnih virov (različna literatura, splet, razgovor ipd.) zberi čim več podatkov o izbrani temi. Vse vire, ki si jih uporabil/-a 

zapiši tudi na plakat. 

 

Vire navedemo: 

KNJIGA, UČBENIK ipd.: Priimek, začetnice imena. (leto). Naslov. Kraj: Založnik 

ČLANEK: Priimek, začetnice imena. (Leto). Naslov. Ime revije, volumen(številka), prva stran članka–zadnja stran članka. 

SPLET: Priimek, začetnice imena. (leto). Naslov. Pridobljeno s http://www.xxxxxxx 

INTERVJU/POGOVOR: Priimek, začetnice imena. (intervju, datum). 
 

5. ODDAJA NALOGE: 

Naloga mora biti oddana pravočasno. 

 

 

Želim ti veliko veselja pri raziskovanju. 

http://www.xxxxxxx/


 

KRITERIJI OCENJEVANJA: 

 

 nzd (1) zd (2) db (3) pdb (4) odl (5) 

 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 

SESTAVNI DELI 

NALOGE 

Naloga je 

pomanjkljiva, obsega 

le osnovne pojme, 

nekateri podatki so 

napačni ali zastareli. 

Naloga ne obsega 

vseh izbranih 

pojmov ali ima 

preveč napak. 

Naloga obsega vse 

izbrane pojme, a je 

preskopa ali so 

nekateri podatki 

Nepravilni. 

Naloga vsebuje vse 

izbrane pojme, 

opremljena je s 

smiselnim slikovnim 

gradivom, navedeni 

podatki in pojmi so 

pravilni. 

Naloga presega 

izbrane pojme, je 

smiselno razdeljena, 

vsebuje zanimivosti 

in odraža 

poglobljeno delo. 

 

OBSEG NALOGE 
Predstavitev traja 1 

minuto. 

Predstavitev traja 2 

minuti. 

Predstavitev traja 3 

minute. 

Predstavitev traja 4 

minute. 

Predstavitev traja 

vsaj 5 minut. 

GOVOR 

Učenec na 

predstavitvi samo 

bere in ne ve, o čem 

govori, več je 

slovničnih 

nepravilnosti. 

Učenec na 

predstavitvi bere, 

ne razume 

popolnoma kar 

govori. Nekaj je 

slovničnih 

nepravilnosti. 

Učenec na 

predstavitvi bere, 

vendar razume kar 

govori. Nekaj je 

slovničnih 

nepravilnosti. 

Učenec govori 

samostojno (ob 

pomoči plakata), 

brez večjih 

slovničnih 

nepravilnosti. 

Učenec govori 

samostojno (ob 

pomoči plakata), 

razumljivo in 

zanimivo, ve o čem 

govori, brez večjih 

slovničnih 

nepravilnosti. 

VIRI 
Viri niso navedeni ali 

so vsi navedeni zelo 

pomanjkljivo. 

Naloga je povzeta 

le po enem viru. 

Uporabljena sta dva 

vira. 

Uporabljeni so trije 

viri, v navedbi so 

manjše napake. 

Uporabljeni so vsaj 

trije viri in vsi so 

pravilno navedeni. 

ODDAJA NALOGE 
Če naloga ni oddana pravočasno, to zniža oceno za 1. 

 

Naloga je oddana 

pravočasno. 

 

 

Točkovnik: 0–12 nzd (1) 12,5–14,5 zd (2) 15–19,5 db (3)  20–22 pdb (4) 22,5–25 odl (5) 
 

 

 


