
Pozdravljeni, sedmošolci! 

Med tem, ko boste ta teden raziskovali potrese in cunamije, verjetno nekateri tudi že razmišljate o 

zaključni ocenI. Nekaterim sem že omenila, da bodo imeli možnost oceno zviševati, tistim, ki pa 

tega nisem omenila, pa morda o tem razmišljate, pa zapisujem spodnja navodila: 

 

Možnosti imaš dve: 

a) Izbereš opis poljubne azijske države ali 

b) Določiš datum ustne ocene preko videokonference (tukaj lahko izbiraš med dnevi: pon., 

sre., pet.). V poštev za spraševanje pridejo splošne vsebine o Aziji. 

Ob izbiri a: 

Izberi si poljubno državo Azije.  

Opis narediš na največ dveh straneh A4 (vključno s fotografijami) v WORDU, pri čemer izbereš 

pisavo TAHOMA in velikost, ki naj ne bo večja od 12. Pazi na oblikovanje! 

V opisu predstavi: 

 

9 osnovnih podatkov o izbrani državi: 

1. ime države, glavno mesto, politična 

ureditev, 

2. denarna enota, 

3. državni simboli (zastava, himna),  

4. število prebivalcev,  

5. površina, 

6. gostota prebivalstva, 

7. sosednje države, 

8. kratek opis površja in 

9. glavne značilnosti podnebja. 

 

5 dodatnih podatkov o izbrani državi (za višjo oceno): 

1. kratek opis gospodarstva, 

2. kulinarika in glasba 

3. znane osebnosti, 

4. naravne in kulturne znamenitosti, 

5. splošne zanimivosti. 

 



 

Kriteriji: 

Nezadostno (1): učenec ni oddal opisa države. 

Zadostno (2): učenec je naredil skromen opis, ki vsebuje le 5 osnovnih podatkov. 

Dobro (3): učenec je dobro opisal državo, vključil je 9 osnovnih podatkov, drugih dodatnih 

podatkov ni, učenec ni navedel virov in literature. 

Prav dobro (4): učenec je ustrezno opisal državo (vključil vseh 9 osnovnih podatkov), dodal je 

tudi nekaj zanimivosti (1–3 dodatnih podatkov), učenec je navedel vire in literaturo. 

Odlično (5): učenec je natančno opisal državo, vključil je vse obvezne podatke in dodal večino 

zanimivosti (4 ali 5 dodatnih podatkov), učenec je navedel vire in literaturo. 

 

 

V POMOČ: 

Kako navajamo literaturo? 

• Ob uporabi učbenika navedete: 

Senegačnik, J. (2019). Geografija Evrope in Azije. Samostojni delovni zvezek za 7. razred 

osnovne šole. Ljubljana: Modrijan izobraževanje. 

• Ob uporabi knjižnega gradiva navedete: 

Priimek, ime. (leto). Naslov knjige. Kraj: Založba. 

• Če uporabite svetovni splet navedete: 

Priimek, začetnica imena. (Leto). Naslov članka. Pridobljeno s http://www.... 

•     Največkrat spletna stran nima avtorja. V tem primeru navedemo naslov spletne strani 

in leto, ko smo pridobili to informacijo. 

Npr.: Kenija (2020). Pridobljeno s http://www.... 

 

 

ROK ZA ODDAJO:     5. junij 2020 (najbolje v PDF)! 

 

Na naslov andreja.sveticic@sola.velike-lasce.si mi do srede, 20. 5. sporoči ali boš izbral 

OPIS DRŽAVE ali boš raje USTNO VPRAŠAN.  

Če se boš odločil za opis države, mi sporoči tudi katero. 

 

Prijetno potovanje ti želim!                                                            Učiteljica Andreja 

mailto:andreja.sveticic@sola.velike-lasce.si

