NAVODILA
Dragi učenec/učenka!
V 7. tednu pouka na daljavo smo.
V mesecu maju moramo glede na Priporočila za ocenjevanje znanja v OŠ v izrednih
razmerah (šolanje na daljavo) pridobiti oceno. Ker gre za izredne razmere je dovolj,
da pri pouku geografije učenci pridobite 1 oceno.
Po tehtnem razmisleku predlagam, da vsak učenec, ki še nima ocene, izdela
projektno nalogo, ki obsega geografsko predstavitev države po lastni izbiri v
skladu z Učnim načrtom za 8. razred.
Ker v tem šolskem letu obravnavamo Afriko, Avstralijo z Oceanijo in Ameriko, je izbor
zelo pester, saj je držav zares veliko.
Pri svojem delu obvezno uporabi zemljevid države v Atlasu, učbenik za
geografijo in seveda spletne strani (podatke s spleta preveri in bodi do njih kritičen,
saj ni nujno pravilno vse, kar najdeš na spletu!).
Nalogo naredi v skladu s KRITERIJI, ki so spodaj zapisani!
Sam lahko izbereš obliko oziroma način predstavitve, ki ti najbolj ustreza:
- PPT z dodatnim besedilom, ki služi kot razlaga,
- miselni vzorec,
- besedilo z dodanim slikovnim gradivom v Wordu
- lahko posnameš video s predstavitvijo plakata
- lahko pošlješ tudi svoj predlog za obliko predstavitve.
Datum za oddajo izdelka oz. predstavitve države je 20. maj 2020.
Zato v 7. in 8. tednu pouka na daljavo ne boš dobil drugih zadolžitev in nalog in
se boš lahko posvetil izključno nalogi, s katero boš pridobil oceno.
Če se pojavi kakršnokoli vprašanje, negotovost, problem…. sem ti na voljo na
zlatka.adamic@guest.arnes.si
Svojo izdelano nalogo mi lahko pred rokom pošlješ v pregled in ti posredujem svoj
komentar ter te opozorim na pomanjkljivosti.

ZELO POMEMBNO pri geografski nalogi pa je, da upoštevaš naslednje KRITERIJE,
ki imajo določene tudi točke za ocenjevanje. Naloga naj obsega naslednje vsebine
(upoštevaj vrstni red!):
1. Geografska lega (določi celino in poloble, na katerih se država nahaja)

2 točki

2. Relief (opiši relief in poimenuj prevladujoče reliefne oblike; če je mogoče,
ugotovi starost: mladonagubana gorovja, stara uravnana gorovja, nižine,
kotline…..)

2 točki

3. Podnebje (določi toplotni pas ter vrste podnebja z opisom značilnosti
podnebja)

2 točki

4. Rastlinstvo (opiši vrste in/ali značilnosti rastja)

1 točka

5. Vodovje (poišči največjo reko in jezero)

1 točka

6. Prebivalstvo (gostota poselitve, opiši značilnosti prebivalstva)

1 točka

7. Gospodarstvo (kakšna je gospodarska razvitost države, katere so
najpomembnejše gospodarske dejavnosti)

2 točki

8. Poišči kakšno zanimivost ali posebnost predstavljene države!

1 točka

Skupno število točk je 12
Kriterij ocenjevanja: od 100 % do 90 % odlično 5
od 89 % do 80% prav dobro 4;

12 - 11 = 5
10,5 - 9,5 = 4

od 79 % do 60 % dobro 3;

9

- 7 =3

od 59 % do 45% zadostno 2;

6,5 - 5 = 2

od 44% do 0 % nezadostno 1;

4,5 - 0

=1

ZELO POMEMBNO:
Vsi, ki ste že ali pa še boste v 7. tednu (do 10. maja 2020) posredovali zapiske
celotne snovi, katero smo obravnavali v času šolanja od doma, boste dobili še 2
dodatni točki, kateri bom upoštevala pri oceni.

