
GEOGRAFIJA – seminarska naloga 

Pozdravljeni učenci, upam, da ste si med počitnicami spočili in nabrali novih moči. Kot ste verjetno 

že slišali, bo pouk še naprej potekal na daljavo. 

Ker v 2. redovalnem obdobju nimate ocene, boste v mesecu maju ocenjeni na daljavo.  

Oceno pri geografiji boste pridobili s pripravo seminarske naloge, ki mi jo boste poslali na 

elektronski naslov. Pri zaključevanju ocen bom upoštevala tudi vaše delo na daljavo. 

Rok za oddajo seminarske naloge je petek, 22.5.2020, lahko pa jo pošljete tudi že prej. 

Predstavljam vam navodila za izdelavo seminarske naloge in kriterije za ocenjevanje. Prosim, 

natančno preberite navodila in kriterije ter razmislite o svoji seminarski nalogi. Predlagam, da si 

najprej naredite načrt in se nato lotite izdelave. Svoje misli, čas in energijo pri geografiji sedaj 

usmerite v izdelavo seminarske naloge. Dodatnih nalog v tem času ne boste imeli. Pri 

zaključevanju ocen bom upoštevala tudi vaše delo pri pouku na daljavo. 

 

NAVODILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE SEMINARSKE NALOGE 

1. Naloga je lahko napisana na roke ali računalnik. V kolikor jo boste napisali na roke, 

seminarsko nalogo fotografirajte in mi jo pošljite po el. pošti. V kolikor jo boste pisali na 

računalnik, mi jo pošljite v Wordovi obliki po el. pošti. Ne delajte power pointa! 

2. Seminarska naloga naj bo predstavljena na dveh do treh straneh, odvisno od vaše pisave. 

Če boste nalogo pisali na računalnik, uporabite pisavo Arial, velikost 12. 

3. Seminarska naloga mora vsebovati naslov (Zemlja – naš domači planet), ime in priimek 

ter oddelek učenca ali učenke in datum oddaje seminarske naloge. 

4. Na poljuben način predstavite značilnosti Zemlje: njeno obliko in velikost, razporeditev 

kopnega in vode na Zemlji, zgradbo Zemlje, razdelitev na poloble, položaj Zemlje v 

vesolju ter vrtenje Zemlje okoli svoje osi. 

5. Za vir lahko uporabite učbenik, lahko pa uporabite tudi kateri drugi vir. V vsakem primeru na 

koncu naloge zapišite, iz kje ste črpali informacije (navedite spletno stran ali naslov knjige, 

učbenika). 

Če želite in imate možnost lahko vključite tudi slikovno gradivo. 

MINIMALNI CILJI in STANDARDI ZNANJA: 

Učenec: 

 opiše značilnosti Zemlje, njeno obliko in velikost, 

 opiše zgradbo Zemlje, 

 primerja razporeditev kopnega in vode na Zemlji, 



 opiše, ponazori in razloži vrtenje Zemlje okoli osi,  

 našteje in opiše posledice vrtenja,  

 opiše gibanje Zemlje okoli Sonca (kroženje), 

 opiše posledice kroženja Zemlje in nagnjenosti zemeljske osi,  

 razume vzroke za spreminjanje dolžine dneva in noči v letu,  

 razloži povezanost med letnimi časi in dolžino dneva ter noči v Sloveniji. 

 

 


