
 Pozdravljeni učenci. 

                     Hitro so minile počitnice in ponovno se moramo »vklopiti«.        

                     Predvidevam, da ste se med počitnicami imeli lepo in da ste si 

napolnili baterije ter ste pripravljeni na nove izzive. 

Vstopili smo v mesec maj, kateri je namenjen ocenjevanju vašega dela na daljavo. 

Tudi ocenjevanje bo nekoliko drugačno kot ste ga poznali do sedaj. A verjamem, 

da se boste potrudili po najboljših močeh in ga opravili ODLIČNO.  

V tem tednu boste pridobili oceno pri zgodovini. Večina vas je bila pridna in z 

dokazi, ki ste mi jih pošiljali, ste dokazali zrelost in delavnost.  

Pri zgodovini sem se odločila, da bom ocenila izziv o gradbenih dosežkih antične 

Grčije in antičnega Rima, ki je bil izziv 4. tedna. 

Pripravila sem kriterije po katerih bom ocenjevala vaše izdelke. Nekateri ste izziv 

že opravili in mi ga že poslali. Drugi ste ga morda že naredili, a mi ga niste poslali. 

Morda pa se med vami najde še kdo, ki pa izziva še ni naredil.   

Navodila za izdelavo oz. dopolnitev izziva so naslednja:   

• Še enkrat preberite besedila (izziv 4. tedna).  

• Izberite si en grški in en rimski gradbeni dosežek. 

• Natančno preberite kriterije ocenjevanja za tabelni zapis. 

• Naredite miselni vzorec za dva izbrana gradbena dosežka (enega grškega in 

enega antičnega). 

• Preberite besedilo v SDZ in pobrskajte po različnih spletnih virih in 

zanimivosti dopišite v miselni vzorec.  

• Skicirajte gradbena dosežka in na njem označi zahtevane dele. Potrudi se pri 

skiciranju. Predlagam, da ga skiciraš na format A4, bo namreč bolj nazoren, 

lep,… 

• Nastala tabelna zapisa in skici POSLIKAJ in mi jih pošlji na moj e-naslov.  

Vaše izdelke pričakujem do četrtka, 7.5.2020 in socer do 11.ure. Potrudi se po 

najboljših močeh in pravočasno oddaj nalogo. Vredno se je potruditi. Tabelne 

zapise bom nato pregledala in vam v poskušala v najkrajšem času podati povratno 

informacijo in oceno. Ocena se bo vpisala v redovalnico in se upoštevala pri 

zaključni oceni. 

V nadaljevanju so zapisani kriteriji, ki so ti lahko vodilo za izdelavo odličnih 

miselnih vzorcev. 

Kriteriji ocenjevanja za miselni vzorec 



Ocena 

kriterij 
Odlično  (5 točk) Dobro (3 točke) Zadostno (1 točka) 

Miselna vzorca 
vsebujeta naslov, 
ilustracijo, 
poimenovanje 
objekta, glavne 
podatke (ime, 
material, namen 
uporabe, čas 
nastanka, deli in 
uporaba delov, vsaj 5 
zanimivosti iz drugih 
virov,…) 

Oblikovana sta 2 
miselna vzorca. 
 
Vsebuje vse 
zahtevane elemente 
in druge zanimivosti, 
posebnosti (vsaj 5 ali 
več). 
 
 
 

Oblikovana sta dva 
miselna vzorca. 
 
Manjka en bistven 
element in je brez 
pomembnih 
podrobnosti, vsebuje 
le 3 dodatne  
zanimivosti, dejstva 

Oblikovan le en 
miselni vzorec. 
 
Manjkata 2 ali več  
bistvena elementa in 
je brez zanimivosti in 
podrobnosti iz 
dodatnih virov. 

Gradbena objekta sta 
predstavljena z 
ustreznimi 
zgodovinskimi dejstvi 
in informacijami 
 
Uporabljena je 
ustrezna 
terminologija 
(besede) 

Vključuje vse 
temeljne informacije 
ter druge pomembne 
informacije. 
 
 
Vedno ustrezno 
uporabljena 

Manjkajo nekateri 
ključni podatki. 
 
 
 
 
Deloma napačna. 

Manjkajo nekateri 
ključni podatki, so 
napačni. 
 
 
 
Pomanjkljiva, 
napačna. 

preglednost Pregleden 
Čitljiv 
Dobro in smiselno 
organiziran 
Nazoren 
Urejen 
opazen 

Premalo pregleden 
Gradivo premalo 
jasno in logično 
organizirano 
Nazoren 
Urejen 
Neopazen, zaradi 
prevelikega obsega 
besedila 
 

Pregleden 
Nejasno organiziran 
Nenazoren 
Nepregleden 
nejasen 

Vsebuje skico 
gradbenega dosežka,  

Risba/skica ponazarja 
dejanski videz 
izbranega 
gradbenega dosežka 
Vsebuje pravilno 
označene in zapisane 
zahtevane dele 
gradbenega dosežka 

Risba/skica ponazarja 
dejanski videz 
izbranega 
gradbenega dosežka 
Vsebuje le delno 
pravilno označene in 
zapisane zahtevane 
dele gradbenega 
dosežka 

Risba/skica ne 
ponazarja dejanskega 
videza izbranega 
gradbenega dosežka 
Ima nepravilno 
označene in zapisane 
zahtevane dele 
gradbenega dosežka 



 

Skupaj lahko pridobiš 35 točk. Pri oceni se bodo upoštevali pragovi znanja. 

Pragovi znanja 

 

ODSTOTEK MOŽNIH ZBRANIH TOČK OCENA 

44,9 in manj nezadostno (1) 

45—63,9 zadostno (2) 

64—77,9 dobro (3) 

78—88,9 prav dobro (4) 

89—100,0 odlično (5) 

 

 

V primeru vprašanj, dilem mi pišite na moj e-naslov. 

Bodi raziskovalec in uspešno opravite nalogo. Verjemite vase. 

 

Lep pozdrav.  

                 učiteljica Urška    

 

 

 

Uporaba virov Pregledani in 
uporabljeni  vsaj še 
trije ustrezni dodatni 
spletni viri in knjiga 

Uporabljena vsaj še 
dva ustrezna 
dodatna spletna vira 
o gradbenem 
dosežku 

Ni uporabljen 
dodatni vir. 

Oddaja naloge/izziva Naloga je oddana 
pred iztekom roka 

Naloga je oddana 
pravočasno 

Naloga ni oddana 
pravočasno. 
Naloga oddana po 
ponovnem pozivu 
učitelja. 


