
OCENJEVANJE PRI PREDMETU TIT – IZDELAVA IN PREDSTAVITEV PLAKATA 
Cilji, ki se preverjajo pri ocenjevanju: 

 Našteje predmete iz umetnih snovi 
 Pozna področja uporabe umetnih snovi 

NALOGA:  
Izdelaš plakat na temo umetnih snovi: 
 

 Plakat vsebuje 5 izdelkov iz umetnih snovi. 
  

 Vsak izdelek je predstavljen s sliko ali risbo, poleg slike ali risbe  je opisana 
uporaba izdelka.   
 

 V plakatu za vsak predmet navedeš, v katero skupino umetnih snovi ga uvrščamo 
(PVC, PE ...). 
 

 Plakat predstaviš preko telefona in pošlješ sliko plakata. 
 
 

PRIMER: TEGA PRIMERA V SVOJEM PLAKATU NE UPORABIŠ. 

 

      PLASTIČNA VREČKA ZA SMETI 

       

 IZDELANA JE IZ POLIETILENA ALI PE 
 

 UPORABA: PRENOS IN SHRANJEVANJE ODPADKOV 
 

IMAŠ EN TEDEN ČASA ZA IZDELAVO PLAKATA IN PRIPRAVO PREDSTAVITVE. 

OCENJEVANJE BO PRIHODNJI ČETRTEK, 14. 5. 2020. 

SLIKO UČITELJU POŠLJEŠ NA TELEFON DO ČETRTKA, 14. 5. 2020. ISTI DAN SE 

OB DOGOVORJENI URI SLIŠIVA PO TELEFONU IN MI PREDSTAVIŠ PLAKAT. 

Tel.: dobiš pri razredničarki 

 



PRI IZDELAVI PLAKATA SI POMAGAJ Z ZVEZKOM. PRIMERE IZ ZVEZKA 
LAHKO NAVEDEŠ. PRIMERE LAHKO POIŠČEŠ TUDI NA INTERNETU. 

 

KRITERIJ 
↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓ 

Ocena 
5 

Natančne slike ali risbe učencev, jasno navedena uporaba izdelkov, 
pravilna uvrstitev vseh izdelkov v skupino umetnih snovi, jasna in 
tekoča predstavitev izdelka 

Ocena 
4 

Natančne slike ali risbe učencev, jasno navedena uporaba izdelkov, 
pravilna uvrstitev štirih izdelkov v skupino umetnih snovi, tekoča 
predstavitev izdelka z manjšimi nejasnostmi glede vsebine 

Ocena 
3 

Manj natančne slike ali risbe učencev, navedena uporaba izdelkov, 
pravilna uvrstitev treh izdelkov v skupino umetnih snovi, 
predstavitev izdelka z nejasnostmi glede vsebine 

Ocena 
2 

Nenatančne slike ali risbe učencev, nejasno navedena uporaba 
izdelkov, pravilna uvrstitev dveh izdelkov v skupino umetnih snovi, 
namesto predstavitve učitelj preko vprašanj od učenca prejme 
razlago plakata 

Ocena 
1 

Nenatančne slike ali risbe učencev, uporaba izdelkov ni navedena, 
pravilna uvrstitev enega (ali nobenega) izdelka v skupino umetnih 
snovi, namesto predstavitve učitelj preko vprašanj od učenca 
prejme razlago plakata, učenec pri tem prejme veliko pomoči 

 


