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1. VSEBINA 
 
Ocenjuje se vsebinska ustreznost plakata glede na dogovorjeno temo. Plakat 
mora vsebovati naslov (velikost črk vsaj 10 cm), ime in priimek avtorja, razred, 
vire in literaturo. Vsebina mora biti napisana sistematično (pregledno, 
organizirano) in v ustrezni velikosti črk (vsaj 5 cm). 
 
POPOLNO 3 točke DELNO 2 točki NEPOPOLNO 1 točka NEUSTREZNO 0 točk 
 

2. OBLIKA 
 
Plakat je lahko izdelan ročno ali s pomočjo računalnika. Pri obeh načinih izdelave 
plakata se ocenjuje čitljivost in vidnost pisave in slikovnega gradiva. 
 
Pri ročno izdelanem plakatu se ocenjuje: 
- ali je slikovni material na plakatu narisan natančno, 
- ali so narisani elementi natančno pobarvani, 
- ali so elementi samo skicirani (svinčnik) – nepopolno ali pa so obrobljeni z vidno 
barvo. 
 
Pri računalniško oblikovanem plakatu se ocenjuje: 
- ali so nalepljene predvsem črno bele kopije slikovnega gradiva (nepopolno), 
- ali je učenec uporabil večinoma barvno gradivo, pri tem pa ni uporabil le 
spletnega gradiva, ampak je uporabil tudi drugo slikovno gradivo (razglednice, 
izrezke iz časopisov, fotografije,…). 
 
Delež slikovnega gradiva mora obsegati vsaj polovico formata plakata. Slikovno 
gradivo mora biti podnaslovljeno in citirano. 
 
Primer citiranja: 
S. Kuščer: Voda, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 1997 ALI 
S. Kuščer (1997), Voda. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. 
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3. PREDSTAVITEV 



 
Učenec v uvodu predstavi svojo temo in način dela. Predstavitev mora biti ustrezna 
in v skladu z dogovorjeno temo ter podana v prostem govoru. Vsebina mora biti 
podana razumljivo drugim učencem. Avtor po predstavitvi odgovarja na 
morebitna zastavljena vprašanja učitelja in učencev. Učitelj časovno določi 
predstavitev (najmanj 10 minut oz. po dogovoru z učiteljem). 
 
POPOLNO 3 točke DELNO 2 točki NEPOPOLNO 1 točka NEUSTREZNO 0 točk 
 
OCENA GLEDE NA DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK 
 
0 – 4 točke: nezadostno (1); učenec ni izdelal plakata v dogovorjenem roku ali pa 
plakat ne ustreza dogovorjeni temi oz. učenec je dosegel manj kot 5 točk. 
5 točk: zadostno (2) 
6 točk: dobro (3) 
7,8 točk: prav dobro (4) 
9 točk: odlično (5) 
 

V primeru, da učenec dela v dvojici ali v skupini: 
 
4. DELO V DVOJICAH IN SKUPINI PRI PREDSTAVITVI PLAKATA 
 
Ocenjuje se učenčevo aktivno sodelovanje v skupini pri izdelavi in predstavitvi plakata. 
 
POPOLNO 3 točke DELNO 2 točki NEPOPOLNO 1 točka NEUSTREZNO 0 točk 
 

OCENA GLEDE NA DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK 
0 – 4 točk: nezadostno (1); učenec ni izdelal plakata v dogovorjenem roku ali pa 
plakat ne ustreza dogovorjeni temi oz. učenec je dosegel manj kot 5 točk 
5, 6 točk: zadostno (2) 
7, 8 točk: dobro (3) 
9, 10 točk: prav dobro (4) 
11, 12 točk: odlično (5) 
 
Priporočljivo je, da učenec prinese izdelan plakat učiteljici na vpogled vsaj 
1 teden pred predstavitvijo. 
 


