
Pozdravljeni! 

Že v šoli smo se domenili, da bomo eno oceno pri družbi pridobili z izdelavo plakata. Vsak od 

vas bo izdelal plakat o enem zgodovinskem obdobju (obdobju iz preteklosti). Naloge so že 

razdeljene. Če je kdo pozabil, za katero obdobje se je odločil, naj mi piše. Čeprav preteklih 

obdobij še niste spoznavali, vam vseeno dajem napotke za naprej, da boste lahko v miru vse 

opravili.  

Tvoja naloga bo, da predstaviš eno izmed obdobij zgodovine človeštva. Opišeš bistvene 

značilnosti in življenje ljudi (primerjava s sedanjostjo), navedeš nekaj primerov kulturne in 

naravne dediščine ter razložiš njen pomen.  

Pri spoznavanju preteklosti zaradi izredne situacije najbrž ne boš mogel uporabiti vseh virov, 

ki jih imaš zapisane na listu z navodili, ki si jih prejel v šoli. Navedeni so tu spodaj in jih 

vseeno prilagam: 

- materialni (predmeti iz preteklosti, orodje, …) 
- pisni (besedila iz knjig, učbenika, časopisov, s spleta, zapisi na spomenikih) 
- ustni (pogovor, ljudsko izročilo, plesi, običaji,..) in 
- ostali (filmi, zvočni zapisi, fotografije, skice zgradb, obisk muzeja…) 

 
Poudarjam, uporabi vire, ki jih lahko dobiš in so ti dostopni. Nič ne bo narobe.  
 
Smiselno bi bilo, da si najprej pripraviš osnutek (kaj boš zapisal, narisal na plakat, 
kako boš vse razporedil, da ne bo zmanjkalo prostora).  
Lahko uporabiš risalni list ali kakšen drugi večji list papirja. Lahko tudi zlepiš dva 
skupaj, če se ti zdi, da bo premajhno. 
 
Na plakatu prikaži tudi časovni trak, na katerem označi svoje izbrano obdobje. 
Pomagaj si s primerom časovnega traku, ki ga imaš v učbeniku za družbo na strani 
44 in 45.  
 
Bodi pozoren na izgled plakata: 

- Pisava naj bo berljiva, črke dovolj velike; 
- Ne piši celih povedi, le ključne besede; 
- Uporabi pisala, ki puščajo dobro vidno sled (priporočam flumastre); 
- Razmisli, kako boš plakat popestril s svojimi risbicami, slikami; 
- Napiši tudi vire (kje si dobil določene podatke). Napotke za citiranje virov prilagam 

spodaj. Mislim, da ste se z navajanjem virov že seznanili, ko ste jih navajali na 
plakatih pri predstavitvi naselja v občini Grosuplje. 
 

Bodi ustvarjalen, učenci imate kup idej, kako popestriti plakat. Predvsem pa imejte v mislih, 
da se ne mudi. Napotke sem vam dala sedaj zato, ker bi nekateri radi že začeli. 
Za nasvet pa se vedno lahko obrnete name. 
 
 
Učiteljica Ksenija 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kako navedemo vire? 

a) KNJIGA 
Priimek, začetnice imena avtorja. (leto izdaje). Naslov. Kraj: Založnik. 

Millard, A. (1989). Ljudje nekoč. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

b) ČASOPIS, REVIJA 

Priimek, začetnice imena avtorja prispevka. (datum izdaje časopisa). Naslov. Ime 

publikacije, število vseh strani, str. prva stran-zadnja stran prispevka.  

Miklič, J. (oktober 2007).O cestah in železnicah. Grosupeljski odmevi, 80, str. 8. 

– 9. 

 

c) SPLET 
Naslov spletne strani. (datum). Kraj: Založnik. Pridobljeno dan. mesec. leto iz http 

naslov 

Statistični letopis, popisi prebivalstva. (september 2006). Ljubljana:  Statistični 

urad republike Slovenije . Pridobljeno 21.11.2007, iz http://www.stat.si  

 

d) OSEBNA KOMUNIKACIJA 
Kot vir lahko navajamo tudi osebno komunikacijo (pogovori, elektronska pošta, 

pisma …), poleg avtorja osebne komunikacije navedemo tudi čim bolj natančen datum. 

N. Kralj, pogovor, 5. 6. 2019 
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