
IP ŠOLSKO NOVINARSTVO 

 
Dragi mladi novinarji! 
 
Nekateri ste že pridno poslali določene dogovorjene prispevke. Posamezniki pa niste še 
ničesar, zato to obvezno storite ta teden. 
 
VSAK pa do konca tedna (najkasneje do petka, 10. 4.) pripravi in pošlje prispevek po 
spodnjih navodilih na moj elektronski naslov. 
 
Priprava članka  

Tvoj članek se bo nanašal na aktualni čas in koronavirus.  

 

 Vsebovati mora opis te bolezni (kako se imenuje, kako se pojavi, kako se širi, kako se 

zdravi, kako se preprečuje, kako dolgo traja, kakšne so posledice te bolezni in možni 

zapleti – pri tem si pomagaj z verodostojnimi spletnimi stranmi).  

 V drugem delu pa predstavi stanje v Sloveniji, v Grosupljem in okolici ob epidemiji, ko 

so javne zgradbe in promet zaprti, ko smo doma v izolaciji. Napiši, kako se počutiš, 

kako so ljudje okoli tebe, kaj počneš, o čem razmišljaš, o čem se pogovarjaš s prijatelji 

po el. pošti, kaj slišiš, ali ste mirni, se česa bojiš … 

 Na kratko predstavi tudi šolanje na daljavo. Kako poteka, kaj ti je oz. ti ni všeč, kako 

se soočaš s tem, ti je težko/v redu ... 

 Na koncu ne pozabi dodati vire, od koder si črpal informacije za članek. 

 

Tvoj članek naj obsega vsaj eno stran A4, pisan naj bo v wordu, pisava 12, razmik vrstic 1,15. 

Daj mu naslov, pazi na primerno členjenost na odstavke in da zajema vse zahtevano, pod 

njim pa se podpiši, da se ve, kdo je avtor.  

 

Oddani članek bo sestavni del vaše ocene pri ŠNO (poleg ostalih oddanih dogovorjenih 

prispevkov – kot smo se že dogovorili prej).  

 

Ocenjeni boste glede na doseganje naslednjih standardov iz učnega načrta 

(oddani prispevki, sodelovanje pri nastajanju šolskega časopisa in ustnega 

zagovora): 

STANDARDI/KRITERIJI 

 

– določijo bistvene sestavine zvrsti in vrst naslednjih 
publicističnih besedil:  
• informativna zvrst novinarskega pisanja: vest, 
poročilo, reportaža, anketa, intervju, okrogla miza,  
• interpretativna zvrst novinarskega pisanja: 
komentar, uvodnik, članek in ocena, 

TO STE ŽE DELALI V ŠOLI IN IMATE VSI 
OPRAVLJENO. 



 

– napišejo vest, poročilo, reportažo, anketo, intervju, 
komentar, uvodnik, članek in/ali oceno,  
 

DELATE TISTE PRISPEVKE, ZA KATERE SMO 
SE DOGOVORILI PRED SITUACIJO POUKA 
NA DALJAVO. 
 
VSI PA SEDAJ NAPIŠETE ČLANEK PO 
ZGORNJIH NAVODILIH (najkasneje do 10. 
4. 2020). 
 
 
 

– pripravijo najmanj en prispevek za šolski časopis ali 
za oddajo na šolskem radiu oz. televiziji,  
 

UPORABIMO TISTE IZ PREJŠNJE ALINEJE. 

– pripravijo uredniški koncept časopisa, koncept 
letošnje  številke šolskega časopisa,  
 

PRIPRAVLJATE PO RUBRIKAH, KOT SMO SE 
DOGOVORILI. 
 
POVEŽITE SE V SKUPINO IN OBLIKUJTE 
KONCEPT – RUBRIKE ČASOPISA (smo že 
delali pri pouku, dokončajte; spodaj je 
nekaj v pomoč). 
Ko bo oblikovano, pošljete učiteljici za 
ŠNO.  
 

– likovno ali tehnično uredijo časpopis,  
 

SODELUJETE VSI, NEKATERI STE ZADOLŽENI 
ZA LIKOVNE PRISPEVKE.  
Nik kontaktira učiteljico za likovni pouk 
glede fotografiranja likovnih izdelkov. 

– pošljejo kakšen prispevek na urednštvo mladinske 
periodike ali drugih javnih medijev ali natečajev, 
 

ZAENKRAT JE TO LE EN PRISPEVEK (Lara in 
Kristina – GOZD). 
NATEČAJ EKOŠOLA - ČE BO ŠE KAJ, SE 
UPOŠTEVA.   
 

– opišejo eno šego ali navado oz. predstavijo staro 
obrt ali dogodek iz zgodovine kraja, 
 

TO BOSTE DOBILI NAVODILA V ENEM OD 
PRIHODNJIH NAVODIL. 

– poznajo strokovno izrazje s področja novinarstva. 
 

O TEM BI USTNO ODGOVORJALI, PO 
DOGOVORU. 
 

 

 

Tu pa samo še malo v pomoč za oblikovanje koncepta šolskega časopisa. 

 

EDEN IZMED UVELJAVLJENIH MODELOV ŠOLSKEGA ČASOPISA 

 – uvodnik , (ga je že napisala Kristina) 

 – informativne rubrike (vesti ali kronike šolskih in obšolskih dogodkov), 



 – člankarski del (rubrike Naš komentar, Mali intervju, Reportaže iz šolskih klopi, Naše ocene, 

Potopisne strani ipd.),  

– poljudna vsebina (rubrike Svet okrog nas, Koledar novic iz narave, Iz znanosti in tehnike, 

Mladi raziskovalec, Zgodbe o živalih ipd.),  

– literarni del (rubrike Zgodbe, pesmi in zapisi, Spominske črtice, Iz prevajalske delavnice, 

Povest v nadaljevanjih, Razmišljanja, Literarna reportaža, Intervju ipd.),  

– športna rubrika (nadnaslovi Iz dela športa, šolska košarkarska liga, športnik meseca, Vesti z 

igrišč ipd.),  

– zabavne strani (šale iz šolskih klopi, rebusi in križanke, uganke itd.),  

– kolofon. 

 

Toliko zaenkrat – delo si razporedite in naj bo čim bolj kreativno, toda 

upoštevajte pravila pisanja članka (verodostojno, preverjene informacije, čim 

bolj objektivno – razen drugi del, kjer izhajate iz sebe.  

Če bo kakršnakoli nejasnost, mi prosim piši na moj elektronski naslov 

(silvestra.kotar@guest.arnes.si). 

Z veseljem pričakujem vaše izdelke!  

Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro.  

Vaša učiteljica 

 

 

 

 

 


