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Izbira teme

■ Izberemo si temo, ki nam je zanimiva.

Primer: MEDVED

Opomba: Temo ste si že izbrali … gremo naprej …
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Izdelava naslovnice

■ Naslovnica mora vsebovati:

– Ime šole

– Naslov

– Tip naloge (npr. seminarska naloga)

– Ime avtorja

– Ime predmeta

– ime mentorja

– Razred

– Datum

Opomba: Tisti, ki ste naslovnico že naredili …. gremo naprej …

Tisti, ki je še niste, mi jo čim prej pošljite. Podrobna navodila najdete v drugem 
tednu dela na daljavo.
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Zgradba seminarske naloge

■ Seminarska naloga mora vsebovati:

– Kazalo vsebine, slik in tabel

– Uvod

– Jedro naloge – vsebina

– Zaključek

– Viri
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Kazalo vsebine, slik, tabel

■ Kazalo je seznam poglavij, slik, tabel z zapisano stranjo.

Primer:

■ KAZALA BOMO NAREDILI ČISTO NA KONCU!!
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Uvod

■ V uvodu napišemo:

– kaj želimo z nalogo predstaviti, 

– zakaj smo se odločili za to temo, 

– predstavimo problem,

– lahko se zahvalimo tistim, ki so nam pomagali pri izdelavi

– …
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Jedro naloge - vsebina

■ Vsebino naloge razdelimo na posamezna poglavja.

■ Število poglavij je odvisno od vas. Imej vsaj 4 poglavja.

■ Če želiš, lahko poglavja razdeliš tudi v podpoglavja.

ZELO POMEMBNO: 

BESEDILA NE KOPIRAMO IZ SPLETNIH STRANI. BESEDILO PREBEREMO IN V 

SEMINARSKO NALOGO ZAPIŠEMO S SVOJIMI BESEDAMI.
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Zaključek

■ V zaključku zapišemo:

– bistvene ugotovitve

– tvoje lastno mnenje o temi

– …

ZAPIŠEMO GA NA KONCU
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Viri

■ Navedemo vse vire, s katerimi smo si pri izdelovanju seminarske naloge pomagali.

■ DOBRO GA JE PISAT SPROTI

Primer:

Navodila, kako navajaš vire, najdeš na spletni strani šole na tej povezavi 

https://www.os-sturje.si/knjiznicno-informacijsko-znanje/.

Na strani klikni na dokument Navodila za izdelavo seminarske naloge in pojdi na 6. stran dokumenta.

Tu najdeš navodila, kako navajati spletne vire, knjige, revije …
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Viri
■ Navesti moramo tudi vire za slike.

Primera: 
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