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Navodila za projektno nalogo v prvih letnikih 2014/15 
 

Naslov naloge (izberite): 
Janez Novak – moja predstavitev 

 
Datum oddaje projektne naloge: 26. maj 2015 
 
Naloga naj vsebuje 1300 besed (uvod, jedro, zaključek, ostalo ne štejemo).  
 
Naloga mora bit i  v mapi Razred_Priimek_Projektna (npr .  1a_Novak_Projektna) z 
imenom Projektna naloga.docx 
 
Pregledane bodo le naloge, ki  so v mapi Razred_Pri imek_Projektna_naloga!  Če 
vaše mape s pripadajočo vsebino ne bo v mapi Razred_Priimek_Projektna,  se 
predvideva, da naloga ni izdelana in neizdelana naloga je ocenjena negativno. 
 
Dijaki,  ki  so na ta dan opravičeno odsotni oddajo nalogo prvi ali  najkasneje 
drugi dan po prihodu v šolo.  
 
Če naloga ni ocenjena  pozit ivno ,  imate en teden časa, da popravite  to nalogo. 
Negativna ocena pa se vpiše. Če je vaša naloga tudi  v drugo ocenjena negativno,  
imate informatiko ob koncu pouka zaključeno 1.   
 
Prepisane naloge al i  naloge, ki  j ih niste izdelali  samostojno v šoli ,  se oceni jo 
negativno .  V tem primeru dobite novo temo in začnete nalogo izdelovati  od 
začetka, v svojem prostem času v šoli .  
 
Nalogo morate v celoti  izdelati  v šol i .  Prepovedano je prinašati  datoteke na USB 
ključih in drugih medij ih v šolo.  Iz jema so sl ike in deli  teksta,  ki  ste si  j ih pripravil i  
doma. Te si  lahko pošljete v šolo po elektronski pošti .  
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KAZALO:   
 

1 UVOD 
1.1 Kaj želim predstaviti 

2 MOJA PREDSTAVITEV 
2.1 Nekaj o meni 
2.1 Moj prijatelj (prijatelji) 
2.3 Moja šola  
2.4 Moj idol (ali nekdo, ki ga spoštujem) 
2.5 Moj hobi (šport,…) 
2.6 Moj domači kraj 

3 Zaključek 
3.1 Nova  spoznanja    
Ali si prišel do kakšnih novih spoznanj med izdelovanjem te projektne naloge? (O sebi, svojem hobiju, 
prijateljih, šoli, …) 
3.2 Sklep 
Kaj bi lahko rekel na koncu projektne naloge? 


