Pouk na daljavo
BIOLOGIJA 8 (6 ur)

8., 9. ,10., 11. TEDEN (11. 5. – 5. 6. 2020)

Dragi učenec/učenka!
➢ Moja obvestila glede biologije spremljaj na Teams, ekipa BIO 8. a oz. BIO
8. b. Vsa vprašanja in dileme lahko napišeš v objave (vidijo vsi člani
ekipe) ali pa v Klepet (vidiva samo jaz in ti).

Tokrat pošiljam navodila za 4 tedne (v obsegu 6 ur). To delo bom ocenila.
Navodilo in kriteriji za ocenjevanje so na naslednji strani. Nalogo (referat)
oddaš na Teams v svojo ekipo v zvezek za Referat najkasneje do 5. 6. Kako?
Navodila so na Teamsih v tvoji ekipi!
Želim ti lep teden.
Maja Grenko

NASLOV REFERATA: PREBAVILA IN HRANA
Dela se loti v naslednjih korakih:

1. ura

12. 5.

2. ura +
3. ura

19. in 20. 5.

4., 5., 6.
ura

26. 5.
2. in 3. 6.

- Preberi snov v učbeniku: str. 43 – 49
- V zvezek naredi miselni vzorec tega
poglavja.
- Oddaj fotografijo miselnega vzorca na Teams
12. 5.! ZVEZEK ZA PREDAVANJA: TVOJE IME :
MOJE DELO (DOKAZI)
- Celotno poglavje preglej na www.
irokusplus (10. poglavje: HRANIM SE /
PREBAVILA)
- Reši naloge v DZ: od str. 46 – 53: 1., 4., 6.,
7., 9., 10., 11., 12., 13. naloga (ostale naloge
neobvezne)
- Oddaj fotografije DZ na Teams 20. 5.!
ZVEZEK ZA PREDAVANJA: TVOJE IME : MOJE
DELO (DOKAZI)
- Pisanje referata
Oddaj na Teams do 5. 6.! ZVEZEK ZA
PREDAVANJA: TVOJE IME : REFERAT

I. NAVODILO ZA REFERAT
➢ Pišeš v wordu, velikost pisave 12. Veljajo enaka pravila kot za referat, ki ste
ga pisali oktobra.
➢ Ne pozabi na glavne sestavne dele: NASLOVNICA, KAZALO, UVOD, GLAVNI
DEL, ZAKLJUČEK, VIRI.
➢ Za podnaslove v glavnem delu lahko uporabiš enake kot so na www.irokusplus
(13 podnaslovov)
➢ Za izdelavo referata uporabi vsaj tri vire:
- učbenik za biologijo ter DZ, ki sta osnovna in obvezna vira!
- tiskani vir po lastnem izboru (ta vir trenutno ni obvezen, je pa zaželjen)
➢ obvezni elektronski vir www.irokusplus in druge elektronske vire
➢ V referatu uporabi vsaj en citat IN en povzetek z bibliografskim sklicem!
➢ V referat vključi 2 do 4 slike, ki morajo biti pravilno označene.
➢ Celotna dolžina referata naj obsega vsaj 7 strani (glavni del naj obsega
minimalno 2 strani.)
➢ Navodila za izdelavo referata najdeš na šoslki spletni strani, zavihek šolska
knjižnica, KIZ (oblikovanje pisne naloge)
➢ Preden referat oddaš, ga obvezno še enkrat preberi in popravi vse slovnične /
tipkarske napake!
➢ Oddaja referata na Teams: ekipa BIO 8. a ali BIO 8. b : ZVEZEK ZA
PREDAVANJE : SVOJE IME IN PRIIMEK : PROJEKTNA NALOGA.

II. KRITERIJI ZA OCENJEVANJE
MERILA

3-5 točk

2 točki

0 točk

1. STROKOVNOST IN
RAZUMLJIVOST

Učenec uporablja preprost
in razumljiv jezik, a
strokovno ustrezen.

Učenec uporablja preprost in Učenec uporablja izraze, ki
razumljiv jezik, ki pa je
jih sam ne razume (preveč
premalo strokoven.
strokoven jezik).

2. IZDELAVA IN VIDEZ
ZAPISA

Urejena prva stran, pravilna
razporeditev besedila. Pisna
naloga je napisana v skladu
z navodili. Brez slovničnih
napak.

Delno urejena prva stran,
neustrezni vrstni red teksta
oziroma pomanjkljivo
upoštevanje navodil.

3. UPORABLJENI VIRI

Viri so pravilno navedeni.
Uporabljeni viri so navedeni,
Količina uporabljenih virov je vendar ne v skladu z
ustrezna.
navodili. Količina virov ni
ustrezna.

Viri niso navedeni.

4. CITAT, POVZETEK

Pisna naloga vsebuje vsaj
en citat in en povzetek. V
obeh primerih je pravilno
označen bibliografski sklic.

Pisna naloga vsebuje samo
citat ali pa samo povzetek, ki
je pravilno označen z
bibliografskim sklicem.

Naloga ne vsebuje citata in
povzetka ali pa nista
pravilno označena z
bibliografskim sklicem.

5. SLIKE K BESEDILU

Izbor in število slik je
ustrezno. Slike so ustrezno
označene.

Izbor je delno ustrezen, slik
je premalo. Slike niso
označene.

Izbor slik ni ustrezen, pisna
naloga ne vsebuje slik.

Navodila za izdelavo pisne
naloge niso ustrezno
upoštevana. Veliko
slovničnih napak.

Fotografija miselnega vzorca Fotografija miselnega
6. MISELNI VZOREC IN Fotografija miselnega
vzorca in fotografije nalog iz in fotografije nalog iz DZ so vzorca in fotografije nalog
DELOVNI ZVEZEK
DZ so bile oddane
pravočasno. Delo je dobro
opravljeno.

bile oddane z zamudo,
vendar do 5. 6. Ali pa delo v
zvezku in DZ ni dobro
opravljeno.

iz DZ niso bile oddane.

V primeru, da referat ni oddan v roku in ni objektivnega razloga za zamudo, se ocena zmanjša za eno
oceno.
V primeru, da referat ni oddan do 12. 6., se zapiše negativna ocena.
TOČKOVNIK:
odl (5): 27–30 točk / pdb (4): 24–26 točk / db (3): 18–23 točk / zd (2): 15–17 točk / nzd (1): 0–14 točk

