
9. razred – Navodila za pripravo projektne naloge (ocenjevanje!!!)  
 
 

OPIS POTI ALI POTOPIS 
 
 
1. Najprej se odloči, ali boš pripravil opis poti ali potopis. 
 
2. Nato razmisli, katero pot boš opisal oz. o katerem svojem potovanju boš 
pripovedoval (kateri kraji bodo v ospredju). 
 
3. Zanimiv opis poti oz. zanimiv potopis (potovanje, lahko tudi planinski pohod, 
družinski izlet …) ni nujno vezan na neke oddaljene, eksotične kraje, tuja 
velemesta … Zelo zanimiva je lahko tudi naloga, ki predstavlja pot v tvoji domači 
okolici (npr. iz ene vasi v drugo, od doma mimo drugih domačij ob potoku do kakega 
slapa/izvira/zapuščenega zaselka/planinskega zavetišča/cerkve … ali pa »potovanje« 
s starši na kak planinski vrh, v kako drugo slovensko pokrajino).  
 
4. Naloga mora biti sestavljena iz dveh delov: 

 predstavitve v PPT 

 strnjenega besedila v obliki »spisa« 
Oba dela boš kot ločeni priponki poslal v ocenjevanje. 
 
5. Prvi del (predstavitev v PPT) naj ima približno 10 drsnic (slidov) BREZ vseh 
animacij in posebnih prehodov. 

 Na prvi naj bo naslov, v podnaslovu besedilna vrsta (opis poti ALI potopis), tvoje 
ime in priimek, razred. 

 Na drugi naj bo zemljevid poti/potovanja. 

 Na ostalih naj bodo fotografije in ključne besede (NE cele povedi ali celo celi 
deli besedila!!!) 

 
6. Drugi del (strnjeno besedilo) v obliki »spisa« naj tudi ima naslov, podnaslov s 
poimenovanjem besedilne vrste, na koncu tvoje ime, priimek in razred. Napisano naj 
bo tako, kot bi nekomu opisoval pot oz. pripovedoval o svojem potovanju. Smiselno 
naj sledi tistemu, kar si vključil v predstavitev v PPT. Napiši ga na računalnik (pisava 
Arial, velikost 12, obojestranska poravnava besedila). 
 
7. Obvezno se drži značilnosti svoje izbrane besedilne vrste glede vsebine, 
glagolskega časa, subjektivnosti/objektivnosti … (Če si se odločil za opis poti, naj ima 
značilnosti te vrste besedila, če pa si izbral potopis, pripoveduj o potovanju in doživetjih 
na njem. Glej primere besedil v DZ.) 
 
8. Oba dela naloge, ki bo ocenjena, pošlji do 30. 4. 2020 na e-naslov 
anica.sola.cerkno@gmail.com 


