DKE – 8. razred
Pred vami je delo, ki ga boste poslali na ocenjevanje. Skrbno ga opravite tisti, ki menite, da bi
s tem lahko izboljšali zaključne ocene pri DKE. Pošiljanje je torej neobvezno za vse.
Želim, da ga opravite vi, ne vaši starši ali drugi pomočniki. Poznam vas, zato vem, kaj lahko
pričakujem od vsakega posameznika. Vsi učenci, ki se boste ta teden javili prvič, vedite, da
ste s svojim nedelom že pokazali odnos do predmeta, snovi in tudi mene. In pri zaključnih
ocenah moramo učitelji upoštevati več dejavnikov.
To pisno nalogo morate opraviti danes, v petek, 29. maja 2020.
Meni jo moraš poslati do 18. ure.

NAVODILA ZA DELO
1. Odpri posnetek in si ga natančno oglej. Predvidevam, da ga boš moral/-a gledati
večkrat, s čimer ne bi smel/-a imeti težav, saj je kratek.
https://www.youtube.com/watch?v=9Uzno4NWxUI
2.
3.
4.
5.

Izberi si vsaj 10 slik, ki naj prikazujejo tematiko, vezano na globalizacijo.
Izbranim slikam najprej napiši naslov, ki mora ustrezati prikazani vsebini.
Pod posamezni naslov zapiši, kaj slika prikazuje.
Izrazi mnenje o vsebini slike tako, da utemeljiš oz. razložiš, kritično osvetliš in
ovrednotiš prikazano. Lahko zavrneš ali zagovarjaš tisto, kar je na sliki.
PRI TEM UPORABLJAJ BESEDE: zato, ker, saj, in sicer, kajti ipd.
Utemeljitve naj bodo jasne in naj izrazijo tvoje videnje predstavljenih slik. Pri tem
uporabljaj tudi znanje, ki si ga pridobival v preteklih tednih. Prav gotovo utemeljitve
ne boš mogel/-la izraziti v eni sami povedi.

6. Svoje delo zaključi z odstavkom, v katerem boš zapisal/-a, kaj bi lahko ti prispeval/-a
k izboljšanju družbenega stanja, predstavljenega na posnetku.

OBLIKA IZDELKA
Pisni izdelek, ki ga bom jaz ocenila, boš napisal/-a lastnoročno na pisarniške liste A4; če jih
nimaš, si pomagaj z listi iz zvezka.
Prvi list je naslovnica, ki naj zgleda takole:

OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

Pisna naloga – DKE 8

Naslov
(izberi ga sam/-a glede na tematiko)

Kakšna ilustracija,
primerna temi referata
, v katero boš zajel naslednjo snov:
Šolsko leto: 2019/2020

Ime in priimek, razred

Potrudi se, da bo naloga čim bolj estetska/lepa (upoštevaj rob zgoraj in spodaj ter levo in
desno – 2 cm), pisava čitljiva, piši v knjižni slovenščini in upoštevaj vsa pravopisna
pravila.
Preden boš svoj izdelek oddal/-a, ga še enkrat natančno preglej, da boš zadovoljen/-na in bo
ocena primerna tvojemu vloženemu trudu.
Želim ti čim bolj uspešno delo.

Učiteljica Sonja Bric

