
NAVODILA ZA IZDELAVO SEMINARSKE NALOGE PRI POUKU BIOLOGIJE 

 (9.c razred)-BIOTEHNOLOGIJA 

 

Seminarsko nalogo boste naredili na računalniku in mi jo poslali na e-naslov 

lidija.pocajt@gmail.com , do 20.4 2020. Tisti, ki je ne boste mogli napisati na računalniku, jo 

lahko napišete na bele liste in mi poslikate končano seminarsko nalogo ter pošljete (pisava 

naj se lepo vidi). 

1.POROČILO (za delo na računalniku) 

• Velikost pisave naj bo 12. 

• Tema pisave: Times New Roman. 

 

1.1. NASLOVNICA (1 stran): ime šole, naslov; naslov naloge (npr. ZARODNE CELICE); ime in 

priimek; razred avtorja; datum izdelave; kraj. 

1.2. OSREDNJI DEL (1-2 strani): 

• UVOD (kratek opis teme, ki jo predstavljaš). 

• VSEBINA (krajši podnaslovi in opisi). Pazi, da strani ne boš kopiral/a!! 

• Uporaba najmanj 3 slikovnih gradiv. Slike naj ne presegajo velikosti spodnje slike. 

 
 

• Uporabljena najmanj 2 vira, če imaš možnost,  naj bo en vir knjiga. 

1.3 ZAKLJUČEK (kratek sestavek): lastne misli o predstavljeni temi. 

1.4 LITERATURA (pazi, kako navajaš literaturo in ne pozabi tudi za slike moraš napisati vir) 

Primer:  

- internet: https://www.dnevnik.si/1042715755   ,    31.3.2020 ob 12.04 

- knjiga: Priimek, Ime avtorja., Naslov dela, leto izdaje 

2.IZVLEČEK 

Izvleček naj bo izdelan na A4 formatu in na samostojnem listu (ločen od poročila). Sestavljen 

naj bo iz naslova seminarske naloge, ključnih besed ter zanimivosti, ki si jih sam spoznal ob 

https://www.dnevnik.si/1042715755


prebiranju literature. Dobrodošla je tudi kakšna slika. Izvleček boš po e-naslovih poslal vsem 

svojim sošolcem (če bo to možno). 

 

3. PREDSTAVITEV 

Upam, da se bomo kmalu spet videli v šolskih klopeh in boste lahko opravili kratko 

predstavitev (3 min). Ta naj bo v poljubni obliki (plakat, list, na računalniku,…). Predstavili 

boste samo tisto, kar ste se na novo naučili ob izdelovanju seminarske naloge. Če bodo 

izredne razmere še vedno trajale in tega ne bomo mogli opraviti, bomo ta del ocenjevanja 

izpustili. 

4. IZBOR TEME 

Tema, ki si jo izbereš, mora biti povezana z biotehnologijo (Luis Pasteur, matične celice, 

zelena biotehnologija, itd.). Tema bo odobrena šele, ko se o njej posvetuješ z mano. 

Za izbor teme imaš časa do srede (08.04.2020). Nato mi sporoči (na moj e-naslov), kakšno 

temo si si izbral/a. To bo tvoja druga delna ocena, prva je bila Raziskujem dedne lastnosti. 

Držite se zgornjih navodil. 

 

 

 

 

 

 

 


