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OCENJEVANJE ZNANJA 

 

V mesecu maju morate tudi pri astronomiji še pridobiti eno oceno. V ta namen boste izdeleli referat o 

katerem smo se pogovarjali že v februarju. S kriteriji ocenjevanja ste bili seznanjeni že v začetku šolskega 

leta. 

 

Najkasneje do 14. maja 2020, boš izdelal referat o enem izmed planetov našega Osončja ali kakšni Jupitrovi 

ali Saturnovi luni. Že v februarju smo se dogovorili  kateri planet bo kdo predstavil in prosim, da se tega 

držite, da se planeti ne bodo ponavljali. Vsak mora namreč izdelati svoj izdelek. Če pa je kdo resnično 

pozabil kateri je njegov planet, pa si lahko namesto tega izbere eno izmed Jupitrovih ali Saturnovih lun. 

 

Tvoja naloga je izdelati referat, ki naj vsebuje: 

-naslovnico z vsemi osnovnimi podatki (ime in priimek, razred, datum, šola, naslov: REFERAT IZ 

ASTRONOMIJE, podnaslov: ime planeta ali lune . . .) 1t 

- vsebino (opis, lastnosti, raziskave . . .) 

Pazi: Vsebina naj ne bo kopija spletnih strani. Zapiši podatke s svojimi besedami in smiselno oblikuj besedilo. 

Ne uporabljaj izrazov, ki jih ne razumeš, zapiši s svojimi besedami. 5t 

-kakšno zanimivost ali lastno razmišlljanje 1t 

- slikovni material (vsaj dve sliki) 2t 

- vire 1t 

- izdelaj model izbranega planeta ali lune (pomagaj si slikami s spleta), ga fotografiraj in prilepi fotografijo v 

referat 5t 

 

Navodilo za izdelavo modela planeta: 

-izberi kakšno okroglo telo (vzameš lahko na primer kroglo iz stiropora, napihnjen balon ali kaj podobnega, 

če nimaš nič od tega naredi kroglo iz zmečkanega časopisnega papirja in jo polepi s saloteipom, da postane 

trdna), krogla naj ima premer vsaj 10cm 

- bel list papirja pobarvaj z brvicami, uporabi barve s katerimi bo obarvan tvoj planet 

- list raztrgaj na drobne koščke 

- te majhne koščke papirja namaži z lepilom in z njimi polepi površino planeta ali lune 

- na koncu naj izgleda čimbolj podoben pravemu planetu. 

 

Kriterij ocenjevanja: 

15t – 13,5t:  odl(5) 

13t – 11,5: pd(4) 

11t – 9t: dob(3) 

8,5t – 7t: zd(2) 

Pod 7t: nzd(1) 

 

 

Dokončan referat pošlji najkasneje do četrtka, 14. maja 2020 na naslov albina.rak@siol.net       

Po tem datumu referatov ne sprejemam več. Če imaš kakršne koli težave ali vprašanja, mi to sporoči na moj 

naslov. Če referata ne boš oddal pravočasno boš ocenjen z nezadostno oceno. 
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