
Naloga – samoevalvacija in nadgrajen spis 

Najprej reši spodnjo tabelo. Svoj spis popravi tam, kjer si odgovoril 

z NE ali DELNO. Oddaj mi slikano tabelo in popravljen spis.  

Oboje v PDF.  

Tisti, ki ste med oceno, bodite še posebno skrbni pri tej nalogi. 

Pravočasno jo oddajte. Do 18. maja boste dobili nadaljnja navodila.  

 
 
 
 
 
 
 
 

SAMOEVALVACIJA 

Zgradba, slog, vsebina DA DELNO NE 

a) Spis sem pred oddajo jezikovno pregledal (velika/mala začetnica, vejice, 
ustrezne in pravilno napisane besede ...).  

   

b) Napisal sem spis z uvodom, jedrom in zaključkom. Računalniški odstavek 
je spuščena prazna vrstica (brez umika besedila). 

   

c) V uvodu, ki je krajši, sem napovedal temo, v zaključku pa z nekaj 
povedmi povzel, kar se mi zdi v tem spisu najpomembneje.  

   

d) Spisu sem dal zanimiv naslov.     

e) Spis je v skladu z naslovom.    

f) Moj spis se bere kot zgodba in je zaokroženo/povezano besedilo, ki 
vsebuje vse odgovore na zahtevana vprašanja (niso le zaporedni 
odgovori na vprašanja). Misel lepo teče, vsebina se prepleta. 

   

g) Opisal sem skupnost, v kateri živim (primarna skupina – družina, 
prijatelji, sekundarna skupina – služba, konjički, izobraževanje). 

   

h) Predstavil sem pravila (zapisana in nezapisana pravila -  moralne norme 
in vrednote v tej skupnosti). 

   

i) Navedel sem dva načina izkazovanja identitete.    

j) Opisal sem oba načina izkazovanja identitete.    

k) V spisu sem opisal razmišljanje o Sloveniji leta 2040. Predstavil sem 
pojme demokracija, pravna in socialna država v letu 2040. Pojasnil sem, 
kaj to pomeni. 

   

l) Predstavil in pojasnil sem (lahko tudi primerjal z današnjim časom) 
– vlogo države,  
– državljanstva in  
– narodne pripadnosti. 

   

m) Navedel sem dva državna praznika, ki ju še vedno obeležujemo v letu 
2040.  

   

n) Razložil sem torej pomen dneva samostojnosti in enotnosti in dneva 
državnosti, ki sta najpomembnejša državna praznika. 

   

o) Izmislil sem si nov praznik v letu 2040 in pojasnil njegov pomen za 
državljane (kako in zakaj je nastal, kaj pomeni). 

   

p) Pojasnil sem dva konflikta ali kršitvi človekovih pravic in razložil, kako jih 
skupnost rešuje. 

   

r) Primerjal sem družbo danes in leta 2040. Napisal sem nekaj (vsaj tri) 
prednosti in slabosti v primerjavi s sodobnim časom. 

   

 


