
Načrt projektnega dela: 

Pobuda:  

 Osnovne zahteve: Učitelj predstavi učencem plan dela in predstavi program Inkscape v katerem 

bodo delali. Za motivacijo pokaže učencem nekaj zanimivih izdelkov, ki se jih lahko naredi s 

programom Inkscape. Učencem razdeli delovne liste, na katerih je opisan postopek, po katerem 

vsak učenec samostojno izdela sliko. Nato učenci samostojno izdelajo sliko in napišejo poročilo o 

projektu 

 

 Roki: Učitelj pove, da bo projektno delo trajalo 2 krat po 2 šolski uri. V prvih dveh urah bodo učenci 

spoznali program Inkscape in s pomočjo navodil na listu izdelali prvo sliko. V drugih dveh urah pa 

bodo učenci samostojno izdelali sliko. Učenci morajo oddati slike in napisano poročilo na spletu 

najkasneje 3 dni po drugem dnevu. 

 

 Merila ocenjevanja: Učenci lahko zberejo največ 8 točk, in sicer do 2 točki pri posamezni kategoriji 

kot je opisano v spodnji tabeli. 

 

Kategorija 0 točk 1 točka 2 točki 

Pravočasno in 
primerno oddana 

naloga 

Naloga ni primerno in 
ni pravočasno oddana 

Naloge je ali primerno 
ali pravočasno oddana 

Naloga je primerno in 
pravočasno oddana 

Število elementov v 
sliki 

Slika je sestavljena iz 
manj kot 3 elementov 

Slika je sestavljena iz 3-
6 elementov 

Slika je sestavljena iz 
več kot 6 elementov 

Končni izdelek Izdelek ni v skladu z 
navodili 

Izdelek je delno v 
skladu z navodili 

Izdelek je v skladu z 
navodili 

Poročilo Poročilo ni napisano ali 
pa je zelo površno 

Poročilo je le delno 
napisano v skladu z 

navodili 

Poročilo je primerno 
napisano in v skladu z 

navodilo 

 

Končno ocena dobijo glede na število točk: 

 0 – 3 točke, nezadostno 

 4 - 5 točke, zadostno 

 6 točk, dobro 

 7 točk, prav dobro 

 8 točk, odlično   



Skiciranje osnutka: 

Tema: vektorska grafika, Inkscape 

Cilji: 

 Učenec spozna program Inkscape 

 Učenec izdela sliko po navodilih 

 Učenec izdela sliko po lastni želji 

 Učenec napiše poročilo o projektu 

 

Načrtovanje izpeljave: 

V uvodnem delu, ki traja približno 45 minut učitelj učencem predstavi plan dela, roke in poda navodila za 

ocenjevanje projektov. S programom Inkscape izdela na projektorju preprosto sliko in prikaže ter razloži 

učencem nekaj osnovnih funkcij. Nato učitelj razdeli liste, na katerih je opisan postopek, po katerem 

učenci samostojno izdelajo sliko. Učenci imajo za to 45 minut, če imajo težave jim je učitelj ves čas na 

voljo. Če ne uspejo končati v šoli, morajo končati za domačo nalogo. Če kateri od učencev konča prej, pa 

učitelj pogleda njegov izdelek in mu pove kaj bi lahko še dodal v sliko. Učitelj pove učencem, da naj do 

naslednjič nekoliko premislijo kaj bi izdelali za svojo projektno nalogo. 

V drugih 90 minutah učenci samostojno izdelujejo sliko po svoji želji. Učitelj je učencem na voljo za pomoč. 

Ko učenci končajo z izdelavo slik morajo še napisati poročilo o projektu in vse skupaj oddati na spletu 

najkasneje 3 dni po končanem projektu. 

 

Izpeljevanje: 

Učenci samostojno izdelajo sliko s programom Inkscape. Učitelj jim ves čas pomaga in jih spodbuja k delu. 

Učenci si sproti zapisujejo kaj delajo, saj jim bo to prišlo prav pri izdelavi poročila. Ko izdelajo sliko napišejo 

poročilo, ki ga pravočasno in na primeren način oddajo na spletu. 

 

Vrednotenje in zaključek: 

Ko učenci oddajo naloge jih učitelj pregleda, oceni in ocene objavi na spletu. Pri naslednji uri se učitelj 

pogovori z učenci o izvedbi projekta, pohvali tiste učence, ki so projekt dobro izvedli ter napiše lastno 

refleksijo o celotnem projektu, ki mu bo prišla prav, če bo projekt še kdaj izvajal. 

 

 


