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BESEDILO POLITIČNE PROPAGANDE 

Predelaj v e-gradivih Besedilo politične propagande. V pomoč ti je tudi spletna stran 
http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/4-letnik/4-
letnik/besedilne-vrste-3/besedilo-politicne-propagande/uvod-253/.  

V svojem e-Listovniku, v razdelku Moje učenje (za vsako poglavje imaš na levi strani tabele 
zapisano, kam kaj vpisuj), dopolnjuj spodnje zahteve. 

Predznanje 
 

Na spletni povezavi http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-
gimnazije-srednje-sole/4-letnik/4-letnik/besedilne-vrste-3/besedilo-
politicne-propagande/uvod-253/ si oglej posnetek. Pod posnetkom se 
nahaja diagram, ki si ga natisni in vanj vpiši svoje vtise o gledanem. Svoj 
zapis v miselnem vzorcu oddaj v rubriko Predznanje 

Cilji S številkami 1 ̶ 4 označi, kaj od navedenega bi postavil za svoj prvi, kaj za 
nadaljnje cilje: 

- prepozna namen besedila politične propagande 
-  prepozna besedne in nebesedne prvine jezika v propagandnih 

besedilih 
-  tvori besedila politične propagande 
-  kritično presoja besedila politične propagande 

Strategije Razmisli in v e-Listovnik zapiši odgovore na vprašanja: 
1. Kako bom dosegel zastavljene cilje?  
2. Kdo mi bo pri tem pomagal?  
3. Ali poznam učinkovite strategije učenja in dela z viri? 

Dokazi 
 

Kako boš dokazal, da si cilj dosegel? Pri tem odgovori na spodnje zahteve (le-
te so označene z barvami – za popolno poznavanje poglavja moraš poznati 
odgovore na vse zahteve): 
- zna razložiti in poiskati osnovne podatke o besedilih politične in ekonomske 
propagande (pri tem si lahko pomaga s spletnimi podatki); 
- prepozna besedila politične propagande od besedil EPP (reši 1. do 4. na 
spletni povezavi http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-
srednje-sole/4-letnik/4-letnik/besedilne-vrste-3/besedilo-politicne-
propagande/uvod-165/  – na koncu rešitve fotografiraj in jih oddaj med 
dokaze);  
- prepozna, kaj je značilno za besedila politične propagande: objava, namen, 
slogani … ) – reši naloge na spletni povezavi 
http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/4-
letnik/4-letnik/besedilne-vrste-3/besedilo-politicne-propagande/1-156/ - 
rešene naloge fotografiraj in jih oddaj med Dokaze;  
- dokaže, zakaj so besedila politične propagande javna besedila – reši nalogo 
10 na spletni povezavi http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-
gimnazije-srednje-sole/4-letnik/4-letnik/besedilne-vrste-3/besedilo-
politicne-propagande/2-153/;    
- predstavi značilnosti jezika v besedilih politične propagande – reši naloge 
12. do 14 na spletni povezavi http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-
za-gimnazije-srednje-sole/4-letnik/4-letnik/besedilne-vrste-3/besedilo-
politicne-propagande/2-153/; 
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- na spletni povezavi (spodaj) http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-
za-gimnazije-srednje-sole/4-letnik/4-letnik/besedilne-vrste-3/besedilo-
politicne-propagande/4-108/ napiše eno od besedil politične propagande. 
 
Vse rešene naloge oz. fotografije nalog oddaj med Dokaze. 
Dokaze o rešenih i-nalogah fotografiraj, druge dokaze priloži kot priponke, in 
vse oddaj v razdelek Dokazi.  

Samoevalvacija V e-Listovniku v povedih odgovori na vprašanja: 
a) S čim si bil zadovoljen pri učenju?  
b) Kaj ti je posebno dobro uspelo?  
c) Kaj bi lahko izboljšal?  
d) Kaj si pri tem spoznal o sebi/svojem delu?  
e) Kako boš učenje zastavil prihodnjič? 

 

 

 

Standard znanja 
 
Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

 
Modro 
 

Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno 
 

Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 

 

http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/4-letnik/4-letnik/besedilne-vrste-3/besedilo-politicne-propagande/4-108/
http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/4-letnik/4-letnik/besedilne-vrste-3/besedilo-politicne-propagande/4-108/
http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/4-letnik/4-letnik/besedilne-vrste-3/besedilo-politicne-propagande/4-108/

