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OKROGLA MIZA 

Oglej si posnetek okrogle mize Ta sanjski, novi, nori svet!, ki ga najdeš na spletni povezavi 
https://www.rtvslo.si/polnocniklub/novica/324.  

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

Predznanje 
 

Reši kviz – vpiši rešitve v okenca, črko iz obarvanega okenca prepiši v geslo 
na koncu. 

1. »Pridi, greva na izlet!« je vabila Tinka svojega prijatelja. – Poimenuj 
vrsto podčrtanega stavka v premem govoru. 

       
2. Poznamo premi in ________________ govor. 

       
3. Zveza glavnega in odvisnega stavka se imenuje … 

        
4. Zveza samih glavnih stavkov se imenuje … 

        
5. Veda, ki proučuje pravilni izgovor glasov in besed je … 

          
6. Lastna imena delimo na osebna, zemljepisna in … 

       
7. Vsa lastna imena pišemo z _______________ začetnico. 

      
8. Ločilo, ki zaznamuje dobesedni navedek. 

         
 

Izpiši geslo iz označenih prostorčkov. 
         

Kaj veš povedati o rešitvi v geslu? Zapiši – pri tem si lahko pomagaš s 
spletnimi viri. Rešitve kviza, zapisano geslo in razmišljanje o geslu oddaj v 
rubriko Predznanje. Zatem si oglej posnetek na spletni povezavi 
https://www.rtvslo.si/polnocniklub/novica/324. 
 

Cilji S številkami 1 ̶ 6 označi, kaj od navedenega bi postavil za svoj prvi, kaj za 
nadaljnje cilje: 

- spoznati osnovne podatke o značilnostih okrogle mize kot besedilne 
vrste; 

- zna poimenovati strokovnjake z različnih področij;  
- zna predstaviti vlogo moderatorja; 
- zna pristopiti k snovanju osnutka in dokončnemu tvorjenju besedila 

za okroglo mizo; 
- zna napisati okroglo mizo; 
- premisli, kdo je primeren gost predvidene okrogle mize in svojo izbiro 

utemelji. 

Strategije Razmisli in v e-Listovnik zapiši odgovore na vprašanja: 
1. Kako bom dosegel zastavljene cilje?  
2. Kdo mi bo pri tem pomagal?  
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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 značilnostih okrogle mize (pri 
tem si lahko pomaga s spletnimi podatki); 
- zna povzeti dogajanje v posnetku in poimenovati nastopajoče (reši 1. in 2. 
nalogo na delovnem listu Okrogla miza_DL – na koncu rešitve fotografiraj in 
jih oddaj med dokaze);  
- poimenuj nastopajoče strokovnjake, pozoren je na njihov poklic in naziv  - 
odgovori na vprašanje 3 na delovnem listu – rešene naloge fotografiraj in jih 
oddaj med dokaze;  
- določi, kakšno vlogo ima moderator, kakšno udeleženci in opazuj, kakšen je 
njihov jezik (reši naloge 3a. do 4c in nalogo 6. na delovnem listu Okrogla 
miza_DL – rešene naloge oddaj med Dokaze);  
- prepozna in premisli, kateri strokovnjaki sodelujejo na določenih okroglih 
mizah – reši nalogo 5. na delovnem listu, jo fotografiraj in oddaj med 
dokaze);  
- reši naloge 7. do 9. na delovnem listu Okrogla miza_DL. V danih nalogah 
razmišljaj ustvarjalno, navedi možne teme za okroglo mizo iz šolskega 
življenja, pripravi se na vodenje okrogle mize in zapiši vse, kar od tebe 
zahtevajo navodila 8. naloge in zapiši potek ene od okroglih miz v nalogi 9.  
Izpolnjen delovni list Okrogla miza_DL  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. 

 


