
7. razred – Navodila za pripravo projektne naloge  
 
OPIS DRŽAVE IN OPIS NAČINA ŽIVLJENJA SKUPINE LJUDI 
 
Napiši opis države in opis načina življenja skupine ljudi. Pri pisanju besedila si lahko 
pomagaš SAMO z dvema viroma: 

 Wikipedijo – le za 1. odstavek 

 oddajo Čez planke – Gruzija – za celotno besedilo 
Upoštevaj spodnja navodila. Projektna naloga naj ima naslov 

 

Gruzija in Gruzinci/Gruzijci 
 

1. DEL – UVOD –  6 točk 
V uvodu (1. odstavek) navedi naslednje podatke o Gruziji: 
lega, glavno mesto, velikost, število prebivalcev, mejne države, zastava 
 
2. DEL – JEDRO – skupaj 19 točk 
V jedru podrobneje napiši/pojasni naslednje stvari: 
2. odstavek: kako je v Gruziji z jeziki in pisavami (upoštevaj izobraženo odraslo 
prebivalstvo) (2) 
3. odstavek: kakšna je pokrajina te dežele (natančno izpostavi raznolikosti, ki si jih 
videl v oddaji) (3) 
4. odstavek: katere gospodarske dejavnosti so pomembne in kako se to kaže (2) 
5. odstavek: kaj vse je naravna in kaj kulturna dediščina Gruzije (bodi pozoren na 
različne dele oddaje in posebej tudi na videoposnetke teh krajev) (3) 
6. odstavek: kakšno arhitekturo (stavbe) in gradbene materiale lahko vidimo v Gruziji 
(izpostavi razlike med bivališči in upravnimi ter verskimi stavbami; med sodobno in 
tradicionalno arhitekturo; med mesti in odmaknjenimi gorskimi vasmi) (4) 
7. odstavek: kakšna je njihova hrana in pijača, tudi sladice (3) 
8. odstavek: kako se oblačijo (izpostavi razlike med vsakdanjo obleko ljudi na ulicah, 
tržnicah, doma in med tradicionalnimi prazničnimi oblačili, ki si jih v oddaji videl na 
začetku in koncu posnetka) (2) 
 
3. DEL – ZAKLJUČEK – 2 točki 
9. odstavek: V zaključku napiši, kateri gruzinski pregovor si slišal v oddaji, in razloži, 
kaj nam pove o značaju tega naroda. 
 
Besedilo naj ima naslov, naj bo napisano v strnjeni obliki kot spis (ne po točkah), 
ustrezno naj bo členjeno na odstavke. – 1 točka  
Vsebinsko naj bo izčrpno in natančno, brez vseh slik in drugih dodatkov. Pazi na 
jezikovno in pravopisno pravilnost. – 2 točki 
 
SKUPAJ: 30 točk 

0-12 nzd 12,5- 16,5 zd 17-21 db 21,5-25,5 pdb 26-30 odl 
 


