Izbirni predmet Urejanje besedil
Datum: 27. 3. 2020
Dragi sedmošolci!
Preden vam dam nalogo za današnji dan, naj vam zapišem še par stvari:
1. Seminarsko nalogo boste pisali do konca šolskega leta. Imeli boste dovolj časa za izdelavo.
Pisali jo boste s programom Microsoft Word. Če tega programa doma nimate, lahko
uporabite tudi kakšen drug program za urejanje besedil (npr. OpenOffice Writer …).
2. Na spletno stran sem priložila še dva primera seminarske naloge, da boste dobili občutek,
kako naj bi izgledal vaš končni izdelek. Ne ustrašite se, vse bomo delali postopoma. Kazala
vsebine, kazala slik, kazala tabel se še nismo učili izdelovat, delali jih bomo čisto na koncu …
takrat pa upam, da bomo že nazaj v šoli.
Prejšnji teden ste morali izbrati temo za izdelavo seminarske naloge. Ta tema bo verjetno kar vaš
naslov. Upam, da ste si jo izbrali vsi.

Tvoja prva današnja naloga je, da izdelaš naslovnico seminarske naloge. Shranil jo boš pod
imenom Naslovnica_«tema«_«imepriimek«.
Pojasnilo k shranjevanju: Shranjevati smo se že naučili. Namesto »tema« napiši ime tvoje teme. Namesto »imepriimek«
zapiši tvoj ime in priimek.

Naslovnica naj izgleda takole:

OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE
AJDOVŠČINA

IME IN PRIIMEK

NASLOV
Seminarska naloga

Šolsko leto: 20XX/20XX
Razred: 7.X
Predmet: Urejanje besedil
Mentorica: Teja Mikuž

Ajdovščina, X. X. XXXX

Narejeno naslovnico mi pošlji na moj elektronski naslov: teja.mikuz@os-sturje.si
Tvoja druga današnja naloga pa je, da začneš z iskanjem literature. Poišči knjige, revije, učbenike,
ki jih imaš doma ali e-učbenike, spletne strani …, kjer je kaj zapisanega na tvojo temo. Naslednji
teden se boš podrobneje seznanil z njihovo vsebino.

Ne pozabi si zabeležiti na list.
Primer:
20. 3. 2020 Za temo seminarske naloge sem si izbral medveda.
26. 3. 2020 Izdelal sem naslovnico in začel zbirati literaturo.
(Lahko si zapišeš še ime knjig, revij, spletnih strani, da jih boš naslednji teden lažje dobil. Seznam ti bo
pomagal tudi na koncu, ko boš moral napisati, katero literaturo si za delo uporabil)

Za vsa vprašanja sem vam dosegljiva na elektronski naslov teja.mikuz@os-sturje.si.

_________________________________________________________________

Želim vam prijetno delo.

