
UČITELJ:                         AVTOR REFERATA:   

 

KRAJ, DATUM 

           NASLOV REFERATA 

        (predmetno področje) 

 

 Vsebina plakata (kratko besedilo 

— bistvo), lahko  v obliki miselnih 

vzorcev. 

 Slike s citiranjem (navajanjem) 

vira, če jih nisi narisal sam. 

Npr: VIR: Gea 10(2010)4, str. 17. 

 Uporabljeni viri (bibliografski 

opis). 

 Zaključki — ugotovitve. 

 Plakat naj bo zanimiv in privlačen 

NASLOV TEME PLAKATA: 

AVTOR PLAKATA: 

MENTOR: 

 Naslovnica 

 Kazalo 

 Uvod 

 Vsebina referata 

 Uporabljeni viri in literatura 

Zgledi navajanja virov in uporabljene literatu-

re (urejena mora biti po abecednem vrstnem 

redu avtorjev ali naslovov - če je avtorjev več 

in napišemo samo naslov dela). 

PRIMERI — bibliografski opisi: 

 EN AVTOR: LEVSTIK, F. 1968. Martin 

Krpan. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 VEČ AVTORJEV: LEKSIKON Cankar-

jeve založbe. 1988. Ljubljana: Cankar-

jeva založba. 

 ČLANKI v serijski publikaciji/reviji: 

         Izidor Golob.  Nepogrešljive narcise. V:  

         7D. 60(2011)42. Str. 48. 

 SPLETNA STRAN: http://

www.kvarkadabra.net/article.php/

iznajdba-besede-znanstvenik 

(uporabljeno 20. 10. 2011 ob 18.00). 

PRIPOROČENI DELI REFERATA: KAKO OBLIKUJEM PLAKAT? 

Naslov predloge plakata: 

www.swarthmore.edu/NatSCi/cpurrin1/

posteradvice.htm 

OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA 

MARIBOR 



                Orodje za učenje 

Premišljevanje o problemu 

Premišljevanje o iskanju informacij 

Premišljevanje o uporabi virov 

Premišljevanje o zapisovanju informacij 

Premišljevanje o komunikaciji 

Premišljevanje o opravljenem delu 

                                                    Majda Steinbuch 

Kako se lotim priprave 

referata? 

Najprej razmislim ,  kaj o temi že 

vem. 

 Pregledam vsebino učbenika. 

 Pregledam dostopno literaturo 

(vire) doma in v knjižnici. 

 Odberem primerne vire. 

 Naredim izpiske (kartice z vse-

bino). 

 Vsebino napišem in uredim. 

 Razmislim o predstavitvi. 

Pomembno: 

 Upoštevanje navodil učitelja. 

 Razjasnitev morebitnih nejasno-

sti. 

 Upoštevanje pravopisnih pravil. 

                                   Sonja Antolič 

REFERAT oblikujemo, 

če pišemo na računalnik: 

rob zgoraj: 2 cm, levo  in des-

no: 1,5 cm.           . 

Pisava: Arial, Times New 

Roman,Calibri. 

Velikost črk: 12. 

Razmik med vrsticami: 1,5. 

Členjenost na odstavke. 

Citat je dobesedni prepis  

besed nekoga drugega —

zapišemo ga v narekovajih in  v 

oklepaju navedemo (avtorja, 

letnico , stran). 

 

PLAKAT:  

Pisava: Arial, Times New 

Roman, Calibri. 

Velikost črk:  do 65. 

Če pišemo  z roko: 1,5 do 2 cm. 

Slike naj ne bodo  manjše od 

velikosti razglednice. Obvezna 

navedba vira slike, če te nismo 

narisali sami. 


