
NALOGA
MEDIJSKA DEJAVNOST

APRIL 2020



Najprej malce fotoutrinkov …

Nasveti za 

učenje. ☺

Nam bo uspel ta 

scenarij ali ne? ☺

Spoznavamo 

Kahoot.

Le kateri prispevek 

smo tu pisali? ☺

Prevajava pozdrave: 

hello, alo, ahoj … ☺

Montiram. ☺



NAJPREJ HVALA, KER STE REŠILI VPRAŠALNIK 
V SOCRATIVU. 

NA PODLAGI VAŠIH ODGOVOROV SEM SE 
ODLOČILA ZA NASLEDNJO NALOGO …



Zakaj boste to počeli?

1. Ker se boste v bodoče velikokrat srečevali s predstavitvami v Power Pointu.

2. Da preizkusite čim več možnosti te aplikacije. 

3. Da se urite v pisanju in dokumentiranju (del novinarstva).

Sedaj pa kar k navodilom. Pokukaj naslednjo stran. 



NAPIŠI IN DOKUMENTIRAJ NAVODILA 
ZA NEKO DEJAVNOST, KI TI JE BLIZU

1. PREMISLITE, KAJ BI IZBRALI. (Morda, kako kaj kuhate, pečete, kako se učite, kako igrate inštrument, kako poteka vaš 

dan, kako se rekreirate, kako igrate kakšno igrico, kako kaj izdelujete …) Možnosti je veliko! Izberete lahko kar koli! 

2. KO BOSTE NASLEDNJIČ TO POČELI, FOTOGRAFIRAJTE.

3. PO KORAHIH ZAPIŠITE POSTOPEK.  (Pišite tako, da bo bralcem čim bolj jasno, kaj in kako morajo to početi.)

4. ZRAVEN PRIPNITE FOTOGRAFIJE. 

5. VSE NAJ BO NAREJENO V POWER POINTU. Igrajte se, preizkušajte možnosti Power Pointa (vstavite različne oblike, 

fotografije, barve, oblikujte pisave …). 

6. Če želite, lahko vključite tudi kakšen posnetek, a to ni nujno, saj tega ne obvladamo vsi.  

7. Imate čas, zato se vam ne mudi. Potrudite se, da vam bo všeč. Nič se ne ocenjuje in nič se ne 

preverja, ampak se le učimo in spoznavamo aplikacijo. 



Ne pozabite: UPORABITE DOMIŠLJIJO, DELAJTE 

PO SVOJE, BODITE IZVIRNI, INOVATIVNI. ☺

Vašo predstavitev mi pošljite do 15. maja na e-naslov: pos.izziv@gmail.com

Za vsa vprašanja in pomoč sem na voljo na enakem naslovu.

ZDAJ PA POGLEJ ŠE NEKAJ NAVODIL NA NASLEDNJIH STRANEH.

mailto:pos.izziv@gmail.com


Pod zavihkom Osnovno se igrate s pisavami, oblikami, barvami, velikostmi …



Nekaj navodil:

Preglejte zavihke zgoraj (Osnovno, Vstavljanje, Načrt …) in pod vsakim zavihkom različne 

možnosti (Tabela, Oblike, Slike, Zvok, Video …)  in se igrajte in oblikujte zadeve. 



Pod zavihkom Oblike se igrate z vstavljenimi fotografijami in oblikami, jim oblikujete, obrežete, 

popravite, obrnete, postavite v ozadje, pišete prek njih …



Shranjevanje dokumenta:

1. Greš pod zavihek Datoteka.

2. Izbereš možnost Shrani kot.

3. Izbereš, kam želiš shraniti to datoteko (npr. Namizje.)



5. Poimenuj datoteko, kot jo želiš:

6. Shrani datoteko. 

7. Preveri na Namizju oz. v mapi, kamor si jo shranil, ali je res tam ☺

4. Izberi npr. Namizje ali 

Dokumente.



Želim vam prijetno ustvarjanje. 

Jasna Jurkovič


