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7. razred

IZDELAVA RAZISKOVALNE NALOGE

Poznaš pojme?
AVTOR
AVTORSTVO
INTELEKTUALNA LASTNINA

VIR
OSNUTEK

kdor ustvari umetniško ali znanstveno delo
dejstvo, resnica, da je kdo avtor česa
avtorjeva izključna pravica do prodaje, uporabe izdelka, ki
izhaja iz avtorjeve intelektualne dejavnosti na
industrijskem, znanstvenem ali literarnem področju
stvar, besedilo, oseba, ki daje obvestilo, podatek o čem
sestavek, navadno pisni, ki še ni dokončno izoblikovan

Vir: SLOVAR slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014.

Postopek izdelave pisne naloge
1. Poiščem gradivo, literaturo o moji temi (vsaj eno delo naj bo knjižno).
2. S pomočjo kazala poiščem temo, ki jo potrebujem.
3. Preberem in izpišem ključne podatke (v beležko, vadni zvezek).
4. Napišem osnutek besedila (vadni zvezek).
5. Preberem osnutek in ga oblikujem tako, da bo besedilo berljivo in ustrezalo
navodilom.
6. Zberem in natančno navedem vire, iz katerih so podatki v moji nalogi.
7. Osnutek ponovno preberem in odpravim jezikovne pomanjkljivosti.
8. Besedilo prepišem ali pretipkam. Upoštevam oblikovna in tehnična navodila za
pisanje naloge.
9. Izdelek oddam učiteljici.
Tehnična navodila
Robovi: 2,5 cm (levo, desno, zgoraj, spodaj)
Velikost pisave: 12
Razmik med vrsticami: 1,5
Tip pisave: arial, tahoma, calibri

Katera poglavja mora vsebovati raziskovalna naloga?

NASLOV mora natančno označiti vsebino naloge. Naj bo kratek, jedrnat. Dodaš mu
lahko podnaslov.
AVTOR je tisti, ki raziskovalno nalogo napiše. Podpisati se moraš s polnim imenom
in priimkom ter dodati razred. Če raziskovalno nalogo pišete v skupini, navedete vse
avtorje.
KAZALO VSEBINE je na začetku naloge, takoj za naslovno stranjo. V njem boš
navajal naslove in podnaslove posameznih poglavij z označenimi stranmi.
UVOD je nujni sestavni del raziskovalne naloge. V njem predstaviš temo pisanja in
razloge, zakaj si za raziskovanje izbral ravno to državo. Opišeš, kako je naloga
sestavljena. Napisan naj bo tako, da boš pri bralcu vzbudil zanimanje in ga pripravil,
da bo tvojo nalogo razumel, čeprav ne pozna teme, o kateri si pisal. Uvod je
praviloma kratek.
GLAVNI DEL začneš pisati na novo stran, takoj za uvodom. V njem natančneje
razišči temo, ki si jo izbral. Pri tem pazi, da ne boš dobesedno prepisoval iz knjig.
Najprej razišči podatke, s pomočjo katerih boš sestavil osebno izkaznico države.
Nato poišči 10 znamenitosti in jih podrobno predstavi. Poglavja v glavnem delu si
morajo slediti v logičnem zaporedju in morajo biti oštevilčena. V nalogo lahko vključiš
slike, tabele, grafikone, ki jih moraš ustrezno opremiti in podnasloviti (npr. Slika 1:
Polna Luna).
ZAKLJUČEK je povzetek bistvenih ugotovitev o problemu, ki si ga opisoval.
VIRI je poglavje, ki ga navedeš na koncu, na novo stran. V njem našteješ po
abecednem redu knjige, članke, spletne strani, iz katerih si črpal podatke za svojo
raziskovalno nalogo. Pravopisno naj bo usklajeno z navedenimi primeri.

Pri navajanju virov pazi na
PRAVILNO ZAPOREDJE
PODATKOV in LOČILA.

Primeri navajanja virov

1. Navajanje knjige enega avtorja
Priimek, I.: Naslov dela. Kraj: Založba, letnica.

Senegačnik, J.: Slovenija in njene pokrajine. Ljubljana: Modrijan, 2012.
2. Navajanje knjige dveh oziroma treh avtorjev
Priimek, I.; Priimek, I.: Naslov dela: podnaslov. Kraj: Založba, letnica.

Juul, J.; Jensen, H.: Od poslušnosti do odgovornosti: za novo kulturo
vzgajanja. Radovljica: Didakta, 2009.
3. Navajanje anonimnega dela (več kot trije avtorji)
Naslov dela. Kraj: Založba, letnica.

Geografski terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2005.
4. Navajanje članka
Priimek, I.: Naslov članka. Naslov revije, letnik (letnica), št. revije, str. od-do.

Rogelj Petrič, S.: Najbolj izmuzljivi delci. Gea, 29 (2018), 9, str. 6-10.
5. Navajanje dokumentov z interneta

Avtor. Naslov dokumenta. URL naslov dokumenta. (datum; ura).

Železnik Ramuta, T.: Odkrivanje zločincev s pomočjo rodoslovja.
https://kvarkadabra.net/2018/06/rodoslovje-forenzika/ (20. 9. 2018; 12.30).
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