OBLIKOVANJE PISNE NALOGE
Napisala sem ti nekaj napotkov za oblikovanje, pisanje, pisne naloge, ki je
lahko referat, seminarska naloga ali pa celo raziskovalna naloga.
Na kaj moraš biti pozoren pri pisni nalogi?
Ne pozabi … Pišeš v velikosti pisave 12 pik z razmikom 1.5, strani
številčiš desno spodaj.
1. NASLOVNA STRAN  Na naslovni strani so podatki o naslovu,
avtorju, šoli, mentorju … NASLOV mora natančno označiti vsebino
naloge. Naj bo kratek in jedrnat, dodaš mu lahko podnaslov (Primer:
naslov = MORJE, podnaslov = RIBE). AVTOR pisne naloge si ti, saj TI
pišeš nalogo. Svoje ime in priimek zapišeš na naslovno stran. V
primeru, da delaš pisno nalogo s sošolcem, sta avtorja oba, torej
zapišeta vajini imeni in priimka.
2. KAZALO VSEBINE  je vedno takoj za naslovno stranjo. V kazalu boš
navajal naslove in podnaslove posameznih poglavij. Vsak naslov ima
pred seboj številko poglavja npr. 0, 1, 1.1, 2 … (oglej si primer kazala).
3. UVODNI DEL  Pisna naloga mora imeti uvodni del. Je na novi strani.
V tem delu lahko predstaviš temo, ki si jo izbral, in 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 – zadostuje že
polovica strani, to je vsaj 10 vrstic.
4. GLAVNI DEL  Začneš pisati na novo stran, takoj za uvodom. V
glavnem delu natančneje opiši temo, ki si jo izbral. Pri tem pazi, da ne
boš dobesedno prepisoval iz knjig, saj bi s tem avtorju ukradel
avtorske pravice. Vsaj enkrat citiraj nekega avtorja in to pravilno zapiši
(priimek avtorja, leto, str. XX). Poglavja v glavnem delu si morajo
slediti v logičnem zaporedju in morajo biti oštevilčena (poglej si primer
številčenja v kazalu). V glavni del lahko vključiš tudi slike, tabele,
grafe, vendar moraš pod slike napisati ustrezne naslove oz. moraš
tabele, grafe oštevilčiti (npr. Slika 1: Ribe).
5. ZAKLJUČEK  V njem na novi strani povzameš bistvene ugotovitve o
temi, ki si jo opisoval in napišeš sklepe in predloge za nadaljnje delo.
6. UPORABLJENA LITERATURA/VIRI  Na koncu moraš napisati
seznam literature, ki si jo pri delu uporabljal. Urejen mora biti po
abecedi priimkov avtorjev. Vedno ga pišeš na novo stran. Oglej si
primere!
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POIMENOVANJE SLIK:
Vsaka slika mora biti oštevilčena, imeti mora naslov in vir.

Slika 1: Edpidauros – grško gledališče; vir: Stari Grki, str. 38

Slika 2: Bogovi Starih Grkov; vir: https://www.google.com/search?client=firefox-bd&biw=1920&bih=944&tbm=isch&sa=1&ei=bP5wXZX4FcWYsAeny4iIAQ&q=gr%C5
%A1ki+bogovi&oq=gr%C5%A1ki+bogovi&gs_l=img.3..0l2j0i24l5.695789.698631..69
8909...1.0..0.115.1178.11j2......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0i10j0i30j0i5i30.OGAObRIAkg&ved=0ahUKEwiV3sOx1rnkAhVFDOwKHaclAhEQ4dUDCAY&uact=5#imgr
c=9gfx9Qh0kXqf_M:
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