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     SLIKA 

 



UVOD  

O čem bom pisal? Zakaj? 

Vsaka seminarska naloga mora imeti uvod. V njem lahko predstaviš temo, ki si 

jo izbral, in opišeš, kako je naloga sestavljena. Naj bo napisan tako, da vzbudi 

bralčevo zanimanje in ga pripravi, da bo tvojo nalogo razumel, četudi ne pozna 

področja, o katerem si pisal. 

 

JEDRO 

Snov smiselno razporedi na poglavja in podpoglavja. Vsebina je odvisna od predmeta in zahtev 

učitelja. 

 

Začneš pisati na novo (tretjo) stran, takoj za uvodom. V njem natančneje opišeš 

temo, ki si jo izbral. Poglavja v glavnem delu si morajo slediti v logičnem 

zaporedju in morajo biti oštevilčena – ujemati se morajo s kazalom. V glavni del 

lahko vključiš slike, tabele in grafikone, ki pa jih je treba ustrezno opremiti in 

oštevilčiti. 

 

 

ZAKLJUČEK 

Kaj sem se novega naučil? Kaj sem novega spoznal? 

 

V zaključku povzameš bistvene ugotovitve o temi, ki si jo obdelal in zapišeš 

predloge oz. pobude za nadaljnje delo.  

Zaželjeno je, da v zaključek napišeš morebitne težave pri delu, kaj si in česa nisi 

preučil, na katera vprašanja nisi našel odgovorov,… 
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