
NAVODILA ZA 

IZDELAVO DRSNIC

pripravila: Petra Žunko za učence OŠ Kidričevo

September, 2022



KAKO ZAČETI?

• Tema predstavitve, 

• branje literature na to temo,

• zapiski,

• izluščiti bistvo.



IZGLED DRSNIC
Nogomet je moštvena igra z žogo in eden najbolj priljubljenih športov na svetu. Zato mu pravijo tudi »najbolj priljubljena postranska stvar na svetu

Znanih je več zvrsti nogometa. Ta članek obravnava najbolj priljubljenega, ki ga igrajo tudi pri nas in mu v angleško govorečih deželah z izjemo Britanskega otočja pravijo soccer. V Severni 

Ameriki je priljubljen ameriški nogomet, v Avstraliji pa avstralski nogomet, nobeden izmed njiju ni posebno podoben našemu. Poleg tega poznamo tudi nogomet na plaži in mali nogomet (tudi 

futsal).

Igra poteka na nogometnem igrišču. Nogometno igrišče meri lahko v dolžino od 90-120 metrov, v širino pa 45-90 metrov. [1]Igranje na igrišču s takšnimi merami pomeni ob siceršnjih dobrih 

pogojih igranja veljavno igralno površino. To je s travo prekrita in z belimi črtami označena štirikotna površina, veljavna pa je tudi površina z umetno travo. Pri mednarodnih tekmah mora biti 

dolžina med 100 in 110 metri širina pa med 64 in 75 metri. Za tekme nižjih kategorij so dovoljena tudi manjša igrišča. Sredi obeh krajših stranic stoji gol višine 8 čevljev (2,44 m) in širine 24 

čevljev (7,32 m), ki je z vseh strani z izjemo ploskve, ki je obrnjena proti notranjosti igrišča, obdan z mrežo. Z belo barvo so označene še črta, ki po dolžini deli igrišče na dve enaki polovici, 

sredina igrišča in osrednja krožnica okoli sredine igrišča s polmerom 10 jardov (9,144 m). Pred vsakimi vrati sta ravno tako belo obrobljena dva piškota. Manjši označuje mesto, od koder se 

izvede knockout. Daljša stranica je od golove črte oddaljena 6 jardov (5,46 m), za toliko sta od obeh vratnic oddaljeni krajši stranici. Večji pravokotnik se imenuje kazenski prostor, v žargonu 

tudi šestnajsterec. Njegove stranice so od golove črte oziroma vratnic oddaljene 18 jardov (16,5 m). Znotraj kazenskega prostora je označena tudi točka, s katere se izvaja kazen - penal ali 

enajstmetrovko. Del krožnice s središčem v tej točki in s polmerom 10 jardov (9,5 m), ki pade izven kazenskega prostora, je ravno tako označen s črtami in označuje mesto, kjer se med 

izvajanjem najstrožje kazni lahko nahaja samo tisti, ki jo izvaja in tisti, ki jo prejema. Vsa štiri oglišča igralne površine so označena s polkrogi pravil, okoli njih je označena tudi četrtina krožnice 

polmera 1 jard (91 cm), od koder se izvaja udarec iz kota. Po pravilih FIFA-e mora biti obseg nogometne žoge na uradnih tekmovanjih med 68 in 70 cm [2]. Premer uradne nogometne žoge je 

torej med 21,6 in 22,3 cm.

Tekme so dolgo sodili po trije sodniki, pred nekaj leti so uvedli še četrtega. Dolgo so bili skoraj brez izjeme oblečeni v oblačila črne barve (od tod pogovorni izraz »možje v črnem«), pred leti pa 

so se začeli oblačiti tudi v barvna oblačila(rdeča s črnimi hlačami).

Sodnik zagotavlja mirno in spoštljivo tekmo in je vir samodiscipline komuniciranja. Njegova ocena je ključna pri oceni trave, vremena in igre in lahko odloči kadarkoli o prekinitvi tekme, ker bi 

lahko škodovala igralcem, ekipi ali igri.

Moštvo sestavlja 11 igralcev. Eden izmed njih je vratar, njegova oprema se mora razlikovati od opreme soigralcev. Ostali igralci se delijo na obrambne igralce, igralce sredine in napadalce. Ta 

delitev je neuradna in se nanaša na »usmeritev« posameznih igralcev, za samo igro pa je popolnoma nepomembna, saj npr. ob prekinitvah, ko se pričakuje podajo v kazenski prostor, večkrat 

priskočijo napadalcem na pomoč tudi obrambni igralci, ki so praviloma višji od hitrih napadalcev. Poleg tega se lahko igralcem med igro spremeni njihova vloga, če to zahteva sprememba 

taktike. Taktično postavitev opišemo s tremi številkami, katerih vsota je 10. Postavitev 3 - 5 - 2 tako pomeni, da so po trenerjevi zamisli trije igralci v obrambni vrsti, pet jih povezuje igro na 

sredini igrišča, dva pa sta napadalca.

Cilj ekipe je, dati nasprotni ekipi več golov. Če obe moštvi dosežeta enako število zadetkov, je rezultat neodločen. Igra se lahko konča, če pa tekmovalni sistem zahteva, da eno moštvo kljub 

vsemu zmaga, se odigrata dva podaljška, ki trajata vsak po največ 15 minut. V podaljških je v letih od 1993 do 2002 lahko veljalo pravilo zlatega, srebrnega gola in bronastega gola. Zlati gol 

pomeni, da če igralec doseže gol v podaljšku njegova ekipa zmaga v tistem trenutku. Zadnje čase pa se uveljavljata pravilo srebrnega in bronastega gola. Srebrni gol pomeni, če neki igralec v 

podaljšku zadane gol, rezultat pa do konca tistega podaljška ni izenačen zmaga ekipa, ki je zabila več golov, bronasti gol pa pomeni, da tekma klub temu tekma ni končana do izteka obeh 

podaljškov. Če tudi po podaljških ni zmagovalca, ga odloči izvajanje najstrožjih kazni. Najprej strelja 5 igralcev iz vsake ekipe nato pa po en igralec dokler ena ekipa ne zmaga.

Pomemben del vzdrževanja nogometne igre je tako imenovani prepovedani položaj (angl. offside), ki označuje prepoved organizacije napada preko zasede. Sprva je pravilo prepovedanega 

položaja pomenilo predvsem pravilo prepovedi podaje igralcu, ki bi bil pred samo žogo. Ekipe so bile zastavljene izrazito napadalno, saj je moral napadalec ob široki postavitvi prebiti obrambno 

vrsto sam in tako doseči zadetek. Prepovedani položaj se je že nekaj let kasneje spremenil (v sedemdesetih letih 19.stoletja), da bi omogočil več podaj in bolj zanimivo igro, spremenil pravilo v 

prepoved podaje za hrbet zadnjemu obrambnemu igralcu nasprotnika.



IZGLED DRSNIC

• Manj je več (podatki),

• ključne besede (malo besedila na eni drsnici),

• animacijski prehodi,

• popestritev drsnic (npr. slike, grafi …).



POPESTRITEV DRSNIC

• Največ tri slike na drsnico, 

• pazi, da slika ne prekriva besedila, 

• smiselno je, da je slika povezana z vsebino,

• pojasni, kaj je na sliki.



POMEMBNA JE OBLIKA:

• enotna predloga (ozadje, črke, oblike),

• barva pisave,

•(ne)citljivost,
• velikost (26 za besedilo in najmanj 40 za naslove),

• poravnava besedila.



POMEMBNA JE OBLIKA

• Enotna predloga (ozadje, črke, oblike),

• barva pisave,

• (ne)čitljivost (izberemo pisavo s šumniki –

Times, Arial, Calibri),

• velikost (26 za besedilo in najmanj 40 za 

naslove),

• poravnava besedila.



OZADJE PREDSTAVITVE:

• primerne barve (svetlejše ozadje s temno 

pisavo),

• enobarvno (ne uporabljajte zastav), 

• v povezavi s temo (če je mogoče).

• Primeri: 

• zelena je sproščujoča, 

• rumena in rdeča sta agresivni barvi, 

• modra je lahko žalostna ali dolgočasna.



OZADJE PREDSTAVITVE

• Primerne barve (svetlejše ozadje s temno 

pisavo),

• enobarvno (ne uporabljajte zastav), 

• v povezavi s temo (če je mogoče).

• Na primer:

zelena je sproščujoča,

povezana z naravo ...



NASLOV PREDSTAVITVE
Predmeta

Ime in priimek avtorja, razred

Ime in priimek mentorja/učitelja

Primer naslovne strani

Mesec, leto

OŠ KIDRIČEVO



NAVAJANJE VIROV

• Vse vire, ki jih uporabljamo, na koncu navedemo po 
abecednem redu avtorjev ali naslovov.

• Podatke najdemo v kataložnem zapisu o publikaciji 
(CIP), ki se nahaja na 

začetku ali koncu knjige.

Petra Žunko, 2022.



PRIMERI NAVAJANJA

• KNJIGA Z ENIM AVTORJEM

Priimek, I.: Naslov: podnaslov. Kraj: Založba, letnica.

Cerar, M.: Osnove demokracije. Ljubljana: Društvo 
Bralna značka Slovenije, 2012.

• KNJIGA Z DVEMA ALI TREMI AVTORJI

Kadar sta avtorja dva ali trije, navedemo vse. Prav 
tako velja, če je več krajev ali založb.

Lah, K., Inkret, A.: Slovenski literarni junak. Ljubljana: 
Mladinska knjiga, 2002. (Zbirka Mali leksikon).



PRIMERI NAVAJANJA

• KNJIGA Z VEČ AVTORJI (tudi anonimno delo)

Naslov. Kraj: Založba, letnica.

Vesolje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.

• ČLANEK

Priimek, I.: Naslov članka. Naslov revije, letnik (letnica) 

št. revije, str. od–do. 

Galera, P.: Podvodni svet Filipinov. GEA, 13 (2003) 12, 

str. 31–36.



PRIMERI NAVAJANJA

• SPLETNA STRAN

Priimek, I.: Naslov dokumenta. Dostopno na: internetni 

naslov. Datum navajanja.          ALI 

Naslov dokumenta. Dostopno na: internetni naslov. 

Datum navajanja.

Žužek, A.: Skrivnostni ljudje iz močvirja, ki strašijo 

nekatere Slovence. Dostopno na: 

https://siol.net/novice/svet/skrivnostni-ljudje-iz-

mocvirja-ki-strasijo-nekatere-slovence-588480. 22. 9. 

2022.

https://siol.net/novice/svet/skrivnostni-ljudje-iz-mocvirja-ki-strasijo-nekatere-slovence-588480


PRIMERI NAVAJANJA

• USTNI VIR

Priimek, I. Vloga sporočevalca, (ustno sporočilo), 

datum sporočila.

Novak, J. Upokojeni učitelj, (ustno sporočilo), 15. 9. 

2022. 

• FOTOGRAFIJA

Pod fotografijo navedemo avtorja, leto nastanka.

Petra Žunko, 2022.



PRIPRAVA IN IZVEDBA 

PREDSTAVITVE

• Dobro poznavanje programa,

• generalka,

• besedilo naj bo zapisano 

slovnično pravilno,

• dobro poznavanje vsebine 

(NE beri),

• stik z gledalci, 

• hitrost, glasnost in razločnost govora (navodila).



POVZETEK

• Skrbna priprava (načrt),

• ustrezna količina (ne preveč in ne premalo),

• oblika (primerna velikost in vrsta pisave, barva, 

ozadje …),

• vključimo tudi ostale medije (slike, animacije, zvok, 

video …),

• priprava in izvedba 

predstavitve naj bo 

učinkovita ter uspešna.



VIRI

• Hladnik, M.: Praktični spisovnik ali Šola strokovnega 

ubesedovanja. Ljubljana: samozaložba, 1994.

• Pravilno navajanje virov. Dostopno na: 

http://www.os-cirkovce.si/files/2014/11/NAVAJANJE-

VIROV-7.-9.-r-2017_2018.pdf. 22. 9. 2022.

• Navodila za navajanje virov in citiranje. Dostopno 

na: https://www.os-otocec.si/navodila-za-navajanje-

virov/. 12. 9. 2022.

http://www.os-cirkovce.si/files/2014/11/NAVAJANJE-VIROV-7.-9.-r-2017_2018.pdf
https://www.os-otocec.si/navodila-za-navajanje-virov/

