
 

NAVODILO ZA PRIPRAVO GOVORNEGA NASTOPA PRI PREDMETU 

SLOVENŠČINA, ANGLEŠČINA, SPOZNAVANJU OKOLJA  

IN LIKOVNI UMETNOSTI. 

Ta teden bo delo pri SPO, SLJ IN LUM namenjeno pripravi govornega nastopa, ki 

ga boste v šoli predstavili za oceno pri teh predmetih.  

Kako pripravimo govorni nastop smo spoznali že prejšnji teden.  

Pripravimo ga po spodaj napisanih navodilih in navodilih za likovno umetnost in k 

plakatu dodamo še žival po navodilih za angleščino. 

 

Navodila za izvedbo govornega nastopa: 

1. IZBIRA TEME IN VSEBINSKA PRIPRAVA GOVORNEGA NASTOPA 

 

Pri SPO ste v prejšnjih tednih spoznavali različna življenjska okolja in pisali miselne vzorce. 

Za govorni nastop si izberite življenjsko okolje, ki vam je najbolj všeč in zberite čim več 

informacij o tem okolju. Informacije najdete v knjigah, na spletni strani, pomagajte si z 

gradivom za SPO v 6. in 7. tednu, učbeniku.  

 

V opisu življenjskega okolja morate predstaviti: 

1. osnovne značilnosti okolja, 

2. kako na to življenjsko okolje vplivajo vremenske spremembe skozi 

vse leto, 

3. živalski svet v tem okolju, 

4. rastlinski svet v tem okolju, 

5. posebnosti, 

6. kaj počne v tem okolju človek. 

 
 

2. PRIPRAVA BESEDILA IN IZDELAVA PRIPOMOČKOV ZA PREDSTAVITEV GOVORNEGA 

NASTOPA 

 

• Besedilo si napišite, po zapisu preglejte in popravite napake. 

• Popravljeno besedilo večkrat glasno preberite in si ga skušajte čimbolj zapomniti.  

• Za učenje si lahko pripravite tudi kakšen opomnik v obliki miselnega vzorca z besedo ali 

sličico. Po izdelanem plakatu pa ta opomnik opustite. 

• Na plakat ne zapisujete celotnega besedila, temveč le posamezne besede, ki vam bodo 

v pomoč pri nastopu. 

• Navodila za izdelavo plakata si poglejte v posnetku za likovno umetnost. 

 

 

 

 

 

 



3. NAVODILA ZA IZVEDBO GOVORNEGA NASTOPA 

 

• Predstavitev naj traja v dolžini od najmanj dveh do največ pet minut. 

• Ob govorjenju stojte ali sedite vzravnano, glejte poslušalce.  

• Govorite čim bolj povezano, pravilno, glasno in razločno. 

• Pri predstavitvi najprej uporabljajte opomnik, ko boste besedilo usvojili pa uporabljajte 

plakat, na katerem s kazanjem nakažete o čem govorite. 

• Govorni nastop večkrat opravite sami in nato ga povejte še komu doma. 

• Pri ocenjevanju govornega nastopa smete uporabljati le plakat. 
 

V naslednjem tednu bomo na koncu tedna izvedli videoklic. Na tem videoklicu lahko kdo 

predstavi govorni nastop pred ostalimi učenci in ga bomo ocenili po kriterijih za 

ocenjevanje in s tem preverili ali ste govorni nastop dobro pripravili. Tisti, ki bi želeli 

predstaviti svoj nastop na videoklicu, o tem obvestite razredničarko po elektronskem 

sporočilu ali po telefonu. Predstavijo lahko le trije učenci na videoklic.  

 

 

Kriteriji za ocenjevanje: 

 KRITERIJI 3 točke 2 točki 1 točka 0 točk 
VSEBINA upoštevanje 

besedilne 
vrste – M 

Vključi vse 
značilnosti pri 
opisu življenjskega 
okolja. 

Vključi večino 
značilnosti pri 
opisu življenjskega 
okolja. 

Vključi le dve 
značilnosti pri 
opisu življenjskega 
okolja. 

Ne pripravi 
govornega 
nastopa, vsebina 
je neustrezna. 

 razumljivost 
in smiselnost - 
M 

Opis je razumljiv in 
smiseln. 

Vključeni so 
podatki, ki niso 
smiselni. 

Vključeni so deli 
besedila, ki niso 
smiselni, 
razumljivi. 

Besedilo je 
nerazumljivo in 
nesmiselno. 

GOVOR ustreznost 
govora - M 

 Govori naravno 
brez zatikanja, z 
ustreznim 
tempom, glasno in 
razločno. 

Govori pretiho, 
manj razločno, z 
zatikanjem, 
prepočasi/pretiho. 

Govor je 
neustrezen, z 
dolgimi premori, 
preveč mašili. 

 besedišče - T Besedišče je 
ustrezno, knjižno, 
bogato. 

Besedišče je v 
večini ustrezno, 
knjižno, skromno. 

Besedišče je delno 
ustrezno, skromno, 
uporablja 
neknjižne besede. 

Besedišče je 
neustrezno, 
skromno, 
neknjižno. 

PODPORA podpora - T Podpora je 
ustrezno izdelana 
in nudi pomoč. Jo 
uporablja. 

Podpora je 
ustrezno izdelana 
in nudi pomoč, 
vendar je ne 
uporablja. 

Podpora je delno 
ustrezna in je ne 
uporablja. 

Ni izdelane 
podpore. 

TELESNA 
GOVORICA 

stik s 
poslušalci, 
drža telesa 

 Z očesnim stikom 
stalno navezuje 
stik s poslušalci, 
telesna drža je 
vzravnana in 
primerna. 

Z očesnim stikom 
občasno navezuje 
stik s poslušalci, 
telesna drža je 
delno vzravnana in 
delno primerna. 

Ne gleda 
občinstva, 
telesna drža je 
nezravnana in 
neprimerna. 

      

 


