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Drage učenke in učenci! 

 

 

Prejšnji teden ste nekateri že začeli pripravljati zloženko. Če je še niste opravili, se dela nujno 

lotite ta teden. Upoštevajte navodila, ki so v PPT prilogi. Zloženko (zgibanko) boste predstavili 

kot govorni nastop, ki bo ocenjen, zato se maksimalno potrudite.  

 

  

 

OSNOVNA NAVODILA ZA GOVORNI NASTOP 

 

Prišel je čas, da se besedilo o svojem življenju naučiš povedati na pamet, tako da pripoveduješ 

in povedano kažeš na svoji zloženki. Priporočam, da zloženko držiš v rokah, zraven pa kažeš in 

vadiš. Govori počasi in razumljivo. Nastop naj traja približno 1 do 2 minuti. Če boš mnenja, da ti 

gre že zelo dobro, svoj nastop posnemi na telefon. Na posnetku mora biti vidna tvoja zloženka in 

ti (ali pa vsaj tvoja glava). Če boš besedilo bral, se bo to na posnetku videlo. Branje ni dovoljeno, 

zato se potrudi. Posnetka mi ne pošiljaj, počakaj na navodila, ki ti jih bom poslala po e-pošti, 

ko mi pošlješ slike zloženke. Posnetek boš delil v zaprti skupini s svojimi sošolci.   

Na naslednji strani si lahko ogledaš kriterije za govorni nastop. Če jih boš upošteval, bo tvoj 

nastop še boljši.   

                                                                     

Nekaj navodil za oblikovanje posnetka: 

 DOLŽINA: najmanj 1 minuta do maksimalno 2 minuti. 

 VIDEZ: na posnetku mora biti vidna tvoja zloženka in vsaj glava. 

 GOVOR: če boš besedilo bral, se bo to na posnetku videlo. Branje ni 
dovoljeno, zato se potrudi govoriti na pamet.  

 TEŽAVE: če iz kakršnegakoli razloga posnetka ne moreš ustvariti, mi prosim to sporoči 
na elektronsko pošto. 
 

Uživaj ob snemanju svojega govornega nastopa! 
Potrudi se, saj bo to del tvoje ocene! 

 

Najprej pošlji zloženko, šele nato prični s snemanjem! 

 

#Ostanite zdravi! 

#Ostanite doma!                                                            Vaša učiteljica: Karla Poslek Petrovič 
 

Ko zloženko naredite, jo slikajte in mi slike pošljite po e-pošti (karla.poslek@ludvik.si). Ko 

pošljete slike zloženke, dobite dodatna navodila za govorni nastop, snemanje in 

ocenjevanje. Poslala vam jih bom po e-pošti. 

Slike pošljite najkasneje do 16. 5. 2020.  
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KRITERIJI USPEŠNOSTI             

* minimalni kriteriji znanja            ** temeljni standardi znanja                                             

*** zahtevnejši kriteriji znanja 

2 – odlično              1  - dobro        

0 – še potrebuje izboljšavo      

UPOŠTEVANJE 

ROKA 

Govorni nastop si opravil na dogovorjeni datum.* 
    2           1           0 

VSEBINA 

Ustrezno si se predstavil in napovedal temo svojega nastopa ter 

predstavil zloženko.* 
   2           1           0 

V celoti si upošteval dana navodila za pripravo govornega nastopa. 

Zajel si vse zahtevane iztočnice.** 
   2           1           0 

BESEDIŠČE 
Uporabljeno besedišče je bogato, primerno in pravilno 

uporabljeno.*** 
     2           1           0 

UPORABA JEZIKA 

Uporabil si različne jezikovne strukture. Tvoje povedi so v veliki večini 

pravilne.** 

Ustrezno in pravilno si uporabil Present Simple Tense.*** 

     2           1           0 

   2           1          0 

DINAMIKA 

GOVORA 

 

Na govorni nastop si se zelo dobro pripravil. Tvoj nastop je 

samozavesten. Maksimalno si se potrudil, uspelo ti je pritegniti 

pozornost poslušalcev in nanje narediti dober vtis.  ** 

     2           1           0 

GLAS 

 

Tvoj govor je jasen, glasen, razločen. Govoriš tekoče in zanimivo. Tvoja 

izgovorjava in intonacija sta odlični. Besedilo si predstavil prosto, brez 

branja. * 

     2           1           0 

BONUS 

Pri pripravi podpornega materiala si se maksimalno potrudil. Tvoja 

prestavitev je bila resnično ustvarjalna in  zanimiva. 
1           0 

BONUS 

Delo na daljavo si uspešno in redno opravil.  1           0 
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