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Drage učenke in učenci 7. b razreda! 

Prišel je čas, ko boste pokazali, kaj ste se naučili in pridobili tudi zadnjo oceno pri angleščini v tem 
šolskem letu. Le pogumno! Če se bodo pojavile težave z opravljanjem naloge, mi lahko pišeš na 
elektronsko pošto natasa.lukovic@ludvik.si.  

                                                                              Uspešno delo vam želim, 

Nataša Luković 

Govorni nastop 

Nalogo opravi do 1. 6. 2020. 

 

OSNOVNA NAVODILA ZA GOVORNI NASTOP 

 

Pokaži svoje kuharske sposobnosti! Posnemi kratek video (najmanj 4 min. 

in največ 7 min.), v katerem predstaviš svojo 'kuharsko mojstrovino' (beri 

preprosto jed). V posnetku moraš predstaviti sestavine za svojo jed, 

postopek priprave in osnovno posodo, kuharske pripomočke ter 

naprave, ki jih boš pri tem uporabil. Osredotoči se na besedišče, ki smo ga 

predelali in jezikovne strukture, ki jih poznaš. Ne kompliciraj! Povedano 

besedilo naj bo preprosto. Pazi na uporabo členov a, an, some, any, the, a 

few in a little. Govori jasno, glasno in razločno. Branje nikakor ni dovoljeno. Na gledalce naredi dober 

vtis, zato nastopi samozavestno in sproščeno. Ocenjuje se govor v angleščini in ne kako ti bo jed 

uspela. Video naj spodbudi gledalca k pripravi tvoje kuharske mojstrovine. Posnetka ne pošiljaj, 

saj ga boš delil v zaprti skupini s svojimi sošolci.  Na koncu navodil si lahko ogledaš kriterije 

uspešnosti za govorni nastop. Upoštevaj jih in pripravi zanimiv govorni nastop.   

                                                                     

Povzetek navodil za oblikovanje posnetka (glej tudi kriterije uspešnosti): 

• DOLŽINA: najmanj 4 minute do maksimalno 7 minut. 

• VIDEZ: na posnetku se mora videti postopek priprave jedi in slišati tvoj glas. 

• GOVOR: če boš besedilo bral, se bo to na posnetku videlo. Branje ni dovoljeno, zato se 
potrudi govoriti na pamet. Govori jasno, glasno in razločno. Uporabljaj jezik, ki ga zmoreš 
pravilno uporabiti. 

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

 
Posnetek lahko snemaš direktno na spletno povezavo FLIPGRID s pomočjo laptopa, tablice ali 

pametnega telefona. Registracija ni potrebna. Tam ga lahko tudi oblikuješ ali izbrišeš, če ti ne bo 

všeč. Lahko pa ga tudi posebej posnameš in naložiš z naprave. Navodila za nalaganje posnetka v 

FLIPGRID so zapisana spodaj.  

 
Uživaj ob snemanju svojega govornega nastopa! 

Potrudi se, saj bo to tvoja ocena! 

 

 

 

 

 

 

Oglej si video v prilogi, da si boš 

lažje predstavljal, kako bo videti tvoj 

govorni nastop. 

mailto:natasa.lukovic@ludvik.si
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Dragi učenci in starši,  

v tem obdobju smo se vsi prisiljeni naučiti veliko novega. Ker prvič skupaj uporabljamo Flipgrid, 

upam, da bo vse delovalo, kot sva si zamislili. Če vam karkoli ne bo šlo, se ne obremenjujte preveč. 

Poskusite na napravi, ki jo imate na razpolago. Za posnetek je najbolj pomembno, da se sliši otrokov 

glas in da se vidi, da ne bere. Vse ostalo je drugotnega pomena (kvaliteta ipd.). Če je le možno, 

pustite otrokom, da aplikacijo preizkusijo sami. Naj bo to del IKT izobraževanja. Če jim res ne bo 

šlo, jim pomagajte. Če vam tudi skupaj ne bo uspelo, mi pišite. Če nimate možnosti, da bi otrok 

posnel video, ne bo nič hudega, pišite mi.  

Naloga naj bi bila zabaven izziv in ne izvor stresa in hude volje. ☺ 

 

                               KAJ JE FLIPGRID?  

 

Flipgrid je spletno okolje, namenjeno izmenjavi fotografij in video vsebin. 

Je brezplačen in nudi možnost zaprtega komuniciranja med skupinami 

(dostopno le tistim, ki imajo kodo). Uporaba je preprosta in prilagojena 

najstnikom. Govorne nastope bodo učenci delili v za javnost zaprti skupini 

svojega razreda. Ogledali si bodo lahko izdelke svojih sošolcev in jih 

všečkali. S pomočjo spletnega orodja bova učiteljici podali tudi povratno 

informacijo s kriteriji uspešnosti, ki jih najdete na koncu teh navodil. 

Predstavitveni video spletnega orodja Flipgrid: 

https://help.flipgrid.com/hc/en-us/articles/360007559273-Getting-Started-Students 

 

Navodila za uporabo spletnega okolja FLIPGRID: 

1. Klikni na povezavo (Ctrl + klik miške) svojega razreda (na koncu navodil) ali pa jo vpiši v 
napravo.  
 

2. Prijavi se s svojim Google (e-mail) računom. Vpiši svoj elektronski naslov in geslo. To bo 
potrebno narediti le pri prvi uporabi (Log in with Google).  
 

3. Prišel si v spletno okolje svojega razreda. Klikni na zeleni plus.   
 

3.1. TELEFON, TABLICA:  

a) Naloži aplikacijo FLIPGRID na telefon/tablico.   

b) Odpri aplikacijo in zberi možnost STUDENT.   

c) Vpiši vstopno kodo svojega razreda (FLIP CODE) in pritisni Log in with Google.   

3.2. RAČUNALNIK: Omogoči Adobe Flash s klikom na sivo polje (Dovoli). Odpre se  

Flipgrid. Ponovno se prijavi z Google računom. 

 

 

 

https://help.flipgrid.com/hc/en-us/articles/360007559273-Getting-Started-Students
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4. Klikni na zeleni plus in omogoči dostop do kamere in mikrofona s 
klikom na Dovoli.  

 
a) S klikom na rdečo kamero lahko direktno snemaš in kasneje urejaš video. 

Dolžina posnetka je nastavljena na 10 min.  
 

S klikom na ikono slike (upload) lahko tudi naložiš predhodno posnet video iz naprave. 

  
b) S klikom na zeleno puščico desno lahko objaviš video. Na koncu moraš narediti 

še en Selfie (ki ga lahko obdelaš – besedilo, emoji …) in klikneš zeleno puščico. 
 

c) Nato napišeš svoje ime in priimek in klikneš Submit video.    
 

d) Lahko se vrneš v spletno okolje svojega razreda (Return to Grid) in si ogledaš 
svoj posnetek. Učiteljici ti bosta podali povratno informacijo, ki jo boš prejel na 
elektronski naslov.  

          

 

Povezava in vstopna koda za posamezen razred. 

 

 

   

 

Povezava do 7. b RAZREDA: https://flipgrid.com/d03771f4 

 Vstopna koda na www.flipgrid.com  (FLIP CODE): d03771f4 

 

 

 

 

https://flipgrid.com/d03771f4
http://www.flipgrid.com/
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GOVORNI NASTOP 

(Kuharski mojster) 

 

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 do 1. 6.** oz. najkasneje do 8. 6. 2020.* 
    2           1           0 

VSEBINA 

Ustrezno si se predstavil in napovedal temo svojega nastopa.*    2           1           0 

V celoti si upošteval dana navodila za pripravo govornega nastopa. 

Zajel si vse zahtevane iztočnice (sestavine, postopek, osnovni 

pripomočki, naprave).** 

   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 nedoločne člene in določni člen ter 

izraze za količino (a, an, the, some, any, a few, a little, a tin, a 

packet … ).*** 

     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. Govoril si 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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