
OCENJEVANJE ZNANJA 

V času po 15. 5. 2020 te čaka ocenjevanja znanja pri slovenščini. 

Učenci, ki še niste imeli govornega nastopa iz domačega branja, boste pripravili 
govorni nastop iz domačega branja po navodilih, ki ste jih prejeli na začetku šolskega 
leta (navodila so še enkrat zapisana spodaj). Lahko predstavite knjigo, ki ste si jo že 
izbrali pred šolanjem na daljavo, ali  knjigo Uganka Londonskega očesa, ki je dostopna 
na spletu. 

Učenci, ki  ste že imeli govorni nastop iz domačega branja, pa boste pripravili govorni 
nastop, ki bo temeljil na izvedbi kulturnega dne iz 4. tedna. Natančna navodila, kaj naj 
ta govorni nastop vsebuje, so dodana spodaj. Prav tako so dodana navodila za kulturni 
dan za tiste, ki tega dela še niso opravili.  

 

GOVORNI NASTOP 

PREDSTAVITEV KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE 

Učenec/-ka si izbere eno od predvidenih knjig in pripravi govorni nastop, ki vsebuje zapisano 
spodaj. 

Govorni nastop pripravi do 15. 5. 2020. 

Prepoznavanje prebranega literarnega dela 

 
Učenec/-ka napove avtorja in naslov dela. 
 

 
Navede književne osebe, kraj in čas dogajanja. 
 

 
Predstavi glavnega junaka, junakinjo. Opiše in označi: značajske lastnosti, hobiji, 
družina/prijatelji, misli/sanje/želje … 
 

 
Predstavi celotno zgodbo od začetka do konca – kratka obnova dela. 
V obnovo vpleta le najpomembnejše podatke in se ne izgublja v podrobnostih. 
Vsebino poda tekoče in razumljivo, s podajanjem vsebine dokaže, da je knjigo prebral in 
razumel. 
Prepozna literarno vrsto (črtica, roman, povest …), na kratko pove, kaj je za takšno delo 
značilno. 
 

 
Poda sporočilo zgodbe. 
Poda svoje mnenje, ali mu je delo bilo všeč in zakaj. Ali bi jo priporočil sošolcem in zakaj? 
 

 
Učenec govori razločno, tekoče, knjižno zborno, jedrnato in naravno. 
Vzpostavi stik s poslušalci. 



Govori prosto ob zapisanih ključnih besedah. 
 

 

GOVORNI NASTOP 

PREDSTAVITEV DELA PRI IZVEDBI KULTURNEGA DNE 

Če dela ob izvedbi kulturnega dne iz 4. tedna še nisi opravil/-a, so navodila zapisana spodaj še 
enkrat.  

Navodila za izvedbo kulturnega dne 

Pogledaš enega izmed spodaj predlaganih filmov. 

GREMO MI PO SVOJE 

https://www.youtube.com/watch?v=0dVdMLMpHDE 

Kot zanimivost še kratek intervju z igralcem(Gremo mi po svoje 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=0GHXaZwxFyk- 

DVOJNE POČITNICE  

POLETJE V ŠKOLJKI 

SREČA NA VRVICI 

Svoje delo nadaljuješ tako, da izbiraš med naslednjimi možnostmi: 

a) Izdelaj plakat o filmu (potrebuješ barvice, flomastre, tempera barve, kolaž papir ...). 

b) Ilustriraj odlomek iz filma. 

c) Izdelaj strip na podlagi filma. 

d) Zapiši zgodbo filma v obliki obnove 

 

Tvoje opravljeno delo je podlaga za pripravo govornega nastopa, ki bo ocenjen. 

GOVORNI NASTOP 

 

 

 
Učenec/-ka napove  naslov  izbranega filma. 
 

 
Navede režiserja, scenarista in glavne igralce oz. igralke. 
 

 
Predstavi glavnega junaka, junakinjo.  
Opiše in označi: značajske lastnosti, hobiji, družina/prijatelji, misli/sanje/želje … 

https://www.youtube.com/watch?v=0dVdMLMpHDE
https://www.youtube.com/watch?v=0GHXaZwxFyk-


Pozoren/-na je tudi na jezik  oseb (knjižni, neknjižni). Se opredeli do uporabljenega jezika 
(moteče, bolj zanimivo …). 
 

 
Predstavi celotno zgodbo od začetka do konca – kratka obnova dela. 
Ob tem predstavi tudi svoj izdelek, ki ga je naredil/-a na kulturnem dnevu (plakat, ilustracija, 
projekcija). 
V obnovo vpleta le najpomembnejše podatke in se ne izgublja v podrobnostih. 
Vsebino poda tekoče in razumljivo, s podajanjem vsebine dokaže, da je film pogledal/-a in 
razumel/-a. 
 

 
Poda sporočilo zgodbe. 
Poda svoje mnenje, ali mu je delo bilo všeč in zakaj. Ali bi jo priporočil/-a sošolcem in zakaj? 
 

 
Učenec govori razločno, tekoče, knjižno zborno, jedrnato in naravno. 
Vzpostavi stik s poslušalci. 
Govori prosto ob zapisanih ključnih besedah. 
 

 

Govorni nastop pripravi do 20. 5. 2020. 

 

 


