
    7. RAZRED       ANGLEŠČINA                       NAVODILA ZA DELO NA DOMU (1. 6.–7. 6. 2020) 

  

Drage učenke in učenci! 

Res ste se potrudili in objavili čudovite video posnetke. Čestitava! Ta teden boste 

malo počivali oziroma dokončali svoje video posnetke, v kolikor vam to še ni uspelo. 

Vaša naloga je, da si ogledate posnetke sošolk in sošolcev na Flipgrid-u. Izberite 

si en posnetek in opravite evalvacijo (ocenjevanje po kriterijih). Enako storite še 

za svoj nastop (samoevalvacija – ocenjevanje samega sebe po kriterijih). 

 

 

Prijetno delo vam želiva in ostanite zdravi ☺,  

vaši učiteljici Mateja Arko in Nataša Luković 

                                                                                                                  mateja.arko@ludvik.si &natasa.lukovic@ludvik.si 

 

GOVORNI NASTOP 

(Kuharski mojster) 

KRITERIJI USPEŠNOSTI           2 – odlično              1  - dobro        

0 – še potrebuje izboljšavo      

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 

   0 - 7t (POMANJKLJIVO)   8 -  11t (DOBRO)   12 – 14t + 1 (ODLIČNO)               _____/14 + 1t     

Evalvaciji opravite po spodnjih kriterijih uspešnosti in ju do pošljite na mail svoje učiteljice (najkasneje 

do 7. 6. 2020). Vsebuje naj ime in priimek avtorja posnetka ter končno število doseženih točk. 

Če je učenec kakšno točko izgubil, dopišite pri katerem kriteriju in zakaj.  
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