
1. Za ogrevanje reši vaji 4 in 5 v delovnem zvezku, stran 37 in preglej rešitve nalog iz 

prejšnje ure: 

DZ str. 36/ 2: 2Do, 3Does, 4Have, 5Do, 6Are, 7Are,  Martin is scared of rats. 

DZ str. 36/3:  

A:  2 Does Joe like vegetables? (use) 

3 Does Joe play football and basketball? (internet)  

4 Do Joe and Sadie like music? (does) 

5 Do you speak French? (the) 

 

6: Does Sadie use the Internet?  

 

C: 

2 No, he doesn’t. 

3 Yes, he does. 

4 Yes, they do. 

5 Yes, I do. / No, I don’t.  

6 Yes, she does. 

 

NAVODILA ZA GOVORNI NASTOP 

 

2. V preteklem tednu ste prejeli navodila za izdelavo 

Coursework 2- plakata o vaših najljubših stvareh. 

Odločila sem se, da bomo to temo uporabili tudi za 

govorni nastop, ki ga bomo opravili, ko se vrnemo v 

šolo (TOČEN DATUM BO DOLOČEN, PO TEM KO 

VSE PONOVNO NORMALNO STEČE). Ker imate že 

izdelan plakat, verjetno ne bo preveč težko pripraviti še 

besedila za nastop.  

 

Pri pripravi upoštevajte sledeče: 

 

1. Vsebina: Predstavitev sebe in uvod, predstavitev svojih najljubših stvari (najmanj 4, lahko več), 
zakaj so ti všeč, kaj je posebnega na njih, zaključek. 

2. Besedišče: Jasnost, pravilnost, pestrost.   

3. Jezikovna pravilnost: Raznolikost jezikovnih struktur, vrstni red. 

4. Nastop: Jasnost, primerna glasnost in tempo, razločnost, stik s poslušalci.  

 

Dolžina nastopa naj bo od 3 do 5 minut, ob nastopu pa boste uporabili material za 

ponazoritev, ki je lahko v obliki plakata, ki ga že imate ali česa drugega. 

 

Če si boste pripravili besedilo (ni del predstavitve in ni potrebno, kar se mene tiče), mi ga 

lahko pošljete v pregled, na elektronsko pošto ali preko e-asistenta, na voljo sem tudi za vsa 

vprašanja.  

 

Spodaj vam pošiljam še nekaj napotkov, ki naj vam bodo v pomoč pri pripravi.  

 



Cilji: Učenci utrjujejo slovnične strukture, besedišče. Učenci vadijo pisno in ustno 

sporočanje, širijo besedišče, tvorijo kratka govorna besedila.  

 

Nekaj nasvetov za boljšo predstavitev (British Council) 

Česa se drži: 

 

 Pred začetkom sestavljanja govornega nastopa si naredi skico/načrt.  

 Uporabljaj knjižni jezik. 

 V govoru uporabljaj kratke in preproste povedi, s katerimi jasno izaziš svoje misli. 

 Vsake toliko časa se ustavi. Govori jasno, dovolj glasno, uporabljaj naravne premore 

v govoru. Ne govori prehitro (to se pogosto dogaja, kadar smo nervozni).  

 Navedi informacije, a povej tudi svoje mnenje (vsaj na koncu predstavitve). 

 Doma vadi svoj nastop. Lahko se posnameš in nato poslušaš.  

 Vzdržuj očesni stik z ljudmi, ki te poslušajo. 

 

Česa ne delaj: 

 

 Ne napiši si celotne predstavitve in/ali se je nauči na pamet 

 Ne napiši si predstavitve in jo preberi. 

 Ne uporabljaj pogovornega jezika. 

 Ne glej ves čas na ppt ali plakat. Ohranjaj očesni stik s publiko (ne govoriš le 

učiteljici). 

Uporabne fraze za predstavitve: 

Najprej povej, kaj je tema tvoje predstavitve in zakaj si jo izbrala-a: 

I’m going to talk about ... 

I’d like to talk about ... 

 

Naslednje fraze ti lahko pomagajo pri organizaciji govornega nastopa: 

First of all, ... 

Firstly, ... 

Then, ... 

Secondly, ... 

Next, ... 

Finally, ... 

 

Nasveti za boljšo predstavitev so povzeti po spletni strani British Council-a: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams/oral-presentation 
 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams/oral-presentation

