Sreda, 25.3.2020
BRALNO RAZUMEVANJE IN PISNO SPOROČANJE: COURSEWORK 3 – A
WEEKEND IN MANCHESTER (2. del)
Odločila sem se, da bomo to temo uporabili tudi za govorni nastop, ki ga bomo opravili, ko
se vrnemo v šolo (TOČNI DATUM BO DOLOČEN, PO TEM KO VSE PONOVNO
NORMALNO STEČE). Dobro je, da se priprave nastopa lotiš že prej, da ti potem ne bo
zmanjkalo časa. Ko bomo spet v šoli, bomo določili datume predstavitev, vendar ne bo na
voljo veliko časa, ker bom upoštevala, da imate vse skupaj že oblikovano in pripravljeno.


PRIPRAVI GOVORNI NASTOP O SLOVENSKEM KRAJU PO LASTNI IZBIRI
Opis kraja naj vsebuje: (v pomoč naj ti bo Mattovo besedilo iz učbenika, ki si ga obdelal
včeraj)
1. Predstavitev – ime kraja (vasi/mesta/hribov/doline), kje se nahaja, razlog zakaj si ga
izbral / izbrala za svoje projektno delo (ne napiši samo, da zato, ker ti je kraj zanimiv,
temveč navedi bolj jasen razlog).
2. Zgodovinske znamenitosti/posebnosti kraja (pomembnejša dejstva iz zgodovine, po
čem je kraj poznan).
3. Pomembne osebnosti tega kraja (če so, naštej, povej na kratko kdo so, zakaj so
pomembni).
4. Transport (kako pridemo do tega kraja, so kakšne posebnosti glede prevoza, se da tja
priti samo peš,…).
5. Turistične znamenitosti kraja (kaj lahko obiščemo, katere dejavnosti lahko tam
izvajamo, kaj lahko vidimo, če so hribi – kaj ponuja razgled…).
6. V zaključku navedi 6 novih besed, ki si se jih naučil iz tvoje predstavitve in jih na
kratko obrazloži v angleščini.
7. Ne pozabi navesti virov od koder si črpal vsebino (knjige, spletne strani).
8. Izroček za sošolce/sošolke!!!

Pri pripravi na govorni nastop upoštevaj naslednje smernice:
1. Vsebina: Predstavitev teme in uvod, predstavitev kraja (znamenitosti, zanimivosti,
posebnosti, transport), zaključek, viri.
2. Besedišče: Jasnost, pravilnost, pestrost.
3. Jezikovna pravilnost: Raznolikost jezikovnih struktur, vrstni red.
4. Nastop: Jasnost, primerna glasnost in tempo, razločnost, stik s poslušalci.
Cilji: Učenci utrjujejo slovnične strukture, besedišče, spoznavajo nove kulture in mesta.
Učenci vadijo pisno in ustno sporočanje, širijo besedišče, tvorijo kratka govorna besedila.

PRILOGA: Pošiljam vam tudi nekaj navodil in napotkov za lažje delo:





Izberi si kraj, ki ti je pri srcu, ki ga poznaš in kamor rad greš.
Razmisli, kako ga lahko na čim bolj zanimiv način predstaviš sošolcem.
Naredi si načrt/skico, kaj želiš predstaviti.
Iz različnih virov poišči informacije in si jih daj v en dokument (skopiraj tudi povezavo
spletne strani, s katere jemlješ inormacije, da si jih na koncu dodaš pod vire).
 Razmisli, kaj vključiti v uvod, kaj bo v jedru in kaj v zaključku.
 Naredi si besedilo po alinejah (brez glagolov, nobenih celih povedi). Nikoli iz virov ne
prepisuj celih povedi, saj so običajno predolge in vsebujejo prezahtevno besedišče in
slovnico, kar se pri predstavitvi takoj opazi. Ne uporabljaj »copy-paste« metode, ker to ni
dovoljeno!
 Poišči še slike, ki dopolnjujejo tvojo predstavitev. Če je smiselno (odvisno od same osebe),
lahko vključiš tudi 2 kratka posnetka, a naj trajata le nekaj sekund – max do 40 sekund).
 Dolžina tvojega govornega nastopa naj bo 5-7 minut.
 Pripravi kratek izroček za sošolce, ki jim ga boš razdelil pred svojo predstavitvijo. Na
izročku naj bo 6 novih angleških besed, ki si jih izbral, s kratko obrazložitvijo v angleščini.
Na izročku naj bo tudi 5 bistvenih vprašanj o kraju, ki ga predstavljaš, tako da bodo sošolci
lahko sproti odgovarjali na ta vprašanja. Po koncu tvoje predstavitve boš njihove odgovore
tudi preveril/a (npr. What is Kranjska Gora famous for? _______ ali…Kranjska Gora is
famous for its ______ ).
 V sami predstavitvi je potrebno uporabljati ustrezno besedišče (naj se vidi, da ste pridobili
nekaj novega besedišča) ter ustrezne slovnične strukture. Predvsem naj bo primerno tvojemu
nivoju znanja.
 Pri oceni se upoštevajo naslednji kriteriji: vsebina, predstavitev (tekoč govor, jasnost
govorjenja, primerna glasnost, pravilna izgovorjava, stik s poslušalci), besedišče, slovnica
in nebesedni pripomočki (ppt/plakat, slike, posnetki...).
 Plakat naj bo pregleden, nepomečkan, čist. PPT predstavitev pa naj ne vsebuje različnih
prehodov, drži se le enega, da ni moteče. – Za oba načina velja, da ne sme vsebovati nobenih
povedi. Lahko so posamezne besede ali pa sličice, ki te spomnijo na to, kar želiš povedati.
Pazi! Niso važne pisane barve in prehodi v pptju ali lepota fotografij na plakatu. Važna
je vsebina in kako jo boš predstavil/a!
 Na uvodno stran napiši ime šole, šolsko leto, naslov predstavitve, tvoje ime in priimek ter
razred, pa tudi datum.
 Na koncu ppt-ja ali na zadnjo stran plakata OBVEZNO dodaj vire (Sources).
 Zaželjeno je, da mi svojo predstavitev pokažeš že vsaj 2 uri pred nastopom ali da mi jo v
pregled pošlješ prek elektronske pošte. Ne bom je popravljala, dala ti bom le napotke, kako
kakšno stvar popraviti ali dopolniti.
 Končno verzijo predstavitve pošlji na svoj mail, imej pa ga tudi na USB ključku.
PPT naj ne vsebuje več kot 8 diapozitivov!
POMEMBNO:

 Kraji, ki jih boste opisali naj se ne ponavljajo. Ko boš razmislil/a in se odločil/a kateri
kraj boš predstavil/a, mi to javi na elektronski naslov maja.medjavidic@guest.arnes.si ali preko Easistenta. Vaše izbrane kraje bom zabeležila oziroma
vam sporočila, če bo vaš izbrani kraj že pred vami izbral nekdo drug. Pričakujem
vaše odgovore do petka 27.3.2020.
 Ko boš imel/a pripravljeno besedilo, mi ga lahko pošlješ v pregled, če želiš, na
elektronsko pošto ali preko e-asistenta, vprašaj kar ne bo jasno in če se znajdeš pred
dilemo.
DODATNA POMOČ:














Še nekaj nasvetov za boljšo predstavitev (British Council)
Česa se drži:
Pred začetkom sestavljanja ppt-ja 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 na 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 ...
The main focus of this presentation is ...
Naslednje fraze ti lahko pomagajo pri organizaciji govornega nastopa:
First of all, ...
Firstly, ...
Then, ...
Secondly, ...
Next, ...
Finally, ...
Lastly, ...
To sum up, ...
In conclusion, ...
Sledeči izrazi ti lahko pomagajo pri dodatni razlagi:
In addition, ...
What’s more, ...
Also, ...
Added to this, ...

Naslednje fraze ti pomagajo predstaviti nasproten pogled na to temo:
However, ...
On the other hand, ...
Then again, ...
Nasveti za boljšo predstavitev so povzeti po spletni strani British Council-a:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams/oral-presentation

