
Sreda, 25.3. 

BRALNO RAZUMEVANJE IN PISNO SPOROČANJE 

PRIPRAVI SESTAVEK O ZNANEM ŠPORTNIKU ALI ŠPORTNICI, opis naj vsebuje: 

1. Predstavitev – ime, kraj rojstva, s katerim športom se ukvarja, od kdaj, kakšni 

so bili začetki, ipd. 

2. Osebnost, posebne značilnosti, najboljši dosežki 

3. Prihodnost- kaj ti misliš, da bo še dosegel/la v svoji špotni karieri in kakšne 

ima načrte za prihodnost.  

4. Zakaj si tega športnika izbral, kaj ti je všeč, kaj občuduješ.  

Odločila sem se, da bomo to temo uporabili tudi za govorni nastop, ki ga boste  opravili, ko 

se vrnemo v šolo (točni datum bo določen, po tem ko vse ponovno normalno steče). Pri 

pripravi na govorni nastop upoštevaj sledeče: 

1. Vsebina: Predstavitev teme in uvod, predstavitev špotnika (glej zgoraj), osebnost, 
posebnosti, dosežki, prihodnost, 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 4 do 7 minut, ob nastopu pa boš uporabil material za ponazoritev, 

ki je lahko v obliki power point predstavitve, plakata, kartic ali česar koli podobnega. 

 

!!! PAZI: Ko se odločiš katerega športnika oz. športnico boš izbral, mi sporoči ime in 

priimek te osebe – namreč največ dva učenca si lahko izbereta isto osebo! Vaše predloge 

pričakujem na e-mail maja.medja-vidic@guest.arnes.si ali preko Easistenta do 

ponedeljka, 30.3.2020. 

 

Ko boš pripravljal ali imel pripravljeno besedilo, mi ga lahko pošlješ v pregled, če želiš, na 

elektronsko pošto ali preko e-asistenta, na voljo sem tudi za vsa vprašanja.  

 

Spodaj vam pošiljam tudi nekaj navodil, napotkov za lažje delo. 

 

Cilji: Učenci vadijo pisno in ustno sporočanje, širijo besedišče, tvorijo govorna besedila.  

 

 

 

 

 

mailto:maja.medja-vidic@guest.arnes.si


Navodila za govorni nastop in pripravo ppt predstavitve ali plakata 
pri angleščini v sedmem razredu – Predstavitev športnika/ 
športnice 

 Izberi si osebo, ki te resnično zanima.  

 Razmisli, kako jo 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. 

 Poišči še slike, ki dopolnjujejo tvojo predstavitev. Če je smiselno (odvisno od same osebe), 

lahko vključiš tudi do 3 kratke posnetke, a naj trajajo le nekaj sekund – max do 30 sekund). 

 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, 

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. 

 Na uvodno stran napiši ime šole, šolsko leto, naslov predstavitve, tvoje ime in priimek ter 

razred, pa tudi datum. 

 Pripravi tudi 3 vprašanja za svoje sošolce, da vidiš, če so te pozorno poslušali. Bodi 

pripravljen-a na dodatna vprašanja. 

 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! 

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 
 

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

