
 

NALOGA 

SPOROČANJE (govorno nastopanje in pisanje enogovornih besedil) 

Dijak prebere poglavje v učbeniku, v pomoč mu je tudi priporočena spletna stran, na 

kateri odgovori na vsa vprašanja in reši naloge, nakar vloži v svoj listovnik sestavek, 

v katerem odgovori  naslednje zahteve: 

- zapiše in pojasni,  katera dva prenosnika ima na voljo sporočevalec in katero 

dejavnost uporabi pri tem, 

- navede faze sporočanja in premisli, ali lahko katero od teh izpusti in bo pri 

delu še vedno uspešen, 

- prebere si poglavje o prvi fazi – iznajdbi in oblikuje miselni vzorec na temo 

kulturnih/športnih prireditev v domačem kraju oz. kraju, kjer trenutno 

živi/športa, s katerim se ukvarja/literarnega dela, ki ga je prebral, 

- prebere si poglavje o urejanju in iz oblikovanega miselnega vzorca izbere tiste 

informacije, o katerih največ ve, ter jim določi zapovrstje, 

- izbrane informacije ubesedili tako, da oblikuje besedilo s 100/150-200 

besedami, 

- prebere zapisano in popravi napake ter presodi, ali je besedilo ustrezno, 

razumljivo, zanimivo, jezikovno pravilno, in ga po potrebi dopolni, 

- se pripravi na nastop tako, da se besedilo nauči, 

- se posname in 

- posnetek posreduje učitelju. 

 

Pri zbiranju podatkov glede na temo lahko uporabiš najrazličnejše vire. Katere? Ne 

pozabi jih ustrezno navesti. 

Premisli, katera vidna ponazorila si že kdaj izdelal, ko si imel govorni nastop »v živo«. 

Za katero možnost snemanja si se odločil in zakaj. Katere tehnike bi še lahko izbral, 

ko boš izdelal posnetek?   

Si zadovoljen s svojim posnetkom? Je to prvi posnetek, narejen s pomočjo sodobne 

tehnologije, ki si ga izdelal za šolo? Si imel pri izdelavi  težave? Ti je pri tem kdo 

pomagal?  

Kaj se ti je zdelo najtežje pri izdelavi posnetka? 

Si vajen javnega nastopanja? Kako dolgi so bili tvoji govorni nastopi? Kje vse si že 

nastopal? 

 



 

 

Predvideni čas izdelave: 14 dni 

Predvideni operativni čas izdelave: 4 ure 

Standardi znanja 

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

Modro (+ rdeče) Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno (+ modro + rdeče) Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 

 

Vir: Na pragu besedila 1. 2008-posodobljena izdaja. Založba Rokus-Klett, d. o. o. Lj. 

 

  

 

 

 


