
 

NALOGA 

GOVORJENJE  IN GOVORNI NASTOP 

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  na naslednje zahteve: 

- ugotovi, kateri prenosnik uporabljamo pri pogovarjanju in ga poimenuje, 

- razloži, kaj pomeni, da sta govorec in poslušalec v neposrednem stiku, in 

pojem ponazori z že znano situacijo, 

- navede nebesedne odzive poslušalca, ki jih kot govorec lahko vidi pri 

poslušalcu, 

- navede nebesedne odzive govorca, ki jih kot poslušalec lahko vidi pri govorcu, 

- ugotovi, katero zelo veliko pomanjkljivost ima govorjenje, 

- kako se mora odzivati poslušalec na govorčevo dejavnost, 

- premisli, zakaj je govorec vedno izpostavljen pred javnostjo, 

- premisli, v katerem primeru lahko govorec sedi, kdaj pa naj bi stal, 

- razloži pojma očesni stik in prosto govorjenje, 

- ugotovi, katero zvrst jezika uporabljamo pri javnem nastopanju, 

- premisli, na kaj vse moramo biti pozorni, ko nagovarjamo poslušalce, 

- navede, katere nebesedne elemente lahko/mora uporabljati pri govornem 

nastopu, 

- premisli in utemelji, ali je odziv občinstva za govorca pomemben ali ga lahko 

popolnoma prezre, 

- utemelji, kako je z odmerjenim časom za govorni nastop, 

- utemelji, ali je prav, da se govorec odzove na končne pripombe poslušalcev. 

 

Spomni se, kje in kdaj si že javno nastopal? Ti je javni nastop delal težave? Si imel 

tremo? Si govoril na pamet ali si si pomagal z opornimi točkami? 

Kako dolg govorni nastop si imel v zadnjem času? Kje si nastopal, v šoli? 

S čim si nastop popestril? Si izdelal  še kakšen plakat, miselni vzorec….? 

Si kdaj svoj govorni nastop morda posnel? 

Ti je kdo pomagal sestaviti govorni nastop ali si bil pri tem popolnoma samostojen? 

 

 



 

 

Predvideni čas izdelave: 14 dni 

Predvideni operativni čas izdelave: 2 uri 

 

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. 

 

  

 

 

 


