
MOJE POLJUBNO POTOVANJE/POČITNICE 

(navodila za govorni nastop in kriteriji) 

 

 

1. V mesecu maju boš pridobil/a oceno iz govornega nastopa na temo počitnic iz 

tretje enote učbenika. Pripravil/a boš kratko ustno predstavitev, ki naj bo dolga 

približno pet do sedem minut.  

 

2. Izdelal/a boš plakat ali power-point prezentacijo, v katero boš vključil/a 

fotografije iz tvojega potovanja, izleta, počitnic. Lahko dodaš tudi slikovno 

gradivo znamenitosti in hotela ali kraja nastanitve, prevozna sredstva ... 

V govorni nastop naj bo vključeno besedišče, ki smo ga obravnavali pri tretji 

enoti.  

 

3. Na plakatu ali power-point prezentaciji so lahko zapisane le posamezne 

besede ali alineje. To je govorni nastop in ne branje za oceno, tako da 

lepo prosim, da to tudi upoštevaš.  

 

4. Priprava na govorno predstavitev in izdelava plakata ali power-pointa je tvoje 

delo. V primeru, da plakata ali power-pointa ne izdelaš, se tvoja predstavitev 

ovrednoti z oceno nižje. Če pa ne pripraviš niti govorne predstavitve, se 

slednja oceni z negativno oceno. Za branje s plakata velja enako. Pri 

predstavitvi se ocenjuje izgovorjava, kako tekoč je tvoj govor, ustrezna raba 

slovničnih časov in vsebina ter besedišče.  

5. Natačen datum in uro, kdaj boš imel govorni nastop boš izvedel preko 

elektronskega sporočila.  

 



 

OPISNI KRITERIJI ZA OCENJEVANJE USTNIH PREDSTAVITEV, PLAKATOV, IZDELKOV… 

 

 

OCENA                             OPISNI KRITERIJI 

 

 

 

Odlično (5) 

❖ Predstavitev/zapis popolnoma ustreza zahtevam. 
❖ Besedišče je bogato, pravilno rabljeno in pravilno zapisano. Občasno 

lahko presega obravnavano besedišče. 
❖ Jezikovne strukture so raznolike, pravilno rabljene, učenec poskuša z 

rabo težjih, novih struktur, tu se lahko pojavi tudi kakšna napaka. 
❖ Pripoveduje samostojno in tekoče/zapis je koherenten in ustrezen. 
❖ Oblikovno izdelek ustreza zahtevam in jih z izvirnim pristopom 

nadgradi ali obogati. 

 

 

 

 

Prav dobro (4) 

❖ Predstavitev/zapis je vsebinsko ustrezen. 
❖ Besedišče je ustrezno, vendar ni bogato. Tu in tam se pojavi kakšna 

napaka v rabi ali zapisu. 
❖ Večinoma pravilno uporablja jezikovne strukture v glavnem v okviru 

obravnavane enote. Napake se pojavljajo, ko poskuša z rabo novih, 
težjih struktur. 

❖ Pripoveduje samostojno in pretežno tekoče. Občasno so prisotna 
zatikanja/zapis je pretežno koherenten in ustrezen. 

❖ Oblikovno izdelek ustreza zahtevam. 

 

 

 

 

Dobro (3) 

❖ Vsebinsko še ustrezno, vendar bodisi nedodelano, zgoščeno ali 
površno. 

❖ Besedišče je zgolj iz učnih enot, v ožjem obsegu, delno pravilno 
rabljeno/omejeno in/ali ponavljajoče. Pojavljajo se napake v zapisu 
besed. 

❖ Raba jezikovnih struktur je ustrezna, vendar omejena na osnovno z  
občasnimi napakami. 

❖ Pripoveduje netekoče, prisotna so zatikanja ali premori/zapis je 
nekoherenten in fragmentiran. 

❖ Oblikovno ustrezno, vendar pomanjkljivo opremljeno/neustrezno 
slikovno gradivo/slabše pregledno. 

 

 

 

Zadostno (2) 

❖ Vsebinsko ustrezno, a skromno. 
❖ Besedišče je skromno, z več napakami v rabi in zapisu. 
❖ Raba zgolj osnovnih jezikovnih struktur z več napakami, ki se mogoče 

tudi ponavljajo. 
❖ Govori netekoče, prisotni so moteči premori. Potrebuje spodbude/ 

pomoč/zapis je komaj še koherenten in ustrezen. 
❖  Oblikovno komaj zadošča zahtevam. Slikovno gradivo je slabo 

organizirano/izbrano/ni pregledno/nazorno.  

 


