
STANDARDI, KRITERIJI IN OPISNIKI ZA USTNO SPOROČANJE – govorni nastopi- NEM 

STANDARDI ZNANJA (2. VIO oz. po treh letih učenja):  

Učenec: 
- zna uporabljati preproste besedne zveze in povedi, s katerimi opiše sebe, svoj kraj in ljudi, ki jih pozna; 
- se sporazumeva z zelo omejenim naborom izrazov, 
- obvlada zelo kratke, nepovezane, predvsem vnaprej naučene izjave z veliko premori ali ponavljanji; 
- uporablja le osnovni nabor besed in preprostih fraz, povezanih z osebnimi podatki, določenimi konkretnimi okoliščinami ali zelo znano temo; 
- samo omejeno obvladuje nekaj slovničnih struktur in na pamet naučenih stavčnih vzorcev. 

 

STANDARDI ZNANJA (3. VIO oz. po šestih letih učenja): 

Učenec: 
- zna z uporabo preprostih tehnik začeti, vzdrževati ali končati kratek govor o znani, pogosto vnaprej pripravljeni temi; 
- po predhodni vaji zna posredovati zelo kratka obvestila z naučeno vsebino, ki so razumljiva za poslušalca; 
- zna uporabiti besedne zveze in povedi, s katerimi lahko preprosto opiše sebe, svojega prijatelja, svojo družino in druge ljudi, življenjske razmere ali svojo izobraževalno pot; 
- se razumljivo izraža z zelo kratkimi izjavami, v katerih pa so zelo očitni premori, napačni začetki in preoblikovanja; 
- uporablja preproste stavčne strukture z naučenimi frazami, skupinami nekaj besed in vzorci. 

 

 
 

 
VSEBINA 

 
NASTOP 

 
JEZIK IN BESEDIŠČE 

 
nzd (1) Učenec ni pripravil in izvedel govornega nastopa.  

Govorni nastop ne ustreza danim navodilom. 
 

 
zd (2) 

 
Vsebina delno ustreza 
danim navodilom. 
Učenec samo navede/ 
našteva zahtevane 
iztočnice. 

 
Učenec ne govori prosto, temveč ob 
pomoči zapisanega besedila. Govori 
nerazločno in/ali nenaravno, govorni 
nastop je manj razumljiv. 
Predstavitev ni tekoča. 

 
Sporočilni namen na več mestih ni jasen. 
Besedišče je skromno, ponavljajoče in 
neustrezno. Učenčeva  izgovorjava otežuje 
razumevanje. Učenec uporablja preproste ali 
neustrezne slovnične strukture. 



 
db (3) 

 
Vsebina ustreza danim 
navodilom. Učenec 
omeni vse zahtevane 
iztočnice, vendar jih le 
delno razvije. 

 
Učenec govori prosto ter večinoma 
razločno in naravno, vendar ne 
popolnoma tekoče. Slikovno gradivo 
uporablja neučinkovito. 

 
Sporočilni namen na nekaj mestih ni jasen. 
Besedišče je osnovno/preprosto/ ponavljajoče. 
Občasno so napake v učenčevi izgovorjavi, a le 
mestoma otežujejo razumevanje. Slovničnih 
napak je dosti, a ne otežujejo razumevanja. 

 
pdb (4) 

 
Vsebina v celoti 
ustreza danim 
navodilom. Učenec 
razvije vse zahtevane 
iztočnice. 

 
Učenec govori prosto, razločno, 
naravno, razumljivo in tekoče. 
Učinkovito  uporablja slikovne 
pripomočke.  

 
Sporočilni namen je jasen. Besedišče je 
ustrezno glede na temo. Učenčeva izgovorjava 
je ustrezna. Slovničnih napak skoraj ni. Strukture 
so občasno neustrezne in neraznolike. 

 
odl (5) 

 
Vsebina v celoti 
ustreza danim 
navodilom. Učenec 
izvirno razvije vse 
zahtevane iztočnice. 

 
Učenec govori prosto, razločno, 
naravno, razumljivo, zanimivo/izvirno  
in tekoče. Učinkovito uporablja 
slikovne pripomočke in ohranja stik s 
poslušalci. 

 
Sporočilni namen je popolnoma jasen. 
Besedišče je bogato in raznoliko. Učenčeva  
izgovorjava je ustrezna. Slovničnih napak ni. 
Učenec uporablja ustrezne in raznolike slovnične 
strukture. 

 

*Govorni nastop se lahko izvede ob podpori plakata, power point predstavitve, slikovnega gradiva in spletnih aplikacij (po dogovoru 

ob posameznem projektu). 


