4a, TJA
8 teden (11.5.-15.5.2020)
NAVODILA ZA GOVORNI NASTOP – MY FAMILY
Pozdravljeni četrtošolci,
najprej naj vas pohvalim. Super ste reševali preverjanje znanja. Tudi na daljavo
ste se uspeli kar nekaj naučiti. Pohvaljeni starši in učenci:)
Za oceno pri angleščini boste imeli govorni nastop My family.
Družinsko drevo ste že opisovali in tudi narisali. Za plakat boste uporabili kar
družinsko drevo, ki ste ga narisali in mi ga že poslali. Pri govornem nastopu ga
imate lahko zraven za pomoč.
Za opis družine boste pa sledili besedilu iz delovnega zvezka DZ. str. 69. Po
zgledu napišite opis za svojo družino in mi ga pošljite na mail. Uporabite lahko
tudi ostale pridevnike, ki smo se jih naučili v tej enoti (fussy, nice, lazy, great,
dangerous itd.)Ko vam popravim opis, se lahko začnete učiti za govorni nastop.
Govorni nastop boste imeli v dveh datumih, sami si izberite, kdaj vam bolj
ustreza in mi prosim pravočasno sporočite. Kdo pa želi se lahko tudi posname in
mi posnetek pošlje na mail.
4a:
21.5.2020 ob 9h, ob 10h
28.5.2020 ob 9h, ob 10h
Za lažjo predstavo, kako naj bi izgledal dober, malo slabši in še malo slabši
govorni nastop, pa si poglejte spodnje posnetke. Pri govornem nastopu lahko tudi
malo pogledate na list:) Važno je da pripovedujete glasno in razločno.
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=AVnXV7VWTVePgRXcrYQv3cH3&jwsource=cl

Ocenjevala vas bom po spodnjih kriterijih.
LASTNOSTI DOBREGA GOVORNEGA NASTOPA:
- GOVORIM GLASNO IN RAZLOČNO
- IMAM LEPO DRŽO
- GLEDAM POSLUŠALCE IN NE V TLA
...

KRITERIJI ZA GOVORNI NASTOP
Ocenjuje se predstavitev govornega nastopa, izgovarjava, vsebina in plakat. Pri vsakem
kriteriju ocenjevanja so možne 4 oz. 3 točke, ki jih potem pretvorimo v ocene.

Skupno je možno 15 točk, ki se potem pretvorijo v oceno.

OCENA

%

odlično (5)
prav dobro (4)
dobro (3)
zadostno (2)
nezadostno (1)

91- 100
81 - 90
65 - 80
45 - 64
0 - 44
15-14 t.- odl 5
13 – 12t. - pdb 4
11-10t – db 3
9-7t – zd 2
6t – nzd 1

PREDSTAVITEV (4 točke)
1T: Učenec v celoti bere in ne razume oz. slabo razume prebrano besedilo *
2T: Učenec pripoveduje samostojno, govori glasno, ima kontakt s poslušalci, zna
ohraniti njihovo pozornost, vendar večino besedila prebere
3:T Učenec pripoveduje samostojno, govori glasno, ima kontakt s poslušalci, zna
ohraniti njihovo pozornost. Nekatere podatke prebere.
4T: Učenec popolnoma samostojno pripoveduje, govori glasno, ima kontakt s
poslušalci, zna ohraniti njihovo pozornost.
* Če učenec prebere celotno besedilo je avtomatično ocenjen z negativno oceno, saj
to potem ni govorni nastop.
IZGOVARJAVA (4 točke)
1T: Izgovarjava je tako slaba, da je razumevanje besedila skoraj nemogoče.
2T: Izgovarjava je slaba in so zaradi tega deli besedila težje razumljivi ostalim
učencem.
3T: Izgovarjava je dobra, kljub manjšim napakam. (do 5 napak)
4T: Izgovarjava je dobra in je zato predstavitev popolnoma razumljiva ostalim
učencem.
PLAKAT (3 točke) (vaše družinsko drevo)
1T: Na plakatu je celotno besedilo. Na predstavitvi je malo slikovnega materiala.
2T: Na plakatu je zapisanega večina besedila. Na predstavitvi je precej slikovnega
materiala.

3T: Na plakatu so samo oporne točke in ne celotno besedilo. Na predstavitvi
je veliko slikovnega materiala.

VSEBINA (4 točke)
0T
Besedilo ne ustreza zahtevam naloge ali pa je nerazumljivo. Učenec je omenil
le eno iztočnico.
1T
Vsebina je pomanjkljiva. Besedilo le še delno ustreza zahtevam naloge.
Učenec je razvil le eno iztočnico ali samo omenil dve iztočnici. Besedilo je zapisano v
povedih.
2T
Vsebina je primerna, vendar skromna. Besedilo ne ustreza zahtevam naloge v
celoti. Učenec je izpustil eno od iztočnic ali samo omenil vse, ni pa vseh razvil.
Besedilo je zapisano v povedih.
3T
Vsebina je primerna. Besedilo ustreza zahtevam naloge. Učenec je upošteval
navodila in ustrezno razvil vse iztočnice. Besedilo je zapisano v povedih.
4T
Vsebina je bogata. Besedilo popolnoma ustreza zahtevam naloge. Učenec je
upošteval vse iztočnice in jih odlično razvil. Besedilo je zapisano v povedih.

