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Snov: Priprava na govorni nastop 

UVOD 
Dragi učenec, učenka, najprej te lepo pozdravljam in upam, da se počutiš dobro v domačem 
okolju. Tebi in tvojim domačim želim čim bolj umirjeno preživljanje naslednjih dni. 
 
Ne pozabi, ta čas nas od 8 krogov odličnosti vodita predvsem odgovornost in fleksibilnost. 
Verjamem, da se bomo kmalu navadili na tak način komuniciranja in preko njega razvili nove 
veščine. 
 
Sedaj pa preberi, kaj te čaka današnji dan. 

1. NALOGA 
Tisti, ki ste bili v petek v šoli: Preberite ponovno navodila za govorni nastop, ki sem jih 
razdelila v petek pri zadnji uri. 
 
Tisti, ki v petek niste bili v šoli: Natančno preberite navodila za govorni nastop. Navodila 
sem poslala preko eAsistenta staršem. Posebej sem jih poslala, ker je zraven priložena tudi 
pesem, ki jo boš analiziral/-a za govorni nastop. Vsak ima namreč svojo pesem. Navodila 
preberi večkrat. 
  

2. NALOGA 
Če  imaš o navodilih za govorni nastop še kako dodatno vprašanje, mi lahko pišeš na 
simona.laknar.strahinic@ostpavcka.si ali pa preko eA. Odgovorila ti bom najkasneje 
naslednji dan. 
 

3. NALOGA 
Danes še razmisli, kako boš delo razporedil/-a. V času, ko si doma, lahko vsak dan 
pripraviš nekaj vsebine po navodilih. Lahko je seveda nekaj napišeš že danes. Ocenjevanje 
pa bomo izvedli kak teden ali dva po vrnitvi v šolo. 
 
In ne pozabi tega: Zaradi okoliščin prilagodite »plakat«, ne hodite ga kupovat v trgovino, ne 
delajte si stroškov, ampak poglejte, kaj imate doma: 
- lahko skupaj zlepiš več A4-listov ali 2 risalna lista, 
- lahko uporabiš plakat, ki si ga že izdelal, in je na hrbtni strani prazen, 
- lahko narediš na prazno stran starega koledarja. 
Saj veš, fleksibilnost.   
 
POZOR: Upoštevaj tudi navodilo, da je na plakatu zgolj naslov pesmi, prepisana pesem in 
ilustracija; ostalega ne zapisuješ na plakat. 

4. NALOGA 
Uredi svoj zvezek. Nalepi učne liste, ki jih še nisi. Zapiske si barvno označi. 

ZAKLJUČEK 
Ko boš vse te naloge opravil/-a, pa se le potrepljaj po rami in si reci: »Bravo, jaz! Uspelo mi 
je!« Jutri pa se ti spet oglasim.  
 
Lep pozdrav tebi in tvoji družini, učiteljica Simona L. S. 
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