
   
Govorni nastop, 9. razred: IVAN CANKAR – MOJE ŽIVLJENJE 

 

Navodila za delo 

1. Prebral/-a si črtico Ivana Cankarja. Verjetno ti je bila zanimiva. Sošolcem in sošolkam 

boš zato z govornim poročanjem predstavil/-a črtico iz njegove zbirke. 

2. Na list A3-format najprej lepo zapiši številko črtice, nato svojo črtico ilustriraj 

(ilustracijo boš moral tudi utemeljiti) in zapiši glavno sporočilo oz. misel črtice.  

 

Črtico razčleni v naslednjih korakih: 

a) V nekaj povedih predstavi vsebino črtice in predstavi glavne motive. 

b) Poišči nerazumljive besede, nenavadne besede, narečne besede, starinske besede, 

pomanjševalnice, slengovske besede in/ali dvogovor (najmanj 3 različne besede oz. 

besedne zveze in jih razloži). 

c) Določi temo črtice: domovinska, socialna, ljubezenska, razpoloženjska, miselna … in 

svojo odločitev utemelji. 

d) V črtici poišči pomensko spremenjene besede – metafora, poosebitev, primera, 

okrasni pridevek, simbol (najmanj 2 različna primera in ju/jih razloži). 

e) V črtici poišči govorniške figure – pretiravanje, retorično vprašanje, stopnjevanje, 

vzklik, nagovor, ponavljanje, brezvezje, mnogovezje .... (najmanj 2 različni oz. 3 

enake in ju/jih razloži). 

f) V zaključku razloži, zakaj ti je črtica zanimiva oz. ti ni zanimiva in kateri dogodek v 

celotni knjigi je nate naredil največji vtis in zakaj. 

 

DODATNO: 

Po zaključku svojega govornega nastopa boš moral/-a odgovoriti na dve vprašanji – prvo bo 

iz tvoje črtice, drugo pa iz ostalih črtic v zbirki. 

 

Poleg recitacije in vsebine je v ocenjevanje vključeno tudi upoštevanje značilnosti slušnega 

prenosnika (samostojen, prost, tekoč, razumljiv govor; očesni stik) ter jezikovne pravilnosti 

in ustreznosti (knjižni govor, bogato izražanje, slovnična in pravorečna pravilnost). 

 

 

Želim ti uspešno pripravo in izvedbo govornega nastopa. 



   
SEZNAM UČENCEV 
 

Številka črtice Ime in priimek učenca 

1.  Larisa Saje 

2.  Timotej Smrke 

3.  Vid Klemenčič 

4.  Nadja Jarc 

5.  Eva Krevs 

6.  Ema Gracel 

7.  Sašo Novinec 

8.  Hana Verhovec 

9.  Julija Gorenc 

10.  Lan Malus 

11.  Nina Malenšek 

12.  Matevž Špilar 

13.  Corina Pršlja 

14.  Urban Matko 

Desetica Aleks Ravnikar 
 


