
DOMAČE BRANJE: sodobno mladinsko delo 

(priporočljivo iz zbirke Zorenja) 

Navodila za govorni nastop  

POMEMBNO OPOZORILO 

Pri pouku smo se v četrtek, 12. 3., ko ste bili prisotni vsi iz 

skupine, dogovorili za domače branje. Govorni nastop, ki bo 

za ustno oceno, pripravite po spodnjih navodilih. Z nastopi bomo začeli drugo uro 

slovenščine po prihodu v šolo! 

Delo pri slovenščini vzemite doma zelo resno in odgovorno. Vsebine bodo prilagojene 

samostojnemu delu in bodo tudi del ocenjevanja. Če imate vprašanja, težave, mi pišite na 

naslov simona.zvonar@guest.arnes.si in z veseljem vam bom pomagala. 

Za domače branje si prebral sodobno mladinsko delo, ki ga boš v govornem nastopu še 

predstavil na čimbolj izčrpen in zanimiv način. Spodnji napotki naj ti bodo vodilo, lahko pa 

dodaš še kaj svojega. 

V uvodu povej, kako in zakaj si izbral prav to knjigo, ti jo je morda kdo svetoval … Predstavi, 

kdaj je knjiga izšla, katera založba jo je izdala in kdaj ter kdo jo je napisal. 

V osrednjem delu govornega nastopa: 

 1. obnovi prebrano delo, obnova naj bo primerno dolga, 

 2. označi kraj in čas dogajanja, 

 3. naštej glavne in stranske književne osebe. 

 4. Glavne književne osebe opiši in označi (oznake obvezno utemeljuj s primeri iz 

 besedila, npr. Martin Krpan je zelo samozavesten, saj je cesarici posekal lipo in se za 

 to ni nič vznemirjal, pogovarja se s cesarjem kot sebi enakim, neustrašen, saj se ne 

 boji Brdavsa, iznajdljiv, saj …  )! 

 5. Temeljito izrazi svoje mnenje o prebranem delu in ga obvezno utemeljuj. Izraziš 

 lahko mnenje o poteku zgodbe, o načinu prikazovanja književnih oseb, jeziku, 

 besedišču … 

 Npr. prebrano književno besedilo je zanimivo in napeto, saj je polno nenavadnih 

 dogodivščin, hkrati pa je zabavno, saj je v njej veliko smešnih dogodkov, besednih 

 iger … Všeč mi je, da je uporabljen tudi sleng… 

 Ta del govornega nastopa je najzahtevnejši, a tudi najzanimivejši. Naj ti bo v izziv  

 6. Lahko izbereš kako poved ali odlomek iz knjige, ki ji je ostal v spominu ali se te je 

 najbolj dotaknil, in ga sošolcem prebereš. 

Govorni nastop zaključi s priporočilom knjige sošolcem (in utemeljitvijo) ali pa opiši svojo 

bralno izkušnjo. 
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Pri pripravi govornega nastopa dosledno upoštevaj zgornja navodila. Uporabljaj knjižni jezik 

in upoštevaj tudi načela uspešnega govornega nastopanja (razločen in tekoč govor, stik s 

poslušalci, sproščenost …) Pri vsem poskusi biti še izviren in zanimiv govorec.  

Uspešno pripravo ti želim. 


