GOVORNI NASTOP – OPIS KRAJA
Učenec, učenka. Tvoja ocena v drugem ocenjevalnem obdobju bo OPIS KRAJA.
Najprej si izberi poljuben kraj v Sloveniji. Pomagaj si z leksikoni, priročniki, prospekti, brošurami (če ga
imate doma na voljo), internetom … Kot zgled naj ti služi besedilo v delovnem zvezku za 6. razred–1. del
(stran 32–36).
V opisu kraja navedemo bistvene podatke:
- v uvodu predstavi, kateri kraj si si izbral/a
- predstavi lego kraja
- predstavi sestavo kraja (če obstaja)
- število prebivalstva
- opišemo gospodarstvo kraja, dejavnosti in zaposlitev prebivalstva
- predstavimo naravne in kulturne znamenitosti v kraju
- predstavimo pomembne zgradbe in ustanove v kraju
- predstavimo pomembne ljudi, ki so s krajem povezani.
V opisu kraja navajamo samo resnične podatke. Pazite, da bodo glagoli v sedanjiku. Opis kraja zaključite
tako, da poveste, zakaj ste si kraj izbrali, kaj vas je pritegnilo … Napišite še svoje mnenje o tem kraju (vam je
všeč, bi ga obiskali/ste ga že obiskali …).
Kriteriji za ocenjevanje:
Odlično (5): Upošteval/a si vse glavne značilnosti besedila. Vsebina je razumljiva in smiselna. Napisana je s tvojimi/lastnimi
besedami (ne prepisana). Jezik je knjižni, bogat s pridevniki, brez pravorečnih (izgovorjava) in slovničnih (pravilna oblika besed)
napak, brez ponavljanj besed. Izražanje je tekoče, razločno, brez odvečnih premorov in ponavljanja. Drža telesa je primerna.
Govor ni pretih ne prehiter. Govoril/a si 4 minute.
Prav dobro (4): Upošteval/a si značilnosti besedila, kot je navedeno zgoraj. V govoru je bilo nekaj premorov oziroma manjših
jezikovnih napak. Primerna drža. Govoril/a si vsaj 3 minute.
Dobro (3): Upošteval/a si nekaj značilnosti besedilne vrste. Predstavitev je bila presplošna (ali preveč podrobna). Besedilo si od
nekod prepisal/a, ne da bi razumel/a vse besede. Govoril/a si razločno, a z nekoliko zatikanja in premori. Prisotnih je bilo več
pravorečnih in slovničnih napak. Primerna drža. Govoril/a si vsaj 3 minute.
Zadostno (2): Upošteval/a si le nekaj značilnosti besedilne vrste. Jezik je enostaven, brez pridevnikov; bilo je veliko zatikanja ali
preveč ponavljanja. Veliko pravorečnih in slovničnih napak ter premorov. Govoril/a si manj kot 3 minute.
Nezadostno (1): Govornega nastopa nisi pripravil/a. ALI Nisi upošteval/a značilnosti opisa države.

