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MERILA ZA OCENJEVANJE GOVORNEGA NASTOPA  

 
Predmet: TUJI JEZIKI 
 
Razred: 3. – 9. r 

 
Odlično (5): 

Vsebina je izvirna in bogata. Učenec vključi podatke, ki so razumljivi, izogiba se veliki količini 

suhoparnih podatkov in prezahtevnemu strokovnemu izrazju. Besedišče je bogato. Večina 

struktur je pravilnih. Učenec ob plakatu oz. projekciji govori prosto in s primerno glasnostjo. 

Smiselno poudarja in naglašuje besede. Napak v izgovorjavi skoraj ni. Predstavitev je primerno 

strukturirana in tekoča.  

 
Prav dobro (4): 

Vsebina je primerna in ustrezna. Učenec vključi podatke, ki so razumljivi, izogiba se veliki 

količini suhoparnih podatkov in prezahtevnemu strokovnemu izrazju. Besedišče je primerno in 

ustrezno rabljeno. Strukture so večinoma pravilno tvorjene in ustrezno rabljene. Učenec si 

izjemoma pomaga z opornimi točkami. Govori s primerno glasnostjo in razumljivo ter večinoma 

pravilno izgovarja besede. Predstavitev je primerno strukturirana in tekoča, prekinitev skoraj 

ni. Računalniška projekcija ali plakat je primerno strukturiran.  

 
Dobro (3):  

Vsebina je primerna in ustrezna, besedilo je krajše. Besedišče je primerno, občasno nepravilno 

rabljeno. Strukture so pretežno pravilno tvorjene in rabljene. Učenec občasno govori ob 

podpori opornih točk. Govori prehitro ali zatikajoče, z občasnimi prekinitvami. Pojavljajo se 

posamezne napake pri izgovorjavi. Tema ni predstavljena povsem sistematično. Računalniška 

projekcija ali plakat ustreza tematiki.  

 
Zadostno (2):  

Vsebina je le delno primerna, ni izvirna ali je krajša od predvidene. Besedišče je skromno, se 

ponavlja ali je pogosto neprimerno zahtevno. Strukture so pogosto neustrezno rabljene ali 

nepravilno tvorjene. Učenec ne govori tekoče, prekinitve so pogoste, večinoma se opira na 

oporne točke. Občasno je govor težko razumljiv. Izgovorjava je okorna ali pogosto nepravilna. 

Računalniška projekcija ali plakat je vsebinsko skromen ali nesistematično strukturiran. 

 
 
Nezadostno (1):  

Vsebina je prekratka, napačna oziroma je nerazumljiva. Besedišče je pogosto neustrezno ali 

nepravilno rabljeno. Strukture so večinoma nepravilne. Učenec bere oporne točke, govor je 

večinoma nepovezan ali nerazumljiv. Izgovorjava je pogosto okorna ali nepravilna.   

 


