
Pozdravljeni osmošolci. 

V četrtek smo se preko zoom-a dogovorili, da boste svoje govorne nastope (tisti, ki jih še niste) predstavili v 

tednu po počitnicah in sicer: 

8.A v torek, 5.5. ob 9h preko zoom-a 

8.B v sredo 6.5. ob 9h preko zoom-a 

8.C v četrtek 7.5. ob 9h preko zoom-a 

Vsi, ki predstavljate morate takrat biti v konferenci, ostali ste lepo vabljeni. Če kdo, ki bi moral 

predstavljati, takrat ne more, naj mi piše na elektronsko pošto. Link vam bom poslala po počitnicah.  

V tabeli so zapisane teme in učenci, ki jih bodo predstavljali. Če tvojega imena ni, mi prosim piši, da te dam 

na seznam. To velja tudi za tiste, ki bi že morali imeti predstavitev, ampak je niso imeli. Vsak mora pridobiti 

še eno oceno.  

 

Navodila ostajajo enaka: 

- Dolžina govornega nastopa naj bo 5 min 

- V govornem nastopu naj bodo poudarki, ki ste jih dobili zapisane na listih 

- Po vašem govornem nastopu vam bom zastavila še 3 vprašanja. 

 

Spodaj prilagam še kriterije, ki visijo v učilnici. 

Ker bodo govorni nastopi trajali več kot 45 minut, ta teden nimate dela za DKE. 

Če imate kakršnokoli vprašanje mi pišite na elektronsko pošto. 

 

Lep teden vam želim, 

Angelika 

 8.A 8.B 8.C 
Transnacionalizem    
Kulturni predniki Slovencev   Julija 
Migranti in asimilacija    
Državljanstvo EU   Nal 
Zgodovina EU    
EU danes in v prihodnosti, brexit    
Vpliv članstva Slovenije v EU  Matic  
Institucije EU (ES, Evropsko 
sodišče, odbor regij, svet evropske 
centralne banke 

Etien  Rebeka 

Institucije EU (Evropski parlament, 
evropska komisija, evropsko 
računsko sodišče) 

Kristi Tine Zoja 

Skupni simboli EU   Matic 
Slovenija in EU Špela   
Schengenski sporazum  Ema Tinkara 
Slovenija in NATO Filip  Veronika 
Slovenija in OZN Tina Luka P. Matevž 
Slovenija in OECD Gal Patrik Pija 



- 0 – 11 TOČK = 1 (nezadostno) 

- 12 – 13 TOČK = 2 (zadostno) 

- 14 – 17 TOČK = 3 (dobro) 

- 18 – 22 TOČK = 4 (prav dobro) 

- 23 – 24 TOČK = 5 (odlično) 

PROSTI GOVOR 1 

Učenec bere 

2 

Učenec si delno pomaga z zapiski 

3 

Učenec govori prosto 

ČASOVNA 

PRIMERNOST

1 

Predstavitev ni časovno primerna 

2 

Predstavitev je časovno primerna 

POZNAVANJE IN 

RAZUMEVANJE 

POJMOV

1 

Nove definicije ali 

pojmi niso razloženi. 

2 

Nove definicije ali 

pojmi so pomanjkljivo 

razloženi.  

 

3 

Nove definicije ali 

pojmi so pravilno 

razloženi.  

 

4 

Nove definicije ali pojmi so 

pravilno razloženi in delno 

podkrepljeni s primeri iz 

vsakdanjega življenja.  

 

5 

Nove definicije ali pojmi so  

razloženi in podkrepljeni s primeri iz 

vsakdanjega življenja.  

 

PREDSTAVITEV 

DOBLJENIH 

REZULTATOV

1 

Predstavitev vsebuje 

veliko nepomembnih 

informacij. Informacije 

so nejasne in razvrščene 

nepregledno.  

 

2 

Manjkajo pomembne 

informacije  

3 

Delno manjkajo 

pomembne 

informacije.  

 

4 

Predstavitev vsebuje večino 

pomembnih informacij in je brez 

slovničnih napak.  

 

5 

Predstavitev vsebuje samo pomembne 

informacije in je brez slovničnih in napak.  

 

VPRAŠANJA 

UČITELJA 

3*3 TOČKE = 9 

TOČK 

0 

Učenec ne zna 

odgovarjati na 

vprašanja. 

1 

Učenec zna 

pomanjkljivo 

odgovarjati na 

zastavljena vprašanja. 

2  

Učenec zna delno 

odgovarjati na 

zastavljena 

vprašanja. 

3 

Učenec zna odgovarjati na 

zastavljena vprašanja. 

 


