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GOSPODINJSTVO 
USTNO OCENJEVANJE 

Govorni nastop 

Učni sklop: Od vlakna do oblačila in obutve 

 

Razred: 5. a 

Datum predstavitve: do 16. 6. 2020 
 

Nalog učencev je:  

1. Pripravi PREDSTAVITEV na določeno temo, ki si jo izbral.  

2. Predstavitev mora biti v POWERPOINTU.  

Upam, da vsi že znate delati v Powerpointu, če pa kdo ne zna, mi naj javi, bom vam 

enkrat nudila inštrukcije kako se dela v tem programu. 

3. Predstavitev naj traja 3 do 5 min. 

4. Powerpoint mi prej pošlji na moj e-naslov, da bom pregledala: 

simona.gregorec@guest.arnes.si      ali      simona.gregorec@gmail.com  

5. Predstavitev boš  predstavil na videokonferenci v skupinah po 5 učencev. 

Ko mi bo prvih 5 učencev poslalo predstavitve, bom teh pet povabila na 

videokonferenco, kjer boste predstavili, za oceno. Lahko že naslednji teden. To bo 

zadnja ocena pri gospodinjstvu v tem šolskem letu, zato se zelo potrudi. 
 

 

Poglej NAVODILA in KRITERIJE za izdelavo predstavitve. 
• Podatke poišči v Powerpointu-Od vlakna do oblačila (odpri ga zraven teh navodil na 

spletni strani 5.a), knjigah, enciklopedijah, internetu  ali drugje. 

• Izdelaj si načrt oziroma miselni vzorec na list papirja. 

• Podatke napiši v miselni vzorec. 

• Vse lepo napiši in oblikuj v Powerpointu. 

• Iz interneta in drugih virov ne kopiraj besedila, ampak piši s svojimi besedami. 
Slike iz interneta pa lahko kopiraš. 

• Predstavi bistvene podatke.  

• Predstavi čim več informacij in vsebine natančno opiši.  

• Predstavitev naj vsebuje tudi slike, ki prikazujejo izbrano temo. 

• Predstavitev naj ob poučna, zanimiva. 

• Ustno vadi govorni nastop. Najprej s pomočjo Powerpointa. Nato pa na pamet. 

• Pri predstavitvi Powerpoint ne bo ves čas viden. Tako, da moraš znati povedati s svojimi 
besedami. 
 

Predstavitev mora vsebovati: 
- Predstavi se. 
- Napoved teme. 
- Predstavitev teme. 
- Zaključek. 
- Po predstavitvi boš odgovoril tudi na 3 vprašanja učiteljice o izbrani temi. 

 

DELAJ S Z VESELJEM IN ŽELIM TI USPEŠNO PREDSTAVITEV!  😊  
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Seznam naslovov za govorni nastop z imeni učencev:  

1. TEKSTILNA VLAKNA: Nik Kosi, Klara Černezel 

2. KAKO IZDELAMO BLAGO? OD VLAKNA DO BLAGA: Filip 

3. VRSTE BLAGA: David Ciglarič, Enej  

4. IZDELAVA OBLAČIL. ŠIVANJE: Neja, Žan Vizjak, Nik Jurkovič 

5. OBLAČILA IN MODA: Hana, Špela, Jan Šiško 

6. TEKSTILNI IZDELKI ZA DOM: David Trstenjak, Klara Strelec, Pia Antolič 

7. NAKUPOVANJE IN OZNAČEVANJE OBLAČIL: Žan Perc, Jan Čurin 

8. VZDRŽEVANJE OBLAČIL IN DRUGIH TEKSTILNIH IZDELKOV: Tjan  

9. OBUTEV IN VZDRŽEVANJE OBUTVE: Lan, Aleks, Mia  

 

➢ Dovolila sem, da imajo tudi trije učenci isto temo, ker ste pokazali velik 

interes in ste se skoraj istočasno javili za izbiro naslova. 

 


