NAVODILA ZA GOVORNI NASTOP 6. RAZRED
Predstavitev knjige za domače branje;
knjiga po izbiri s seznama
ZGRADBA IN VSEBINA GOVORNEGA NASTOPA
1) UVOD (napoveš temo, pritegneš pozornost)
➢ Poveš, katero knjigo si izbral/-a, kdo jo je napisal in zakaj si jo izbral/-a (prinesi jo s seboj).
➢ Splošna predstavitev s podatki o knjigi, avtorju (zanimivosti, bistveni podatki), založbi, leto
izdaje.
➢ Književna vrsta: ali je mladinska povest, pustolovski roman, pripovedka, pravljica …
(pomagaj si z opombami v knjigi).

2) JEDRO
Izvirno in domiselno predstavi:
➢ temo: o čem avtor piše (o vojni, ljubezni, družinskem življenju …),
➢ zgodbo knjige: predstavi kratko, zaokroženo vsebino knjige,
➢ književni prostor in čas: kje se zgodba dogaja, v katerem času (prostor in čas razbereš
iz besedila ob natančnem branju),
➢ književne osebe: predstavi glavne književne osebe, tako da prikažeš njeno zunanjost,
vedenje, odnos do ljudi, značaj; presodi tudi ravnanje književne osebe – s čim se strinjaš,
česa ne odobravaš, kako bi ti ravnal/-a na njenem mestu (utemeljuj s primeri iz knjige),
➢ idejo: predstavi sporočilo knjige (Kaj je knjiga tebi povedala? Kako to razumeš?).
3) ZAKLJUČEK
➢ Podaš svoje mnenje o knjigi in ga utemeljiš – na splošno oceniš knjigo in poveš, kaj ti
je bilo v knjigi najbolj všeč, ali je bila knjiga takšna, kot si si predstavljal/-a ob njenem
naslovu na začetku, kako in zakaj bi jo ali je ne bi priporočil/-a drugim bralcem.
➢ Nastop zaključiš s kakšno zanimivostjo, komentarjem, povzetkom, aktualnostjo ...
(pomagaj si z opombami).
➢ Sošolce vprašaš, ali imajo zate kakšno vprašanje in odgovoriš nanj.

IZVEDBA GOVORNEGA NASTOPA
•
•

•

•

Ohranjaj stik s poslušalci (sošolce glej v oči, s pogledom poskušaj zajeti ves razred),
govori prosto (vendar pazi na knjižni jezik) – ob pomoči opornih točk;
o oporne točke imaš lahko zapisane na listu papirja, ki ga imaš pred seboj,
o lahko imaš miselni vzorec v obliki plakata (največ A3 format),
govori razločno in naravno:
❖ s primerno hitrostjo, glasnostjo, razločnostjo;
❖ ustrezno členi besedilo s premori (daljši premori med posameznimi deli besedila, npr.
med uvodom, jedrom in zaključkom, ob prehodu z opisa ene lastnosti na drugo …);
❖ uporabljaj ustrezno poudarjanje – intonacijo;
❖ poudarjaj ključne besede;
ustrezno uporabljaj nebesedno govorico (ne pretiravaj),

•
•

upoštevaj časovno omejitev (5–10 min),
spremljaj odziv sošolcev (če opaziš, da se dolgočasijo ali ti ne sledijo, npr. poživiš nastop s
spremenjeno hitrostjo govorjenja, z vključevanjem vprašanj za pritegnitev pozornosti (kaj
mislite, se je zgodilo potem) ipd.).

SEZNAM KNJIG
1. Almond, David: Deček, ki je plaval s
piranhami
2. Březinová, Ivona: Bombonček za
dedija Edija

25. McDonnell, K.: Ezziejin smaragd
26. Mebs, Gudrun: Nedeljka
27. Novak, Bogdan: Zelena pošast
28. Novak, Bogdan: Strašljiva Stahovica

3. Dvořáková, P.: Julija med besedami

29. Novak, Bogdan: Zaljubljeni vampir

4. Dahl, Roald: Čarovnice

30. Novak, Bogdan: zbirka Zvesti prijatelji

5. Dahl, Roald: VDV

31. Neuringer Levy, M.: On je poseben

6. Dahl, Roald: Charlie in veliko

32. Orr, Wendy: Nimin otok

stekleno ogledalo

33. Philipps, C.: Bela kava in posipanec

7. De Cook, Michael: Rozi in Musa

34. Parr, Maria: Vafljevi srčki

8. Doyle, Roddy: Super!

35. Parr, Maria: Tonja iz Hudega Brega

9. Hof, Marjolijn: Mama številka nič

36. Parr, Maria: Golmanka in morje

10. *Hof: Moj dedek in jaz in pujsa Babi

37. Pregl, Slavko: Spričevalo

11. Kuijer, G.: Naj ljubezen gori kot

38. Simmel, Johannes Mario: Mama ne

plamen, amen

sme izvedeti

12. Kuijer, G.: Raj je tukaj in zdaj

39. Sivec, Ivan: Vlomilci delajo poleti

13. Kuijer, G.: Ko sreča trešči kot strela

40. Sivec, Ivan: Krokarji viteza Erazma

14. Kuijer, G.: Čez obzorje z vetrom na

41. Sivec, Ivan: Formula smrti

morje

42. Sivec, Ivan: Skrivnost zlate reke

15. Kuijer, G.: Ej, moje ime je Polleke

43. Sokolov, C.: Reči, ki jih ne razumem

16. Lindgren, A.: Ronja, razbojniška hči

44. Sokolov, C. Bo res vse v redu?

17. Lindgren, Astrid: Brata levjesrčna

45. Suhodolčan, P.: Ranta vrača udarec

18. Lucent, Michel: Deljeno z dve

46. Travers, P. L.: Mary Poppins

19. *Leeuwen, Joke van: Čiv!

47. Vidmar, Janja: Nimaš pojma

20. Leeuwen: Ko je oče postal grm

48. Vidmar, Janja: Druščina iz šestega b

21. Mal, Vitan: Ime mi je Tomaž

49. Vidmar, Janja: Junaki 5. razreda

22. Mal, Vitan: Junaški trio M

50. Vidmar, Janja: Kebarie

23. Mal, Vitan: Ledosned

51. Zupan, Dim: Trnovska mafija

24. Mal, Vitan: Hitro, hitreje
Učenec si lahko izbere tudi knjigo, ki je ni na
seznamu, vendar le s predhodnim
dogovorom z učiteljico.

