PREDSTAVITEV OSEBE
PRIPRAVA NA GOVORNI NASTOP

PREDSTAVITEV OSEBE - KORAKI
Delo v šoli:
• izdelamo načrt po točkah ali miselni vzorec
• sestavimo besedilo, ki ga členimo na odstavke
Delo doma:
• večkrat glasno prebereš besedilo
• vadiš prosto govorjenje
• nastopiš doma pred starši
Govorni nastop:
• nastopiš v šoli pred razredom (2. 2.)

(v ponedeljek)
(v torek)

1. PREDSTAVITEV
- Kdo je ta oseba?
6. ZANIMIVOST
- najljubša stvar (pijača, hrana, knjige,
filmi, glasba ...)

- Starost.

2. ZUNANJOST

- Kje živi? (le, če živi
drugje kot ti)

- postava (velika, srednje velika, manjša,
močnejša, drobna…)
- obraz (okrogel, ovalen, kvadratast, širok), oči
(barva, velikost, očala, leče) ušesa (uhani), usta
(ozka, tanka, široka, srčasta, lepi zobje, manjka
zob, nosi aparat …), nos (pegice), polt in koža
(temna, svetla, bled, znamenje, ureznina,
jamica na bradi ali v ličku, gube, gladka, mastna
…)

- zakaj je ta oseba zanimiva
- v čem je ta oseba še posebna

- lasje (barva, dolžina, oblika pričeske, ravni,
kodrasti, štrleči)
5. HOBIJI (konjički)
- Najljubše opravilo v prostem
času

PREDSTAVITEV OSEBE

- način oblačenja in obutev (športno, moderno,
najljubša barva, najpogostejše oblačilo)

4. ZNAČAJ OSEBE

3. ŠOLA, SLUŽBA

- je mirna, se redko razjezi
-pogosto je dobre volje

- na katero šolo hodi (osnovna, srednja, univerza) in
v katerem kraju je ta šola

- je zamerljiva

- kateri razred

- je dobra po srcu

- krožki, ki jih obiskuje

- ima ali nima smisla za humor
- je zabavna/dolgočasna

- poklic, ki ga opravlja, kje dela, kaj dela

- popustljiva, dobrodušna, radodarna,
skopuška …

- pripomočki, ki jih pri delu uporablja

DOMAČA NALOGA
• Izberi si osebo, ki jo zelo dobro poznaš (brata,
sestro, bratranca, sestrično …)
• Poišči tudi sliko te osebe in jo prinesi v šolo.
• Pogovori se s starši (lahko tudi s to osebo, ki jo
boš izbral), če veš vse o tej osebi, kar smo
napisali v miselni vzorec. Če česa ne veš, se
pozanimaj.

