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POVZETEK
V diplomskem delu sem raziskala način priprave, izvedbe in vrednotenja govornih nastopov v
1. in 3. razredu osnovne šole. Govorno nastopanje sem poleg raziskovalnega dela podkrepila s
teoretično podlago. Opredelila sem pripravo na govorni nastop in učiteljevo vlogo pri tem,
izvedbo in poslušanje govornih nastopov, načela uspešnega sporočanja ter umeščenost
govornih nastopov v učnem načrtu.
Pri izvedbi govornih nastopov sem opazovala naslednje kriterije: prihod pred tablo in napoved
teme, predstavitev teme, zgradbo besedila in govor, jezik, nebesedne spremljevalce
govorjenja in pripomočke.
V raziskovalnem delu so sodelovali učenci 1. in 3. razreda OŠ Blaža Arniča v Lučah ob
Savinji. Podatke sem pridobila z opazovanjem priprave, izvedbe in vrednotenja govornih
nastopov ter z anketnimi vprašalniki za učence. Predstavila sem jih opisno in grafično.
Rezultati so pokazali podobnosti in razlike med govornimi nastopi učencev. Največ težav so
imeli z nebesednim jezikom. Govorni nastopi tretješolcev so bili daljši, izvirnejši, bolj
smiselno členjeni, samostojnejši, a slabši pri vrednotenju. Učenci so napredovali predvsem v
sproščenosti in očesnem stiku s poslušalci.

Ključne besede: govorni nastop, priprava, izvedba, vrednotenje, kriterij.

SUMMARY
In my diploma thesis I have researched the method of preparation, implementation and
evaluation of oral performance in the first and third grade of primary school. I have supported
the practical oral presentation with theoretical basis. I have defined the preparation for the oral
performance and teacher's role in this and implementation, listening and principles of
effective communication and the inclusion of oral performance in the curriculum.
In implementation of oral performances I have observed the following criteria: the arriwal in
front of the school board and forecasting the topic, presentation of the topic, text structure and
speech, language, non-verbal speech and accompanying accessories.
The research involved pupils of first and third grade from Primary school Blaža Arniča in
Luče at Savinja. I gained the information by observing the preparation, implementation and
evaluation of oral performances as well as a questionnaire for the students. I have presented
data in a descriptive and graphic way. The results showed similarities and differences between
different oral presentations. The biggest problem was with non-verbal language. Oral
performances from third-class pupils were longer, more original, meaningfully structured,
independent, but worse at valuation. Students have progressed mainly in relaxation and eye
contact with the audience.

Key words: oral presentation, preparation, implementation, evaluation criteria.

Kazalo vsebine
1

UVOD ............................................................................................................................................. 1

2

OSREDNJI DEL NALOGE ............................................................................................................ 3
2.1

Predmet in problem ................................................................................................................. 3

2.1.1

Priprava na govorni nastop .............................................................................................. 3

2.1.2

Govorno nastopanje......................................................................................................... 6

2.1.2.1

Nebesedni spremljevalci govorjenja ........................................................................... 6

2.1.2.2

Prozodične prvine........................................................................................................ 8

2.1.3

Poslušanje govornih nastopov ....................................................................................... 10

2.1.4

Načela uspešnega sporočanja ........................................................................................ 11

2.1.5

Govorno nastopanje v učnem načrtu ............................................................................. 13

2.1.5.1

Književnost................................................................................................................ 13

2.1.5.2

Jezik........................................................................................................................... 16

2.2

Cilji raziskave ........................................................................................................................ 18

2.3

Hipoteze ................................................................................................................................ 18

2.4

Metode dela ........................................................................................................................... 18

2.4.1

Opazovanje govornih nastopov ..................................................................................... 19

2.4.2

Anketni vprašalnik ........................................................................................................ 20

2.4.3

Vzorec ........................................................................................................................... 20

2.5

Rezultati ................................................................................................................................ 21

2.5.1

Brata Grimm: Rdeča kapica, narobe pravljica (1. razred)............................................. 21

2.5.2

Franček Rudolf: Marsovčki hočejo na Zemljo, nadaljevanje zgodbe (3. razred) .......... 29

2.5.3

Saša Vegri, Jure kvak-kvak, nadaljevanje zgodbe (3. razred) ....................................... 33

2.5.4

Ruska pravljica: O veliki repi, dramatizacija (1. razred) ............................................... 39

2.5.5

Frane Miličinski - Ježek: Zvezdica Zaspanka, narobe pravljica (3. razred) .................. 43

2.5.6

Kajetan Kovič: Zdravilo, nadaljevanje pesmi (3. razred).............................................. 49

2.5.7

Miroslav Košuta: Kje stanuješ, mala miška, deklamacija pesmi (1. razred) ................. 55

2.5.8

Analiza anketnih vprašalnikov ...................................................................................... 58

2.6

Razprava ................................................................................................................................ 65

2.7

Sklep ...................................................................................................................................... 68

3

LITERATURA IN VIRI ............................................................................................................... 70

4

Priloge ........................................................................................................................................... 72

1 UVOD
Temeljno sredstvo sporazumevanja med ljudmi je jezik, tako besedni kot nebesedni. Ljudje
smo socialna bitja in se z jezikom srečujemo vsak dan, na vsakem koraku. Brez
sporazumevanja človeška družba ne bi obstajala.
Beseda retorika oz. govorništvo se ne skriva le v lepem govorjenju, prepričevanju sogovorca
ali nastopanju pred občinstvom, ampak tudi v vsakdanjem življenju. »Retorika je pravzaprav
povsod okrog nas, je del nas in kroji naše življenje bolj, kot si mislimo ali včasih želimo«
(Zidar Gale, 2006: 7).
Rojstvo in razcvet retorike izvirata že iz obdobja antike. Za njen začetek se šteje leto
485 pr. n. št., kasneje pa je temelje retorične teorije postavil Aristotel. Govorniki so bili zelo
spoštovani in nadarjeni ljudje, ki so znali izkoristiti moč besede. Vloga govorništva se je skozi
zgodovino spreminjala, a vseskozi je bila in je neprecenljivega pomena.
Učinkovito sporazumevanje ni pomembno le na vodilnih položajih, ampak tudi v družini,
vrtcu, šoli … Sporazumevanje ljudi povezuje, združuje in tudi oddaljuje. Poleg tega kaj
povemo, je pomembno tudi, kako to povemo. Besedno sporočanje določa vsebino sporočila,
nebesedno pa naš odnos do njega. Nebesedno sporazumevanje je najstarejši način
sporazumevanja med ljudmi in ni zanemarljivega pomena. Pozitivna naravnanost do
govornika ali sogovornika je odvisna predvsem od izraza na obrazu.
Poleg sporočanja je pomembno tudi sprejemanje, prisluhniti drugim, tudi to je umetnost
sporazumevanja. Poslušalci so nenadomestljiv člen sporazumevanja. Govor je namenjen njim
in na podlagi njega si o govorniku ustvarijo vtis. Poslušalec govornika vidi, sliši in doživi.
Otroke se pripravlja na svet sporazumevanja od rojstva dalje, pomemben del pri tej pripravi
imajo poleg staršev tudi vzgojitelji1 in učitelji. Kakšno je mnenje učencev in učiteljev o
govornem nastopanju v 1. triletju osnovne šole, kako poteka priprava na nastop, kateri kriteriji
so zanje pomembni in kako so dejansko uresničeni, kakšna je razlika v pripravi, izvedbi in
vrednotenju govornih nastopov v 1. in 3. razredu, to so bila vprašanja, ki so me spodbudila k
raziskovanju. V času mojega osnovnošolskega izobraževanja so bili govorni nastopi prej
izjema kot pravilo, čeprav smo jih še tako potrebovali. Zanimanje o tem, kakšno je stanje
danes, me je privedlo v 1. in 3. razred osnovne šole Blaža Arniča v Lučah ob Savinji, kjer sem
opravljala raziskovalni del diplomskega dela.
1

V diplomskem delu izraz vzgojitelj velja enakovredno za vzgojitelja in vzgojiteljico. Enako velja za izraze
učitelj, učenec in avtor.

1

Cilj vseh nas naj bi bil, da bi se v sporazumevanju neprestano izpopolnjevali. Govorno
nastopanje je pomembno za nadaljnje življenje učencev, zato mu je potrebno nameniti čas in
pozornost. Zavedati bi se morali, da je govorni nastop v šoli predpriprava za vsako javno
nastopanje in da ni pomembna le vsebina, ampak tudi način izvedbe.

2

2 OSREDNJI DEL NALOGE
2.1 Predmet in problem
Namen diplomskega dela je raziskati govorno nastopanje učencev v 1. triletju osnovne šole.
Analizirala bom konkretne primere govornih nastopov učencev 1. in 3. razreda OŠ Blaža
Arniča v Lučah, ter jih nato primerjala. Osredotočila se bom na vse tri stopnje govornega
nastopanja: na pripravo, izvedbo in vrednotenje. Opazovala bom tudi napredek učencev
posameznega razreda v govornem nastopanju.
Učenci so že v osnovni šoli velikokrat postavljeni v položaj, ko se morajo izkazati kot dobri
govorci oz. sporočevalci. Večina jih ima tremo že pred sošolci, kaj šele pred nastopanjem na
javnih prireditvah. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da se otroke čim prej seznani z
govornim nastopanjem. Poleg tega, da pri tem razvijajo govor, bogatijo besedni zaklad, se
seznanijo z načeli dobrega sporočanja, se znebijo tudi treme, ko so postavljeni v položaj, da
morajo kaj povedati oz. nastopati pred vrstniki ali širšo javnostjo. Zanima me, kako učiteljici
1. in 3. razreda pristopita k pripravi na govorni nastop in kako potekata izvedba ter
vrednotenje. Prepričana sem, da vaja dela mojstra. Učenci lahko postanejo dobri govorci, če
imajo priložnost, da se v govornem nastopanju urijo.

2.1.1 Priprava na govorni nastop

Če želi biti govorec uspešen, mora svoj nastop skrbno načrtovati. Priprava na govorni nastop
se izvaja po naslednjih korakih (prim. Križaj Ortar, 2009):
-

iznajdba,

-

urejanje gradiva,

-

ubesediljevanje,

-

popravljanje prve različice besedila in navajanje podatkov o virih,

-

pomnjenje besedila in pripravljanje ponazoril,

-

izvajanje govornega nastopa.

Naštete korake bom na kratko predstavila.
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Iznajdba
Sporočevalec se odloči, o čem bo govoril in kaj vse bo o izbrani temi povedal. Izdela si načrt
v obliki miselnega vzorca ali opornih točk, kamor si zapiše ključne besede in bistvene
podatke. Glede na temo je potrebno zbrati gradivo za besedilo. S pomočjo gradiva si
sporočevalec dopolnjuje miselni vzorec ali razširja oporne točke.
V šoli teme govornih nastopov običajno določijo učitelji. Učenci si priskrbijo dodatno
gradivo, če je to potrebno. Glede na naslov razmislijo o vsebini in izdelajo miselni vzorec, ki
ga dopolnijo z besedilom ali ilustracijami. Učenci morajo biti seznanjeni s kriteriji govornega
nastopanja. Ta korak naj bo čim bolj samostojen, pri čemer je potrebno upoštevati zmožnosti
učencev.

Urejanje
Sporočevalec zbrano gradivo ovrednoti in določi vrstni red ter povezavo sestavin. Doda uvod
in zaključek. Besedilo že ima smiselno celoto, potrebno ga je pretvoriti v besedilo.
Učenci dopolnijo in uredijo miselni vzorec.

Ubesediljevanje
Sporočevalec zbrano in urejeno gradivo napiše v obliki besedila. Pri tem upošteva pravila za
skladanje besed v višje enote, pravopisna pravila in zgradbo določene besedilne vrste.
Besedilo mora biti smiselno, sovisno in zaokroženo.
Učenci čim bolj samostojno pretvorijo miselni vzorec v besedilo. Učenci v 1. razredu tega
koraka še ne izvajajo. Ilustracije lahko uskladijo s posameznimi besedami oz. s krajšim
besedilom, odvisno od njihovih zmožnosti.
Popravljanje prve različice besedila in navajanje podatkov o virih
Sporočevalec prebere besedilo in glede na poslušalce presodi njegovo ustreznost, razumljivost
in živost. Na koncu besedila mora navesti podatke o virih.
Učenci glede na učiteljeve popravke ustrezno popravijo in dopolnijo besedilo.
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Pomnjenje besedila in pripravljanje ponazoril
Sporočevalec si besedilo večkrat prebere na glas, da si ga čim bolje zapomni. Učenje govora
na pamet ni priporočljivo, saj lahko nepričakovane motnje govorca zmedejo.
»Obča vrednota vadbe je glasno govorjenje« (Zupančič, 2008: 12), poleg tega je priporočljivo
vaditi po opornih točkah in pred poslušalstvom. Pri pomnjenju besedila si je mogoče
pomagati z mnemotehniko. Z njo so si pomagali že Grki in Rimljani, saj je veljalo branje
govorov za neugledno (prim. Zidar Gale, 2006). Za ta način pomnjenja je značilno, da
govorec vsebino govora poveže z določenimi kraji ali s točkami, ki jih dobro pozna. S tem si
ustvari »oporišča« za spomin.
Pripomočki, ki jih bo govorec imel s sabo na govornem nastopu (miselni vzorec, oporne
točke), naj ne vsebujejo celih povedi, ampak le posamezne besede in iztočnice, ki ga bodo
vodile skozi nastop.
Učenci imajo čas, da se na govorni nastop pripravljajo doma. Vadijo naj s pomočjo opornih
točk in pred poslušalci. Besedilo naj poskušajo pripovedovati in ne govoriti na pamet.

Učiteljeva vloga pri pripravi na govorni nastop
Učiteljeva vloga pri pripravi na govorni nastop je različna glede na starost in zmožnosti
učencev, ki jih poučuje. Učitelj v 1. razredu mora pričeti učence čim prej uvajati v »svet
govorništva.«
Prvi »govorni nastopi« nastajajo spontano, učenci se nanje ne pripravljajo. Učenci se posedejo
v krog oz. se pripravi čim bolj naravna okoliščina, ki so jo učenci vajeni med pogovarjanjem,
nato pa vsak nekaj pove. Izbira teme je povsem svobodna. V pogovor se kot usmerjevalec
vključuje učitelj (prim. Močivnik, 2000).
Naloga učitelja je tudi seznanitev staršev s temeljnim namenom govornega nastopanja, tj.
»povezati cilje učnega načrta z učenčevimi interesi in jezikovno-književnimi zmožnostmi ob
eni od štirih sporazumevalnih dejavnosti« (Saksida, 2003: 137). V ospredju je učenčeva
samostojnost, kljub temu pa je potrebno upoštevati njihove zmožnosti. »Učitelj torej ni
»mentor« govornega nastopa, zato učencu ne pomaga niti pri izboru teme niti pri izdelavi
miselnega vzorca niti pri iskanju podatkov po različnih virih« (Saksida, 2002: 44). »Bistveno
za uspešno izvedbo in ocenjevanje govornih nastopov so predvsem ustrezni opisni kriteriji za
ocenjevanje ter jasni opisniki dosežene ravni govornega nastopa.« (Prav tam: 44.) Učitelj
mora učencem v okviru priprave na govorni nastop jasno predstaviti kriterije za ocenjevanje.
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2.1.2 Govorno nastopanje
»Sporazumevanje (komunikacija) je izmenjavanje besedil med ljudmi« (Križaj Ortar, 2009:
29). Za to sta potrebni najmanj dve osebi: tisti, ki govori ali piše, in oni, ki posluša ali bere.
Sporočanje in sprejemanje besedil sta ključni dejavnosti sporazumevanja. »Sporočanje je
zavestno dejanje sporočevalca; sporočevalec tvori besedilo z znamenji besednega jezika v
slušnem ali vidnem prenosniku, torej govori ali piše« (Križaj Ortar, 2009: 41). Glede na vlogo
sporočevalca in prejemnika ločimo eno- in dvosmerno sporazumevanje. Govorno nastopanje
in poslušanje govornih nastopov sodita k enosmernemu sporazumevanju.
Poslušalci govorca gledajo in poslušajo, zato mora poleg dovršene vsebine poskrbeti še za
telesno urejenost, paziti na držo telesa, glave in rok ter narediti z glasom in nastopom besedilo
čim bolj živo.

2.1.2.1 Nebesedni spremljevalci govorjenja

Očesni stik
»Za uvod je najpomembneje, da govornik pritegne pozornost poslušalcev in doseže, da
občinstvo postane naklonjeno njemu in vsebini, ki jo predstavlja in zagovarja« (Zidar Gale,
2006: 93). Za to zadostuje že prijazen pogled vseh navzočih, preden govorec prične z
govorjenjem. »Pogled je močno orožje« (Zupančič, 2008: 14), če govorec osvoji poglede
poslušalcev, obstaja velika verjetnost, da ga poslušajo.
Pri govorjenju govorec vidi poslušalca in s tem tudi odziv na njegovo govorjenje (npr.
privzdigne obrvi, prikima ali odkima, gleda vstran, klepeta, se zasmeje, nagrbanči čelo …),
zato lahko spremeni tempo govorjenja, kaj ponovi ali doda, skratka naredi govor bolj živ
(prim. Križaj Ortar, 2009). Očesni stik je potrebno prilagoditi številu poslušalcev.
Poslušalci govornika torej vidijo, slišijo in doživijo. Vidijo govorčev pogled, opazujejo
njegove kretnje in držo telesa, poslušajo njegov glas in si na podlagi tega ustvarijo predstavo
o njem. Govorec je izpostavljen kritičnemu očesu in ušesu poslušalca, zato mora biti še toliko
bolj pozoren na telo, glas in čustva.
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Drža glave
Naklonjenost ali odpor pri poslušalcih si govorec lahko pridobi že s položajem glave. Če je
glava nagnjena preveč nazaj, izraža vzvišenost, če je nagnjena naprej, razkriva nemoč in strah.
Glava naj bo vzravnana, le tako bo govorec v stiku s poslušalci. Poslušalce je treba videti, ne
pa samo gledati, z njimi je potrebno komunicirati in jim prisluhniti (prim. Zidar Gale, 2006).
Drža rok in kretnje
Kje so med govornim nastopanjem roke? Sklenjene za hrbtom, v žepu, ob telesu, v boku?
Odmisliti delovanje rok in jih prepustiti besedam, je zmaga. »Roke so zgovorne. Naj
govorijo« (Zupančič, 2008: 23). Govorčeva zadrega je opažena tudi v položaju rok, kar lahko
preusmeri pozornost poslušalcev.
Dobro je upoštevati naslednja pravila (prim. Zidar Gale, 2006). Govorec naj energijo usmeri
med poslušalce, ne pa v tla ali vase, zato naj roke dvigne nad pas. Govorec sprosti in dvigne
nadlahtnici, to je t. i. ramenski gib. Poleg tega sta primerni kretnji tudi odprta dlan (govorec
odpre obe dlani in jih drži nad pasom) in most (dlani sta nad pasom vzravnani in odprti proti
poslušalcem). Med govorjenjem so lahko roke ob telesu ali jih govorec dvigne nad pas in
položi eno v drugo. Če želi predstaviti vsebino bolj energično, naj uporabi odprto dlan ali
most. Kadar se odloči, da bo imel s sabo list z opornimi točkami ali miselni vzorec, naj ga
drži le v eni roki.
Telesna drža
Pri telesni drži je treba paziti na pokončnost. Teža naj bo enakomerno razporejena na obeh
nogah, ena noga je lahko tik pred drugo. Od pasu navzgor naj bo telo bolj živo, kar se doseže
s kretnjami, položajem glave, z očesnim stikom, obrazno mimiko in z glasom. Gibanje po
prostoru mora biti premišljeno, saj je lahko moteče za poslušalce.
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2.1.2.2 Prozodične prvine
Pri govorjenju uresničujemo besedne (naglas, izgovarjava) in besedilne (poudarek, intonacija,
hitrost, premori, register, barva) zvočne spremljevalce. Ločimo prozodične prvine besede in
prozodične prvine besedila. V nadaljevanju so predstavljeni besedilni zvočni spremljevalci
(prim. Križaj Ortar, 2009).

Poudarek
»Besede v povedi niso vse izgovorjene enako glasno, temveč je ena beseda izgovorjena precej
glasneje kot druga; pravimo, da je poudarjena« (Križaj Ortar, 2009: 97). Poudarjena beseda je
po navadi na koncu povedi. Zaradi napačnih ali nejasnih poudarkov se lahko spremeni pomen
sporočila.

Intonacija
»Beseda na koncu povedi je izgovorjena nižje ali višje kot beseda na začetku povedi. Zato
ima poved značilen tonski potek oz. intonacijo; ta je lahko padajoča ali rastoča« (Križaj Ortar,
2009: 98). Glede na padajočo ali rastočo intonacijo poznamo vzklično, končno in nekončno
intonacijo.

Hitrost
Ljudje govorijo različno hitro. Na hitrost je potrebno paziti še zlasti pri govornem nastopanju.
Upoštevati je treba poslušalce in jim prilagoditi hitrost. »Hitrost govorjenja je primerna, kadar
je poslušalci ne opazijo« (Zidar Gale, 2006: 117). Hitrost pogosto spreminjamo,
pomembnejše podatke izgovarjamo počasneje, manj pomembne pa hitreje. S spreminjanjem
hitrosti je govor bolj razgiban. Če govorec govori (pre)počasi, se lahko pojavijo mašila ali
t. i. tiki (polglasnik, ponavljanje besed …). Pojavijo se lahko tudi zaradi slabe priprave na
govorni nastop ali treme.

Premori
Namenjeni so smiselni členitvi besedila na pomenske enote. Zaradi njih je besedilo jasno in
pregledno. Daljši premori so med odstavki, krajši med povedmi, nastanejo lahko tudi zaradi
zadrege ali če govorec »izgubi rdečo nit.« Govorec lahko naredi premor tudi pred tistim
delom povedi, na katerega želi poslušalce posebej opozoriti. Mašilom med premori se je
potrebno izogniti.
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Register
Povezan je z višino tona. Ločimo tri tonska območja glasu pri ženskah: sopran, mezzosopran,
ali alt, pri moških pa: tenor, bariton ali bas. Srednji register uporabljamo pri vsakdanjem
govorjenju in zveni najnaravnejše, višjega ali nižjega pa takrat, ko smo čustveno prizadeti,
vznemirjeni, razburjeni, v pogovoru z majhnimi otroki … Tonsko območje glasu nam je
nekako določeno, vendar so možni prehodi med registri.

Barva
Z barvo glasu je mogoče izraziti čustva. Govorec jo spremeni tako, da preoblikuje odzvočni
prostor v ustih. Spremenjena barva glasu obogati govor. Govorec na barvo ne more vedno
vplivati, npr. v času prehlada ali bolezni, zaradi okvar govornih organov.
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2.1.3 Poslušanje govornih nastopov
»Poslušanje govornih nastopov je enosmerno sprejemanje; poslušalec namreč le spremlja
govorni nastop in ostaja v tej vlogi vse do konca« (Križaj Ortar, 2009: 60). Glede na namen
poslušanja ločimo razločujoče, razčlenjujoče poslušanje in poslušanje z razumevanjem. S
slednjim se v življenju največkrat srečamo. Smisel takšnega poslušanja je, da slišano
razumemo in uskladimo s svojim razumskim, čustvenim in z izkušenjskim svetom.
V nadaljevanju so opredeljene dejavnosti poslušalca pred in med poslušanjem ter po njem
(prim. Križaj Ortar, 2009).
Pred poslušanjem se poslušalec seznani z govorcem, s temo in z besedilno vrsto. Odmisli
predsodke do govorca ali teme, razmisli o pričakovanjih, se umiri, namesti in pripravi papir
ter pisalo.
Med poslušanjem poslušalec tiho in zbrano posluša. Opazuje nebesedne spremljevalce
govorjenja in razmišlja o povedanem. Zapiše si vprašanja, pripombe ali bistvene podatke.
Vljudno se odziva na morebitna govorčeva vprašanja.
Po poslušanju poslušalec sodeluje v pogovoru, vljudno pove mnenje in predloge. Obnovi,
razčleni in vrednoti poslušano besedilo. Predstavi svoje doživljanje besedila in vrednoti svojo
zmožnost kritičnega poslušanja.
»Govorjenje je plemenita veščina. Poslušanje pa še bolj, je patina govorjenja, je razlog
govorjenja« (Zupančič, 2008: 15).
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2.1.4 Načela uspešnega sporočanja
Če želi biti sporočevalec pri sporočanju uspešen, mora upoštevati šest načel (prim. Križaj
Ortar, 2009).
1. Sporočevalec sporoča z jasnim namenom.
Sporočevalec sporoča z določenim namenom zato, da bi poslušalci vedeli to, kar ve on, da bi
mu verjeli, da bi sodili tako kot on … Namen lahko izrazi neposredno ali posredno.
Namen učencev naj bi bil prepričati učitelja in sošolce, da so se na nastop dobro pripravili in
da poznajo načela uspešnega sporočanja. To lahko dosežejo s prepričljivim nastopom in z
upoštevanjem danih kriterijev.
2. Sporočevalec sporoča le o tem, kar dobro pozna.
Sporočevalec se o temi poduči z branjem literature, opazovanjem, razmišljanjem ali na
medmrežju. Paziti mora, da sporoča resnične podatke.
Izjema so nekateri govorni nastopi v šoli, npr. govorni nastop na temo umetnostnega besedila
(nadaljevanje zgodbe,

narobe pravljica …), ki temeljijo na učenčevi domišljiji. Dobro

poznavanje teme naredi nastop prepričljivejši.
3. Sporočevalec upošteva okoliščine sporočanja.
Najpomembnejši so poslušalci in njim se mora sporočevalec prilagoditi. Upoštevati mora
starost poslušalcev, njihovo izobrazbo, družbeni položaj, znanje jezika, poleg tega še kraj in
čas sporočanja. To stori z izbiro ustrezne teme, z načinom izrekanja svojega namena, z
jedrnatostjo in natančnostjo pri navajanju podatkov in z urejenostjo podatkov v določenem
zaporedju.
4. Sporočevalec upošteva prvine in pravila danega besednega jezika.
Besedilo mora biti jezikovno pravilno, torej tvorjeno z besedami in po pravilih slovenskega
knjižnega jezika, sporočanje pa slovnično in pravorečno ustrezno. Govorec mora pri
govornem nastopanju uporabljati besede slovenskega knjižnega jezika. Pri izbiri besed mora
paziti, da bo besedilo poslušalcem razumljivo. Slovar slovenskega knjižnega jezika in
slovnični, pravorečni ter pravopisni priročniki so priporočljivi pripomočki pri pripravi na
govorni nastop.
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5. Sporočevalec upošteva značilno zgradbo izbrane besedilne vrste.
Glede na temo govornega nastopa mora sporočevalec upoštevati zgradbo izbrane besedilne
vrste (opis postopka, življenjepis, referat …).
Izjema so nastopi vezani na temo umetnostnih besedil, razen če učenci predstavijo
književnega junaka. V tem primeru upoštevajo zgradbo, ki ustreza predstavitvi osebe. Ostali
govorni nastopi, vezani na umetnostna besedila, so lahko v obliki pesmi, nadaljevanja zgodbe,
narobe pravljice, predstavitve najljubše knjige …, za kar pa ni predvidene značilne zgradbe.
6. Sporočevalec upošteva prednosti in pomanjkljivosti slušnega oz. vidnega prenosnika.
Govorčeve besede se po zvočnem valovanju prenašajo do poslušalčevega ušesa, zato je zvok
slušni prenosnik. Svetloba je vidni prenosnik, ker se zapisane besede prenašajo po svetlobnem
valovanju do bralčevega očesa.
Govorec in poslušalci so v neposrednem stiku, zato mora govorec poskrbeti za telesno
urejenost, med nastopom stoji ali se premika po prostoru, gleda poslušalce v oči in opazuje
njihov odziv, uporablja vidne nebesedne spremljevalce govorjenja, govori prosto, v zbornem
jeziku ter naravno in razločno.
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2.1.5 Govorno nastopanje v učnem načrtu

Učenci v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju poleg vstopanja v svet branja in pisanja
opravljajo tudi naslednje dejavnosti:
-

Sodelujejo v pogovorih.

-

Kritično sprejemajo oziroma interpretirajo govorjena in zapisana besedila ter se
(po)ustvarjalno odzivajo nanje.

-

Govorno nastopajo.

-

Pišejo krajša besedila.

-

Sistematično razvijajo svojo poimenovalno, skladenjsko, pravorečno, pravopisno,
slogovno, metajezikovno zmožnost in zmožnost nebesednega sporazumevanja (prim.
učni načrt, 2011).

Med splošnimi cilji pri slovenščini je navedeno da, »učenci razvijajo pripravljenost za
pogovarjanje in dopisovanje ter govorno nastopanje in pisanje.« (Prav tam: 6.) Govorno
nastopanje je omenjeno tako v opredelitvi predmeta kot pri splošnih in operativnih ciljih ter
vsebinah, saj je govorjenje ena izmed štirih sporazumevalnih dejavnosti, ki »omogočajo
spoznavanje sebe in sveta ter zadovoljevanje temeljnih čustvenih in družbenih potreb.« (Prav
tam: 7.)
Operativni cilji jezika in književnosti se med seboj prepletajo in vsi imajo pomemben vpliv na
govorno nastopanje. Govorni nastopi so lahko vezani na umetnostna ali neumetnostna
besedila.

2.1.5.1 Književnost

Pri književnosti so teme govornih nastopov povezane z umetnostnimi besedili. Učenci lahko
predstavijo svojo najljubšo knjigo, obnovijo znano pravljico ali predstavijo svojo, tvorijo
narobe pravljico, kombinacijo dveh pravljic, nadaljevanje zgodbe, predstavijo sebe v vlogi
književnega junaka, pripovedujejo ob ilustraciji, deklamirajo pesem, pripravijo dramatizacijo
ali igro vlog …
Govorjenje je prevladujoča dejavnost 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja, kar se odraža tako
v ciljih kot standardih znanja. Eden izmed ciljev, ki ga predpisuje učni načrt, je, da učenci v
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1. razredu poskušajo »brati« zgodbo ob znani slikanici (prim. učni načrt, 2011). Učenci s tem,
ko na glas »berejo« slikanice, vadijo svojo veščino govorjenja. Ta cilj se lahko doseže tudi z
metodo večkratnega branja istega besedila ali z metodo družinskega branja.
Večkratno branje istega besedila je za učence koristno iz več razlogov: ohranja in razvija
naklonjenost do literature, poglablja literarnoestetsko doživetje in prepoznavanje znanega ob
vnovičnem listanju slikanice. Napetost, kako se bo zgodba končala, ob drugem poslušanju ni
več tako velika, zato ostane učencu nekaj miselne in čustvene energije za ustvarjanje
domišljijskih slik pravljičnega dogajanja (prim. Kordigel Aberšek, 2008).
Če bodo učenci večkrat slišali pravljico, si bodo lahko ob listanju slikanice ob vsaki ilustraciji
priklicali v spomin del zgodbe, ki ga ta ponazarja. Če bodo ta priklic na glas povedali staršem
ali sošolcem, je to odlična vaja za govorno nastopanje.
V času opismenjevanja učencev imajo pomembno vlogo tudi starši. Družinsko branje poleg
tega, da ohranja bralni čas in presega negativne vplive na oblikovanje odnosa do knjige, tudi
pripravlja učence na vse štiri sporazumevalne dejavnosti.
Učence v 1. razredu je potrebno na govorno nastopanje pripraviti na čim bolj zanimiv in
naraven način. Predlagam metodo žepne pravljice (prim. Kordigel Aberšek, 2008). Učitelj
učencem ob petkih pove pravljico, po možnosti takšno, ki je nihče ne pozna. Učenci si morajo
pravljico na kos papirja »zapisati.« To lahko storijo z eno ilustracijo ali z nizom sličic. Ko to
naredijo, papir prepognejo in spravijo v svoj žep. Naloga učencev je, da žepno pravljico
pripovedujejo svojim domačim. Vsakokrat, ko bodo pravljico povedali, naj si na spodnji rob
svojega papirja s pravljico narišejo dogovorjen simbol. Ko se učenci vrnejo v šolo, pokažejo
kolikokrat so uspeli pravljico povedati. Nekdo izmed učencev pove pravljico sošolcem in
učitelju. Ostali po svojih »zapiskih« preverjajo ali pripoveduje pravilno.
Metoda žepne pravljice se lahko uporabi tudi v 3. razredu, le da je izbor besedil zahtevnejši,
in da zapis z ilustracijo nadomestijo z besednim zapisom ali s kombinacijo besed in ilustracij.

Za naslednji korak pri uvajanju učencev v govorno nastopanje predlagam slikanico Natalije
Pokovec, Žabica Polonca ima govorni nastop. Učenci preko zanimive zgodbe o žabici
Polonci izvedo vse odgovore na naslednja vprašanja:
-

Kaj je govorno nastopanje?

-

Kako se je potrebno pripraviti na govorni nastop?

-

Kako je potrebno govoriti?
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-

Kaj je v uvodu, jedru in zaključku besedila?

-

Zakaj moramo biti pozorni na držo telesa, rok in nog?

-

Katere so primerne govorniške drže?

Knjiga vsebuje tudi koristne nasvete za učence in učitelje. Po tem, ko učenci spoznajo zgodbo
in s tem »kriterije« govornega nastopanja, se lahko v tem preizkusijo tudi sami. Učenci naj si
sami izberejo temo, ki jim je všeč in o njej pripovedujejo sošolcem, pri tem naj upoštevajo kar
so se naučili iz slikanice. Pomembno je, da se učenci in učitelj o govornih nastopih
pogovorijo, izrazijo svoje občutke, povedo, kaj je bilo v redu ter kaj ne in kako lahko to
izboljšajo.
V učnem načrtu so za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje posebej opredeljeni le govorni
nastopi v 3. razredu, kar učitelju omogoča, »da avtonomno izbira hitrost obravnave ciljev in
vsebin, njihovo zaporedje in s tem metode in oblike dela glede na potrebe, zmožnosti in
pričakovanja svojih učencev« (učni načrt, 2011: 97). V tem sklopu sta predvidena cilja, da
učenci predstavijo svojo bralno izkušnjo in (po)ustvarjalno besedilo. Za to je poleg
razumevanja književnega besedila in književnega znanja, potrebna tudi izvirnost.
Predvideni standardi znanja ob koncu 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja so, da učenci
-

samostojno pripovedujejo pravljico in pri tem upoštevajo njene značilnosti,

-

pišejo in pripovedujejo nadaljevanje pravljice,

-

tvorijo narobe pravljico in kombinacije dveh pravljic,

-

govorno ali pisno izrazijo čutnodomišljijsko predstavo književne osebe,

-

doživeto deklamirajo pesem (prim. učni načrt, 2011).

Te standarde znanja je mogoče doseči tudi s pomočjo govornih nastopov. Učitelj se sam
odloči, katere dejavnosti bo izbral za uresničevanje ciljev pri pouku književnosti. Vsekakor
naj bodo takšne, da bodo učencem naredile svet književnosti poučen in zabaven.
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2.1.5.2 Jezik

Teme govornih nastopov pri jeziku so vezane na umetnostna besedila. Med operativni cilji v
učnem načrtu za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje je naveden tudi cilj »razvijanje zmožnosti
govornega nastopanja« (učni načrt, 2011: 9).
Učenci govorno nastopajo z vnaprej napovedano temo in besedilno vrsto. Najprej ob
učiteljevih vprašanjih in slikovnem gradivu ali drugih pripomočkih, nato čim bolj samostojno.
Zelo pomembno je, da učenci zanimivost, živost, razumljivost besedila in rabo nebesednih
spremljevalcev tudi vrednotijo. Predlagajo izboljšave in utemeljijo svoje mnenje. Ob pomoči
učitelja povzamejo načela uspešnega govornega nastopanja. Izrazijo občutke med govornim
nastopom in vrednotijo lastno nastopanje.
Predvidene vrste besedil za govorno nastopanje so naslednje:
-

pripovedovalno besedilo o tem, kar so učenci doživeli ali videli,

-

predstavitev načrtov za konec tedna ali za počitnice,

-

opis sebe ali druge osebe,

-

opis delovnega dne, predmeta, igrače, živali, prostora, poti v šolo (prim. učni načrt,
2011).

Da lahko učenci uresničijo zgoraj navedene cilje, se morajo najprej seznaniti z rabo knjižnega
in neknjižnega jezika, nebesednih spremljevalcev govorjenja, se uriti v pogovarjanju,
poslušanju in vrednotenju … Poleg slikanice Žabica Polonca ima govorni nastop, ki sem jo
omenila že pri razdelku književnost, se lahko učenci pripravljajo na govorno nastopanje tudi z
igro vlog, z ogledom posnetkov govornih nastopov, z učiteljevo ponazoritvijo ali z obnovami
besedil. Učitelj npr. predstavi učencem dva govorna nastopa, pri prvem upošteva vse kriterije
uspešnega govornega nastopanja, pri drugem le nekatere. Učenci vrednotijo govorna nastopa
učitelja, pri tem svoje mnenje utemeljijo. Presodijo, kateri nastop je bil boljši in zakaj. Po
mojem mnenju je to dobra vaja za govorno nastopanje, saj učenci preko konkretnega primera
spoznajo, na kaj morajo biti pozorni kadar govorno nastopajo. Podobno je s posnetki govornih
nastopov. Učenci že poznajo kriterije govornega nastopanja, zato se lahko osredotočijo na
poslušanje in gledanje nastopa. Spet so v vlogi »ocenjevalcev,« ker morajo povedati, kaj je
bilo pri nastopu v redu in kaj bi bilo potrebno izboljšati. Obnove besedil in igre vlog so
pomembne zaradi tega, da se učenci navadijo govoriti pred sošolci. Najprej iz klopi, da niso
preveč izpostavljeni, nato pred tablo. Tako počasi izgubljajo morebitno tremo.
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Ne samo pri slovenščini, tudi pri ostalih predmetih je pogovarjanje zelo pomembno. Učitelj
naj ne bo posredovalec učne snovi, ampak le usmerjevalec.
Predviden standard znanja s področja govornega nastopanja ob koncu 1. vzgojnoizobraževalnega je, da učenci samostojno govorno nastopajo z vnaprej napovedano temo in
besedilno vrsto ter tvorijo smiselna, razumljiva, sovisna in zaokrožena besedila. Govorili naj
bi razločno, naravno in čim bolj knjižno ter po govornem nastopu vrednotili svoj nastop in
nastope sošolcev (prim. učni načrt, 2011).
Učenci vstopajo v svet branja in pisanja postopoma, sistematično in individualizirano, tako
naj vstopajo tudi v svet govornega nastopanja.
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2.2 Cilji raziskave
Glede na predmet in problem raziskave sem postavila naslednje cilje:
-

opazovati pripravo na govorni nastop v 1. in 3. razredu,

-

opazovati izvedbo govornih nastopov v 1. in 3. razredu,

-

opazovati vrednotenje govornih nastopov v 1. in 3. razredu,

-

opazovati napredek učencev 1. in 3. razreda v govornem nastopanju.

2.3 Hipoteze
Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze:
-

priprava učencev na govorni nastop ne bo povsem samostojna,

-

učenci se bodo naučili besedilo na pamet,

-

učenci 3. razreda bodo imeli manj treme pri govornem nastopanju,

-

učenci 1. razreda bodo poleg zbornega jezika uporabljali pogovorne besede,

-

nebesedni spremljevalci govorjenja bodo učencem predstavljali veliko težav,

-

vsebina govornih nastopov prvošolcev bo izvirnejša,

-

vsebina govornih nastopov tretješolcev bo daljša in smiselno členjena,

-

vrednotenje govornih nastopov bo kratko in zelo splošno,

-

učenci bodo v govornem nastopanju napredovali.

2.4 Metode dela
Za metodo raziskovanja sem uporabila študijo primera. Z omenjeno metodo se podrobno
analizira in predstavi posamezen primer, npr. institucija (šola, vzgojni zavod …), skupina
oseb (šolski oddelek, učiteljski zbor …), posamezna oseba ali prireditev. O primeru je
potrebno zbrati podatke, jih organizirati, analizirati in predstaviti v poročilu (prim. Sagadin,
2004).
S študijo primera sem opazovala, analizirala in vrednotila govorne nastope učencev 1. in 3.
razreda. Podatke sem pridobila z opazovanjem in anketnimi vprašalniki. Podatke, pridobljene
z opazovanjem, sem v raziskovalnem delu predstavila opisno, podatke, pridobljene z
anketnim vprašalnikom, pa opisno in grafično.
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2.4.1 Opazovanje govornih nastopov

V 1. razredu sem bila prisotna pri pripravi, izvedbi in vrednotenju treh govornih nastopov, v
3. razredu pri štirih. Izvedbo treh govornih nastopov sem posnela s kamero. Za snemanje sem
pridobila pisno soglasje staršev učencev 1. in 3. razreda.
Govorne nastope sem analizirala s pomočjo kriterijev za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje, ki
sem jih pridobila na Državnem izpitnem centru in na podlagi učnega načrta. Gradivo je bilo
sestavni del dokumenta z naslovom Vodnik po nacionalnih preizkusih znanja ob koncu
prvega obdobja devetletne osnovne šole.
Opazovala sem: prihod pred tablo, napoved in predstavitev teme, zgradbo besedila, govor,
jezik, nebesedne spremljevalce govorjenja in pripomočke.
Učence, katerih govorne nastope sem podrobneje analizirala, sem izbrala naključno. Pohvale
in najpogostejše napake vseh učencev sem si zabeležila, kar

mi je omogočilo lažje

spremljanje napredka.
Pripomočke, ki so jih učenci izdelali za pripravo na govorni nastop, sem dodala kot priloge
diplomskega dela.
Razpored govornih nastopov je prikazan v tabeli 1.

Datum

Razred

Tema

20. 11. 2012

1.

Brata Grimm: Rdeča kapica, narobe pravljica

29. 11. 2012

3.

Saša Vegri: Jure kvak-kvak, nadaljevanje zgodbe
Franček

Rudolf:

Marsovčki

hočejo

na

Zemljo,

nadaljevanje zgodbe
11. 12. 2012

1.

Ruska pravljica: O veliki repi, dramatizacija

18. 1. 2013

3.

Kajetan Kovič: Zdravilo, nadaljevanje zgodbe
Frane Miličinski - Ježek: Zvezdica Zaspanka, narobe
pravljica

28. 1. 2013

1.

Miroslav

Košuta:

deklamacija
Tabela 1: Razpored govornih nastopov
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Kje

stanuješ,

mala

miška,

2.4.2 Anketni vprašalnik

Za zbiranje podatkov sem poleg opazovanja uporabila tudi anketni vprašalnik, namenjen
učencem 1. in 3. razreda, ki so sodelovali pri govornem nastopanju. Anketni vprašalnik sem
sestavila z namenom, da bi ugotovila mnenje učencev o govornem nastopanju, njihovo
počutje ob nastopanju, način priprave, zadovoljstvo z lastnimi nastopi … Na vprašalniku je 7
vprašanj zaprtega tipa in 3 vprašanja odprtega tipa. Tudi pri vprašanjih zaprtega tipa imajo
učenci možnost napisati oz. povedati svoj odgovor.

2.4.3 Vzorec
V raziskovalni del diplomskega dela so bili vključeni učenci 1. in 3. razreda OŠ Blaža Arniča
iz Luč ob Savinji. V 1. razredu je 15 učencev, poučujeta ga učiteljica Nataša Čopič in
vzgojiteljica Jožica Podkrajnik. 3. razred obiskuje 16 učencev, njihova učiteljica je Alenka
Kac. Sodelovali so vsi učenci, za analize govornih nastopov sem izbrala različne učence. S
takšnim načinom izbire sem dobila boljši vpogled v govorno nastopanje učencev obeh
razredov.
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2.5 Rezultati
2.5.1 Brata Grimm: Rdeča kapica, narobe pravljica (1. razred)

Priprava
Z učiteljico sva se skupaj odločili za temo govornega nastopa. Za prvi govorni nastop sva
izbrali pravljico bratov Grimm, Rdeča kapica. Moja želja je bila, da bi bili učenci pri pripravi
na govorni nastop čim bolj samostojni. Glede na to, da je pravljica vsem učencem dobro
poznana, da imajo bogato domišljijo in da so jo skupaj obravnavali v šoli, nisem pričakovala
večjih težav pri pripravi. Učiteljica in vzgojiteljica sta imeli nekaj pomislekov glede
samostojne priprave, ker so pred tem nastopom imeli le deklamacijo pesmi. Učiteljica je
porabila tri učne ure, v katerih je učence pripravljala na nastop. Po branju odlomka iz berila in
kratkimi dejavnostmi je v nadaljevanjih prebrala celo pravljico o Rdeči kapici. Sledilo je
risanje miselnega vzorca v zvezek (priloga 1). Učiteljica je učencem predstavila navodila za
govorni nastop. Priprava je skoraj v celoti potekala vodeno. Učiteljica in vzgojiteljica sta
izdelali miselne vzorce o Rumeni kapici, v katere sta po nareku učencev pisali, kdo nastopa v
narobe pravljici, kje se odvija in kaj se dogaja (priloga 2). Tudi risanje pripomočkov je
potekalo v šoli. Učenci so imeli nato še en teden časa za pripravo na govorni nastop.
Potek učne ure je bil dobro zasnovan. Pohvalila bi izvirno uvodno motivacijo in jasna
navodila za narobe pravljico.

Izvedba
David je bil edini, ki se je javil, da bi pričel z govornim nastopom. Nastopi si niso sledili po
sedežnem redu, ampak naključno. Učenci so bili zaradi tega manj vznemirjeni, saj niso vedeli,
kdaj bodo na vrsti. Za vsakega učenca sem si zabeležila doseganje kriterijev govornega
nastopa, z namenom, da bom lahko preverila njihov napredek. Naključno sem si izbrala
govorne nastope treh učencev in jih podrobneje analizirala. Govorni nastopi so bili, vključno z
vrednotenjem, izvedeni v dveh učnih urah.
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DAVID, 1. razred
Prihod pred tablo in
napoved teme

Želel je nastopiti prvi. Sproščeno je prišel pred tablo in pogledal
sošolce. Niti se ni predstavil niti povedal naslova svoje pravljice,
ampak je takoj pričel z vsebino.

Predstavitev teme

Predstavitev teme je bila podrobna in je razodevala njegov osebni
odziv na besedilo.
Davidova narobe pravljica je bila zelo izvirna. Z vsebino je
nasmejal poslušalce. Dokazal je, da pozna izhodiščno besedilo.

Zgradba besedila in
govor

Govorni nastop je bil smiselno členjen na manjše dele. Manjkal je
uvodni del, v katerem bi predstavil sebe in naslov pravljice.
Zaključek je bil ustrezen.
Nastop je bil tekoč, a zaradi pretihega govorjenja nerazločen.

Jezik

Besedni jezik
David se je trudil govoriti v zbornem jeziku. Pravilno je izgovarjal
glasove in naglaševal besede. Ni uporabil nobene pogovorne
besede.

Nebesedni jezik
David je na začetku govoril zelo hitro. Po tem, ko ga je učiteljica
opozorila, je bilo bolje in tako je nadaljeval do konca govornega
nastopa. Ko je upočasnil tempo, je med povedmi delal kratke
premore. Prav tako med glavnim delom in zaključkom.
Višine glasu ni spreminjal, prav tako ni določenih besed poudaril,
zaradi česar je bil jezik monoton. Monotonost je delno omilil z
izvirno vsebino.
Nebesedni
spremljevalci

Očesni stik s poslušalci
David je ves čas gledal poslušalce. Na trenutke se je zazrl v
določenega posameznika, v celoti pa je s pogledom zajel prav vse.
Mimika obraza
Na začetku je bila na Davidovem obrazu opazna zaskrbljenost.
Med govorjenjem ni bilo posebnega izraza. Na koncu nam je
namenil nasmeh.
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Kretnje in položaj rok
Roke je imel od začetka do konca nastopa za hrbtom.
Gibanje po prostoru
/
Pripomočki

Časovni trak dogodkov (priloga 3)
Svoj pripomoček je držal v rokah in ga ni niti razprl. Na koncu ga
je pokazal sošolcem. Davidov pripomoček je izdelan pregledno v
nizu štirih slik. Pohvalno, da je narisal pošast v profilu. Manjka
talna črta, s katero bi umestil sliko v prostor. Pri izdelavi se je
potrudil.

LARS, 1. razred
Že med poslušanjem govornih nastopov sošolcev je bil zelo živahen. Igral se je z rutico in s
svojo pripravo na govorni nastop ter klepetal. Pri vrednotenju je bil zelo kritičen, zato me je
zanimalo, kako se bo sam znašel v vlogi pripovedovalca.

Prihod pred tablo in
napoved teme

Pritekel je pred tablo in se takoj vrnil do svoje mize, ker je pozabil
časovni trak dogodkov.
Tako kot večina se tudi Lars ni predstavil in ni povedal naslova
svoje pravljice.

Predstavitev teme

Izbrana tema je bila predstavljena presplošno in neizvirno.
Videlo se je, da pozna izhodiščno besedilo, a pri oblikovanju svoje
pravljice je bil premalo izviren. Narobe pravljica je bila preveč
podobna Rdeči kapici. Njegov nastop je bil od vseh nastopajočih
najkrajši.

Zgradba besedila in
govor

Govorni nastop je bil slabo razumljiv, predstavitev ni bila tekoča.
Besedilo ni bilo členjeno. Namesto predstavitve v uvodu je pričel z
vsebino svoje pravljice. Zaključka ni bilo, ko je nehal govoriti,
smo videli, da je končal z nastopom. Pravljica se je končala z
nepojasnjenim zaključkom.
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Jezik

Besedni jezik
Lars je večkrat prešel z zbornega na pogovorni jezik. Učiteljica ga
je vmes opozorila na jezik, a tega ni upošteval.
Nebesedni jezik
V Larsovem govoru je bilo veliko premorov, ki jih je zapolnil z
mašili (Ə, potem pa …) Mašila so bila verjetno posledica slabe
priprave.

Nebesedni
spremljevalci

Očesni stik s poslušalci
Večji del nastopa je gledal v tla. Ko je dvignil pogled, je gledal
samo sošolce v prvi vrsti.
Mimika obraza
Ob prihodu pred tablo je bila opazna odločnost. Med govorjenjem
se je zazrl v tla in težko je bilo razbrati njegov izraz na obrazu.
Kretnje in položaj rok
Njegove roke so bile zelo nemirne. Večino časa se je igral s
puloverjem, kar je vplivalo tudi na stik s poslušalci.
Gibanje po prostoru
Zibal se je v levo in desno stran. V kombinaciji igre s puloverjem
je bilo moteče. To so pri vrednotenju izrazili tudi poslušalci.

Pripomočki

Časovni trak dogodkov (priloga 4)
Dal ga je na učiteljičino mizo. Namesto mašil, med tem ko je
pozabil besedilo, naj bi vzel časovni trak in pogledal, kaj sledi. V
svoj pripomoček ni vložil veliko truda, kar je povedal tudi sam.
Rumene kapice na traku nisem prepoznala, poleg tega je vsaka
oseba narisana drugače in pobarvana z drugo barvo. Žival je ostala
nepobarvana. Pripomoček ni bil najbolje povezan z narobe
pravljico.
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TJAŠA, 1. razred
Prihod pred tablo in
napoved teme

Pred tablo je prišla rahlo pokrčena. Z desno nogo je stala na tleh, z
levo je krožila okrog desne.
Tjaša je bila poleg dveh učencev edina, ki se je predstavila in
povedala, o čem bo govorila: »sem Tjaša in pripovedovala bom
pravljico o Rumeni kapici.«

Predstavitev teme

Tema je bila podrobno predstavljena, a premalo izvirna.
Izhodiščno besedilo je dobro poznala, a svojo pravljico je nanj
preveč navezala.

Zgradba besedila in
govor

Besedilo je bilo členjeno na uvod, jedro in zaključek. Prehode med
deli besedila je nakazala z daljšimi premori. Vsebina govornega
nastopa je bila razumljiva, vendar predstavitev ni bila povsem
tekoča. Nadaljevala je brez učiteljičine pomoči.
Govor je bil pretih in zaradi tega nerazločen.

Jezik

Besedni jezik
Tjaša je skozi celoten nastop govorila v zbornem jeziku.
Nebesedni jezik
Poudarkov in spremembe v višini glasu ni bilo slišati. Ves čas je
govorila pretiho. Zelo pozorno jo je bilo potrebno poslušati, da je
bila vsebina razumljiva. Vmes je bilo veliko mašil (polglasnik).

Nebesedni
spremljevalci

Očesni stik s poslušalci
Tjaša je s pogledom zajela vse poslušalce. Njen pogled se je
premikal od leve proti desni strani poslušalcev in zopet nazaj. V
času, ko je pozabila besedilo, je gledala v tla.
Mimika obraza
Opazna je bila trema, sploh medtem ko je pozabila besedilo.
Kretnje in položaj rok
Roke je imela sklenjene pred seboj. Držala je časovni trak
dogodkov in ga obračala na vse strani.
Gibanje po prostoru
Premaknila se je dva koraka v desno proti svoji mizi.
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Pripomočki

Časovni trak dogodkov (priloga 5).
Tjašin pripomoček je smiseln, urejen in pregleden. Med njenim
nastopom so poslušalci z lahkoto sledili dogodkom na traku.

Tjašo sem opazovala že pred njenim nastopom. Bila je nemirna, dobila sem občutek, da
sošolcev ne posluša, njihovih nastopov ni vrednotila. Imela je tremo, zato je nastopila
nenaravno in nesproščeno. Trema je bila opazna tudi v gibanju z nogo in preprijemanju
časovnega traku dogodkov. Pohvalno je, da se je v uvodnem delu predstavila in povedala, o
čem bo govorila. Zelo sem zadovoljna z njeno rabo zbornega jezika. Videlo se je, da se je na
nastop dobro pripravila, saj je znala besedilo na pamet. Verjetno se ji je zaradi treme večkrat
ustavilo, a je nadaljevala brez učiteljičine pomoči. Pomagala bi si lahko s svojim
pripomočkom. V vsebino pravljice bi lahko vložila več domišljije.
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Vrednotenje
Učiteljici sem posredovala kriterije, s katerimi bom analizirala govorne nastope. Moj namen
je bil, da bi učenci znali o govornih nastopih sošolcev povedati več kot samo »všeč mi je
bilo« ali »ni bilo v redu.« Učiteljica je te kriterije posredovala učencem s konkretno
ponazoritvijo. Izbrano poved je povedala v pogovornem jeziku, nato v zbornem. Učence je
vprašala, kaj se jim zdi primernejše kadar nastopamo. Podobno je ponazorila tudi rabo
nebesednih spremljevalcev govorjenja. Učencem je bilo smešno, ko se je učiteljica med
pripovedovanjem krajše zgodbe igrala z lasmi in gledala v tla. Zdi se mi, da so ravno na
takšen način najbolje dojeli, na kaj morajo paziti pri svojem nastopu in na kaj morajo biti
pozorni pri nastopih sošolcev.
Po govornem nastopu so imeli besedo najprej učenci, zadnja pa je svoje mnenje povedala
učiteljica. Bila sem zelo pozitivno presenečena, saj so učenci vlogo »ocenjevalcev« sprejeli
zelo resno. Po prvem govornem nastopu so najprej povedali kritike. Učiteljica jih je takoj
opozorila, da so na prvem mestu vedno pohvale. Največ komentarjev je bilo glede govora,
jezika in nastopa. Nekatere sem si tudi zapisala. »Govorila je lepo slovensko.« »Ni nas
gledal.« »Govoril je dovolj glasno.« »Igral se je s puloverjem.« »Govorila je preveč tiho.
Nisem je razumel.« »Roke je imela za hrbtom.« »Ni se dobro naučil pravljice.« »Pravljica je
bila smešna.« Učenci so med govornim nastopom govorili v zbornem jeziku, med
vrednotenjem pa kar v narečju. Učiteljica jih tokrat na jezik ni opozorila.
Učiteljica je upoštevala moj nasvet glede skupnega vrednotenja. Sama po navadi »ni
izgubljala časa« s tem, ampak je le povedala, kaj je bilo v redu in kaj bi lahko bilo boljše.
Skupno vrednotenje se mi zdi pomembno z več vidikov: učenci se med poslušanjem ne
dolgočasijo, ker morajo biti pozorni na govorne nastope sošolcev, spoznajo načela uspešnega
nastopanja, ugotovijo lastne napake in napake drugih, naučijo se izrekati in prejemati pohvale
ter kritike. Bila sem zadovoljna, ko sem videla, da se učenci množično vključujejo v
vrednotenje. Dojeli so, kaj vrednotijo in zakaj je to pomembno. Upam, da bodo kritike sprejeli
dobronamerno in določene pomanjkljivosti v prihodnje odpravili.
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Analiza
Z govornimi nastopi učencev sem na splošno zelo zadovoljna, saj so vključno z učiteljico in
vzgojiteljico v pripravo vložili veliko truda. Priprava na ta govorni nastop je bila v veliki meri
vodena. Po mojem mnenju bi bila obravnava pravljice o Rdeči kapici in posredovanje navodil
za govorni nastop dovolj. Učiteljica naj bi učencem pomagala oziroma svetovala šele, če bi
imeli učenci pri samostojni pripravi težave. Glede na to, da je bila priprava skupna, so imele
vse pravljice naslov Rumena kapica. Zelo podobne so si bile tudi po vsebini. Pričakovala sem
večjo izvirnost. Večina učencev je zamenjala Rdečo kapico z Rumeno, volka z medvedom in
lovca z dedkom. V narobe pravljico bi lahko vključili nenavadne osebe in predmete ali
srečanje književnih oseb iz različnih pravljic … Gotovo so prav vsi sposobni obstoječo
pravljico »obrniti na glavo« in tako bi nastala narobe pravljica. Res je, da ne poznam
zmožnosti vsakega posameznika, saj sem se z učenci šele spoznala. Učitelj je tisti, ki glede na
sposobnosti učencev presodi količino pomoči, a če jim ne da priložnosti, da se izkažejo, niti
ne ve do kod le-te segajo.
Čas govornega nastopa ni bil omejen, kar se mi zdi primerno. Učenci morajo biti med
nastopanjem pozorni na veliko stvari in ni potrebno, da se obremenjujejo še s časom.
Postopoma jih je potrebno navaditi tudi na časovno omejitev.
Učenci so časovne trakove držali v rokah ali so jih položili na učiteljičino mizo. Preden bi jih
razprli in vanj pogledali, če bi potrebovali pomoč, bi nastal predolg premor. Bolje bi bilo, da
bi jih prilepili na tablo. Nastopajoči bi se lahko kadarkoli ozrl na tablo in pogledal kaj sledi,
poleg tega bi bil trak viden tudi poslušalcem.
Z izvedbo in vrednotenjem govornih nastopov sem zelo zadovoljna, s pripravo nekoliko manj.
Učiteljica bi lahko dala učencem možnost, da poskusijo s pripravo sami. Prepričana sem, da bi
bili njihovi izdelki različni tako po naslovu kot po vsebini, poleg tega bi se spodbujali
ustvarjalnost in iznajdljivost učencev. Učencev ne smemo podcenjevati, njihov trud pa bo
toliko bolj cenjen, če bo res njihov. Slabega vpliva pomoči svojim otrokom bi se morali
zavedati tudi starši.
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2.5.2

Franček Rudolf: Marsovčki hočejo na Zemljo, nadaljevanje zgodbe (3. razred)

Priprava
Učenci so pri učni uri slovenščine obravnavali odlomka besedil Frančka Rudolfa, Marsovčki
hočejo na Zemljo in Saše Vegri, Jure kvak-kvak.
Polovica učencev je pripravila govorni nastop na podlagi besedila Marsovčki hočejo na
Zemljo. Njihova naloga je bila, da so si izmislili nadaljevanje zgodbe. Druga polovica je imela
enako zadolžitev, ampak na podlagi odlomka besedila Saše Vegri, Jure kvak-kvak.
Marsovčki Blip, Čip in Kip so z letečim krožnikom pristali na Zemlji. Srečali so žarnico in
termometer.
»Blip: Zemljani so nenavadni.
Čip: Da, zelo: razsvetljujejo prostor okoli sebe.
Kip: Eni pa se raztezajo in skupaj lezejo.
Blip: Če bi vedel, kakšni so, bi ostal na Marsu« (Grginič, 2000: 77).
Tako se odlomek konča. Učenci so si izmislili nadaljevanje.

Izvedba
Govorni nastopi so bili izvedeni v eni šolski uri. Tako kot v 1. razredu sem si tudi za
tretješolce v tabelo zabeležila doseganje kriterijev govornega nastopa.
Podrobno sem analizirala dva govorna nastopa z nadaljevanjem zgodbe Marsovčki hočejo na
Zemljo in tri nastope na temo besedila Jure kvak-kvak.
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JOB, 3. razred
Prihod pred tablo in
napoved teme

Sproščeno je prišel pred tablo in pripel miselni vzorec na tablo.
Obrnil se je proti poslušalcem, dal roke za hrbet, se predstavil in
povedal, o čem bo govoril: »Sem Job. Predstavil vam bom
nadaljevanje zgodbe Marsovčki hočejo na Zemljo, Frančka
Rudolfa.«

Predstavitev teme

V uvodnem delu je na kratko predstavil odlomek izhodiščnega
besedila, nato pa nadaljeval s svojo zgodbo. Predstavitev teme je
bila podrobna in izvirna. Nadaljevanje zgodbe se je ujemalo s
koncem odlomka.

Zgradba besedila in
govor

Govorni nastop je bil razumljiv in smiselno členjen na manjše
enote. Bile so jasne ločnice med uvodnim, osrednjim in zaključnim
delom, ki pa jih s premori ni nakazal.
Job je govoril razločno, tekoče in doživeto.

Jezik

Besedni jezik
Govoril je v zbornem jeziku. Ni uporabil nobene pogovorne
besede. Besede je pravilno izgovarjal in naglaševal.
Nebesedni jezik
Skozi celoten nastop je govoril zelo hitro. Določene besede je z
glasom poudaril. Premorov med deli besedila in povedmi ni bilo,
za kar je kriva hitrost. Kljub hitrosti je bilo pripovedovanje
doživeto.

Nebesedni
spremljevalci

Očesni stik s poslušalci
Job je imel stik le z levo polovico poslušalcev. Občasno se je zazrl
v tla.
Mimika obraza
Razen nasmeška na koncu ni bilo opaziti posebnega izraza na
obrazu. Doživet govor bi lahko popestril z obrazno mimiko.
Kretnje in položaj rok
Roke je imel ves čas svojega nastopa za hrbtom.
Gibanje po prostoru
/
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Pripomočki

Miselni vzorec (priloga 6)
Job je pripomoček pripel na tablo, zakrival ga je s hrbtom in ga ni
uporabljal.
V miselni vzorec je vključil le osrednji del zgodbe. Zapisal si je
celotne povedi v obliki dialoga. Lahko bi si zabeležil tudi ključne
besede uvoda in zaključka. Miselni vzorec je barven in pregleden,
oblački si sledijo po vrstnem redu. Vsebuje veliko besedila, a
pomembno je, da se učenec iz njega znajde in da mu je v pomoč.

Job se je na govorni nastop odlično pripravil, kar je bilo vidno v upoštevanju večine kriterijev.
Upočasniti bi moral tempo in se kdaj za trenutek ustaviti. Namesto da je govoril na pamet, naj
bi si pomagal z miselnim vzorcem. S pogledom bi lahko zajel vse poslušalce, vključno naju z
učiteljico. Razlog hitrosti in delnega stika s poslušalci je bil verjetno trema, saj si je po
končanem nastopu vidno oddahnil. Job bi lahko pri svojem govornem nastopu izboljšal še
rabo nebesednih spremljevalcev.

TJAŠA, 3. razred
Prihod pred tablo in
napoved teme

Pred tablo je prišla umirjeno in nasmejano. Nekaj težav je imela s
pripenjanjem miselnega vzorca na tablo, magneti so ji večkrat
padli iz rok. Kljub temu se je odločno obrnila proti poslušalcem, se
predstavila in povedala naslov govornega nastopa.

Predstavitev teme

Temo je predstavila presplošno. Izhodiščno besedilo je predstavila
s kratko povedjo. Ta ni bila dovolj za razumevanje besedila.
Vsebina nadaljevanja je sicer bila izvirna, a predstavljena površno.

Zgradba besedila in
govor

Tjašino besedilo je bilo sestavljeno iz uvodnega, osrednjega in
zaključnega dela. Uvod in zaključek sta bila zelo skopa. Vsebovala
sta premalo podatkov, ki so ključni za razumevanje celotne
zgodbe.
Govor je bil razločen, a ne povsem tekoč.

Jezik

Besedni jezik
Tjaša je dosledno uporabljala zborni jezik. Določene besede je
ponavljala.
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Nebesedni jezik
Hitrost govorjenja je bila ustrezna. Veliko je bilo daljših premorov
s tišino. Mašil ni uporabljala. Nadaljevala je brez pomoči učiteljice
ali miselnega vzorca. Manjkala je sprememba registra ali barve
glasu, glede na to, da je v zgodbi nastopalo več različnih oseb.
Nebesedni
spremljevalci

Očesni stik s poslušalci
Tjašin stik s poslušalci je bil odličen. Ves čas je imela pregled nad
vsemi. Večkrat je pogledala tudi naju z učiteljico.
Mimika obraza
Opažena sta bila odločnost in nasmeh. Delovala je povsem
sproščeno, kljub temu da se je vmes večkrat ustavila. Sproščenost
se je odražala tudi v njenem govoru.
Kretnje in položaj rok
Položaj rok je večkrat zamenjala, a povsem nemoteče. Na začetku
jih je imela ob telesu, nato sklenjene pred seboj, proti koncu pa za
hrbtom.
Gibanje po prostoru
Na začetku je stala tik pred tablo, med osrednjim delom je stopila
dva koraka naprej.

Pripomočki

Miselni vzorec (priloga 7)
Ta ni igral vloge pripomočka, saj ga ni niti enkrat pogledala, ko je
pozabila besedilo. Barvne slike ga poživijo. Dogodki so razvrščeni
po vrstnem redu. Povezani so s črto in označeni s številkami. Tudi
v tem miselnem vzorcu je predstavljen samo osrednji del. Namesto
celih povedi bi bile boljše ključne besede.

Tjaša me je pozitivno presenetila s svojim sproščenim nastopom. Pohvalila bi tudi njen
besedni jezik in upoštevanje nebesednih spremljevalcev govorjenja, še posebej odličen stik s
poslušalci. Vsebini po mojem mnenju ni namenila dovolj pozornosti. Uvodni del ni bil
povsem jasen, ker smo o obravnavanem besedilu izvedeli zelo malo. Njeno nadaljevanje je
bilo izvirno, končalo pa se je z nepojasnjenim zaključkom. V miselni vzorec je vložila svoj
trud, morala bi ga le še uporabiti.
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2.5.3 Saša Vegri, Jure kvak-kvak, nadaljevanje zgodbe (3. razred)

Priprava
Po tem, ko se je Jure zaradi prevelike količine popite vode spremenil v žabo, je teta Otilija
stopila k pomivalnemu koritu. »Vem, da nisi navadna žaba, Jure začarani! Vem, tako kot mi
bije v prsih srce, da si zakleti kraljevič, zato povej, kako naj te rešim« (Grginič, 2000: 37).

Izvedba
JANJA, 3. razred
Prihod pred tablo in
napoved teme

Pred tablo je prišla sključeno in počasi. Sošolcem je pokazala
miselni vzorec, nato ga je pripela na tablo. Obrnila se je, naredila
nekaj korakov stran od table, in se predstavila: »Pozdravljeni, sem
Janja. Danes vam bom predstavila pravljico Jure kvak-kvak.«

Predstavitev teme

Predstavitev je bila dovolj podrobna. Pri nadaljevanju zgodbe bi
lahko bila bolj izvirna. Teta Otilija je Jureta rešila le z vrečko
bonbonov. Obnova izhodiščnega besedila in nadaljevanje sta
obsegala približno enak del. Glavnina bi morala biti nadaljevanje
zgodbe.

Zgradba besedila in
govor

Besedilo je bilo smiselno členjeno na manjše enote. V uvodnem
delu bi lahko predstavila tudi avtorja obravnavanega odlomka.
Na trenutke je govorila zelo tiho in posledično nerazločno. Nastop
je bil tekoč.

Jezik

Besedni jezik
Skozi celoten nastop je govorila v zbornem jeziku. Nezložnih
predlogov ni izgovarjala skupaj z besedo.
Nebesedni jezik
Janja se je besedilo naučila na pamet, zato je bila bolj osredotočena
na vsebino kot na nebesedni jezik. Govorila je prehitro, zaradi
česar ni bilo premorov med deli besedila in posameznimi povedmi.
Spreminjala je glasnost govorjenja. Dobro je posnemala oglašanje
žabe.
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Nebesedni
spremljevalci

Očesni stik s poslušalci
Janja je pogled večkrat usmerila proti stropu in v skrajno levo ter
desno stran učilnice. Občasno je pogledala tudi poslušalce.
Mimika obraza
Napihnila se je kot žaba in regala. Z mimiko in glasom je
ponazorila tudi prestrašeno teto Otilijo.
Kretnje in položaj rok
Roke je imela za hrbtom, nato ob telesu. Razen spremembe
položaja rok ni bilo kretenj.
Gibanje po prostoru
/

Pripomočki

Miselni vzorec (priloga 8)
Na njem je bilo napisano celotno besedilo nastopa, vključno s
predstavitvijo in z zaključno povedjo. Za vsak del besedila je
uporabila drugo barvo, a zaradi prevelike količine besedila je
miselni vzorec nepregleden. V besedilu je več pravopisnih napak.

Janja je bila ena redkih nastopajočih, ki so z obrazno mimiko in izrazito spremembo glasu
popestrili nastop. Pohvalila bi dosledno rabo zbornega jezika in tekoč govor. Vmes je začela
govoriti zelo tiho, ko ji je učiteljica z mimiko nakazala, da je ne sliši, je bilo boljše.
Nadaljevanje zgodbe je bilo prekratko in neizvirno. Mislim, da bi si lahko Janja izmislila še
kaj več. Vsak govorni nastop bo boljši.
BLAŽ, 3. razred
Prihod pred tablo in
napoved teme

S hitro hojo je prišel pred tablo. Govoriti je začel, ko se je obrnil
proti poslušalcem: »Sem Blaž in predstavil vam bom nadaljevanje
zgodbe Jure kvak-kvak.«

Predstavitev teme

Govorni nastop je bil povezan s temo in se je ujemal s končanim
odlomkom. Pri nadaljevanju se je potrudil z izvirnostjo. Teta
Otilija je skuhala novo juho. Način priprave in juho je predstavil.
Vsebino bi lahko nekoliko razširil.
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Zgradba besedila in
govor

Besedilo je bilo kratko in jedrnato. Razdeljeno je bilo na tri dele:
uvodnega, osrednjega in zaključnega. Med seboj so se ločili po
vsebini, s premori jih ni nakazal.
Govoril je razločno, tekoče, a prehitro.

Jezik

Besedni jezik
Govoril je v zbornem jeziku. Nezložnih predlogov ni izgovarjal
skupaj z besedo.
Nebesedni jezik
Tudi Blaž je govoril zelo hitro. Govoril je dovolj razločno, sicer bi
mu bilo težko slediti. Učiteljica mu je nakazala, naj upočasni
govor, a je v istem tempu nadaljeval.

Nebesedni
spremljevalci

Očesni stik s poslušalci
Blažev pogled je bil večji del nastopa usmerjen v tla. Nekajkrat je
pogledal sošolce, naju z učiteljico je izpustil.
Mimika obraza
Izraz na obrazu je bil zaradi pogleda v tla težko opazen. Ko je
dvignil pogled, je bil videti zaskrbljen.
Kretnje in položaj rok
Roke je imel v priročenju vse do konca nastopa.
Gibanje po prostoru
/

Pripomočki

Miselni vzorec (priloga 9)
Od vseh miselnih vzorcev je Blažev vseboval najmanj besedila.
Imel je štiri iztočnice v obliki kratkih povedi. Vsak del je napisal z
drugo barvo. Na sredini je napisal inicialki avtorice in naslov
zgodbe. Med inicialkami ni presledka in ločil. Na koncu povedi
manjkajo ločila.

Blaževo nadaljevanje zgodbe je bilo izvirno, a nekoliko prekratko. Uvodni del je bil ustrezen.
Blaž bi lahko izboljšal stik s poslušalci in upočasnil govor. Povedi v miselnem vzorcu bi
lahko dopolnil s ključnimi besedami.
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JAN, 3. razred
Prihod pred tablo in
napoved teme

Jan je prišel pred tablo sproščen, kar je bilo opazno zaradi
nasmeha. S prekrižanimi nogami in z rokami za hrbtom je stopil
pred poslušalce. Predstavil se je in povedal naslov govornega
nastopa.

Predstavitev teme

Izhodiščno besedilo in nadaljevanje je podrobno predstavil. Preveč
časa je namenil obnovi izhodiščnega besedila. Nadaljevanje je bilo
nepovezano in brez prave zgodbe.

Zgradba besedila in
govor

Besedilo je bilo sestavljeno iz uvoda, jedra in zaključka. Nakazal
jih je s premori.
Govoril je razločno. Predstavitev ni bila povsem tekoča.
Polglasnika kot mašila ni uporabljal. Po krajših premorih je
samostojno nadaljeval.

Jezik

Besedni jezik
Govoril je v zbornem jeziku. Napačno je naglasil besedo poslušali.
Nebesedni jezik
Tempo govorjenja je bil ustrezen, prav tako tudi premori med deli
besedila in povedmi. Vmes se je večkrat ustavil, ker je pozabil
besedilo. Na trenutke je bil njegov govor monoton.

Nebesedni
spremljevalci

Očesni stik s poslušalci
Janov očesni stik bi bil odličen, če bi vključil še levo polovico
poslušalcev.
Mimika obraza
Jan je bil sproščen, večkrat se je nasmehnil.
Kretnje in položaj rok
Roke je imel za hrbtom. Kretenj ni uporabljal.
Gibanje po prostoru
/

Pripomočki

Miselni vzorec (priloga 10)
Janov pripomoček je preveč zapolnjen, nepregleden in neurejen.
Smer poteka si je označil s puščicami. Namesto svinčnika naj bi
uporabil različne barve ali ilustracije. Zanima me, ali bi se Jan
znašel, če bi pozabil besedilo. Vsebuje veliko pravopisnih napak.
36

Jan je pričel z govorjenjem odločno in sproščeno. Sledilo je več vmesnih premorov, ki so
zmotili živost pripovedovanja. Naslednjič naj več pozornosti nameni vsebini, očesnemu stiku
s poslušalci, nebesednemu jeziku in miselnemu vzorcu. Prekrižane noge niso primerne za čas
govornega nastopanja.

Vrednotenje
Vrednotenje je bilo nekoliko drugačno, kot sem ga pričakovala glede na moje priporočilo
učiteljici. Ni bilo skupinsko po vsakem končanem govornem nastopu, kjer bi tudi učenci
lahko izrazili svoje mnenje, ampak je le učiteljica napisala svoj komentar v zvezek vsakega
posameznika.
Učiteljica mi je pokazala svoje kriterije, ki jih upošteva pri vrednotenju govornih nastopov.
Učenec uporablja knjižni jezik, upošteva temo govornega nastopa in govori tekoče ter
razločno.
Poleg tega, da učenec upošteva temo govornega nastopa, se mi zdi pomembno tudi, kako
temo napove in jo predstavi. Tudi zgradba besedila po mojem mnenju ni nepomemben
kriterij. Nebesedni spremljevalci govorjenja imajo morda na videz stransko vlogo, a menim,
da so odraz dobrega govorca. Čim prej se bodo učenci seznanili z njimi, tem lažje bodo
nastopali in tem boljši bodo njihovi nastopi. Izpostavila bi zlasti očesni stik s poslušalci, ki da
govornemu nastopu posebno vrednost. Nastop je bolj prepričljiv, če ima govorec stik s
poslušalci, poleg tega pa vidi, kako se le-ti odzivajo na njegovo govorjenje.
Po mojem mnenju bi lahko bili ovrednoteni tudi miselni vzorci. Opazila sem, da ga učenci
izdelajo samo zato, ker to zahteva učiteljica. Nekateri so se pri izdelavi zelo potrudili, drugi
manj. Med nastopom ga nihče ni uporabljal, ker so se besedilo naučili na pamet. Bolje bi bilo,
da bi pripovedovali prosto. Kljub primeru miselnega vzorca, ki ga je učencem posredovala
učiteljica, so bili le-ti slabo narejeni.
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Analiza
Učenci so se samostojno pripravili, kar je bilo vidno v raznolikosti zgodb in miselnih vzorcev.
Izvajanje je potekalo tekoče, saj so bili učenci dobro pripravljeni. Učenci bi lahko v uvodnem
delu poleg kratke predstavitve izhodiščnega besedila predstavili tudi avtorja. Učenci naj se
navadijo, da književno delo vedno povežejo z avtorjem. Redki so bili tudi učenci, ki so
povedali, da bodo predstavili nadaljevanje zgodbe.
Posebej bi pohvalila besedni jezik učencev. Govorili so v zbornem jeziku. Besede so, z nekaj
izjem, pravilno izgovarjali in naglaševali. Večina učencev nezložnih predlogov ne izgovarja
skupaj z besedo. Nekoliko slabši so bili pri rabi nebesednega jezika. Pričakovala sem boljši
očesni stik. Glede na to, da učiteljica temu ne namenja posebne pozornosti, ne morem tega
pričakovati od učencev. Kar se tiče kretenj in položaja rok, sem predvidevala statične nastope.
Učenci se preveč obremenjujejo z besedilom, z besednim jezikom in z očesnim stikom, poleg
tega imajo tremo, pozabijo pa na to, kako so slišati oziroma kako zanimiv je njihov nastop.
Po mojem mnenju bi tretješolci že lahko imeli časovno omejitev govornega nastopa. Časovne
razlike med nastopajočimi so bile velike.
Z govornimi nastopi sem zadovoljna, zmotilo me je le enostransko vrednotenje. Pohvalila bi
tudi učenca, ki ima govorno motnjo, a je kljub temu nastop zelo dobro opravil.
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2.5.4 Ruska pravljica: O veliki repi, dramatizacija (1. razred)

Priprava
Učiteljica je za pripravo na dramatizacijo porabila tri učne ure. V prvi je učence seznanila s
pravljico O veliki repi, v drugi so učenci vadili za dramatizacijo, v tretji pa so jo predstavili.
Prva učna ura se mi je zdela primerna, saj je vsebovala veliko pogovora in novih nalog.
Učenci so imeli nekaj časa, da so razmislili, kaj bi bilo, če bi na njihovem vrtu zrasla ogromna
zeljna glava ali kot frnikola majhen krompir. Svoja razmišljanja so na glas povedali. Nastale
so zelo zanimive kratke zgodbe. Po uvodni motivaciji je sledilo branje pravljice O veliki repi.
Učiteljica je povedala samo naslov, ne pa tudi izvora pravljice, torej ruska pravljica. Manjkal
je premor pred branjem in po njem ter izražanje doživetij učencev.
Premor pred branjem je namenjen pripravi učencev na poslušanje besedila in razmisleku o
naslovu. V premoru po branju si učenci slišano besedilo uredijo v mislih. Učiteljica je takoj
nadaljevala z vprašanji za razumevanje besedila in učenci niso imeli možnosti, da bi izrazili
svoja občutja o pravljici ali postavili morebitna vprašanja.
V nadaljevanju so učenci ob ilustracijah pripovedovali pravljico O veliki repi. Sledilo je delo
po skupinah, učenci so se igrali igri »vrzi kocko in povej« ter »sestavljanje zgodbe.« Takšen
način dela je učencem omogočil, da so čim večkrat prišli na vrsto za pripovedovanje in s tem
urili svojo spretnost govorjenja.
V drugi učni uri so učenci preko igre obnovili pravljico. Sledila je priprava na dramatizacijo.
Potekala je v dveh skupinah: vzgojiteljica je pripravljala pevce in igralce na glasbila,
učiteljica pa igralce. Dobro je bilo, da sta se skupini nato zamenjali, saj so lahko vsi učenci
igrali vse vloge. Učna ura je bila raznolika in zanimiva za učence.

Izvedba (priloga 11)
Dramatizacija pravljice O veliki repi je bila skupinska. Šest učenk in učencev je nastopalo v
vlogah dedka, babice, vnučke, psička, muce in miške. Eden je prevzel vlogo pripovedovalca,
ostali so dramatizacijo spremljali z Orffovimi inštrumenti in s petjem. Pravljico O veliki repi
so uprizorili dvakrat in pri tem zamenjali vloge. Pri izvedbi sem bila pozorna na poznavanje
besedila in interpretacijo.
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Petra v vlogi pripovedovalke

Pri uprizoritvi dramskega besedila ima poleg igralcev pomembno vlogo tudi pripovedovalec
veznega besedila. Petro je za mesto pripovedovalke izbrala učiteljica, ker ima po njenem
mnenju najbolj razvito govorno spretnost. Ostale vloge so si učenci izbirali sami.
Poznavanje besedila
Petra je besedilo dobro poznala, saj je točno vedela, kdaj je na vrsti. Med govorjenjem je bilo
več daljših premorov, a je samostojno nadaljevala. Napak v besedilu ni bilo. V uvodnem delu
ni povedala niti izvora pravljice niti naslova.
Interpretacija
Vezno besedilo je govorila sproščeno, počasi in v zbornem jeziku. Govor je bil razumljiv, a
vseboval je preveč premorov. Nastala je tišina, saj so igralci čakali, da Petra pove del besedila
do konca. Petra je med govorjenjem sedela na stolu in gledala v tla. Z očesnim stikom bi
morala nakazati igralcem, da je končala z govorjenjem in da je beseda njihova. Glede na prvi
Petrin govorni nastop sem pričakovala bolj doživeto pripovedovanje.

David v vlogi muce

Poznavanje besedila
Razloga, zakaj David ni vedel, kdaj je na vrsti, sta lahko dva: slab očesni stik pripovedovalke
z igralci ali Davidovo slabo poznavanje besedila. Po tem, ko je učiteljica rekla, da je na vrsti
muca, je svoj del besedila povedal povsem tekoče.
Interpretacija (upoštevanje dramskih elementov, doživetost)
Glede na svojo vlogo se je primerno gibal po prostoru. Na glavi je imel papirnato pokrivalo,
ki je bilo zaradi črne barve in ušes podobno mačku.
David je izbral ustrezen glas za žival, ki jo je predstavljal. Tako kot pri prvem govornem
nastopu je bil tudi pri uprizoritvi dramskega besedila pretih. Kljub temu da sem stala le nekaj
korakov stran, sem ga zelo slabo slišala. Očesni stik je bil usmerjen le k soigralcem, zato je
bila obrazna mimika težko vidna.
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Nejc v vlogi psička

Poznavanje besedila
Nejc je vedel, da mora nastopiti za vnučko. Svoj del besedila je tekoče povedal. Besedilo je
večina učencev dobro poznala, saj so skupni obravnavi namenili veliko časa. Pravljica jim je
bila všeč.
Interpretacija
Svoji vlogi primerno se je gibal po prostoru. S soigralci je dobro sodeloval, igralcu, ki je igral
miško, je z roko nakazal, da je na vrsti. Upošteval je pripovedovalko, gledal jo je in čakal, da
je končala z govorjenjem, nato je prišel »na oder.« Na glavi je imel papirnato pokrivalo svetlo
rjave barve z ušesi.
Za svojo vlogo je izbral primeren glas in jo tudi doživeto predstavil. Besedila je imel, tako kot
vse vloge, zelo malo.
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Vrednotenje

Po končani dramatizaciji so učenci pospravili rekvizite in inštrumente ter uredili učilnico.
Scene niso pripravili, prav tako niso imeli kostumov. Osebe in živali, ki so jih učenci igrali, so
se ločile le po pokrivalih. Edini rekvizit, ki so ga uporabili, je bila repa iz blaga.
Učiteljica je učence pohvalila za uspešno uprizoritev pravljice in jih vprašala, kako so se
počutili med nastopanjem. Na vprašanje se je s skromnimi odgovori odzvalo le nekaj učencev.
Po njihovih izrazih na obrazu jim je bilo všeč. Opazovala sem jih že med pripravo na
dramatizacijo in opazila, da so se te lotili z veliko energije. Pričakovala sem bolj izčrpno
vrednotenje. Učiteljica kriterijev za dramatizacijo ni posebej izpostavila.

Analiza
Učence je potrebno pohvaliti za njihov trud. Pomembno pa je tudi, da jih učiteljica seznani z
napakami oz. jim pove, kaj bi lahko naredili boljše. V tem primeru sta manjkala izvor in
naslov pravljice, učenci so premalo sodelovali s pripovedovalko in premalo doživeto
predstavili svoje vloge. Dramatizacijo bi lahko uprizorili tudi z lutkami. Poleg tega, da bi
imeli manj treme, ker bi namesto v poslušalce gledali v lutko, bi se spoznali še z zanimivim
svetom lutkarstva; s pripravo lutk in z načinom igranja.
Dramatizacija bi bila bolj zanimiva, če bi učenci besedilo improvizirali oz. bi si že prej
izmislili besedilo za vsako vlogo. S takšnim načinom dela bi bili učenci aktivnejši.
Dramatizacija je pomembna, da se učenci naučijo gibati po (odrskem) prostoru, vživeti v
vlogo, ki jo predstavljajo in sodelovati s soigralci. To je pri analizirani dramatizaciji
manjkalo.
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2.5.5 Frane Miličinski - Ježek: Zvezdica Zaspanka, narobe pravljica (3. razred)

Priprava
Temo govornega nastopa je izbrala učiteljica. Tudi tokrat se je odločila za dve različni
besedili. Polovica učencev je pripravila narobe pravljico Zvezdice Zaspanke, polovica pa
nadaljevanje pesmi Zdravilo, Kajetana Koviča.
Po skupni obravnavi pravljice Franeta Miličinskega - Ježka, Zvezdica Zaspanka, ki so jo
spoznali z metodo branja na deževni dan in s posredovanjem navodil za pripravo govornega
nastopa, je sledila samostojna priprava narobe pravljice. Učenci tokrat niso dobili primera
miselnega vzorca, ampak so ga morali izdelati sami. Rezultat je bil viden v različnosti
miselnih vzorcev in v večji izvirnosti vsebin narobe pravljic.
Učenci so imeli pet dni časa za pripravo.

Izvedba
Izvedbo govornih nastopov sem posnela s kamero. Izvedeni so bili v eni šolski uri.

EMA, 3. razred
Prihod pred tablo in
napoved teme

Ema je samozavestno prišla pred tablo. Pripela je miselni vzorec,
se postavila tik pred njega, se nasmehnila in predstavila:
»Pozdravljeni. Sem Ema, povedala vam bom zgodbico o Zvezdici
Zaspanki.«

Predstavitev teme

Emina narobe pravljica je bila izvirna in dovolj podrobno
predstavljena. Emi se je dalo z lahkoto slediti in si o njeni pravljici
ustvariti predstavo.

Zgradba besedila in
govor

Besedilo je bilo členjeno na tri dele. V uvodnem delu se je
predstavila in povedala naslov govornega nastopa, v osrednjem
delu je predstavila narobe pravljico, v zaključnem pa se je
zahvalila za poslušanje. »Hvala, ker ste me poslušali in upam, da
vam je bila moja narobe zgodbica všeč.«
Govor je bil jezikovno ustrezen, razločen in tekoč.
43

Jezik

Besedni jezik
Ema je govorila v zbornem jeziku. Bilo je nekaj napak: ta glavna,
bojo počele, nezložnih predlogov ni izgovarjala skupaj z besedo (v
nebo).
Nebesedni jezik
Hitrost govorjenja je bila primerna, prav tako premori med
povedmi. Zaradi spreminjanja hitrosti in poudarkov je bil Emin
nastop prepričljiv, doživet in naraven.

Nebesedni
spremljevalci

Očesni stik s poslušalci
Ema je večino časa gledala v kamero. Pogled bi lahko večkrat
usmerila proti sošolcem in učiteljici.
Mimika obraza
Zaradi nasmeha na ustnicah je bila videti sproščena. Sproščenost
se je odražala tudi v njenem govorjenju.
Kretnje in položaj rok
Roke je imela ves čas pred seboj, držala je lutko.
Gibanje po prostoru
/

Pripomočki

Miselni vzorec (priloga 12)
Izdelan je bil na risalnem listu. Zaradi slik je pritegnil poglede
poslušalcev, a vseboval je preveč besedila. Ema je v zvezde
napisala besedilo celotnega nastopa. Bolje bi bilo, če bi si v tem
primeru izbrala večjo velikost papirja in temnejše pisalo. Pisava je
bila majhna, slabo vidna in nerazločna.
Lutka
Ema je imela poleg miselnega vzorca lutko zvezdice Zaspanke.
Držala jo je z obema rokama in jo nekajkrat po naključju rahlo
zazibala. Ostala je popolnoma neizkoriščena.
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Ema bi lahko v uvodnem delu predstavila avtorja izhodiščnega besedila in povedala, da bo
predstavila narobe pravljico. Bolje bi bilo, da bi namesto besede zgodba uporabila besedi
narobe pravljica. Pričakovala sem, da bo Ema svoji pravljici spremenila tudi naslov in nekaj
oseb. Še vedno so nastopali boter Mesec, Zaspanka in ostale zvezdice. Kljub temu je bila
vsebina izvirna, a za narobe pravljico se pričakuje več sprememb. Zaspanko bi lahko npr.
zamenjala Pika Nogavička … Od vseh je bil Emin nastop najbolj tekoč in doživet. Upoštevala
je tako nebesedni jezik kot večino nebesednih spremljevalcev govorjenja. Uporabiti bi morala
še lutko.

TINA, 3. razred
Prihod pred tablo in
napoved teme

Odločno je prišla pred tablo. Obrnila se je proti poslušalcem,
skomignila z rameni in se predstavila: »Pozdravljeni, sem Tina.
Danes vam bom predstavila zgodbico o Zvezdici Zaspanki.«

Predstavitev teme

Tema je bila podrobno predstavljena. Opažena je bila velika
podobnost med narobe pravljico in izhodiščnim besedilom (boter
Mesec pošlje zvezdico Zaspanko za kazen na Zemljo).

Zgradba besedila in
govor

Podobna členitev besedila kot pri ostalih učencih. Uvodni del je
namenila predstavitvi in napovedi teme, osrednjega pravljici in
zaključnega zahvali. Končala je tako kot večina učencev: »Hvala,
ker ste me poslušali, upam, da vam je bila moja zgodba všeč.«
Govor je bil razločen, a premalo naraven in doživet. Slišalo se je,
da se je besedilo naučila na pamet.

Jezik

Besedni jezik
Tina je govorila v zbornem jeziku. Napačno je naglasila besedo
poslušali. Ta napaka se je pojavila pri več učencih.

Nebesedni jezik
Z nastopom je pričela zelo odločno, proti koncu je govorila vedno
počasneje. Med besedami so bili premori tišine, ki so bili nekoliko
predolgi. Nadaljevala je samostojno. Glasnost je bila primerna.
Nebesedni
spremljevalci

Očesni stik s poslušalci
Tina je ves čas gledala poslušalce. Pogled bi lahko večkrat
usmerila proti levi polovici poslušalcev.
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Mimika obraza
Govorni nastop je pričela z rahlim nasmehom in odločnostjo.
Postajala je vse bolj resna in proti koncu zaskrbljena. Zaradi tega je
verjetno pozabila besedilo in nastajali so daljši premori.
Kretnje in položaj rok
Roke je imela ob telesu. Z desno roko si je potegnila rokav
puloverja čez dlan. Opazno je bilo premikanje prstov pod
puloverjem in vlečenje rokava navzdol.
Gibanje po prostoru
/
Pripomočki

Miselni vzorec (priloga 13)
V sredino je narisala sliko, okrog razporedila povedi v smeri
urinega kazalca. Vrstni red povedi je prikazala z barvnimi
puščicami. Zaradi boljše vidljivosti bi lahko namesto svinčnika
uporabila barvno pisalo. V povedih je več napak. Besedi Zaspanka
in Zemlja je napisala z malo začetnico, manjka nekaj vejic in ločili
na koncu dveh povedi. V besedi bom je napisala eno črko (o)
preveč.

Tina se je na nastop dobro pripravila. Znebiti bi se morala treme. Ta je bila opazna v vlečenju
rokava, hitrem premikanju prstov pod rokavom in daljših premorih med besedami. Narobe
pravljico bi lahko bolj preoblikovala. Spet se je pojavila raba besede zgodbica. V primeru
rabe te besede le-ta naj ne bo pomanjševalnica.
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TINE, 3. razred
Prihod pred tablo in
napoved teme

Počasi je prišel pred tablo. Po kratkem premoru, ki ga je izkoristil
za pogled poslušalcev, je spregovoril: »Pozdravljeni. Moje ime je
Tine. Danes vam bom predstavil narobe zgodbico Zvezdica
Zaspanka.« Med predstavitvijo ga je zmotilo trkanje. V razred je
vstopila ravnateljica. Tine se ni zmedel, za trenutek je počakal,
nato pa nadaljeval.

Predstavitev teme

Za vsebino narobe pravljice se je potrudil. Bila je zanimiva, dovolj
podrobno predstavljena in izvirna.

Zgradba besedila in
govor

Besedilo je imelo smiselno zgradbo. Osrednji del je bil razdeljen
na manjše dele. Vsebina govornega nastopa je bila razumljiva.
Govor je bil tekoč, umirjen, dokaj razločen in jezikovno ustrezen.

Jezik

Besedni jezik
Tine je govoril v zbornem jeziku. Napačno je naglasil besedi
vprašala in poslušali. V dveh povedih je uporabil napačni vrstni
red besed (ko je se zbudila, kaj tukaj delaš).
Nebesedni jezik
Hitrost bi lahko spreminjal in s tem naredil nastop bolj živ.
Premori so bili ustrezni. Zaradi enakomerne hitrosti in govorjenja
na isti višini je bil nastop monoton.

Nebesedni
spremljevalci

Očesni stik s poslušalci
Tine je pazil, da je s pogledom zajel vse poslušalce, vključno s
kamero. Pogled je enakomerno usmerjal od leve proti desni strani
poslušalcev in nazaj.
Mimika obraza
Brezizrazna obrazna mimika. Obraz si je delno zakrival z lutko
botra Mesca.
Kretnje in položaj rok
V rokah je držal lutko. Z rokami se je »sprehajal« po palčki lutke
navzgor in navzdol. Popraskal se je nad obrvjo.
Gibanje po prostoru
/
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Pripomočki

Miselni vzorec na risalnem listu (priloga 14)
Na miselnem vzorcu je besedilo celotne narobe pravljice, razen
uvodne predstavitve in zaključne zahvale. Preveč je zapolnjen in
zaradi tega nepregleden. Pisava je zelo majhna in napisana s
svinčnikom.
Lutka
Tine je izdelal palčno lutko botra Mesca. Med govornim nastopom
je ni uporabljal.

Pohvalila bi premor pred začetkom govorjenja. S tem je umiril sebe in pripravil poslušalce, da
mu prisluhnejo. Tine bi lahko pogovor med zvezdico Zaspanko in botrom Mesecem uprizoril
z lutkama. To bi govorni nastop popestrilo, poleg tega lutka ne bi ostala neizkoriščena.
Vsebina pravljice je bila zanimiva, škoda, da jo je zaradi načina govorjenja naredil nekoliko
dolgočasno. Mimika, sprememba hitrosti in glasnosti govorjenja ter uporaba lutke bi naredili
nastop odličen.
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2.5.6 Kajetan Kovič: Zdravilo, nadaljevanje pesmi (3. razred)

Priprava
Tudi priprava za nadaljevanje pesmi Zdravilo v obliki zgodbe je bila samostojna. Vsi učenci
so imeli enako zadolžitev in kriterije, le naslov govornega nastopa in način preoblikovanja
teme sta bila različna. Učenci so imeli za pripravo na govorni nastop pet dni časa.
Kajetan Kovič: Zdravilo
»Naša stara, siva vrana

»Sedem bolh in pet komarjev

že boleha teden dni

naj v lekarni ti dado.

Huda mrzlica jo trese,

Z močnim kropom jih popari

glava jo močno boli.

in popij takoj nato.«

»Morala bom do zdravnika,«

To preskušeno zdravilo

sama zase godrnja.

res je gripo prepodilo:

»Bom stopila k botru štrku,

lonec kropa je požrla

ki na gripo se spozna.«

in takoj nato umrla«
(Grginič, 2000: 55).

Modri doktor pri pregledu
le latinsko govori.
Z repom malo pomigava
in navzkriž vrti oči.
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Izvedba
Izvedbo govornih nastopov sem posnela s kamero.
MAJ, 3. razred
Prihod pred tablo in
napoved teme

Po tem, ko je pripel miselni vzorec na tablo, se je sunkovito obrnil
proti poslušalcem in takoj pričel govoriti: »Pozdravljeni, sem Maj.
Predstavil vam bom pravljico Zdravilo, ki jo je napisal Kajetan
Kovič.«
Zdravilo ni pravljica, ampak pesem. Bolje bi bilo »nadaljevanje
pesmi v obliki zgodbe.«

Predstavitev teme

Govorni nastop je ustrezal temi. Maj se je preveč osredotočil na
obnovo pesmi in premalo na nadaljevanje. Kratka predstavitev
izhodiščnega besedila je pomembna za lažje razumevanje
nadaljevanja, vsekakor pa ne sme zajemati večji del nastopa.

Zgradba besedila in
govor

Besedilo je bilo členjeno, a zaradi prekinitev težko razumljivo.
Govor je bil nenaraven, zmeden, poln mašil in jezikovno
pomanjkljiv. Povedi so bile nepovezane. V izgovarjavi je bilo več
napak. Slabo izgovarja glas r.

Jezik

Besedni jezik
Maj se je kljub tremi trudil govoriti v zbornem jeziku. Ponavljal je
povedi, več napak je bilo v izgovoru glasov.
Nebesedni jezik
Preveč je bilo mašil (tišina ali polglasnik). Glede na to, da je imel
tremo in posledično uporabljal mašila, bi lahko vsaj spreminjal
glasnost govora ali določene besede poudaril.

Nebesedni
spremljevalci

Očesni stik s poslušalci
Maj je občasno pogledal v tla. Večji del nastopa je gledal v
kamero, nekajkrat je s pogledom hitro preletel poslušalce.
Mimika obraza
Bil je resen in nekoliko zaskrbljen. Večkrat je privzdignil levo
obrv.
Kretnje in položaj rok
Roke je imel sklenjene pred seboj, ves čas je premikal prste.
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Gibanje po prostoru
/
Pripomočki

Miselni vzorec (priloga 15)
Maj je pripravil dober miselni vzorec. Je preprost in pregleden.
Popestril ga je s tremi slikami. Okvirji z besedilom naj bi si sledili
po vrstnem redu, zato bi moral 4. in 5. poved zamenjati. Okvirje je
oštevilčil, zato je miselni vzorec kljub temu pregleden. V sredino
bi lahko poleg naslova pesmi napisal tudi: Kajetan Kovič,
nadaljevanje pesmi. V Majevih povedih je nekaj pravopisnih
napak.

Maj se je pri prvem govornem nastopu odrezal bolje. Mogoče je nanj negativno vplivala
kamera. Besedilo se je verjetno naučil na pamet in ga zaradi treme pozabil. Mašila so bila
moteča, prav tako premikanje prstov pod rokavom. Povedi je obračal, kot da bi si jih
izmišljeval sproti. Komaj je čakal, da bo z nastopom končal.
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META, 3. razred
Prihod pred tablo in
napoved teme

Bila je vznemirjena, roke so se ji tresle. Plaho se je obrnila proti
poslušalcem. Učiteljica jo je že pred začetkom opozorila, naj
govori glasno. »Pozdravljeni, sem Meta. Danes vam bom
predstavila nadaljevanje pesmi Zdravilo, v obliki zgodbe.« Meta je
bila edina, ki je povedala, da bo predstavila nadaljevanje pesmi.

Predstavitev teme

Govorni nastop ni popolnoma ustrezal temi. Naloga učencev je
bila, da za govorni nastop pripravijo nadaljevanje pesmi. V pesmi
je vrana umrla, torej bi bilo potrebno nadaljevati od vranine smrti
dalje. V Metinem nadaljevanju se je vrana pozdravila. Vranino
zdravljenje je podrobno predstavila.

Zgradba besedila in
govor

Besedilo je bilo smiselno razdeljeno na manjše dele. Obnovo
pesmi je strnila v štiri povedi. Ostali del osrednjega dela je bil
namenjen nadaljevanju.
Govor je bil zelo tih, zaradi tega je bil nastop težje razumljiv.
Naredila je nekaj napak, a jih je sama popravila.

Jezik

Besedni jezik
Meta je poleg zbornega jezika uporabila tudi nekaj pogovornih
besed. Večkrat je zamenjala vrstni red besed.
Nebesedni jezik
Meta je govorila pretiho. Večkrat se je ustavila, bila nekaj časa
tiho, nato je samostojno nadaljevala. Besedilnih prozodičnih prvin
ni upoštevala.

Nebesedni
spremljevalci

Očesni stik s poslušalci
Metin pogled je bil nekoliko prestrašen. Večkrat se je zazrla v tla
ali proti stropu. Stika s poslušalci ni ohranjala.
Mimika obraza
Z Metinega izraza na obrazu je bilo opaziti strah in nelagodje pred
nastopanjem.
Kretnje in položaj rok
Roke je imela ob telesu. S kazalcema se je rahlo praskala po
palcih.
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Gibanje po prostoru
/
Pripomočki

Miselni vzorec (priloga 16)
Dogajanje si je sledilo po vrstnem redu. Poleg naslova pesmi je v
sredino napisala tudi avtorja. Miselni vzorec je zapolnila s sliko in
z regratovimi lučkami. Nanj je napisala besedilo celotnega
osrednjega dela govornega nastopa. Kjer je napisala daljše povedi,
bi si lahko narisala večji okvir, saj je imela dovolj prostora na
papirju. Zaradi majhne pisave in stisnjenosti je miselni vzorec
nepregleden.

Metino nadaljevanje pesmi je bilo zanimivo, a ne povsem po navodilih. Imela je veliko tremo.
Učiteljica jo je že takoj, ko je spregovorila, opozorila, naj govori glasneje, a je nadaljevala z
isto glasnostjo. Govorila je pretiho in velikokrat se je ustavila. Stala je popolnoma pri miru,
premikala je le pogled. Meta bi se morala znebiti strahu pred nastopanjem in v izvedbo
nastopa usmeriti več energije. Nelagodje pred nastopanjem je bilo jasno vidno tudi pri njenem
prejšnjem nastopu.

Vrednotenje
Vrednotenje je bilo spet enostransko. Učiteljica teh nastopov ni ocenjevala, zato tokrat ni
napisala niti svojega komentarja v zvezke učencev. Svojo »oceno« je po vseh končanih
govornih nastopih (po narobe pravljicah in nadaljevanju zgodb) povedala le ustno. Ta ocena
je bila kratka in zelo splošna. Izpostavila je učenko, ki je imela po njenem mnenju najboljši
govorni nastop. Nekaj učencev je pohvalila, izpostavila je tudi najpogostejše napake. Po
mojem mnenju večina učencev ni vedela, ali je bil njihov govorni nastop v redu ali ne.
Povratna informacija bi morala biti bolj izčrpna in namenjena vsakemu učencu posebej. Prav
tako bi morali imeti besedo učenci, da bi lahko izrazili mnenje o svojem nastopu in o
nastopih sošolcev. Če bodo vedeli, na kaj morajo biti pozorni, ko poslušajo in gledajo
govorne nastope sošolcev, bodo na te stvari pazili tudi pri svojem nastopu.
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Analiza
Zadovoljna sem s samostojno pripravo učencev na govorni nastop. Nekateri so bili malo
zaskrbljeni, a prav vsi so se potrudili, nekateri bolj, drugi manj. Potrebno je upoštevati njihove
zmožnosti.
Izvedba je potekala tekoče. Govorni nastopi so bili kratki (ni bilo časovne omejitve), zato so
vsi učenci končali v času ene učne ure. V primerjavi s prvimi nastopi (nadaljevanje zgodbe
Marsovčki hočejo na Zemljo, Jure kvak-kvak) so bili ti nastopi bolj različni med seboj in
izvirnejši.
Pri Zvezdici Zaspanki sem vseeno pričakovala več domišljije, večina učencev ni spremenila
niti naslova niti glavnih oseb. Izdelava lutk se mi ni zdela smiselna, ker jih nihče ni
uporabljal. Palčnim lutkam se je bolje izogibati. Dobro jih vidijo le tisti, ki so naravnost pred
nastopajočim, leva in desna polovica pa jih vidita le od strani. V primeru, da učitelj predlaga
izdelavo lutk, jih mora seznaniti tudi z načinom igranja. Lutka oživi le, če ji mi to pomagamo.
Kadar nastopamo z lutko, je potrebno gledati njo in ne poslušalcev. Nastopanje z lutko je zato
za učence s tremo zelo priporočljivo. Učenci so lutko držali z obema rokama in s tem
onemogočili njihovo delovanje.
Izbira teme za polovico učencev pri drugem govornem nastopu (Kajetan Kovič, Zdravilo) se
mi ne zdi primerna. Razplet pesmi ne ponuja najboljše podlage za nadaljevanje pesmi. To sem
opazila tudi pri analiziranih govornih nastopih. Poleg tega, da so bili nastopi zelo kratki, je
večji del zavzemala obnova pesmi. V večini primerov so vrano v nadaljevanju pokopali. Če se
je učiteljica odločila za to pesem, bi bilo po mojem mnenju bolje, da bi učenci v parih ali
samostojno deklamirali pesem in na kratko predstavili Kajetana Koviča in njegovo zbirko ali
si izmislili recept za krokodila, ki ima zobobol … Možna bi bila tudi dramatizacija. Pesemsko
besedilo bi pretvorili v dramsko in se ga naučili oz. improvizirali. Lahko bi uporabili lutke ali
druge pripomočke.
Opazila sem, da je kamera na nekatere učence delovala stresno. Učenci, ki so izstopali pri
prejšnjem nastopu, so bili tudi tokrat v ospredju. Opazila sem boljši očesni stik s poslušalci.
Hitrosti, glasnosti in poudarkov še vedno niso dovolj upoštevali, zato so bili nekateri nastopi
slišati monotono. Namesto da se učenci učijo besedilo na pamet, bi bilo bolje, da bi ga večkrat
prebrali in si poskušali čim več zapomniti. Govorjenje bi bilo bolj naravno in doživeto, na
poslušalce pa bi naredili večji vtis.
Z vrednotenjem nisem zadovoljna. Učenci so dobili povratno informacijo, a preskopo.
Verjetno je tudi zaradi tega slabši napredek z nastopa v nastop.
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2.5.7 Miroslav Košuta: Kje stanuješ, mala miška, deklamacija pesmi (1. razred)

Priprava
Učenci so preko igre in risanja miškinega bivališča spoznali novo pesem Miroslava Košute,
Kje stanuješ, mala miška. Učiteljica je pesem deklamirala z dvema lutkama, mačko in miško.
Pesem so skupaj večkrat ponovili, nato še v parih z lutkama. Eden v paru je bil mačka, drugi
miška. Mačka je povedala prvo kitico, miška drugo. Učiteljica je učencem povedala, da se
bodo pesem naučili za govorni nastop. Skupaj so ponovili, na kaj morajo biti pozorni, kadar
nastopajo. Učiteljica jih je na te kriterije opozorila tudi tik pred izvedbo deklamacije. Učenci
so imeli za pripravo deklamacije pet dni časa.
Miroslav Košuta: Kje stanuješ, mala miška
»Kje stanuješ, mala miška?
Kje stanuješ,
kje domuješ,
kje je tvoja mala hiška?
Tam stanujem, kjer ni mačke.
Tam stanujem,
tam domujem,
kjer ne pridem v njene tačke«
(Grginič, 1999: 32).

Izvedba
Govorne nastope sem posnela s kamero. Učencev snemanje ni motilo. Prostovoljno so je
javili, da so prišli pred tablo in deklamirali pesem. Pri analizi sem bila pozorna na poznavanje
besedila in interpretacijo.
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ŽAK
Poznavanje besedila
Pesem je deklamiral povsem samostojno. V naslednji povedi je besedo kjer zamenjal z besedo
da (kjer ne pridem v njene tačke). Napake ni popravil. Pojavila se je pri več učencih.
Interpretacija
Hitrost deklamacije je bila ustrezna. Na ustreznih mestih je delal primerno dolge premore (za
vejico, končnimi ločili in med kiticama). V vprašalnih povedih so bili poudarki na neustreznih
besedah. Tudi ta napaka je bila prisotna pri več učencih. Pri dopolnjevalnih vprašalnih
povedih je poudarjena prva beseda. Pesem je deklamiral doživeto. S posebej oblikovanim
govorom je odlično ponazoril pogovor mačke in miške.
Žak je nasmejano prišel pred tablo. Ni povedal niti naslova pesmi niti avtorja. Gledal je
poslušalce in povsem sproščeno povedal pesem. Govoril je v zbornem jeziku. Roke je imel
sklenjene pred seboj, stal je popolnoma pri miru.

PETRA
Poznavanje besedila
Petri se je pri deklamiranju zelo zatikalo. Pogosti so bili premori, veliko je bilo napak.
Deklamacijo je izvedla do konca z učiteljičino pomočjo. Ko je prišla pred tablo, je dala roko
pred usta in pogledala učiteljico, ker je pozabila, kako se pesem začne. Učiteljica ji je
povedala prvo besedo, nato je poved dokončala sama. Trikrat jo je ponovila, vmes so bili
premori. S pomočjo je nadaljevala. Samostojno je povedala samo eno poved.
Interpretacija
Petra je zaradi slabe pripravljenosti na govorni nastop govorila zelo počasi. Poudarki so bili
na neustreznih mestih v besedah. Pesem je deklamirala nedoživeto.
Učiteljica je z učenci pred deklamacijo dvakrat ponovila pesem. Pri tem je Petra sodelovala.
Ne vem, zakaj se je pri samostojnem nastopu slabo odrezala. Je zelo zgovorna in običajno
nima težav s tremo. Ko sem jo vprašala, je odgovorila, da je doma vadila in da ni imela treme.
Trudila se je govoriti v zbornem jeziku. Poslušalcev ni gledala, dvakrat se je obrnila proti
učiteljici. Roke je imela ob telesu in z njimi močno zibala naprej in nazaj. Ko je izgovarjala še
zadnjo besedo, je že hodila proti svoji mizi.
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Vrednotenje
Vrednotenja ni bilo. Učiteljica je učence pohvalila za trud in nadaljevali so s poukom. Glede
na to, da so učenci pri vrednotenju narobe pravljic zelo dobro sodelovali, me zanima, kakšno
bi bilo njihovo mnenje tokrat. Učenci so kriterije za deklamacijo pesmi poznali.

Analiza
Učna ura, v kateri so učenci spoznali pesem Kje stanuješ, mala miška, je bila zabavna in
raznolika. Navodila za deklamacijo so bila jasna. Pohvalila bi lutke in pravilen način igranja z
njimi. Učenci bi lahko lutki mačke in miške uporabili tudi pri deklamaciji. Govorno
sposobnejši učenci bi lahko imeli za deklamacijo zahtevnejšo pesem. Gotovo bi bil to zanje
izziv. Ker je bila pesem kratka in so jo znali na pamet, so preveč hiteli in niso bili
osredotočeni na nebesedni jezik.
Nihče ni povedal naslova in avtorja pesmi, na kar bi jih morala učiteljica opozoriti pri pripravi
na govorni nastop. Manjkalo je vrednotenje, kjer bi vsak lahko izrazil svoje mnenje o
deklamaciji, učiteljica pa bi učence opozorila na najpogostejše napake (naslov in avtor pesmi,
prehitro govorjenje, položaj rok, prozodične prvine, prostor pred tablo zapustiš šele, ko
končaš z govorjenjem). Z izjemo Petre so vsi učenci pesem deklamirali samostojno. Zgoraj
naštete napake so se pojavljale prav pri vseh učencih.
Standarda znanja ob koncu 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja za deklamacijo pesmi sta
naslednja: učenec s posebej oblikovanim govorom ponazarja razpoloženje pesmi in doživeto
deklamira pesem (prim. učni načrt, 2011).
Učence je potrebno za doseganje teh standardov pripravljati že od 1. razreda naprej. Vaja in
dobra povratna informacija sta ključ do uspeha.
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2.5.8 Analiza anketnih vprašalnikov
Rezultati, pridobljeni z anketnim vprašalnikom (priloga 17), so mi poleg rezultatov
pridobljenih z opazovanjem govornih nastopov pomagali potrditi oz. zavreči hipoteze, poleg
tega sem izvedela mnenje učencev o govornem nastopanju. Na vprašanja je odgovarjalo 12
učencev 1. razreda in 16 učencev 3. razreda OŠ Blaža Arniča. Ko sem učencem razdelila
vprašalnike, sem jim podala navodila za reševanje.
Navodila za učence:
-

Vprašanja se nanašajo na vaše govorne nastope (nadaljevanje zgodbe, narobe
pravljica).

-

Na vprašalnik se v prostor za ime podpišite.

-

Rešujte samostojno.

-

Pozorno preberite vprašanja. Kjer piše, da je možnih več odgovorov, jih lahko
obkrožite več.

-

Če se ne strinjate z nobenim od naštetih odgovorov, lahko na črto napišete svojega.

-

Pojasnim besedno zvezo nebesedni jezik (8. vprašanje).

Isti vprašalnik sem uporabila tudi v 1. razredu. Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo z
vsakim učencem posebej. Prebrala sem jim vprašanja in ponudila odgovore. Imeli so možnost
povedati svoj odgovor. Izpolnjevanje anketnih vprašalnikov se je izvajalo v času podaljšanega
bivanja.
Izpolnjevanje anketnih vprašalnikov je v obeh razredih potekalo 28. 1. 2013.
1. Kdo ti je pomagal pri pripravi na govorni nastop? (Možnih je več odgovorov.)
1. razred
Odgovori na vprašanje so bili med prvo- in tretješolci zelo različni. Večina učencev 1. razreda
je odgovorila, da so jim pri pripravi na govorni nastop pomagali starši, in sicer mame. Samo
en učenec je dejal, da se je pripravljal sam, kar je malo verjetno. Vsekakor ne smem pozabiti
na vlogo učiteljice in vzgojiteljice pri pripravi narobe pravljic in dramatizacije. Pri
deklamaciji je bila njuna vloga nekoliko manjša, saj so se morali učenci besedilo pesmi
naučiti sami. Njun prispevek k pripravi je bil viden tako v odlični obravnavi besedil kot tudi
pri pomoči izdelave časovnega traku dogodkov in oblikovanju narobe pravljice, v seznanjanju
s kriteriji govornega nastopanja, vaji, spodbudi …
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3. razred
V 3. razredu so z izjemo enega učenca vsi obkrožili odgovora učiteljica in starši. En učenec se
je poleg učiteljičine pomoči pripravljal sam. Vloga učiteljice pri pripravi je bila vsekakor
manjša kot v 1. razredu. Pomagala jim je le s primerom miselnega vzorca in s svetovanjem.
Pričakovala sem manjši delež pomoči staršev. Če bi starši poznali pomen govornega
nastopanja za svoje otroke, bi bila njihova pomoč pri pripravi verjetno manjša.
2. Kako si vadil/a za govorni nastop? (Možnih je več odgovorov.)
1. razred

Govoril/a sem
staršem.
Ponavljal/a sem v
mislih.

3. razred

Govoril/a sem
staršem.
Govoril/a sem bratu
ali sestri.
Ponavljal/a sem v
mislih.

Nihče ni vadil pred ogledalom. Razlog je mogoče v slabem poznavanju kriterijev
nebesednega jezika. Učiteljici v preteklosti tem kriterijem nista namenjali pozornosti. Vaja
pred ogledalom bi učencem omogočila lažje vrednotenje samega sebe. Pozorni bi postali na
položaj rok in nog, na kretnje, obrazno mimiko, očesni stik … Glasno govorjenje je vsekakor
dobrodošla vaja in dobro je, da se je na takšen način pripravljal tako velik delež učencev.
Poleg glasnega govorjenja je smiselna tudi vaja pred poslušalci.
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3. Zakaj je po tvojem mnenju potrebno izdelati miselni vzorec?
To vprašanje sem vključila v anketni vprašalnik z namenom, da bi ugotovila ali učenci
poznajo pomen miselnega vzorca.

1. razred
Učenci 1. razreda za pripravo na govorne nastope niso izdelovali miselnih vzorcev, zato sem
jim vprašanje prilagodila. Vprašala sem jih, zakaj so po njihovem mnenju za narobe
pravljico izdelali časovni trak dogodkov.
Od dvanajstih učencev jih je sedem odgovorilo, da bi lahko vanj pogledali, če bi pozabili
nadaljevanje pravljice. Pet učencev je mnenja, da so to naredili zaradi zahteve učiteljice.
3. razred
Učenci so bili enotni, da je miselni vzorec namenjen pomoči. Nad odgovori učencev sem bila
presenečena, saj nihče med govornim nastopom miselnega vzorca ni uporabljal, tudi takrat ne,
ko so pozabili besedilo.
Večina učencev ve, da miselni vzorec ali ostale pripomočke za govorni nastop izdelamo z
določenim namenom, a vseeno velikokrat ostanejo neizkoriščeni. Poslušalci jih ne vidijo, ker
jih zakrivajo s svojim telesom, učiteljice pa vrednotenju miselnih vzorcev ne namenjajo
pozornosti. Glede na to, da so bili miselni vzorci zelo različni, bi se bilo o njihovi izdelavi
smiselno pogovoriti.
4. Kakšen naj bi bil miselni vzorec? (Možnih je več odgovorov.)
1. razred

Čim bolj pisan.

Pregleden.

Všeč mora biti
sošolcem in
učiteljici.
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Večina učencev 1. razreda je izpostavila preglednost, česar nisem pričakovala. Mogoče je na
odgovore vplivala tudi slabša seznanjenost učencev z miselnimi vzorci. Trudila sem se, da
sem vprašanje čim bolj poenostavila in približala učencem.

3. razred
Čim bolj
pisan.
Pregleden.

Všeč mora
biti sošolcem
in učiteljici.
Vsebovati
mora veliko
besedila.

Odgovori učencev 3. razreda so odraz njihovih miselnih vzorcev. Večina je bila slabo
narejenih, zato bi bilo izdelavi smiselno nameniti nekaj besed.
Miselni vzorec je potrebno začeti na sredini, z naslovom oz. osrednjo temo. Iz sredine vodijo
črte, ki povezujejo ključne besede s temo. Tudi ključne besede so lahko razširjene z
določenimi besedami. Najpomembnejše besede so bližje sredini. Najbolje je pisati s tiskanimi
črkami in z barvnimi pisali. Priporočljiva je uporaba risb ali slik. Namesto celih povedi je bolj
smiselna uporaba ključnih besed.

5. Si imel/a pri govornem nastopu tremo? Pred kom?
1. razred

Da.
Ne.

Glede na to, da se učenci z govornim nastopanjem šele seznanjajo, sem predvidevala, da bodo
imeli več treme. Opazovanje govornih nastopov in odgovori učencev so pokazali drugače.
Ena učenka in en učenec sta imela tremo tako pred sošolci in učiteljico kot pred kamero.
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Dvema je bilo nelagodno zaradi snemanja s kamero. Po mojem mnenju se lahko morebitno
tremo pred nastopanjem omili ravno na začetku, torej v 1. razredu oz. že prej.

3. razred

Da.
Ne.

Trema je bila pri govornih nastopih učencev opazna. Potrdili so jo tudi odgovori na zgornje
vprašanje. Samo četrtina je nastopala sproščeno. Največ učencev je imelo tremo pred
kamero, trije pred sošolci in dva pred učiteljico. Med deležem, ki je imel tremo, je bilo več
učenk.
Moje predvidevanje, da bodo imeli učenci 1. razreda več treme, je bilo napačno.
6. Ali se ti zdi pomembno, da se po končanih govornih nastopih z učiteljico pogovorite o
tem, kaj je bilo pri vaših nastopih v redu in kaj bi lahko bilo boljše?
1. razred
Večini učencev se zdi pogovor pomemben, ker so se iz njega nekaj naučili. Smiselnost
vrednotenja je izrazilo več učenk kot učencev. Skupno vrednotenje je po njihovem mnenju
poučno, ker spoznajo svoje napake in jih lahko odpravijo. Učencem, ki se ne strinjajo z
večino, se zdi pogovor brez pomena in dolgočasen. Pri vrednotenju narobe pravljic so kljub
temu sodelovali.
3. razred
Učenci so bili bolj enotni. Pogovor se večini zdi pomemben zaradi odprave napak in
izboljšanja nastopa. Samo eni učenki se pogovor po končanih nastopih ne zdi pomemben.
Razloga ni napisala. Vesela sem, da tudi enostransko vrednotenje učencem pomaga, čeprav
takšnega načina ne zagovarjam.
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7. Ali si s svojimi govornimi nastopi zadovoljen/a?
Ali bi lahko kaj izboljšal/a?
1. razred
Z izjemo enega učenca so vsi s svojimi govornimi nastopi zadovoljni. Na moje vprašanje, kaj
bi lahko naredili boljše, so odgovorili, da nimajo predlogov. Z njimi se ne strinjam
popolnoma, ker vem, da je veliko stvari, ki bi jih lahko izboljšali. Samozavesti jim ne manjka,
a tudi zavedanje lastnih napak je dobrodošlo, saj se le tako lahko doseže napredek.
3. razred
Delež nezadovoljnih s svojimi nastopi je večji, zajema četrtino učencev. Najpogostejša
odgovora na vprašanje, kaj bi izboljšali pri nastopu, sta bila odprava treme pred nastopom in
izboljšanje miselnega vzorca. Boljša izgovarjava, več vaje, glasnost govorjenja in boljši
očesni stik s poslušalci so še nekateri pogosti odgovori učencev. Zavedanje lastnih napak in
volja, da jih odpraviš, je dober korak na poti k uspehu.

8. Kaj ti je bilo pri govornem nastopanju najtežje? (Možnih je več odgovorov.)
1. razred

Naučiti se besedilo.
Govoriti v zbornem jeziku.
Raba nebesednega jezika.
Nič.

Odgovori so pričakovani. Učenci 1. razreda so imeli govorne nastope s kratko vsebino, zato
se jim te ni bilo težko naučiti. Odgovor »nič« se ujema z visokim deležem zadovoljnih s
svojimi nastopi.
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3. razred

Naučiti se besedilo.
Izdelati miselni vzorec.
Govoriti v zbornem jeziku.
Raba nebesednega jezika.

Med spremljanjem govornih nastopov sem opazila, da so se učenci besedilo naučili na
pamet. To potrjujejo tudi njihovi odgovori. Učenje z razumevanjem ali povezovanje z
lastnimi izkušnjami bi bilo vsekakor lažje. Učenje na pamet se odraža v celotnem govornem
nastopu.
Glede na to, da je imelo veliko učencev težave z rabo nebesednega jezika, sem pričakovala
več teh odgovorov. Ugotovila sem, da se učenci pomena rabe nebesednega jezika še vedno
premalo zavedajo.
9. Je po tvojem mnenju bolje, da naslov govornega nastopa izbere učiteljica ali učenci?
Učencem je bolje, da naslov govornega nastopa izbere učiteljica. Samo pet učencev iz obeh
razredov meni drugače. Glede na odgovore so jim naslovi po izbiri učiteljice dovolj zanimivi.
10. O katerih temah bi najraje govoril/a, ko imaš govorni nastop?
1. razred
Učenci bi najraje govorili o: pravljicah, živalih, risankah, športu in o sebi. Pričakovala sem, da
bodo odgovore kar izstrelili iz sebe, a so kar nekaj časa razmišljali, kar je potrdilo njihove
odgovore, da je bolje, če naslov izbere učiteljica.
3. razred
Teme so podobne temam, ki so jih izpostavili prvošolci. Največ učencev bi prav tako najraje
govorilo o pravljicah. Sledijo še teme o: družini, zabavi, počitnicah in o živalih. Nadaljevanje
zgodbe je bilo učencem všeč, zato bi o tem še pripravili govorni nastop. Teme, o katerih bi
učenci radi pripravili govorni nastop, bi lahko učiteljice upoštevale.
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2.6 Razprava
Opazovala sem priprave na govorne nastope, njihove izvedbe, vrednotenje in napredek
učencev. Med 1. in 3. razredom sem opazila tako razlike kot podobnosti.
Najbolj opazni razliki sta bili v pripravi in vrednotenju.

1. razred
Priprava

3. razred

Vodena oz. skupinska. Pomoč Delno
učiteljice in staršev.

Vrednotenje

vloga učiteljice pri pripravi.

Pri narobe pravljici izčrpno, v Enostransko,
obliki

pogovora,

dramatizaciji in

Manjša

samostojna.

slaba

povratna

pri informacija.

Zapis

deklamaciji učiteljičinega

zelo površno.

vrednotenja

v

zvezek.

Sproščenost nastopanja Nastopanje brez treme.

Pri večini učencev strah pred
nastopanjem.

Členjenost besedila

Pri večini besedil ni bilo uvoda Boljša
in zaključka.

členjenost

in

razumljivost besedil.

Tabela 2: Razlike govornih nastopov med 1. in 3. razredom

Podobnosti so bile najbolj izrazite pri izvedbi govornih nastopov:
-

zborni jezik,

-

dober stik nastopajočega s poslušalci,

-

govorjenje na pamet,

-

slaba raba nebesednega jezika,

-

neuporaba pripomočkov (miselni vzorec, lutka),

-

neizvirnost,

-

zadovoljstvo z nastopi,

-

slabo viden napredek,

-

ni časovne omejitve.

V 1. razredu je bilo napredek težje spremljati, ker je bil ravno prvi nastop »najzahtevnejši.«
Od učencev je zahteval ustvarjanje narobe pravljice, izdelavo pripomočka, pomnjenje
besedila, predstavitev in sodelovanje pri vrednotenju. Besedilo je bilo od treh govornih
nastopov najdaljše in zato težje za pomnjenje. Pri drugem govornem nastopu (dramatizacija)
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so bili učenci premalo aktivni. Naučili so se pesem za spremljavo, igranje na Orffove
inštrumente in nekaj kratkih povedi za vsako vlogo. Pri tretjem govornem nastopu
(deklamacija pesmi) so se slabše odrezali kot pri prvem. Bili so sicer bolj sproščeni, a so
preveč hiteli. Dogajanja v pesmi niso dobro ponazorili z glasom. Naslova in avtorja besedila
oz. pesmi niso povedali pri nobenem govornem nastopu.
Če povzamem rezultate, ugotovim, da so bili govorni nastopi uspešni, a nekatere stvari bi
lahko bile boljše. Izboljšala bi se lahko priprava na govorni nastop, in sicer v smeri
samostojnosti. Učence bi bilo potrebno seznaniti z načinom izdelave pripomočkov.
V sklopu izvedbe bi bilo potrebno več pozornosti nameniti nebesednemu jeziku, doživetosti
pripovedovanja in predstavitvi avtorja ter naslova besedila.
Vrednotenje naj poteka v obliki pogovora in ne kot enosmerno posredovanje povratne
informacije. Če primerjam analizirane govorne nastope s standardi znanja predvidenimi za
prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, ugotovim, da le-ti ne bi bili v celoti izpolnjeni.
Moja raziskava je lahko uporabna tako za študente Razrednega pouka in učitelje kot tudi za
učence in njihove starše.
Za učitelje je raziskava pomembna predvsem z vidika priprave in vrednotenja govornih
nastopov. Količina pomoči pri pripravi mora biti ravno pravšnja. Pretirana pomoč lahko
zavira ustvarjalnost učencev, premalo pomoči jih lahko odvrne od govornega nastopanja ali
vodi do slabega nastopa. Priprava mora biti postopoma vse bolj samostojna, vsekakor pa je
potrebno upoštevati sposobnosti učencev. Če bi učitelji učence že od 1. razreda naprej uvajali
v govorno nastopanje in jih pripravljali na samostojno pripravo, ne bi imeli s tem nobenih
težav. Tudi pri govornem nastopanju se lahko upošteva medpredmetno povezovanje. Teme
govornih nastopov so lahko povezane s katerim koli predmetom. V sklopu priprave na
govorni nastop je obvezna seznanitev učencev s kriteriji. Ta naj bo konkretna in čim bolj
jasna.
Učitelj je tisti, ki se odloči, na kakšen način se bodo govorni nastopi učencev vrednotili.
Način, ki je bil uveljavljen v 3. razredu, gotovo ni najboljši. Zakaj? Učenci manj zbrano
poslušajo, ne urijo zmožnosti pogovarjanja in izrekanja pohvale ter kritike, nimajo možnosti
izraziti mnenja o lastnem nastopu in nastopih drugih.
Učenci se lahko iz dane raziskave seznanijo s pripravo na govorni nastop, z načeli uspešnega
sporočanja, s kriteriji, s pomenom miselnega vzorca in z njegovo izdelavo, z vrednostjo
nebesednega jezika … Spoznajo lahko najpogostejše napake in so pri svojih nastopih nanje še
posebej pozorni.
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Raziskava bi lahko služila ozaveščanju staršev o pomenu govornih nastopov za njihove
otroke. Starši naj otroke pri pripravi na govorni nastop spodbujajo, a jim minimalno
pomagajo. Dva miselna vzorca v 3. razredu sta bila delo staršev, kar je bilo razvidno iz
pisave. Takšen način pomoči ni primeren. Starši lahko nastopajo v vlogi poslušalcev v času
priprave otrok na govorni nastop.
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2.7 Sklep
Iz rezultatov je razvidno naslednje:
-

Priprava učencev na govorni nastop ni bila samostojna. Pomagale so jim učiteljice in
starši.

-

Učenci so se besedilo naučili na pamet.

-

Učencem se je bilo najtežje naučiti besedilo.

-

Učenci menijo, da je miselni vzorec namenjen pomoči. Biti mora takšen, da se
znajdejo iz njega.

-

Učenci so govorili v zbornem jeziku.

-

Učenci niso upoštevali nebesednih spremljevalcev govorjenja.

-

Učenci 1. razreda so imeli manj treme kot učenci 3. razreda.

-

Učenci so imeli tremo pred kamero.

-

Vsebina govornih nastopov učencev 3. razreda je bila izvirnejša, daljša in bolj
smiselno členjena.

-

Vrednotenje govornih nastopov je bilo kratko in splošno.

-

Učencem se zdi vrednotenje govornih nastopov pomembno.

-

Učenci so v govornem nastopanju napredovali.

-

Učenci so s svojimi govornimi nastopi zadovoljni.

Rezultatov ne morem posploševati, ker je vzorec premajhen. Navedla sem splošne ugotovitve,
izjeme sem izvzela.
Raziskovalni del diplomskega dela bi lahko izboljšala tako, da bi učne ure, ki so bile
namenjene govornemu nastopanju, izvedla sama. Dobila bi boljši vpogled v pripravo, izvedbo
in vrednotenje govornega nastopa. Učencem bi sama predstavila primer dobrega govornega
nastopa, ki bi vključeval tudi izdelavo miselnega vzorca. Pogoj uspešnega govornega nastopa
je poznavanje in upoštevanje kriterijev. Izbrala bi raznolike teme, ki bi si sledile po težavnosti
in tako bi najlažje preverila napredek učencev.
V 1. razredu sem delno imela možnost izbire teme, medtem ko je učiteljica 3. razreda teme
določila sama. Glede na to, da je bila narobe pravljica v 1. razredu prvi govorni nastop
učencev, bi vrstni red nastopov zamenjala. Pričela bi z deklamacijo pesmi ali z nastopom s
poljubno temo. Za 3. razred bi izbrala nekatera besedila drugačna, kot jih je izbrala učiteljica.
Razdelitev učencev na polovico in določitev različnih tem vsaki polovici se mi zdi smiselna.
To bi preizkusila tudi v 1. razredu, a ne pri prvem govornem nastopu. Smiselno bi bilo tudi
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govorno nastopanje v skupinah. Učenci bi zaradi pomanjkanja časa ali kateregakoli drugega
razloga lahko nastopali v skupinah. Razdeljeni bi bili npr. v skupine po 4. Vsak v skupini bi si
izbral svoj naslov. Doma bi se pripravili na nastop, nato ga v šoli pripovedovali članom svoje
skupine. Poslušalci bi ga pozorno poslušali in kritično vrednotili. Vsakič bi nekaj učencev
nastopilo pred celim razredom. Na takšen način bi imeli učenci več možnosti za urjenje svoje
govorniške spretnosti.
Anketne vprašalnike sem imela namen razdeliti tudi učiteljem razrednega pouka iz različnih
osnovnih šol. Predvidevala sem, da bom dobila neresnične podatke, zato tega nisem izvedla.
Učitelji bi napisali to, kar predpisuje učni načrt oz. kar je prav, ne pa tega kar se v resnici
dogaja pri pouku slovenščine. Mogoče bi bilo vseeno smiselno anketirati tudi učitelje.
Učenje govornega nastopanja traja dlje časa. Začeti je treba zgodaj, urimo pa se celo življenje.
»Vsakdo je po poklicu tudi govorec, ne glede na to, kateri poklic opravlja« (Zupančič, 2008:
4).
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4 Priloge
Brata Grimm: Rdeča kapica (1. razred, narobe pravljica)
Priloga 1, miselni vzorec o Rdeči kapici
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Miselni vzorec o Rumeni kapici (narobe pravljica)
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Priloga 3, Davidov časovni trak dogodkov

Priloga 4, Larsov časovni trak

Priloga 5, Tjašin časovni trak
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Franček Rudolf: Marsovčki hočejo na Zemljo (3. razred, nadaljevanje zgodbe)
Priloga 6, Jobov miselni vzorec
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Priloga 7, Tjašin miselni vzorec
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Saša Vegri: Jure kvak-kvak (3. razred, nadaljevanje zgodbe)
Priloga 8, Janjin miselni vzorec
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Priloga 9, Blažev miselni vzorec
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Priloga 10, Janov miselni vzorec
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Priloga 11, dramatizacija pravljice O veliki repi (1.razred)
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Frane Miličinski - Ježek: Zvezdica Zaspanka (3. razred, narobe pravljica)
Priloga 12, Emin miselni vzorec
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Priloga 13, Tinin miselni vzorec
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Priloga 14, Tinetov miselni vzorec
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Kajetan Kovič: Zdravilo (3. razred, nadaljevanje pesmi)
Priloga 15, Majev miselni vzorec
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Priloga 16, Metin miselni vzorec

86

Priloga 17, anketni vprašalnik za učence
Anketni vprašalnik
Pozdravljeni!
Sem Helena Krivec, absolventka Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
V tem šolskem letu pripravljam diplomsko delo z naslovom Priprava, izvedba in vrednotenje
govornih nastopov v 1. in 3. razredu osnovne šole. Prosim, da si vzamete nekaj minut časa in
rešite anketni vprašalnik. Že vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje.
Ime: ______________________
1. Kdo ti je pomagal pri pripravi na govorni nastop? (Možnih je več odgovorov.)
a) Učiteljica.
b) Starši.
c) Sam/a sem se pripravljal/a.
č) __________________________
2. Kako si vadil/a za govorni nastop? (Možnih je več odgovorov.)
a) Govoril/a sem pred ogledalom.
b) Ponavljal/a sem v mislih.
c) Govoril/a sem pred starši.
č) Govoril/a sem pred bratom ali sestro.
d) ___________________________

3. Zakaj je po tvojem mnenju potrebno izdelati miselni vzorec?
a) Da ga pokažem sošolcem.
b) Ker to zahteva učiteljica.
c) Da lahko nanj pogledam, če pozabim besedilo.
č) _____________________________

4. Kakšen naj bi bil miselni vzorec? (Možnih je več odgovorov.)
a) Čim bolj pisan.
b) Vsebovati mora veliko besedila.
c) Pregleden, da se lahko znajdem iz njega.
č) Všeč mora biti sošolcem in učiteljici.
d) ____________________________
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5. Si imel/a pri govornem nastopu tremo?
a) Da.

b) Ne.

Pred kom? (Možnih je več odgovorov).
a) Pred sošolci.
b) Pred učiteljico.
c) Pred kamero.
6. Ali se ti zdi pomembno, da se po končanih govornih nastopih z učiteljico pogovorite o
tem, kaj je bilo pri vaših nastopih v redu in kaj bi lahko bilo boljše?
a) Da.

b) Ne.

Zakaj? ___________________________________________________________________.

7. Ali si s svojimi govornimi nastopi zadovoljen/a?
a) Da.

b) Ne.

Kaj misliš, da bi lahko izboljšal/a? ____________________________________________
__________________________________________________________________________.
8. Kaj ti je bilo pri govornem nastopanju najtežje? (Možnih je več odgovorov.)
a) Naučiti se besedilo.
b) Izdelati miselni vzorec.
c) Govoriti v zbornem jeziku.
č) Paziti na rabo nebesednega jezika.
d) ______________________________________
9. Je po tvojem mnenju bolje, da temo (naslov) govornega nastopa izbere učiteljica ali
učenci?
a) Učiteljica.
b) Učenci.
10. O katerih temah bi najraje govoril/a, ko imaš govorni nastop?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
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