GOVORNO SPOROČANJE
A1
UPORABLJATI ZNAM PREPROSTE BESEDNE ZVEZE IN STAVKE, S KATERIMI LAHKO OPIŠEM, KJE ŽIVIM, IN LJUDI, KI JIH
POZNAM.

1.
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KRITERIJ
Znam povedati, kdo sem in kaj delam.
Poimenujem letni čas, mesec, dan in povem koliko je ura.
Opišem sebe ali drugo osebo (npr. barvo las in oči, velikost, oblačila).
Poimenujem nekatere živali.
Povem, kaj je v moji sobi.
V trgovini z oblačili znam na preprost način podati mere oz. velikost oblačil, čevljev.
Naštejem dejavnosti v šoli, službi ali v prostem času.
Povem kaj rad jem in česa ne maram.
Na preprost način znam nekaj povedati o svojem domu, družini, znancih, vzornikih.
Ponoviti znam na pamet naučene besedne zveze, dele pesmi, pregovore.



A2
UPORABITI ZNAM VRSTO BESEDNIH ZVEZ IN STAVKOV, S KATERIMI LAHKO NA PREPROST NAČIN OPIŠEM SVOJO DRUŽINO
IN DRUGE LJUDI, ŽIVLJENJSKE RAZMERE ALI SVOJO IZOBRAŽEVALNO POT, PREDSTAVIM SVOJO TRENUTNO ALI PREJŠNJO
ZAPOSLITEV.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KRITERIJ
Znam predstaviti sebe in druge (osebni podatki, izobrazba, poklic, interesi).
Izrazim, kaj mi je/ni všeč in na preprost način povem zakaj (npr. glasba, šport, moda).
Znam opisati svoje vsakodnevne dejavnosti (npr. potek dneva).
Opišem svoje navade (npr. hobiji, TV, hrana, vikendi).
Na preprost način znam nekaj opisati (npr. prostor, kraj, predmet, osebo, žival).
Znam obnoviti preprosto zgodbo ali dogodek.
Na preprost način povem, kaj sem počel v preteklosti (npr. na izletu, med počitnicami).
Znam opisati, kaj načrtujem (počitnice, konec tedna).
Znam opisati pot s pomočjo zemljevida.
Pripovedujem o nekem dogodku ali izkušnji, če se na to predhodno pripravim.



B1
POVEZOVATI ZNAM PREPROSTE STAVKE, S KATERIMI LAHKO OPIŠEM SVOJE IZKUŠNJE IN DOGODKE, SANJE, ŽELJE IN
AMBICIJE. NA KRATKO ZNAM RAZLOŽITI SVOJE POGLEDE IN NAČRTE. LAHKO PRIPOVEDUJEM ALI OBNOVIM VSEBINO KNJIGE
OZIROMA FILMA IN OPIŠEM SVOJE ODZIVE.

1.
2.
3.
4.
5.



KRITERIJ
Opišem dogodek (npr. potek nogometne tekme, prigoda s (službenega) potovanja).
Povem kratko zgodbo (npr. tipično pripovedko/pravljico iz svoje dežele).
Znam opisati fotografijo in izraziti domneve o tem, kdo, kdaj in kje jo je posnel.
Opišem svoja občutke in odzive (npr. izraziti jezo zaradi slabih dosežkov moštva).
Opišem svoje cilje in pričakovanja (npr. glede poklicne kariere, izobraževanja).

1

6.
7.
8.
9.
10.

V družbi prijateljev znam povzeti vsebino filma in povedati, če mi je bil všeč.
Imam kratek poslovilni govor za sodelavca, v katerem se mu zahvalim za sodelovanje.
Na kratko znam podati vsebino knjige in utemeljiti njen izbor.
Pred obiskom podjetja znam obiskovalcem pojasniti potek obiska.
Izvedem predstavitev o znani temi (npr. predstavitev svoje dežele, svojega podjetja).

B2
JASNO IN NATANČNO ZNAM OPISATI MNOGO STVARI S PODROČIJ, KI ME ZANIMAJO. RAZLOŽITI ZNAM SVOJ POGLED NA
DOLOČEN PROBLEM IN PODATI PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI RAZLIČNIH MOŽNOSTI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OPISNI KRITERIJI ZNANJA
Med pogovorom v odmoru znam povedati, kaj bi naredil z denarjem, če bi zadel na lotu.
Jasno in podrobno znam opisati (npr. kako je bilo organizirano delo na prejšnjem delovnem mestu, kaj sem
posebno dobro opravil, kako usklajujem družinsko in poklicno življenje itd.).
Po obisku razstave/sejma znam poročati o svojih vtisih in pojasniti, zakaj se je obisk splačal.
Med obiskom podjetja znam obiskovalcem pojasniti delovne postopke in odgovarjati na vprašanja.
Znam opisati svoje misli in občutke (tesnoba, dvom pred pomembnim izpitom, po daljšem bivanju v tujini
znam ob slovesu opisati svoje mešane občutke).
V predstavitvi znam študijskim kolegom pojasniti korake, po katerih sem prišel do rezultatov.
Znam povedati zabavno anekdoto iz šolskega obdobja.
S pomočjo slik predstavim, kako poteka praznovanje pomembnega praznika v moji kulturi.
V večini situacij znam na kratko in spontano nekaj povedati (npr. na rojstnodnevni zabavi).
Smiselno povzamem zaplet in razplet filma ali knjige ter podam kratko oceno.



C1
JASNO IN PODROBNO ZNAM OPISATI KOMPLEKSNE VSEBINE, PRI TEM ZNAM SMISELNO POVEZATI TEMATSKE TOČKE,
RAZVITI IN POUDARITI POSAMEZNE VIDIKE IN NAPRAVITI USTREZEN ZAKLJUČEK.

1.
2.
3.
4.
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7.
8.
9.
10.

OPISNI KRITERIJI ZNANJA
Med bivanjem v tujini znam poročati, v čem se vedenje in stališča/mnenja ljudi gostujoče dežele razlikujejo
od tistih v moji domači deželi.
Kot iskalec zaposlitve znam predstaviti, katere izkušnje in dosedanje dejavnosti ravno mene kvalificirajo za to
delovno mesto.
Svojemu vodji znam argumentirati, zakaj bi želel delati na drugem delovnem mestu.
Na roditeljskem sestanku znam predstaviti, zakaj sem proti projektnemu tednu »učenje v gozdu«.
V pogovoru, ko vsi govorijo o svojem otroštvu, znam podrobno pripovedovati o pripetljaju iz svojega
otroštva.
Kot au-pair dekle(varuška) znam otroku povedati pravljico iz svoje dežele.
Pri predstavitvi poslovnih rezultatov znam s pomočjo diagramov poudariti pomembne vidike in jih
komentirati.
Kot udeleženec seminarja znam podati ustni povzetek tega, kar sem o tej temi prebral.
Udeležence izleta lahko brez predhodne priprave obvestim o spremembi programa.
Govorno povzamem vsebino in problematiko daljšega umetnostnega besedila.



C2
2

SPOSOBEN/SPOSOBNA SEM JASNO IN TEKOČE PODAJATI TUDI DALJŠE OPISE ALI RAZLAGE. GOVORU ZNAM DATI LOGIČNO
OBLIKO, KI POSLUŠALCA OPOZARJA NA POMEMBNA MESTA. SLOG GOVORJENJA ZNAM PRILAGODITI SITUACIJI IN
POSLUŠALCEM.
OPISNI KRITERIJI ZNANJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



Kot udeleženec mednarodne delovne skupine znam predstaviti težave pri priznavanju izpitov tujih
študentov.
Kot študent znam na seminarju predstaviti najpomembnejše točke svojega znanstvenega dela in
podrobno podati dosedanje delovne korake.
Kot bančni uslužbenec znam pojasniti neko kreditno ponudbo in opisati vsebino pogodbe.
Kot študent na izmenjavi znam jasno in sistematično podati, kateri študijski pogoji veljajo v moji
državi, in argumentirati, zakaj se mi ti ne zdijo dobri.
Kot organizator izleta svojega društva znam zbrati predloge, preučiti možnosti in v razgovorih
oblikovati jasno argumentiran predlog.
Kot predstavnik prodaje v podjetju z gospodinjskimi aparati lahko na sejmu predstavim nov
gospodinjski aparat in se pri te jezikovno prilagodim občinstvu.
Kot predstavnik civilne iniciative »Obvoznica zdaj« znam na javnem zborovanju predstaviti in s
primeri osvetliti ogrožanje, ki ga povzroča gost promet.
Na poslovilni zabavi znam kolegu na humoren način dati priznanje za njegove zasluge in
napovedati, kako bo njegovo delovno področje izgledalo v bodoče.
Strokovno besedilo v materinščini strnem v govorno predstavitev v tujem jeziku.
Lahko izvedem jasno členjen referat in se spontano odzvati na provokativna vprašanja.
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