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Govorjenje 

Dia   

 Pri govornem sporazumevanju je precej samostojen, lahko začne, konča in vzdržuje neposredni 
pogovor o znanih temah.  

 Pogovarjati se zna o različnih temah iz vsakdanjega življenja ali o temah, ki ga zanimajo npr. 
prazniki, prosti čas itn. . 

 Znajde se v večini vsakdanjih situacij, pa tudi v manj vsakdanjih situacijah v trgovinah, banki, na 
pošti idr., npr. ob vračilu izdelka, s katerim ni zadovoljen se npr. pritoži ; s sogovorcem se zna 
dogovoriti za skupne dejavnosti. 

 V pogovoru zna prevzeti različne resnične in izmišljene  vloge in v skladu z njimi zastopati svoje 
stališče. Zna poiskati in posredovati nezapletene stvarne informacije, pridobiti specifične 
informacije, prositi za napotke in se ravnati po njih.  

 Ko je govor o rešitvah vsakdanjih težav ali o praktičnih vprašanjih, zna preprosto predstaviti 
svoje mnenje in izraziti odziv na mnenja drugih in pri tem vljudno izraža svoje strinjanje ali 
nestrinjanje.  

M  

 Zna primerjati dve ali več stvari med seboj in izraziti ter pojasniti svojo odločitev za določeno 
izbiro.  

 Razmeroma tekoče in brez priprave zna pripovedovati o različnih temah z vsakdanjih področij in 
področij, ki ga zanimajo ali so zanj pomembna npr. družina, hobiji, delo, potovanje, aktualni 
dogodki , in pri tem poudariti tisto, kar se mu zdi najpomembnejše.  

 Zna pripovedovati o dogodkih, kakor so se zgodili v časovnem zaporedju. 
 Izraziti zna osebna stališča in jih utemeljiti.  
 Pojasniti zna svoje načrte in dejanja.  
 Izraziti zna čustva in opisati svoje počutje.  
 Zna preprosto svetovati. 

 Opisati zna različne prostore, kraje, navade ljudi, njihovo delo in dejavnosti. 
 Opisati zna resnične in izmišljene dogodke.  
 Obnoviti zna vsebino knjige ali filma in opisati svoje vtise v zvezi s tem, povedati zna zgodbo.  

 Obnoviti in povzeti zna vsebino preprostega časopisnega članka; preprosto zna predstaviti 
vsebino, ki je grafično prikazana npr. tabelarno, grafično prikazani rezultati anket ipd. . 

P anje 

 Razume glavne točke jasnega standardnega govora tudi daljšega pogovora  o znanih temah, s 
katerimi se redno srečuje pri delu, v šoli, prostem času itn. 

 Razume kratke pripovedi in opise (npr. predstavitev osebe, opis kraja) ter v njih razbere 

posamezne informacije. 

 Razume preproste tehnične informacije npr. navodila za uporabo pripomočkov, ki jih pogosto 
uporablja pri delu, doma).  

 Lahko sledi jasno izraženim napotkom in drugim navodilom npr. kaj je treba narediti .  
 Če je govor razmeroma počasen in jasen, razume bistvo radijskih novic.  

 V preprostejšem posnetem gradivu npr. informacije po telefonu, javna obvestila  o znanih 
temah razbere specifične informacije.  

 Razume glavne točke preprostih tudi daljših  intervjujev in anket. 


