
 

Retorika 
 je pravi predmet za učence, ki si želijo čim bolje prepričati sogovorca ali poslušalce ter 

postati dobri govorci. 

                                                                             
 Podatki o predmetu  

o Retorika je namenjena učencem 9. razreda. Izvajala  se bo enkrat tedensko (32 ur letno).  
o Učenci dobijo v šolskem letu dve oceni za samostojen govorni nastop na določeno temo ali za 

nastop z določenim namenom in analizo (razčlenitev) govora. 

 

Zakaj se odločiti za retoriko? 

o Ker se naučiš (še bolj) samozavestno nastopiti pred publiko. 

o Ker je veščina, ki ti pomaga pridobiti pozornost poslušalcev in z njimi vzpostaviti dober stik. 

o Ker je skupek napotkov, kako učinkovito in uspešno komunicirati v različnih situacijah in 

reagirati na izzive sogovornikov. 

o Ker te nauči  prepričati sogovornike  in dobro zagovarjati svoja stališča. 

o Ker ti pomaga bolj spretno pripravljati prepričljive govore. 

o Ker ti pokaže, kako uskladiti besedno in nebesedno govorico. 

o Ker ti pomaga pri spopadanju s tremo in te varuje pred tem, da bi ti zmanjkalo besed takrat, ko 

bi jih najbolj potreboval. 

Način dela 

o Spoznavanje načinov dobrega nastopanja in priprave učinkovitega nastopa. 

o Izvedba govornih nastopov pred kamero, ogled posnetkov in analiza nastopov. 

o Iskanje uspelih govorov oz. nastopov v literaturi in med govori znanih ljudi v medijih ter 

ugotavljanje pravila retorike v njih. 

o Aktivno sodelovanje v različnih vrstah pogovorov in igranje igre vlog. 

o Spoznavanje argumentacije ter razlike med dobrimi in slabimi argumenti. 

o Seznanjanje z zgodovino retorike, značilnostmi in zanimivostmi … 

Ali veš, da: 

- retorika ali govorništvo spremlja ljudi skozi vso človeško zgodovino. 

- je bil prvi, ki je govorništvo sistematično popisal starogrški mislec in filozof Aristotel v knjigi 

Umetnost retorike. 

- da so nekateri najbolj znani govorniki iz preteklosti Demosten, Sokrat, Cicero, Julij Cezar, 

Winston Churchill, Martin Luther King, Primož Trubar … 

- je retorika spretnost, ki se je da naučiti. Vsakdo lahko z učenjem postane dober govorec. 

- da je znanja s področja retorike mogoče izkoristiti in uporabiti pri vseh drugih 

šolskih predmetih in v vsakdanjem življenju (priprava referatov, govorno nastopanje, 

komunikacija …). 

- da obstajajo šole in seminarji retorike, tudi v Sloveniji. 

                                                                               


