
 
1 RETORIKA – izobraževanje na daljavo 

RETORIKA  

Navodila za delo od 6. do 10. aprila  

 

Predviden čas: 45 minut 

 

ETOS 

1. Dobro preberi strani 54 in 55 v učbeniku (do stripa).  

        Tiste, ki bi rade vedele več, POZOR! Veliko zanimivosti lahko preberete še na straneh od 45 do 60.  

2. V zvezek napiši naslov ETOS in besedilo, zapisno spodaj, prepiši v zvezek. 

ETOS v retoriki zaznamuje tiste govornikove značajske lastnosti, ki jih govornik v govoru in z govorom 

hote razkriva poslušalcem. Govornik se tako lahko z namenom, da bi prepričal, sklicuje na svoje 

uspehe, ali navede svoje dosežke, omeni ugledne ustanove oz. ljudi, s katerimi je sodeloval. 

Govornik naj bi uspešno prepričal občinstvo s svojim značajem, če ima njegov govor: 

- PRAKTIČNO MODROST (poslušalci uvidijo, da govornika vodi „zdrav razum“); 

- VRLINO (govornik daje vtis odkritosti in resničnosti povedanega): 

- ČE GOVORNIK IZRAŽA NAKLONJENOST POSLUŠALCEM (daje vtis dobronamernosti).  

3. Vaja (domača naloga) 

Sestavi krajše besedilo (glej spodaj). Pri snovanju vsebine bodi pozoren na elemente etosa (praktična 

modrost, vrlina, naklonjenost poslušalcem) in patosa.  

Izbiraš lahko med naslednjimi možnostmi: 

1. Si TINA MAZE in poslušalce (starše) skušaš prepričati, da svoje otroke vpišejo v tvojo smučarsko šolo.  

2. Si ARIANA GRANDE (ali katera druga pevka/pevec) in poslušalce želiš prepričati, naj se vpišejo v tvojo 

šolo petja.  

3. Si kandidat za direktorja podjetja, v katerem bi nekoč želel delati. Poslušalce poskušaj prepričati, zakaj 

si ravno ti najboljši človek za tako pomembno funkcijo.  

POMOČ: V tvojem govoru ne smejo manjkati naslednje informacije:  
 

Ta teden ti ponujam dve možnosti:  

- svojo domačo nalogo mi lahko predstaviš tako, da se posnameš s snemalnikom zvoka (z 

aplikacijo Voice Recorder, ki jo imaš na pametnem telefonu); 

- ali pa besedilo zapišeš in mi ga pošlješ v obliki dokumenta/fotografije. 
 

Rok za oddajo domače naloge je ponedeljek. 13. 4. 2020. Moj e-naslov je še vedno: 

urska.nemanic@gmail.com.  
 

Želim ti veliko uspeha pri delu. 
 

Učiteljica Urška Dragovan 

ETOS: KDO SEM? KAJ SEM ŽE DOSEGEL? ZAKAJ SEM RAVNO JAZ 

NAJBOLJŠI ZA TO DELO? ZAKAJ MI LAHKO ZAUPATE? S KATERIMI 

DEJENJI SEM DOKAZAL, DA SEM POŠTEN? KAJ PRAKTIČNEGA BI 

UČIL/STORIL? KAKŠNE KORISTI BI OD TEGA IMELI VI? 
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