
 
1 RETORIKA – izobraževanje na daljavo 

RETORIKA  
 

Navodila za delo od 30. marca do 3. aprila  
 

Predviden čas: 45 minut 

 

 

 

 

Metlika, 31. 3. 2020 

 

Draga devetošolka! 

Ta teden nadaljujemo z delom na daljavo. Spodaj so pripeta navodila za 

delo. Tudi ta teden se bomo ukvarjale z notranjimi sredstvi prepričevanja 

(patosom). Če boš pri reševanju nalog imela težave, mi lahko pišeš na naslov 

urska.nemanic@gmail.com.* 

Želim ti veliko uspeha pri delu in te lepo pozdravljam. 

 

Urška Dragovan, učiteljica OIP retorika 

 

* Ko boš pisala e-pošto, sledi navodilom, ki jih najdeš na spletni strani šole v rubriki POMOČ PRI DELU. 
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2 RETORIKA – izobraževanje na daljavo 

NOTRANJA SREDSTVA PREPRIČEVANJA – PATOS 

VAJA 1 

Tabelo natisni ali pa preriši v zvezek. Reši vajo, kot zahteva navodilo. Rešitve poslikaj s 
telefonom, nato pa mi sliko do petka, 3. aprila 2020, pošlji na e-naslov 
urska.nemanic@gmail.com. 
 
NAVODILO: V naslednjih odstavkih poišči elemente patosa.1 
 
[…] Dragi sošolci! Verjetno se še spomnite tistega sončnega jutra, 

ko smo prišli v šolo in izvedeli, kaj se je zgodilo. V razredu je vladala 

nenavadna tišina. Še danes vidim Matjaža, ki je sključen sedel za 

svojo porisano klopjo, njegov obraz je bil mrk in tog. Nič hudega 

sluteč sem ga vprašal, zakaj se tako kislo drži. Samo pogledal me je 

in brezbrižno odgovoril: »Ah, hočejo mi vzeti še tisto, kar mi res 

nekaj pomeni.« Ničesar nisem razumel. Kasneje sem izvedel, kaj se je zgodilo. Ves čas sem se 

spraševal: »Pa je to res najprimernejša rešitev? Je res prav, da se Matjažu prepove nastopanje 

na turnirju?« 

Danes smo tukaj, da poiščemo odgovor. Drago sošolci! Kaj je pravzaprav za nas in Matjaža v 

tem trenutku najpomembnejše? Gotovo si vsi želimo, da uspešno končamo osnovno šolo in se 

vpišemo na želeno srednjo šolo. V mislih si gotovo že jasno predstavljamo, kakšni bomo kot 

dijaki. Mogoče razmišljate: »Matjaž ne sme na turnir. Najprej naj popravi ocene. Šola mora biti 

na prvem mestu.« Že res, da mora pokazati dovolj znanja in popraviti ocene … Toda … Ste se 

vprašali, česa se bo Matjaž spominjal čez 20 let? Prepričan sem, da nastopa na turnirju, saj mu 

košarka pomeni veliko več kot dobre ocene pri matematiki. […]2 

Element patosa Izpis iz besedila 

 

NAGOVOR 

NAČELO ŽIVOSTI (spodbujanje vidnih predstav) 

 

Dragi sošolci! 

… tistega SONČNEGA jutra … 

 

 

VAJA 2 

Napiši besedilo z naslovom ŠOLANJE OD DOMA. V uvodu besedila izpelji temeljno misel 

(trditev), ki jo zagovarjaš.3 Pri argumentiranju uporabi vsaj 3 zunanja sredstva prepričevanja 

in vsaj 3 elemente patosa.  

Besedilo (poslikano ali natipkano) pošlji na moj e-naslov do nedelje, 5. aprila 2020.  

                                                           
1 ELEMENTI PATOSA – glej snov prejšnjega tedna in učbenik na straneh od 43 do 49.  
2 Besedilo povzeto po: T. Zidar Gale, I. Ž. Žagar (idr.): Retorika. Uvod v govorniško veščino. (2011). Ljubljana: 
založba I 2.   
3 Npr.: Je šolanje od doma dobra ali slaba rešitev za nastalo situacijo?  
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