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TRAJANJE 

Izbirni predmet RETORIKA je enoleten, in sicer mu je namenjenih 32 ur oz. 1 ura na teden. 

Izvajal se bo v 9. razredu 1 uro na teden ali 2 uri na štirinajst dni. 

 

ZAKAJ IZBRATI RETORIKO?  

Če imate veselje do javnega nastopanja, izberite retoriko. Pri pouku se bomo veliko 

pogovarjali, nastopali in spoznavali različne medije. Odpirali bomo aktualne teme, izmenjevali 

argumentirana mnenja in vneto debatirali. Prisrčno vabljeni!  

 

KOMU JE PREDMET NAMENJEN?  

Izbirni predmet je namenjen učencem, ki želijo izpopolniti veščine javnega nastopanja ter 

razvijati sposobnost samostojnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč.  

 

KAJ JE BISTVO PREDMETA?  

Učenec se izoblikuje v samozavestnega samostojnega govorca, ki zna poslušati druge in 

povedati svoje mnenje, podkrepljeno z argumenti. 

 

PREDNOSTI  

Dosežene cilje pouka retorike je mogoče izkoristiti pri vseh drugih šolskih predmetih in v 

življenju nasploh. 

 

OPIS DELA  

Pri pouku retorike se učenci učijo samostojnega govornega nastopanja, sposobnosti jasne, 

logične in prepričljive predstavitve misli. Z debato učenci izboljšajo komunikacijske veščine, 

naučijo se ubesediti svoje misli, izboljšajo javne nastope, pri tem pa se naučijo tudi obvladati 

tremo. Učenci se naučijo strpne in z argumenti podprte debate ter sprejemanja drugačnega 

mnenja in stališč. 



TEMATSKI SKLOPI  

• kaj je retorika,  

• zakaj se je koristno učiti retorike,  

• etika dialoga,  

• kaj je argumentacija,  

• razlika med dobrimi in slabimi argumenti,  

• kako pomembni za uspešno prepričevanje so značaji (govorca) in strasti (poslušalcev),  

• nastanek in zgodovina retorike.  

 

Velik del časa je namenjen učenju debatiranja, saj je debata eden najboljših načinov razvijanja 

kritičnega mišljenja. Med pripravo na debato se bodo učenci seznanili z aktualnimi temami, za 

katere pogosto ni prostora v učnih načrtih. Učenci se bodo naučili oblikovati in ovrednotiti 

argumente ter zavzeti stališče. Debata spodbuja timsko delo, saj je za uspešno debato 

sodelovanje nujno. Ko debatirajo, morajo drug drugega dobro poslušati, saj lahko argumente 

le tako kritično analizirajo in jih hitro tudi zavrnejo ali potrdijo. 

 

NAČIN OCENJEVANJA 

Učenec v vsakem ocenjevalnem obdobju pridobi najmanj eno oceno, in sicer ustno. Oceni se 

lahko sodelovanje v debati, samostojni govorni nastop na določeno temo, razčlenitev oz. 

analiza govora. 

 

KAJ PRAVZAPRAV JE RETORIKA? 

»Retorika ali govorništvo je javno nastopanje in uspešno komuniciranje; je govorno nastopanje 
posameznikov pred manjšo ali večjo skupino poslušalcev, ki so zbrani na istem prostoru.« 
~ Boris Grabnar 
 
»Retorika je boj za pozornost poslušalcev.«  
~ Zdravko Zupančič 
 
V vlogah govorcev se prej ali slej znajdemo vsi. Je pa retorika edina vrsta umetnosti, ki se je  
da naučiti. Vsakdo lahko z usvajanjem retoričnih veščin postane dober govorec. 
 
 
 

 

 

 

 


