
7. razred SLOVENŠČINA 

TOREK IN ČETRTEK, 26. 5. IN 28. 5. 2020  

TEMA:  SE PRIJAVITI ALI SE NE PRIJAVITI – TO JE VELIKO VPRAŠANJE! 

(PREPRIČEVALNI POGOVOR) 

Spoznal si že raziskovalni pogovor in javno obliko raziskovalnega pogovora oz. 

intervju.  

V življenju uporabljamo različne vrste pogovorov – glede na namen, ki ga s 

samim pogovorom želimo doseči. Gotovo si že tudi sam večkrat uporabil 

prepričevalni pogovor … Razmisli … Si kdaj želel starše prepričati, da ti kaj 

kupijo? Jih je bilo treba prepričati, da ti dovolijo, da kam greš? Si kdaj v kaj 

prepričeval sošolca/sošolko?  

Kako si se tega lotil?  

Z dobrimi argumenti smo bolj prepričljivi in lažje dosežemo, da se sogovorec z 

nami strinja. 

V DZ na str. 83 preberi besedilo z naslovom Se prijaviti ali se ne prijaviti – to je 

veliko vprašanje! 

Odgovori na vprašanja na str. 83—84,  nal. 1—8. Nato svoje rešitve preglej s 

pomočjo Rešitev, ki so na spletni strani v zavihku vašega razreda.  

Kako je Emi uspelo s prepričevanjem boš ugotovil v spodnjem videoposnetku:  

https://vimeo.com/362496027 

Sedaj reši naloge 9—14. Preveri jih s pomočjo rešitev.  

Za prepričevanje je zelo pomembna argumentacija in če hočemo dobro 

argumentirati, moramo poznati zgradbo argumenta. Ta je sestavljen iz treh 

delov: 

1. TRDITEV  (Vsi učenci bi morali nazaj v šolo.) 

2. SKLEP  je vedno odgovor na vprašanje: ZAKAJ? (Ker imajo pravico do 

izobraževanja). 

3.  PODPORE je dokaz, da to drži (57. člen Ustave Republike Slovenije 

pravi, da je izobraževanje svobodno. Osnovnošolsko izobraževanje je 

obvezno in se financira iz javnih sredstev. Država ustvarja možnosti, da si 

državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.) 

https://vimeo.com/362496027


Bolj preprost primer:  (trditev) Mama, dovoli mi, da grem k prijatelju, (sklep) 

ker sem bil cel dan priden, (podpora) posesal sem stanovanje, sobo imam 

pospravljeno in naredil sem vso nalogo.  

Poskusite s prepričevalnim pogovorom doma in spremljajte, kako uspešni boste.  

 

 

Ponovno poglej posnetek in reši nalogo 15.  

https://vimeo.com/362496027 

 

V zvezek zapiši miselni vzorec  z naslovom Prepričevalni pogovor (pomagaj si z 

okvirčkom na str. 87). 

 Naloga za četrtek:   

V naslednjih parih (elektronske naslove vseh imate na e-pošti, boste pripravili 

prepričevalni pogovor in ga zapišete – trditev si izmislite sami (naj bo taka, da 

omogoča zagovarjanje tako ZA kot PROTI – pravimo, da je uravnotežena), če 

vam ne bo šlo, mi javite in vam bom pomagala. Pogovor lahko poteka preko 

klepeta v G-mailu in potem samo skopirate klepet. 

1. par:  Rok – Žana 

2. par: Anja – Lan 

3. par: Nuša – Nino 

4. par: Niko -- Domen 

5. par: Michaela – Kimi 

6. par: Tay – Simona 

Tukaj je nekaj trditev, če nimate svoje ideje: 

 Postavljanje pravil je najpomembnejša naloga staršev, ko otroci odraščajo. 

 Pes je boljši hišni ljubljenček kot mačka. 

 Laganje ni nikoli opravičljivo. 

 Denar namenjen decembrskemu nakupovanju daril in praznovanju bi morali 

nameniti revnim otrokom in družinam. 

 Nogometni in ostali športni klubi, bi morali biti kaznovani za neprimerno 

obnašanje in izgrede svojih navijačev na tekmah. 

 Video igrica Pokemon Go prinaša več škode kot koristi. 

 Šole samo za dečke oz. samo za deklice so boljše od mešanih šol. 

https://vimeo.com/362496027


 Prepovejmo kozmetične operacije. 

 

Dokaze z rešitvami v DZ mi pošljite do četrtka, pogovor pa do petka.  

Za vsa vprašanja sem vam na voljo simona.ucenci@gmail.com. Ker imate vsi 

tudi Gmail naslove, se lahko povežemo tudi v živo in vam razložim snov. 

Oglasite se vedno, ko se kje zatakne, naj vas ne bo strah.    

                                                                                                      Učiteljica Simona 

mailto:simona.ucenci@gmail.com

