SLOVENŠČINA–7. a
Navodila za samostojno delo
 Četrtek, 28. 5. 2020
TEMA–PREPRIČEVALNI POGOVOR
 Preglej rešitve naloge v DZ, naloge 1–8, str. 83–85.
1. naloga
Po smislu, npr.:
Učitelj je želel Emo prepričati, da bi odšla na Ljubljanski maraton oz. da bi vsaj vzela
prijavnico in se skušala o tem pogovoriti s starši.
2. naloga
Pogovor je bil uradni ali formalni, saj sta se pogovarjala učitelj in Ema, ki si družbeno
nista enakovredna(, Ema je učitelja vikala).
Pogovor je bil zasebni, saj sta bila med pogovorom sama (oz. v manjši skupini
sošolcev).
/saj sta se pogovarjala le onadva.
3. naloga
Po smislu, npr.:
(Ema na začetku ni želela vzeti prijavnice,) k/Ker je vedela, da vsako leto v času
maratona odhajajo v toplice in da se starši ne bodo strinjali, da bi šla teč./Ker je
vedela, da se ne bo mogla udeležiti Ljubljanskega maratona.
4. naloga
a) trden razlog, dokaz, prepričljiva razlaga, pojasnilo …
b) razlog, dokaz
5. naloga
Na primer, trije razlogi od:
– s starši odhajamo/odhajajo v toplice
– starši se ne bodo strinjali z zamikom pri odhodu
– življenje v naši/njihovi družini teče zelo po načrtih
– mama je profesorica in potrebuje počitek
– oče je slabe volje, če mu ne gre po načrtih
6. naloga
Po smislu, npr.:
Da, Emini razlogi se mi zdijo tehtni, saj jo razumem, da proti volji staršev težko kaj
naredi.
Ne, Emini razlogi se mi ne zdijo tehtni, saj bi s pogovorom lahko dosegla, da odhod v
toplice malo zamaknejo.
7. naloga

(Učitelj je Emi svetoval,) n/Naj pri pogovoru s starši uporabi čim več dobrih
argumentov./naj bo pri pogovoru čim bolj prepričljiva.
8. naloga
Po smislu, npr.:
Ema nima možnosti, da bi ji uspelo, saj njena starša očitno živita zelo načrtovano. Če
že toliko let hodijo toplice natančno na isti dan, noben Emin argument tega ne bo
spremenil.
ALI
Ema ima možnosti, da starše prepriča, le potruditi se mora, da res najde pametne
argumente. Vsakogar se da prepričati, če si dovolj spreten.
ALI
Ne morem se odločiti, ali bo Emi uspelo ali ne. Po eni strani se mi zdi, da pri
prestavljanju datuma ne bi smelo biti težav, po drugi strani pa se bojim, da so njeni
starši precej trdni pri svojih odločitvah.

 PREBERI, kako tvorimo prepričevalni pogovor (stran 87, v okvirčku
spodaj).
 V ZVEZEK zapiši primer prepričevalnega pogovora.
V razredu se morate odločiti, kam bi se odpravili na nagradni izlet.
Skupina učencev zagovarja stališče: Na nagradni izlet bomo šli na morje.
in ga zagovarja s svojimi argumenti.
Druga skupina se s tem ne strinja in pove, zakaj to ni dobra odločitev.

Besedilo pošlji do petka, 29. 5. 2020, na moj mail.

