1. ura: OGLED INFORMATIVNE ODDAJE
V zadnjem času je na RTV Slovenija in ostalih kanalih veliko kvalitetnih izobraževalnih
oddaj in dokumentarcev. Tvoja današnja naloga je, da si ogledaš eno izmed teh
oddaj. Priporočam ogled RTV SLO (npr. Izodrom, Male sive celice …) ali kakšne
oddaje po tvojem izboru. Tvoja današnja naloga je le, da izveš kaj novega.

2. ura: POGAJALNI POGOVOR
Prejšnjo uro si spoznal, kakšen je prepričevalni pogovor. Tokrat pa boš videl, kaj pomeni izraz
POGAJALNI POGOVOR. Kot lahko sklepaš, gre tukaj za pogovor med dvema osebama, ki
imata RAZLIČNI MNENJI in skušata najti način, da bi se sporazumel, da bi našla neko
možnost, ki bi ustrezala obema.

Preberi besedilo na str. 89 v DZ.

Povezava do DZ: https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000162

Nato naredi naloge 1-12 na str. 89, 90, 91.

V zvezek prepiši besedilo iz okvirčka:
POGAJALNI POGOVOR

je pogovor, v katerem sodelujeta sogovorca, ki imata različno mnenje o isti temi. Vsak
od njiju navaja svoje razloge, zakaj ima prav. Skupni dogovor ali srednjo pot lahko
dosežeta le, če vsak malo popusti. Tako najdeta rešitev, ki ustreza obema.
Ni pa vedno nujno, da pogajalni pogovor uspe.

3. ura: POGAJALNI POGOVOR

Nadaljeval boš z nalogami v zvezi s pogajalnim pogovorom.
Naredi nalogo 13 na str. 92.

Naredi dva primera pri nalogi 14 na str. 92 – izberi si dve situaciji, ki ju moraš izpogajati s
starši. Upoštevaj značilnosti pogovora in napiši DVA POGAJALNA POGOVORA, kjer bo
vsak od sogovorcev rekel vsaj 5 povedi.

*NEOBVEZNO – za hitrejše in radovedne
Naredi Minutko z g. Pravopisnikom na str. 93. Rešitve preveri na spletni strani.

4. ura: JOSIP JURČIČ, Kozlovska sodba v Višnji Gori

Danes se bomo spet vrnili h književnosti. Prebral boš odlomek iz zelo znanega dela Josipa
Jurčiča z naslovom Kozlovska sodba v Višnji Gori. Besedilo je v Berilu na str. 28-31 ali na
povezavi:
https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000194

Danes samo preberi besedilo, naloge, povezane z njim, pa boš opravil v naslednjem tednu.

