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Povzetek 

Prispevek predstavlja model sodobne in celovite priprave učitelja na kakovostno javno 

govorno nastopanje kot izziv za poučevanje prihodnjih generacij. Ugotavljamo, da se 

zaradi spremenjenih pogledov na sodoben in učinkovit pouk v sodobni družbi učiteljevo 

»predavanje« kot značilna retorična vrsta oz. ena temeljnih enogovornih govorjenih 

besedilnih vrst, ki jih v razredu tvori učitelj, močno spreminja. Za učiteljevo pripravo na 

učinkovito govorno nastopanje ne zadoščajo več samo pravila t. i. klasične retorike. Pri 

razvijanju zmožnosti javnega govornega nastopanja mora biti učitelj pozoren na 

zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in predvsem učinkovitih javnih 

enogovornih govorjenih besedil. V razpravi so ponujeni sodobni koncepti, ki učitelju 

omogočajo večji iztržek znanja pri učencih, hkrati pa večjo motivacijo za aktivno 

spremljanje pedagoškega procesa – načini tvorjena enogovornih govorjenih besedil, 

načela uspešenega sodobnega javnega govornega nastopanja, predvsem pa merila za 

pripravo in vrednotenje le-tega. 

Ključne besede: učiteljevo javno govorno nastopanje, načini tvorjenja govorjenih 

besedil, celovita priprava, kakovostno poučevanje, vzgojno-izobraževalni proces 

Abstract 

This article represents a model of a modern and comprehensive preparation of a 

teacher for a quality public oral performance as a challenge for the teaching of future 

generations. We found that, due to a change in the views of the modern and efficient 

teaching in the modern society, a teacher's “lecture” as a characteristic rhetorical class 

or one of the basic monological spoken discourse classes formed by the teacher in the 

class changes heavily. For the teacher's preparation for an efficient oral performance 

the rules of the so-called classical rhetoric are no longer sufficient. When developing 

the skills of public oral performance a teacher must pay attention to the ability of 

producing adequate, intelligible, correct and especially efficient public monological 

spoken discourses. In the discussion modern concepts that enable the teacher to get 

more knowledge from the students and at the same time higher degree of motivation for 

an active following of the pedagogical process – ways of forming monological spoken 

discourses are offered, principles of successful modern public oral performance, and 

especially measures for the preparation and evaluation of these. 



  

Key words: The teacher’s public oral performance, ways of forming spoken discourse, 

comprehensive preparation, quality teaching, educational process 

1 Uvod 

 

Učiteljevo javno govorno nastopanje umeščamo v proces sporazumevanja 

(komunikacije). V tem okviru ga definiramo kot tvorjenje enogovornih govorjenih besedil, 

namenjenih širši ali ožji javnosti. Javno govorno nastopanje je v nasprotju s tvorjenjem 

enogovornih govorjenih besedil v zasebnih položajih ali z zasebnimi oz. javnimi pogovori 

dejavnost, ki je vnaprej pripravljena. Za takšna besedila na splošno velja, da se po svojih 

značilnostih pogosto močno približujejo zapisanim besedilom; po večini so zborna, jezikovno 

in pravorečno pravilna, podajanje je tekoče, obvestilna gostota pa višja kot v pogovorih ali 

zasebnih enogovornih govorjenih besedilih. Takšna besedila so za poslušalca večinoma 

zahtevnejša, saj se od njega pričakuje, da bo bolj zbrano sledil govorčevemu besedilu in 

nenehno povezoval slišano s svojim predznanjem (prim. Vogel, 2004; Križaj Ortar idr., 2009). 

Hkrati pa se ugotavlja, da se zaradi spremenjenih pogledov na učinkovit pouk in drugačnih 

sporazumevalnih vzorcev v sodobni družbi tudi predavanje kot značilna retorična vrsta oz. 

ena temeljnih enogovornih govorjenih besedilnih vrst, ki jih v razredu tvori učitelj, močno 

spreminja (zaradi aktivnejših oblik pouka vanj npr. vnašamo elemente dialoškosti); s tem za 

učiteljevo pripravo na učinkovito govorno nastopanje ne zadoščajo več samo pravila t. i. 

klasične retorike. Pri razvijanju zmožnosti sodobnega javnega govornega nastopanja mora biti 

učitelj pozoren na zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih javnih 

enogovornih govorjenih besedil, pri čemer mora upoštevati sestavine sporazumevalne 

zmožnosti, tj.: kognitivno, pragmatično, jezikovno (in sicer poimenovalno (slovarsko), 

skladenjsko (slovnično) zmožnost in zmožnost ubesediljenja); pravorečno zmožnost; 

metaforično, metajezikovno in metakognitivno zmožnost (Križaj Ortar, 1999: 40–44). To 

predstavlja temeljno in pomembno sestavino celovite sodobne priprave na uresničevanje 

učiteljevega pedagoškega govora v razredu. 

 

2 Stanje učiteljevega javnega govornega nastopanja v Združenih državah Amerike 

 

Hunt, Simonds in Cooper (2002: 81) navajajo, da so v Združenih državah Amerike vse 

bolj na udaru programi izobraževanja učiteljev. Glavna kritika je, da učitelji pred nastopom 

službe nimajo dovolj znanja in sposobnosti glede sporazumevanja oz. javnega govornega 

nastopanja. Glede na to, da je tovrstno usposabljanje ključnega pomena za vsakega učitelja, 

avtorji trdijo, da je treba to usposabljanje načrtno spodbujati, zato predlagajo tečaj 

komunikacije za vse učitelje, kar bi lahko tudi v slovenskem prostoru predstavljalo osnovno 

kompetenco za uresničevanje sodobnega vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Tudi Sherwyn, Morreale in Pearson (2008: 224) pravijo, da je področje 

sporazumevanja ključnega pomena za izvajanje pouka, predstavlja pa tudi temelj za poklicni 

in osebni uspeh. Sporazumevanje ima osrednjo vlogo v družbi in je eno najbolj pragmatičnih 

študijskih področij. Predstavlja osrednji pomen za interdisciplinarno raziskovanje in 

poučevanje. V Združenih državah Amerike se je začela t. i. komunikacijska revolucija, ki jo 

avtorji primerjajo z izumom tiska. 

Hunt, Simonds in Cooper (2002) pišejo še o tem, da mora imeti učitelj komunikacijske 

spretnosti, saj je udeležen v različnih govornih položajih z različnimi udeleženci (učenci, 

dijaki, študentje, starši ...). Za predstavitev informacij na način, da jih učenec razume, 

uporablja različne strategije poučevanja: predavanje, skupinsko delo, spraševanje; za to pa 

potrebuje znanje o govornem nastopanju. Avtorji so prepričani, da brez ustreznega 

izobraževanja in prakse teh veščin ni mogoče usvojiti. Če ima učitelj te veščine, ki jih mora 



  

uporabljati vsak dan, mu olajšajo učenje, t. i. upravljanje razreda in sprejemanje odločitev. Za 

zagotavljanje razumevanja sta potrebna teorija in praktična izkušnja. Za ustrezno 

sporazumevanje in uresničevanje zahtev poučevanja mora biti učitelj ustrezno usposobljen. 

Sporazumevanje v razredu predstavlja zapleten proces, ki od učitelja zahteva razumevanje 

komunikacijskih konceptov in veliko komunikacijskih spretnosti (Hunt, Simonds in Cooper, 

2002: 90–92). 

Omenjeni avtorji menijo še, da je v sodobnem izobraževalnem procesu 

najpomembnejše, da imajo učenci kakovostne učitelje. Čeprav je kakovost učiteljev v 

Združenih državah Amerike zelo različna, so poročila posameznikov, strokovnih organizacij 

in nacionalnih komisij kritična do stanja izobraževanja tamkajšnjih učiteljev. Večina poročil 

navaja, da v gre izobraževalnem sistemu za pomanjkanje kakovostne priprave in da ni 

poudarka na pomenu poučevanja. Med glavnimi pomanjkljivostmi je izobraževanje o 

sporazumevanju (komunikaciji). Ameriški Nacionalni svet za akreditacijo programov 

izobraževanja učiteljev (NCATE), Nacionalni odbor za poklicne standarde (NBPTS) idr. so 

oblikovali komunikacijske cilje za učitelje, ki vključujejo naslednje: spodbujanje 

premišljenega diskurza v razredu, ki omogoča različne možnosti udejstvovanja; učinkovita 

uporaba besednega in nebesednega sporazumevanja, aktivno sodelovanje; uporaba strategij 

poučevanja, ki omogočajo spodbujanje učencev pri razvoju kritičnega mišljenja in reševanja 

problemov. Avtorji menijo, da ti standardi jasno poudarjajo pomen usposabljanja v 

komunikaciji pri izobraževanju učiteljev. Omenjajo pa še, da veliko programov izobraževanja 

učiteljev ne zahteve posebnih komunikacijskih veščin (Hunt, Simonds in Cooper, 2002: 81–

83), v tem pa mi vidimo težavo, saj je v Sloveniji stanje podobno. O tem vsaj posredno govori 

že podatek, ki smo ga pridobili z analizo študijskih programov vseh fakultet in akademij 

Univerze v Ljubljani. Po naših izsledkih je vsebina slovenščine kot predmeta poučevanja na 

dodiplomskem izobraževanju (kjer bi se eventualno lahko usvajale komunikacijske veščine) 

neposredno prisotna samo na 15 % fakultet, posredno pa na 12 % fakultet
9
.  

 

3 Učiteljevo tvorjenje enogovornih govorjenih besedil  

 

Na sporočanje se je treba dobro in kakovostno pripraviti. Če želi biti učitelj pri svojem 

delu uspešen, ga mora skrbno načrtovati in izvajati po določenih korakih oz. t. i. fazah. V 

procesu nastajanja besedila sledimo različnim fazam. V strokovni literaturi zasledimo različno 

število faz; te so tudi različno urejene. Vogel idr. (2007: 87–90) pišejo o tem, da besedilo 

nastaja v treh fazah, tj.: iznajdba ali invencija, urejanje ali dispozicija, ubesediljenje ali 

elokucija. Pri tem navajanju in v tem kontekstu je tretja faza – ubesediljenje ali elokucija – 

razdeljena na več podfaz, ki jih bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. Tudi Toporišič 

(2000: 710–714) navaja tri faze 'pri nastajanju besedila', tj.: iznajdba ali invencija, urejanje ali 

dispozicija (disponiranje) in gradnja ali kompozicija (komponiranje). Čeprav govori o treh 

fazah, v tem sklopu omenja tudi lektoriranje – v besedilu, ki ga prosto govorimo, popravke 

opravljamo sproti (ekonomija – gospodarstvo), kolikor se da, med drugim tudi s t. i. popravki 

nazaj (Ko sem ravnokar govoril o …, sem pozabil opozoriti na …). Zajc Berzelak in Velikonja 

(2007: 167–169) prav tako opredeljujeta tri faze nastajanja besedila. Poimenujeta jih: izbira 

teme in zbiranje gradiva (invencija), urejanje gradiva in načrtovanje (dispozicija) ter 

ubesediljenje (elokucija). Križaj Ortar idr. (2009: 42–46) pa opredeljujejo 7 samostojnih faz 

                                                           
9
V sklopu fakultet Univerze v Ljubljani (23 fakultet in 3 akademije) je po naših ugotovitvah slovenščina 

kot predmet poučevanja v različnih oblikah in z različnimi vsebinami prisotna samo na Filozofski 
fakulteti, Pedagoški fakulteti, Fakulteti za družbene vede ter na Akademiji za gledališče, film, radio in 
televizijo. Nekaj posrednih vsebin iz slovenskega jezika je še na Teološki fakulteti, Fakulteti za 
socialno delo in na Fakulteti za upravo. 



  

oz. korakov sporočanja, tj.: iznajdba (invencija), urejanje gradiva (dispozicija), 

ubesediljevanje (elokucija), popravljanje prve različice besedila, prepisovanje popravljenega 

besedila in navajanje podatkov o virih, pomnjenje besedila in pripravljanje ponazoril za 

govorno nastopanje, izvajanje govornega nastopanja. Tudi v tuji literaturi je število faz 

različno. V nadaljevanju predstavljamo razdelitev, ki so jo v Združenih državah Amerike 

predstavili Pearson, Child in Kahl (2006). Ločijo šest faz, in sicer: oblikovanje idej za govorni 

nastop, raziskovanje teme, zbiranje pripomočkov; načrt za govorni nastop in oblikovanje 

zapisane predloge; oblikovanje končne zapisane predloge; pregled, urejanje, postopek t. i. 

revizije; priprava pripomočkov; izvedba govornega nastopa. Raziskava, ki so jo opravili 

omenjeni avtorji, je pokazala, da so študentje največ časa porabili za oblikovanje končne 

zapisane predloge, najmanj časa pa so potrebovali za pregled, urejanje, postopek t. i. revizije 

(Pearson, Child in Kahl, 2006: 361).  

Iz vsega naštetega pa lahko opredelimo faze sporočanja, ki so skupne govornemu 

nastopanju in pisanju, tj.: iznajdba (invencija), urejanje gradiva (dispozicija), ubesediljevanje 

(elokucija), popravljanje prve različice besedila, prepisovanje popravljenega besedila. Sledita 

fazi, ki sta značilni samo za govorno nastopanje, tj.: pomnjenje besedila in pripravljaje 

ponazoril za govorno nastopanje. Proces sklenemo z izvajanjem govornega nastopa. 

Uvrstitev faz v skupino tistih, ki so skupne govorjenju in pisanju, ni trajna. Bolj kot je 

govorec vešč govornega nastopanja, več faz lahko izpusti. Dober govorec lahko izpusti fazo 

prepisa besedila ali celo fazo ubesediljevanja in popravljanja, saj lahko govorni nastop izvede 

že ob dobro izdelanem in urejenem načrtu. V šoli pa velja, da imata govorno nastopanje in 

pisanje skupnih pet faz sporočanja (Potočnik, 2010: 34–35). 

 

3.1 Nastajanje učiteljevega enogovornega govorjenega besedila po fazah 

 

Tvorjenje besedila je zapletena dejavnost, čeprav se velikokrat sploh ne zavedamo, 

kako je besedilo nastalo. Po predstavitvi različnih opredelitev t. i. faz sporočanja v strokovni 

literaturi v nadaljevanju razprave predstavljamo nastajanje besedila po fazah, ki jih 

opredeljujejo Vogel idr. (2007: 87–90). Kot smo že omenili, ločijo tri faze, tj.: 1) iznajdba ali 

invencija; 2) urejanje ali dispozicija; 3) ubesediljenje ali elokucija. Mi jih bomo za potrebe te 

razprave nekoliko priredili; osredinili se bomo samo na tvorjenje učiteljevih enogovornih 

govorjenih besedil.  

Pri prvi fazi gre za: a) določitev teme sporočila/bistvene ideje; b) določitev ključnih 

podatkov/podtem; c) zbiranje in izbiranje podatkov. Ko poznamo dejavnike sporočanja 

(okoliščine, namen, snov, jezik, prenosnik, besedilno vrsto), moramo najprej določiti 

natančnejšo temo besedila; odločiti se moramo, o čem od tega, kar nam ponuja izbrana snov, 

bomo dejansko govorili. Kadar temo izbiramo sami, se po navadi odločimo za tisto, ki se nam 

zdi najzanimivejša, nova, koristna. Moramo pa jo dobro poznati in imeti možnost, da lahko 

zanjo poiščemo dovolj podatkov. Teme pa pogosto ne moremo izbirati sami in kar poljubno; 

velikokrat nas omejuje že govorni položaj, pri vzgojno-izobraževalnem delu pa predvsem 

učni načrt. Večinoma moramo, potem ko smo izbrali temo, temeljito razmisliti o tem, katere 

ključne podatke/podteme bomo vključili v svoje besedilo, da v njem ne bo kaj bistvenega 

manjkalo in da v njem ne bo motečih zastranitev. Če ugotovimo, da o posameznih temah ne 

vemo dovolj, moramo zbrati dodatno gradivo za besedilo. Med zbranimi podatki potem 

izberemo tiste, ki jih bomo v besedilu uporabili, in z njimi dopolnimo ključne besede. 

Ko iz množice zbranega gradiva izberemo podatke, jih razvrstimo, kar predpisuje 

druga faza. Označimo si zaporedje, v katerem bomo predstavili posamezne podteme; če bomo 

pripovedovali o življenju, jih bomo razporedili časovno (kronološko); če bomo predstavljali 

vlogo in pomen, jih bomo razporedili po načelih od pomembnejšega k manj pomembnemu, od 



  

splošnejšega k posebnemu. Pogosto je razporeditev podatkov odvisna že od besedilne vrste. 

Med podatki, ki so povezani s posamezno podtemo, označimo najpomembnejše, tj. tiste, ki jih 

bomo posebej poudarili, in manj pomembne oz. dopolnjevalne podatke, tj. tiste, ki so z njimi 

povezani – povežemo npr.: trditve in dokaze, posledice in vzroke, definicije in ponazoritve. 

Odločimo se še, ali bomo besedilu dodali posebna uvod in zaključek ter kaj bomo v njiju 

povedali. V uvodu lahko napovemo temo, utemeljimo njeno izbiro, predstavimo namen 

svojega besedila, zastavimo zanimivo vprašanje, na katero smo skušali odgovoriti, poslušalce 

spomnimo na njihovo znanje. V zaključku povzamemo svoje ugotovitve, predstavimo rešitev 

problema ali novo vprašanje, ki se nam je 'pokazalo', itn. 

Tretja faza pa je po našem mnenju najzahtevnejša faza tvorjenja besedila. Tudi če še 

tako dobro poznamo temo, moramo zbrano in razvrščeno gradivo upovediti, misli 

preoblikovati v povedi ter jih povezati v smiselno, razumljivo in zaokroženo besedilo. Kadar 

se pripravljamo na govorni nastop, po navadi: a) napišemo predlogo za govorni nastop, 

izberemo nebesedne spremljevalce govorjenja; b) vadimo govorno nastopanje – najbolje je, 

da si predlogo nekajkrat preberemo, tako da vsebino res obvladamo, vendar se je ne naučimo 

na pamet; nato nastop vadimo npr. ob miselnem vzorcu ali opornih točkah; pri tem 

uporabljamo vse vidne pripomočke, ki jih nameravamo uporabiti; da bi videli, kako se v 

resnici obnašamo, se je koristno postaviti pred ogledalo ali se posneti, če imamo to možnost; 

c) govorno nastopimo – poslušalcem jasno pokažemo, da bomo začeli govoriti (postavimo se 

v posebno držo, se jim predstavimo in jih pozdravimo, prosimo za pozornost itn.), in jih 

poskusimo pritegniti (na to mislimo že ob oblikovanju uvoda); med govornim nastopom smo 

pozorni na to, ali nam poslušalci sledijo (če vidimo, da so izgubili t. i. rdečo nit, povzamemo 

do takrat povedano, se ustavimo in jih spodbudimo k vprašanjem); po nastopu poslušalce 

pozovemo k postavljanju vprašanj ali izražanju mnenj ter jim odgovarjamo. Te navedbe v 

nadaljevanju smiselno dopolnjujemo še s predlogi, ki smo jih priredili po Križaj Ortar idr. 

(2009: 58) in po Vogel idr. (2010: 151–152) in s katerimi se strinjamo ter jih priporočamo 

tudi mi. Ker smo pri govornem nastopanju zelo izpostavljeni kritičnim očem občinstva oz. 

učencev, dijakov, študentov, poskrbimo za telesno urejenost. Učitelj se mora zavedati, da se 

njegov nastop začne že pred govorom. Poslušalci ga opazujejo, gledajo njegovo obleko, 

mimiko, način hoje. Z zunanjo urejenostjo izraža odnos do sebe in tudi do t. i. občinstva. Če 

je poslušalcev veliko in je prostor velik, je najbolje, da med govornim nastopom stojimo; 

priporočljivo je tudi premikanje, če je glede na okoliščine to mogoče. Če je poslušalcev manj, 

lahko sedimo, vendar ne s prekrižanimi nogami (teh ne smemo imeti niti pri govorjenju stoje) 

in ne gugajoč se na stolu. Eno temeljnih načel govornega nastopa je, da se poslušalci ne smejo 

dolgočasiti. Učna ura mora biti vedno pripravljena tako, da z njo učence, dijake, študente kot 

učitelji motiviramo k poslušanju in sodelovanju. Pri pripravi govornih nastopov se moramo 

potruditi, da bodo ti po eni strani jedrnati in brez zastranitev, po drugi strani pa tudi živi. 

Govor je lahko živ samo, če ga res govorimo in ne beremo zapisane predloge. Zato imajo 

izkušeni in dobri učitelji  pred seboj velikokrat le oporne točke ali nastopajo celo brez njih. 

Samo če prosto govorimo, lahko upoštevamo vse značilnosti slušnega prenosnika (naravno 

hitrost, intonacijo, poudarjanje pomembnejših delov). Med govorjenjem ves čas iščemo 

očesni stik s poslušalci in si prizadevamo s pogledom zajeti ves prostor. 

 

 

 

4 Načela učiteljevega uspešnega javnega govornega nastopanja 

 

Vsak učitelj želi pri svojem naslovniku nekaj doseči. Ali bo to tudi v resnici dosegel, 

pa je v precejšnji meri odvisno od tega, kako temeljito se je pripravil na sporočanje, in tudi od 



  

tega, ali med sporočanjem upošteva načela uspešnega sporočanja (prir. po Križaj Ortar idr. 

2009: 46).  

Če želimo, da bi bilo naše besedilo učinkovito oz. uspešno, se moramo med 

tvorjenjem ves čas zavedati dejavnikov sporočanja in se spraševati: 1) ali upoštevamo 

okoliščine sporazumevanja, tako da je besedilo ustrezno času in kraju, priložnosti, ob kateri 

ga tvorimo, in naslovniku ter zanj zanimivo in razumljivo (tj. okoliščine); 2) ali je besedilo 

prilagojeno vidnemu/slušnemu prenosniku (tj. prenosnik); 3) ali v besedilu upoštevamo 

pravila danega jezika, ali je knjižno besedilo dovolj pravilno (tj. jezik); 4) ali snov dovolj 

dobro poznamo, da smo iz nje izbrali tiste prvine, ki so glede na temo in namen pomembne, ki 

jih mora izbrani naslovnik poznati; ali smo bili dovolj natančni (ali smo povedali vse, kar je 

bilo potrebno, ali so podatki resnični) in jedrnati (ali smo povedali dovolj zgoščeno, brez 

zastranitev); ali smo podatke uredili v ustrezno zaporedje; ali je besedilo jasno in nazorno; ali 

smo upoštevali zgradbo izbrane besedilne vrste; ali smo dovolj prepričljivi, tako da bomo z 

besedilom dosegli svoj namen; ali je besedilo dovolj živo (tj. snov, namen, vrsta besedila) 

(Vogel idr. 2007: 91–92). V nadaljevanju razprave bomo načela, ki jih moramo upoštevati, da 

bi bilo naše sporočanje učinkovito, predstavili podrobneje. Odgovorili bomo na vprašanja, 

kdaj je besedilo: 1) ustrezno; 2) prilagojeno izbranemu prenosniku; 3) jezikovno primerno in 

pravilno; 4) natančno; 5) jedrnato; 6) jasno, pregledno in nazorno; 7) živo. 

Besedilo je ustrezno, kadar upoštevamo naslovnika, čas in kraj sporočanja ter tudi 

priložnost, ob kateri besedilo tvorimo. Okoliščine upoštevamo pri izbiri teme, podatkov, ki jih 

bomo vključili v besedilo, besedilne vrste, objektivnosti/subjektivnosti, posameznih 

jezikovnih sredstev (kako ogovoriti naslovnika, vikanje, tikanje, pozdrav, ali uporabiti 

strokovne izraze ali splošnejše besede, prevzete besede ali domače izraze itn.) 

Besedilo je prilagojeno izbranemu prenosniku, kadar upoštevamo prednosti in slabosti 

slušnega ali vidnega prenosnika. Če se osredinimo na govorjeno besedilo, lahko sklenemo, da 

govorjeno besedilo slišimo le enkrat in da so v njem po navadi informacije manj strnjene, 

pomembne stvari tudi ponovimo ali jih razložimo še z drugimi besedami. Tudi jezik je 

najpogosteje lažji za razumevanje. 

Besedilo je jezikovno primerno, kadar izberemo ustrezno socialno zvrst jezika. V 

javnih govornih nastopih, kamor uvrščamo tudi poučevanje, uporabljamo zborni knjižni jezik. 

Kadar govorimo v zbornem jeziku, moramo paziti, da upoštevamo pravila slovenskega 

knjižnega jezika, tj. mdr.: pravila o oblikah besed, pravila o povezovanju besed v stavke in 

stavkov v povedi, pravorečna pravila. Z ustrezno jezikovno podobo izražamo svoj odnos do 

naslovnika in svojega okolja. Skozi jezik se izražamo in prek jezika si drugi oblikujejo 

podobo o nas.  

Besedilo je natančno, kadar v njem navedemo vse potrebne podatke in kadar so ti 

podatki resnični in podrobni. Na natančnost izražanja vpliva tudi izbira posameznih besed. Pri 

tem se pričakuje posebno pozornost nameniti ustrezni rabi: natančnejših poimenovanj 

namesto splošnejših, izbire pravilnega poimenovanja izmed podobnih, sopomenk oz. 

sinonimov. 

Besedilo je jedrnato, kadar se izražamo tako, da ne povemo več, kot je potrebno. To 

pomeni, da v besedilo vključimo le podatke, ki so za poslušalca pomembni, potrebni ali 

zanimivi, ne pa vsega, kar mi kot učitelji o temi vemo. Vsi deli našega besedila morajo biti 

neposredno povezani z glavno temo, mislijo oz. s problemom. Vedeti moramo, da v jedrnatem 

besedilu ni zastranitev. Da bi se izognili nejedrnatemu izražanju, je dobro, da v besedilu ne 

ponavljamo istih misli, tudi če so povedane z drugimi besedami. Stvari ne opisujemo, ampak 

jih neposredno poimenujemo, ne uporabljamo mašil ali ustaljenih vljudnostnih fraz. Še 

posebej pomembna je jedrnatost za besedilne vrste, katerih glavna značilnost je, da 



  

sporočamo le bistvene podatke, in za besedila, s katerimi želimo naslovnika predvsem 

seznaniti s kakim dogodkom, stvarjo in mu jo objektivno predstaviti. 

Besedilo je jasno in nazorno, če so dogodki, lastnosti, stvari itn. predstavljeni urejeno, 

razvrščeni v primerno zaporedje, če sta iz njega ves čas razvidni t. i. rdeča nit in zgradba 

(upoštevanje značilnosti izbrane besedilne vrste), če v besedilu ni dvoumnih izrazov. Jasnost 

lahko povečamo tudi z nebesednimi spremljevalci besedila. Pri govorjenju besedilo členimo s 

krajšimi in z daljšimi premori, s poudarki, z intonacijo, registrom, uporabljamo vidna 

ponazorila itn. 

Besedilo je živo, če z njim posebej pritegnemo poslušalčevo pozornost. To dosežemo 

z izbiro zanimive teme in podatkov pa tudi z izbiro jezikovnih sredstev. Zavedati se je treba, 

da je živost včasih tudi neustrezna oz. da so druga načela uspešnega sporočanja pomembnejša.  

Križaj Ortar idr. (2009: 46) pa t. i. načela uspešnega sporočanja opredeljujejo v šestih 

'pravilih', tj.: 1) sporočamo z jasnim namenom; 2) sporočamo le o tem, kar dobro poznamo; 3) 

upoštevamo okoliščine sporočanja; 4) upoštevamo prvine in pravila danega besednega jezika; 

5) upoštevamo oz. posnemamo značilno zgradbo izbrane besedilne vrste; 6) upoštevamo 

prednosti in pomanjkljivosti prenosnika. 

Enega izmed pripomočkov pri pripravi in izvedbi govornega nastopa gotovo 

predstavljajo miselni vzorci, ki so v slovenskem prostoru pri tej dejavnosti za zdaj še prej 

redkost kot pravilo, so pa zato izjemno priljubljeni in dovršeni v Združenih državah Amerike. 

C. G. Paxman (2011) govori o miselnih vzorcih
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 (ang. mind mapping), ki predstavljajo 

pomoč pri pripravi na govorni nastop. To je t. i. grafična tehnika, s pomočjo katere si lahko 

posameznik organizira misli in druge informacije. Uporabi se lahko: besede, številke, slike, 

različne barve, logična razmerja in prostorsko zavedanje. Če želimo ustvariti miselni vzorec 

kot pripomoček pri pripravi na govorni nastop, običajno začnemo pisati na sredini lista 

ključne besede oz. t. i. bistvene podatke; podteme zapisujemo okrog teh besed. Celoten zapis 

mora biti med seboj povezan. Ključnega pomena pri tem je, da ob vsakem zapisu dobimo 

povezavo z drugimi idejami, ki so nam v pomoč pri izvedbi govornega nastopa. Vse to pa 

poveča tudi pomnjenje informacij. V Združenih državah Amerike ta način priprave vse bolj 

pridobiva na veljavi in ima že zdaj veliko verodostojnost. Barvni zapis – tudi z uporabo 

simbolov – omogoča raznolik izdelek in še vedno organizacijo informacij, s tem pa večje 

pomnjenje. Glede na temeljni pomen memoria, tj. enega izmed petih kanonov retorike, je to 

še posebej koristno za javno govorno nastopanje. Če študentje s tem načinom dela obdržijo 

večje količine informacij, lahko pričakujemo tudi kakovostnejši nastop. Pri tem načinu dela 

imajo študentje manj treme in tesnobe ob nastopanju v primerjavi s tistimi, ki te metode ne 

uporabljajo (Paxman, 2011: 7–8). Pri tem pa se je treba zavedati, da ni nujno, da ta način 

ustreza vsem, ki se pripravljajo na javni govorni nastop; nekateri dosežejo večji učinek, če se 

na govorni nastop pripravljajo po t. i. linearnem zapisu. 

V raziskavi, ki jo je na California State University izvedla Paxman (2011), se je 

izkazalo, da je izdelovanje miselnih vzorcev zabavna in ustvarjalna dejavnost. Izkazalo se je 

tudi, da se je pri študentih povečala sposobnost pomnjenja podatkov. Tisti, ki so to metodo 

uporabljali pri govornem nastopu, so govorili bolj gladko in vzpostavljali več očesnega stika v 

primerjavi s tistimi, ki so imeli zapisano predlogo enogovornega govorjenega besedila. 

Avtorica še navaja, da se miselni vzorci lahko uporabljajo tudi za druge dejavnosti, npr.: za 

pripravo na izpite, oris zamisli, t. i. možgansko nevihto, za pojasnjevanje odnosa med teorijo 

in izbranimi spremenljivkami. 
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Iz Združenih državah Amerike (California State University) prihajajo tudi izrazi, kot so: pajkova 
mreža, konceptni zemljevid. Mi smo termin 'mind mapping' prevedli kot 'miselni vzorec' in bomo to 
obliko tudi uporabljali. 



  

5 Merila za pripravo in vrednotenje učiteljevega govornega nastopanja 

 

Za pripravo in vrednotenje sodobnega učiteljevega javnega govornega nastopanja smo 

oblikovali merila, ki smo jih razdelili na štiri ravni: zgradba govornega nastopa (npr. tema in 

vsebina sporočanja, načini razvijanja teme; smiselno, razumljivo in zaokroženo besedilo); 

celostni način govorne predstavitve; besedni jezik; nebesedni jezik. Poleg tvorjenja 

enogovornih govorjenih besedil ter načel uspešnega in sodobnega javnega govornega 

nastopanja mora učitelj upoštevati še značilnosti, o katerih govorimo v nadaljevanju razprave.  

 

5.1 Tema in vsebina sporočanja 

 

Pri pripravi na govorni nastop se moramo odločiti, o čem bomo sporočali, kaj bomo 

predstavili. Temo si lahko izberemo sami, lahko pa nam jo določi nekdo drug. Nato se 

moramo odločiti, kaj bomo o izbrani oz. določeni temi povedali, s katerimi podtemami bomo 

temo razvijali in tako gradili vsebino. To, o čemer besedilo govori, je torej tema. Če jo želimo 

določiti, jo izrazimo z besedo ali besedno zvezo. To, kar o temi izvemo, pa je vsebina. Na tem 

mestu predlagamo načrt z opornimi točkami ali s t. i. miselnimi shemami s podtemami, 

ključnimi besedami in z bistvenimi podatki. Presoditi moramo, kaj vse bi naslovniku sporočili 

o temi oz. kako podrobno bi mu jo predstavili. Ker se sporočevalec na temo dobro pripravi, o 

njej veliko ve, vendar je dobro, da presodi, kaj naslovnik o tej temi že ve, česa še ne, kaj bi 

bilo lahko zanj zanimivo, kaj razume in česa ne, kateri podatki bi bili glede na okoliščine 

sporočanja primerni. Na osnovi vseh omenjenih dejavnikov mora sporočevalec, tj. v našem 

primeru tisti, ki izvaja javni govorni nastop – učitelj, presoditi o ustreznosti teme in izbire 

vsebine. Besedilo je namreč ustrezno, kadar upoštevamo naslovnika, čas in kraj sporočanja ter 

tudi priložnost, ob kateri tvorimo besedilo. 

 

5.2 Načini razvijanja teme 

 

V besedilih teme pogosto ne razvijamo samo na en način, ampak jo skušamo 

predstaviti čim bolj celostno in z različnih vidikov. Primer: človeka ne le opišemo, ampak ga 

tudi označimo in predstavimo njegovo življenje, utemeljujemo njegov pomen, razlagamo 

vzroke za njegove odločitve in posledice teh odločitev. S tem ga želimo naslovniku 

predstaviti čim bolj celostno. Prepletanje različnih načinov razvijanja teme je značilno za 

veliko besedil, kljub vsemu pa po navadi prevladujeta en ali dva načina, ki ustvarjata t. i. 

rdečo nit. Vogel idr. (2007: 63–74) ločijo pet samostojnih načinov razvijanja teme, tj.: 

obveščanje, opisovanje, pripovedovanje, razlaganje in utemeljevanje. Podobno, le v 

drugačnem vrstnem redu (opisovanje, pripovedovanje, razlaganje, utemeljevanje, 

obveščanje), načine razvijanja teme opredeljujeta tudi Zajc Berzelak in Velikonja (2007: 63–

68). Križaj Ortar idr. (2010: 49) pa na osnovi prevladujoče vrste pomenskega razmerja med 

povedmi v besedilu ločijo štiri načine razvijanja teme oz. slogovne postopke, tj.: opisovanje 

(pri tem prevladuje naštevalno razmerje), pripovedovanje (pri tem prevladuje časovno 

razmerje), razlaganje (pri tem prevladuje vzročnostno razmerje – vzročno, posledično, 

namerno ali pogojno) in utemeljevanje (pri tem prevladuje pojasnjevalno ali sklepalno 

razmerje). Poleg teh štirih načinov pa – samostojno – govorijo še o obveščanju, pri katerem so 

po navadi v eni sami povedi predstavljeni le temeljni podatki o temi.  

 

 

 

 



  

5.3 Oblikovanje smiselnega, razumljivega in zaokroženega besedila 

 

Vsako besedilno sporočilo še ni besedilo. O besedilu govorimo šele takrat, kadar je 

besedno sporočilo smiselno, razumljivo in zaokroženo. Besedilo je smiselno, kadar lahko 

ugotovimo, o čem celotno besedilo govori – kaj je tema besedila in s katerim namenom/čemu 

ga je sporočevalec tvoril. Besedilo je razumljivo, če so posamezni deli med seboj logično ter s 

tem tudi pomensko in slovnično povezani. Za tako besedilo pravimo tudi, da je koherentno ali 

sovisno. Besedilo je zaokroženo, če v njem nič pomembnega ne manjka ter ima svoj začetek 

in konec (Vogel idr. 2007: 55). Zelo podobno opredelitev navajajo tudi Križaj Ortar idr. 

(2009: 74) ter Zajc Berzelak in Velikonja (2007: 62), ki pravijo, da so besedila tista besedna 

sporočila, ki so smiselna (imajo prepoznaven sporočevalčev namen in temo – čemu je nastalo 

in o čem govori), sovisna (posamezni deli besedila so med seboj logično in slovnično 

povezani – povedi se smiselno navezujejo druga na drugo), zaokrožena (tvorijo vsebinsko in 

oblikovno celoto – ne manjka noben za razumevanje bistveni podatek).  

 

5.4 Celostni način govorne predstavitve 

 

Pri celostnem načinu govorne predstavitve, kot smo poimenovali to skupino meril, 

mislimo predvsem na tekoče, naravno, prosto in razločno govorjenje. V nadaljevanju razprave 

bomo ta merila podrobneje definirali. 

 

5.4.1 Tekoče, naravno, prosto govorjenje 

 

Ker je javni govorni nastop po navadi vnaprej pripravljen, se od govorca – v našem 

primeru učitelja – pričakuje, da bo poleg uresničevanja drugih meril, ki smo jih oblikovali, 

govoril tudi tekoče, naravno in prosto. Pri tekočem govorjenju mislimo predvsem na to, da se 

mu ne zatika (če so v govoru predvidene besede, ki so težje izgovorljive, naj se nanje posebej 

pripravi ali jih nadomesti, npr. s sopomenko, ali jih parafrazira), da ne ponavlja besed oz. 

besednih zvez, da ponovljenega podatka ne izrazi z isto besedo (to lahko stori s sopomenko, z 

nadpomenko, s kazalno besedo, parafrazo itn.) in da ne uporablja mašil (npr. a/polglasnik, 

mhm, pač, v bistvu, no, kot sem že rekel/-la, povedal/-a, drugače, skratka, sploh, tako rekoč 

…). Če je govorec na nastop dobro pripravljen (da si doma zapisano predlogo, tj. učno 

pripravo, večkrat na glas prebere, da do potankosti pozna temo), je slišati tudi bolj naravno 

(npr. vezani izgovor nezložnih predlogov) in ima manj treme. Izogibati se je treba 

izumetničenemu govoru, ki ga povzročajo: trema, nepripravljenost, neobvladanje socialne 

zvrsti jezika itn. Ker je za učiteljev javni govorni nastop značilno prosto govorjenje, moramo 

tudi nastopati prosto, najbolje brez zapisane predloge; če jo zaradi t. i. boljšega občutka 

potrebujemo, je pomembno, da imamo zapisane samo ključne besede in ne celotnega besedila, 

saj nas lahko to hitro zavede in se govorni nastop spremeni v »bralni nastop«. S pogledi v list 

izgubljamo tudi očesni stik, zapisana predloga nas ovira pri kretnjah rok in gibanju po 

prostoru. 

 

5.4.2 Razločno govorjenje 

 

Razločno govorjenje oz. artikulacija pomeni oblikovanje glasov z govorilnimi organi, 

izgovarjava. Gre za jasno izgovarjavo glasov in glasovnih delov. Podbevšek (1997: 29) 

opredeljuje osnove razločnega govorjenja in te so: zadostna napetost obustnih mišic, primerno 

odpiranje ust, ustrezna govorna hitrost in umirjen, a ne monoton govorni ritem, pravilno 

izrekovanje posameznih glasov in glasovnih sklopov. 



  

Kakovostnega javnega govornega nastopa ni mogoče izvesti, če kot učitelji govorimo 

nerazločno, z nedoločnim glasom, zadržanim dihom in s stisnjenim grlom. Razločno 

govorjenje omogoča dobro slišanje, nerazločno govorjenje pa je lahko za poslušalca zelo 

utrujajoče in poleg tega v njem podzavestno vzbuja občutek nelagodja. Veliko ljudi na 

splošno pa tudi učiteljev govori prehitro in pri tem »požira« zloge ali celotne besede. Včasih 

na slabo razumljivo govorico dodatno vpliva še narečje govorca. Pri govorcih, pri katerih je 

narečje zelo izrazito, je pogosto prisotna tudi t. i. narečna melodika, ki jo skušamo čim bolj 

nevtralizirati. Za razločno izgovarjavo se mora govorec pri vsakem govornem nastopu načrtno 

potruditi. 

 

 

 

 

5.5 Besedni jezik 

 

Temeljno sredstvo sporazumevanja je besedni jezik, pri katerem gre za dogovorjeni 

sestav besednih znamenj in pravil za tvorjenje ustnih in pisnih besedil. Ta nam omogoča, da 

poimenujemo prvine stvarnosti in dogodke, izražamo razmerje med njimi ter svoje razmerje 

do teme ali naslovnika ter jih predstavimo tudi drugim. Ne sporazumevamo pa se le s 

posamičnimi besedami, ampak pri govorjenju in pisanju upoštevamo tudi pravila za skladanje 

besed v višje enote in pravila za slušno oz. vidno oblikovanje besed in višjih enot. 

 

5.5.1 Socialna zvrst jezika 

 

Ko razpravljamo o slovenskem jeziku, mislimo predvsem na sodobni slovenski jezik, 

kakršen je zapisan v knjigah. Ta jezik združuje vse Slovence. Sodobni slovenski jezik pa ni 

samo jezik knjig, ampak je tudi jezik, s katerim se sporazumevamo doma, v šoli, službi, v 

mestih, na podeželju. Iz tega lahko sklepamo, da ima jezik več različic oz. zvrsti. Prebivalci 

Slovenije živimo v isti državi, vendar v različnih pokrajinskih enotah in interesnih združbah, 

zato pri sporazumevanju uporabljamo različne variante slovenskega jezika. Če govorimo o 

različicah slovenskega jezika, ki so povezane prostorsko oz. interesno, jih imenujemo socialne 

zvrsti. Katero zvrst bomo izbrali, je odvisno predvsem od okoliščin – od naslovnika, kraja in 

časa sporočanja ter tudi od tega, v kateri vlogi nastopamo sami.  

Socialne zvrsti jezika delimo na knjižno zvrst (zborni jezik in knjižni pogovorni jezik) 

in neknjižne zvrsti jezika (prostorske: narečje, mestna govorica, pokrajinski pogovorni jezik; 

interesne: sleng, žargon, argo). Za našo razpravo je pomembna predvsem knjižna zvrst jezika; 

če se osredinimo na sodobno učiteljevo javno govorno nastopanje, ki je predmet te razprave, 

moramo poimenovanje še bolj konkretizirati. Govor je o zbornem knjižnem jeziku, ki je 

natančneje predpisana, strožja različica knjižnega jezika. Govorimo ga takrat, kadar 

nastopamo v javnosti, torej pred večjo skupino ljudi, npr. pred razredom. V teh besedilih je 

treba dosledno upoštevati jezikovna pravila in t. i. načela dobrega sloga. Knjižni pogovorni 

jezik pa je nekoliko bolj sproščena različica knjižnega jezika. Od zbornega se razlikuje 

predvsem v izgovarjanju besed. Zborni knjižni jezik pišemo in govorimo (pred javnostjo), 

knjižni pogovorni jezik pa samo govorimo – uporabljamo ga v javnih ali uradnih pogovorih 

oz. takrat, kadar se lahko na svoje govorjenje le deloma pripravimo. 

Zborne različice knjižnega jezika se vsi naučimo šele v šoli. To je po našem mnenju 

zahtevno in naporno, vendar le znanje knjižnega jezika omogoča, da bomo lahko tudi 

učinkovito javno govorno nastopali.  



  

Ob problematiziranju o zborni knjižni izreki povzamemo stanje, ki ga navajata Šeruga 

Prek in Antončič (2004: 7–15). Pravita, da v Sloveniji nikjer ne obstaja načrten praktični pouk 

zborne izreke. Skrb zanjo oz. tak pouk imajo na Akademiji za gledališče, radio, film in 

televizijo ter na Radiu Slovenija, ki ima dolgoletno interno obliko jezikovno-govornega 

usposabljanja za svoje novinarje in napovedovalce. Mi smo raziskali in ugotovili, da se s tem 

ukvarjajo tudi na filozofski, pedagoški in na teološki fakulteti, tudi na fakulteti za družbene 

vede in na fakulteti za socialno delo, a le v sklopu t. i. laboratorijskih vaj (s študenti) in za 

kratek čas. Pri nas zborno knjižno izreko zato obvladajo le redki – poleg učiteljev (ne vseh) še 

nekateri radijski govorci in igralci, nekateri novinarji in duhovniki, ki imajo tovrstno 

izobraževanje (teoretično in praktično) v zadnjem letniku študija.  

Skrb za govorjeno slovenščino je po našem mnenju precej zapostavljena v primerjavi s 

pisno. To trditev lahko podkrepimo s podatkom, da v slovenskem prostoru, sploh v t. i. 

sodobnem času, ni veliko knjižnih gradiv o tej tematiki. Leta 1946 je Mirko Rupel izdal 

knjigo Slovensko pravorečje: navodila za knjižno ali zborno izreko, potem pa je šele leta 2003 

in v prenovljenih izdajah v letih 2004 in 2007 izšla knjiga o tej tematiki z naslovom Slovenska 

zborna izreka – Priročnik z vajami za javne govorce avtoric Šeruga Prek in Antončič. To delo 

se opira na dozdajšnja temeljna dela in priročnike: Slovensko slovnico Jožeta Toporišiča, 

Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis 2001, primerjalno pa tudi na 

Slovenski pravopis 1962. To delo se opira na tiste jezikovne teme, pri katerih se govorci 

najpogosteje motijo. Večina poglavij je zasnovana tako, da so v obliki pregleda ali miselnega 

vzorca zapisana temeljna pravila in njihova kratka razlaga. Teme, ki jih avtorici obravnavata, 

so: predvidljivost dolgega širokega e-ja in o-ja; predvidljivost kratkonaglašenih 

samoglasnikov; samoglasniške premene pri kratkonaglašenih o-jih; predvidljivost 

polglasnika; nenaglašene besede in najpogostejše napake pri poudarjanju; besede z več 

naglasi; naglasni tipi; premični naglas pri deležnikih na -l; naglaševanje deležnikov na -n; 

premični naglas pri velelniku; premično naglaševanje samostalnikov; premično naglaševanje 

pri pridevniškem stopnjevanju; izgovor glasov v govorni verigi; izgovor črke l; variante 

fonema v in izgovor predloga v.   

 

5.5.2 Slovnična pravilnost 

 

Beseda je temeljna enota besednega jezika, vendar pa za sporočanje v danem jeziku ni 

dovolj le to, da obvladamo besede (slovar), ampak moramo poleg pravopisnih in pravorečnih 

pravil obvladati tudi slovnična pravila (prim. Križaj Ortar, 2009: 10). Sporočilo zelo redko 

izrečemo z eno samo besedo. Po navadi moramo besede, da bi bilo naše sporočilo smiselno in 

učinkovito, med seboj povezati v višje enote (Vogel idr., 2007: 27). Slovnična pravila torej 

urejajo skladanje besed v višje enote. Učijo nas tvoriti pravilne besedne zveze (npr.: šola v 

Ljubljani in ne šola v Ljubljana; pet učencev in ne pet učenci; kljub ponavljanju in ne kljub 

ponavljanja; poslušanje govornega nastopa in ne poslušanje govorni nastop), povedi (npr.: 

Nimam naloge. in ne Nimam nalogo.; Povedal je vse, kar je vedel. in ne Povedal je vse, kaj je 

vedel.), besedila oz. zveze povedi (npr. Učitelj je v vasi nekaj posebnega. Zato so mu vsi 

naklonjeni. in ne Poklic učitelja je v vasi nekaj posebnega. Zato so mu vsi naklonjeni.). 

Slovnična pravila so v različnih jezikih zelo različna. Večino teh pravil za materni jezik se 

naučimo že v otroštvu, za tuji jezik pa se jih je treba zavestno učiti. Slovnična pravila 

slovenskega jezika so opisana v Toporišičevi Slovenski slovnici. Prenovljena izdaja je izšla 

leta 2000.  

 

 

 



  

5.5.3 Pravorečni izgovor 

 

Ko govorimo, povezano izgovarjamo glasove posamezne besede. Najmanjša enota 

izgovorjene besede je glas. Glasove tvorimo z govorili (npr. z glasilkami, ustno in nosno 

votlino, jezikom, zobmi, z ustnicami). Tiste glasove, zaradi katerih se lahko spremeni pomen 

besede (gre za pomensko razločevanje), imenujemo glásniki ali fonemi. Ti v okviru besed 

lahko razločujejo pomen. Glasnikov v posamezni besedi ne moremo poljubno zamenjati z 

nobenim drugim glasnikom in tudi ne zamenjati njihovega zaporedja. Delimo jih na 

samoglasnike in soglasnike. V slovenskem knjižnem jeziku je 29 glasnikov, čeprav ima 

slovenska abeceda (samo) 25 črk. Za nekatere samoglasnike nimamo svoje črke. Ozki in 

široki e ter polglasnik zapisujemo s črko e, ozki in široki o s črko o, za glas dž pa uporabimo 

dve črki. 

 

5.5.4 Knjižni izgovor glasov 

 

Pri izgovarjanju glasov, če govorimo v javnem govornem položaju, moramo 

upoštevati pravila slovenskega knjižnega jezika. Pri izgovoru samoglasnikov usta odpremo 

bolj kot pri izgovoru drugih glasov. Samoglasniki so namreč glasovi z največjo odprtostno 

stopnjo. Zato imajo večjo zvočnost in jih tudi zaznamo glasnejše od soglasnikov. 

Samoglasniki so nosilci zlogov, ki ustvarjajo ritem govorjenja, in že samo en samoglasnik 

lahko sestavlja zlog. Samoglasniki se ločijo tudi po dolžini trajanja. Poznamo dolge in kratke; 

to pomeni, da njihov izgovor traja daljši ali krajši čas. V slovenskem knjižnem jeziku velja, da 

so nenaglašeni samoglasniki vedno kratki, naglašeni pa so dolgi ali kratki. Izjeme so le 

polglasnik, ki ni nikoli dolg, ter ozka o in e, ki nista nikoli kratka. Navadno so kratki 

naglašeni samoglasniki mogoči le v zadnjem ali edinem zlogu besede (kadar te besede zaradi 

pregibanja postanejo večzložne, se pa tudi samoglasnik podaljša). Če se kot učitelji 

pripravljamo na javni govorni nastop, je priporočljivo, da si v učni pripravi, če je natančna, 

označimo mesto naglasa in trajanje naglašenega samoglasnika. V teh primerih uporabljamo   

t. i. naglasna oz. razločevalna znamenja. Z njimi zaznamujemo mesto naglasa in trajanje 

naglašenega samoglasnika. Ostrivec (/) zaznamuje mesto naglasa in dolžino, pri e in o pa tudi 

ožino; krativec (\) zaznamuje mesto naglasa in kračino; strešica (^) zaznamuje mesto naglasa 

in dolžino, stoji pa lahko samo nad črkama e in o, kadar zaznamujeta široki e oz. široki o.  

Pri govorjenju pa moramo biti pozorni še na izgovor glasov v prevzetih besedah, ki so 

pri obravnavanju učne snovi razmeroma pogoste. Kadar sporočamo, včasih uporabljamo tudi 

besede, ki so prevzete iz drugih jezikov, npr. tuja lastna imena. Te pogosto vsebujejo glasove, 

ki jih slovenski knjižni jezik ne pozna, npr. ü, ć, ě, w, ń, zato jih v govoru nadomeščamo s 

slušno najbližjimi slovenskimi knjižnimi glasovi oz. glasovnimi sklopi, npr. i, č, e, v, nj. 

 

5.5.5 Knjižni (jakostni) naglas 

 

V slovenskem knjižnem jeziku so lahko vsi samoglasniki naglašeni. Zanje je značilno, 

da jih v posamezni besedi izgovorimo močneje, jasneje kot preostale nenaglašene 

samoglasnike. Navadno so tudi tonsko višji. V tem primeru govorimo o jakostnem naglasu. 

Naglas besed je v vsakem jeziku natančno določen. V slovenščini ni enotnega pravila; 

pravimo, da je naglasno mesto prosto (tj. večinoma nepredvidljivo). To pomeni, da se naglasa 

naučimo skupaj z besedo. Težave pa se pojavijo predvsem pri besedah, ki jih v svoji 'domači' 

govorici naglašujemo in izgovarjamo drugače kot v knjižnem jeziku (npr. ôtrok namesto 

otròk). V tem primeru se moramo naglasa posebej naučiti oz. pred govornim nastopom v 

pravopisu ali slovarju preveriti, katera je pravilna oblika. T. i. prosto naglasno mesto v 



  

slovenščini pa težave povzroča tudi tujcem, tj. tistim, ki se slovenščino učijo kot tuji jezik. V 

nekaterih jezikih pa je vedno naglašen npr. prvi (češčina, slovaščina, lužiška srbščina, 

madžarščina), zadnji (francoščina), predzadnji (poljščina) ali predpredzadnji (makedonščina) 

samoglasnik v besedi.  

Besede slovenskega jezika imajo večinoma naglašen samo en samoglasnik. 

Imenujemo jih enonaglasnice. Poznamo pa tudi nekaj izjem. Enozložnice so večinoma 

naglašene na svojem edinem samoglasniku, nekatere pa so tudi brez naglasa. Imenujemo jih 

breznaglasnice (tudi naslonke, klitike). Take besede so: predlogi, vezniki, glagolske oblike 

pomožnika (npr. sem, si, je), zaimenske oblike (npr. me, mi, me, te). Včasih pa imajo 

večzložne besede dva in tudi več naglašenih samoglasnikov. Imenujemo jih večnaglasnice. 

Pravilno naglaševanje je zelo pomembno. Naglas namreč zloge povezuje v besedo. Če ne bi 

bilo naglasa, med poslušanjem ne bi mogli razčleniti govorne verige na posamezne besede ali 

pa bi to trajalo zelo dolgo in bi se poslušalci v govornem toku izgubili. Naglas lahko razločuje 

tudi pomen. Če se spremeni mesto naglasa, se včasih spremeni tudi pomen. Z izmenjavanjem 

naglašenih in nenaglašenih samoglasnikov ustvarjamo govorni ritem. Ko nekatere naglašene 

samoglasnike izgovarjamo višje ali nižje, ustvarjamo tudi t. i. melodijo oz. oblikujemo tonski 

potek povedi, tj. intonacijo. 

 

5.6 Nebesedni jezik 

 

Vsako uzvočenje jezika ima svojo nebesedno spremljavo, kar da sporočilu pravi 

smisel in moč vplivanja. Ločimo slušne in vidne nebesedne spremljevalce govorjenja, o 

katerih bomo v nadaljevanju podrobneje razpravljali. Čeprav je govor na videz 

najpomembnejša človekova oblika sporazumevanja, je delež nebesednega sporazumevanja 

večji (Kovačič, 1990) in zelo pomemben pri oblikovanju družbenega ozračja. Pri poučevanju 

določa: verodostojnost, pristojnost, sposobnost, prepričljivost, jasnost, zanimivost, aktivnost 

itn. in je posebno pomembno v veščinah motiviranja, vrednotenja in vodenja. 

  

5.6.1 Slušni nebesedni spremljevalci govorjenja 

 

Slušno podobo sporočila sestavljajo glasovi in naglas, torej besede. Iz njih izvemo 

predmetno vsebino: o čem govorec govori in kaj o tem pove. Vsak stavek in poved ima še 

svojo intonacijo, med besedami in njihovimi zvezami delamo krajše ali daljše premore, jih 

bolj ali manj poudarimo, izgovorimo počasneje ali hitreje. Z vsem tem kot učitelji poslušalcu 

sporočamo npr. svoj namen in tudi, katere besede sodijo v isti stavek in poved, kateri podatek 

v povedi se zdi nam najpomembnejši (v govoru ga bomo npr. poudarili, izgovorili nekoliko 

počasneje). Iz glasu pa ne izvemo veliko le o temi in sporočevalčevem namenu, ampak tudi o 

sporočevalcu samem in njegovem odnosu do sogovorca ali poslušalca. Iz glasu lahko 

izberemo, ali je govorec moški ali ženska, otrok ali odrasel itn.; poseben način izgovarjanja 

glasov nam lahko pove, iz katere pokrajine prihaja govorec, ali mu slovenščina predstavlja 

prvi jezik ali jezik okolja. Tega govorcu ni treba opisovati, ampak z intonacijo, s poudarki in z 

zvočno oblikovanostjo besedila to izraža veliko laže, učinkoviteje, spontano, neposredno in 

razumljivo, pogosto pa tudi nezavedno. Slušno podobo besedila torej sestavljajo glasovi, ki 

dajejo besedam različen pomen, ter naglasno mesto, ki nas po navadi opozori tudi, da gre za 

eno besedo. Če bi glasove vedno izgovarjali z enakim ritmom, enako višino in glasom, bi bilo 

takemu besedilu težko slediti. Naše govorjenje je zelo razčlenjeno, saj zvočno podobo 

vsakega besedila ob glasovih in naglasu sestavlja še marsikaj, npr.: tonski potek stavka oz. 

povedi ali intonacija, poudarek izbrane besede, različna hitrost, s katero izgovorimo 



  

posamezne bolj ali manj pomembne dele povedi, krajši ali daljši premori med deli povedi in 

povedmi, različna višina ali register našega glasu in barva.  

 

5.6.2 Vidni nebesedni spremljevalci govorjenja 

 

Pri govornem nastopanju nas poslušalci najpogosteje tudi vidijo (izjemi sta npr. 

poslušanje radia in pogovor po telefonu), zato sprejemajo tudi negovorjeni del našega 

sporočila. Na splošno so najbolj uporabljana nebesedna sredstva za izražanje modalnosti ob 

spremembah glasu pogledi v učence, zmerno močni obrazni izrazi in kretnje rok.  

Podbevšek (2006) trdi, da je gib poleg zvoka obvezna sestavina govora. To pomeni, da 

sta ustrezna mimika in gestika za dober govor nujna. Z njima lahko učitelj podkrepi stavčni 

poudarek, stopnjuje čustven odnos do pripovedovanega, dramatizira manj zanimivo snov, 

dopolni eliptično sporočilo, seveda pa lahko nosita tudi samostojno sporočilo. Medtem ko se 

besednih sporočil običajno dobro zavedamo, nebesedna sporočila pogosto potekajo na 

nezavedni ravni. Če učenec, dijak, študent sprejme le besedni del, nebesednega pa ne 

upošteva, lahko nastane nesporazum. Poznavanje nekaterih osnovnih elementov telesnega 

jezika nam olajšuje sporazumevanje in omogoča boljšo komunikacijo. Zanimivo je, da lahko 

učitelj s telesom izraža pa tudi nadzoruje ali celo blokira svoja čustva. Kadar kaj doživljamo 

ali o čem razmišljamo, se to kaže tudi na zunaj – v drži, mimiki, v gibih. Telesna govorica je 

jezik občutkov. Učenci lahko tako že vnaprej presodijo, v kakšnem »stanju« je učitelj, čeprav 

bi se moral le-ta obnašati objektivno, ne glede na svoje težave, ki jih mogoče ima. Telesni 

jezik je prisoten ves čas, je osnovna oblika sporazumevanja (Petek, 2006: 76–77). 

 

 

6 Zaključek 

 

Na osnovi razprave lahko sklenemo, da so v prispevku predstavljene smernice 

sodobne in celovite priprave učitelja na kakovostno javno govorno nastopanje. Ob 

spremljanju prakse smo namreč ugotovili, da se zaradi spremenjenih pogledov na sodoben in 

učinkovit pouk v sodobni družbi učiteljevo »predavanje« kot značilna retorična vrsta oz. ena 

temeljnih enogovornih govorjenih besedilnih vrst, ki jih v razredu tvori učitelj, močno 

spreminja. Pri razvijanju zmožnosti javnega govornega nastopanja mora biti učitelj pozoren 

na zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in predvsem učinkovitih javnih 

enogovornih govorjenih besedil. V razpravi so ponujeni sodobni koncepti, ki učitelju 

omogočajo večji iztržek znanja pri učencih; raziskani in predstavljeni so načini učiteljevega 

tvorjena enogovornih govorjenih besedil, načela uspešenega sodobnega javnega govornega 

nastopanja, predvsem pa merila za pripravo in vrednotenje le-tega. Vse to po našem 

prepričanju predstavlja temelj za uresničevanje sodobnega in kakovostnega vzgojno-

izobraževalnega procesa. Trdimo namreč, da je poleg tega, kaj učitelj posreduje svojim 

učencem, izjemno pomembno tudi, kako to opravi, to pa gotovo predstavlja vizijo in izzive 

poučevanja prihodnjih generacij. 
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