
                                                    Človek človeku govorec 

 

SCENOSLED 1. LETNIKA POLETNE ŠOLE RETORIKE 2018 

 

 

Četrtek, 7. rožnik (junij) 2018 

 

15.00 do 16.00: Prihod na pohorski retorični vulkan. Zavzemanje sob. Sadje, sol in kruh. 

Pojasnila in drobnarije.  

 

16.15 do 17.45: Predstavitev in seznanitev sošolcev v skupini. Prva vadba, prvi nastopi. Prvo 

izganjanje treme.  

 

18.00: Pozno kosilo & zgodnja večerja 

S komer večerjaš, s tistim boš razpravljal in kramljal. Igrice »kdo si ti – kdo sem jaz«. 

 

19.00 do 20.30: Mimohod najsodobnejših orožij v bojevanju za pozornost poslušalcev – cvetober 

video prikazov retorične zgodovine človeštva. 

 

20.30 do … Druženje s klepetom, prosto kot ptice … 

 

 

Petek, 8. rožnik (junij) 2018 

 

7.30 do 9.00: Zajtrk (pred govorno gimnastiko ali po njej) 

 

8.00 do 8.30: Govorna gimnastika pod pohorskimi smrekami. »Dobro jutro, glas!« 

        (Ni obvezno. Je priporočljivo.)  

 

9.00 do 13.00: Vadba & treningi – vsebine 1. letnika (z odmori po dogovoru)  

 

13.00 do 14.00: Svečano kosilo (bonton za mizo, sedežni red, sprejem gostov,  radost 

obedovanja …) 

 

14.00 do 16.00: Oddih. Ne dregaj leva, ki drema. Kolesarske vragolije, savna fitnes, na gobe ali po 

gozdne jagode.    

 

16.00 do 18.30: Delavnice po izbiri 

 

19.00 do 20.00: Večerja. Mirno obedovanje pred odločilnimi besednimi boji.     

 

20.00 do 22.00: Tekmovanja retoričnih trojk v veščini debatiranja, razpravljanja, prepričevanja 

in argumentiranja. Na izpadanje. Do velikega finala. Sočasno tekmovanje moderatorjev & 

povezovalcev posamičnih »debat«. Strokovna komisija in VOX POPULI opravita sodniško delo ter 

razglasita zmagovalce. 

 

 

 

 

 



                                                    Človek človeku govorec 

 

 

 

Sobota, 9. rožnik (junij) 2018 

  

7.30 do 9.00: Zajtrk (pred govorno gimnastiko ali po njej) 

 

8.00 do 8.30: Govorna gimnastika pod pohorskimi smrekami. »Dobro jutro, glas!« 

              (Ni obvezno. Je priporočljivo.)  

 

9.00 do 13.00: Vadba & treningi – vsebine 1. letnika (z odmori po dogovoru)  

 

13.00 do 14.00: Kosilo  

 

14.00 do 16.00: Oddih. Ne dregaj leva, ki drema. Kolesarske vragolije, savna fitnes, na gobe ali po 

gozdne jagode.  

 

16.00 do 18.30: Delavnice po izbiri 

 

 

18.45 do 20.00: Generalna vadba odličnosti izrekanja zdravic – po skupinah 

 

20.30 do 22.00: Svečana večerja – na koncu veličastna predstava izrekanja zdravic & napitnic 

(kratki svečani nagovori vseh navzočih) 

 

 

Nedelja, 10. rožnik (junij) 2018 

 

 

7.30 do 9.00: Zajtrk (pred govorno gimnastiko ali po njej) 

 

8.00 do 8.30: Govorna gimnastika pod pohorskimi smrekami. »Dobro jutro, glas!« 

        (Ni obvezno. Je priporočljivo.)  

 

9.00 do 12.00: Vadba & treningi – vsebine 1. letnika (z odmori po dogovoru)  

 

 

12.30 do 14.00: Retorični viteški turnir. V minuti osvojiti srca kraljevičev in kraljičen – 

glasovanje & točkovanje vseh udeležencev, razglasitev zmagovalcev in bogate nagrade. 

 

14.00 do 14.30: Podelitev spričeval. Ustrezni protokol izkoristimo za zadnjo vajo poletne šole 

2018.  

 

14.30 do 15.30: Kosilo slovesa. Postregli bomo z neslano juho, saj bodo kapljale slane solze 

zaradi razhajanja in odhajanja.  

 

 


