Je li retorika svuda oko nas?
Posebno ju opažam u politici i u školi, ali i u svakodnevnim interakcijama.
Gašpar, učenik 2. razreda
Retoriku najviše opažam u medijima. Pogotovo u ovome predizbornom razdoblju i u doba
korone kada smo slušali izjave stožera, tada imamo svakodnevnu priliku promatrati
mnogobrojne kratke govore.
Pavo, učenik 2. razreda
Retorikom bi trebali ovladati svi oni koji se svakodnevno obraćaju nekoj vrsti publike putem
medija ili na nekim javnim događanjima. Rijetko kada se može čuti neki dobro organiziran
govor, a da istodobno može biti i poučan i zanimljiv, s dozom humora. Mislim da bi javne
osobe u Republici Hrvatskoj morale naučiti barem osnove retorike.
Tea, učenica 2. r.

Umijeće govora možemo uočiti svuda oko nas. U gotovo svakom poslu čovjek će se naći u
situaciji kada će trebati održati govor, bio on pred ostalim zaposlenicima, nadređenima ili
većem broju ljudi. Zato je bitno poznavati barem osnove govorničkoga umijeća. Posebno ju
možemo opaziti ako pratimo vijesti u zadnje vrijeme (politika). Neki političari drže svaki drugi
dan vrlo bitne govore, među kojima se pojedini emitiraju cijelomu svijetu. Osim s političkim
govorima, nerijetko se susrećemo i s religioznim govorima (vjerski obredi). Ja ju najčešće
opažam za vrijeme nastave. Smatram da i iza uspješnog predavanja stoje pravila umijeća
govora i dobra priprema.
Vita, učenica 2. r.
Naravno da primjećujem kako je retorika posvuda, npr. dok razgovaramo ili raspravljamo jer
svatko od nas u nekomu trenutku postaje nečijom publikm, tj. kada nas netko želi uvjeriti u
nešto svoje.
Mihovil, učenik 2. r.
Retoriku primjećujem svuda oko nas. Posebno u politici, edukacijskim ustanovama, čak i u
svakodnevnome razgovoru.
Leda, učenica 2. r.
Retoriku posebno opažam na televiziji gledajući vijesti, intervjue i političke govore. Zaista je
svuda oko nas, a smatram da su upravo govorničke vještine pospješile uspjeh i pojedinih
javnih osoba.
Anamaria, učenica 2. r.
Retorika je u današnje vrijeme sveprisutna, posobno je možemo opaziti u govorima javnih
osoba i političara.
Katja, učenica 2. r.

