Koje će mi govorničke vještine biti korisne u budućnosti?

Nastava Retorike vrlo je korisna. Osoba u životu svakodnevno dolazi u situaciju gdje se treba
izraziti o nekom problemu. Ukoliko zna kako privući pažnju slušatelja, čime tu pažnju održati
ili čak pokrenuti raspravu, uspješno će to odraditi. Osim toga, na Retorici smo učili o
povijesnom razvoju govorništva. Posebno su mi bile zanimljivi dijelovi govora najvećega
govornika svih vremena – Cicerona. Učili smo o logičkim figurama koje mogu obogatiti govor,
raznim vrstama govora i njihovoj primjeni. Sva znanja koja sam stekla na nastavi Retorike
(bilo u školi ili tijekom online nastave) bit će mi korisna prilikom priprema raznih oblika
javnoga obraćanja koja me čekaju u životu. Dakako, to mogu biti i razne prezentacije za
određene predmete tijekom srednje škole, za završni rad ili kasnije na fakultetu.
Tea, učenica 2. razreda

Vježbe za govor, organizacija govora (odabir teme i pronalaženje građe, oblikovanje i
razvrstavanje građe, sastavljanje govora, zapamćivanje, izvođenje), rasprava o govorima,
analiza velikih govora, profiliranje publike, modalni izrazi, logičke figure i vrste govora koristit
ću u svakodnevnom životu i u višoj edukaciji. Samo znanje proširuje mi mogućnost tema o
kojima mogu pričati s ljudima, daje mi priliku primijeniti to znanje u razgovoru o govoru
nekog političara, a može mi i služiti u daljnoj edukaciji.
Leda, učenica 2. razreda

Rekao bih da će mi najviše koristiti vježbe za govor, zatim organizacija sama govora, tj. kako
svoje misli povezati i postaviti ih u jednu cjelinu te profiliranje publike, tj. da postanem
svjesniji komu i s kojim razlogom govorim. Sve bih to koristio u različitim javnim prigodama,
od svakodnevnih do nekih iznimnih (npr. politička kandidatura, zahvalni prigodni govor
prilikom dobivanja neke nagrade itd.).
Mihovil, učenik 2. razreda
Smatram da su organizacija govora i sama govornička praksa od velike koristi već sada u
razdoblju školovanja, naime, pri odgovaranjima uviđam kako nesvjesno koristim modalne
izraze i logičke figure, a samo izlaganje je puno fluidnije i spontanije. Isto tako vježbe slušanja
govora bit će nam koristan alat, npr. pri političkim govorima koje ćemo slušati. Retoričke
vještine koristit ćemo na budućem poslu, u svakodnevnim raspravama ili javnim izlaganjima.
Pavo, učenik 2. razreda
Oblikovanje i razvrstavanje građe teksta posebno će mi koristiti u svakodnevnom životu kako
bih mogao iznijeti važne činjenice na učinkovit i zanimljiv način.
Gašpar, učenik 2. razreda

Vježbe za govor će mi definitvno koristiti u usavršavanju dikcije. Njih ću koristiti usput, u bilo
koje doba dana, ne nužno prije držanja govora ili bilo kakva javnog nastupa. Pri pisanju čak
najkraćih govora sigurna sam da će mi dobro doći znanje o organizaciji govora. U svakom
dosadašnjem slaganju govora najveći mi je problem bio postaviti strukturu. Otkada pohađam
Retoriku, postavljanje strukture u govoru nije mi više toliki izazov.
Vita, učenica 2. razreda
Mnoga govornička znanja poslužit će mi za različite stvari u životu i uvjerena sam da će mi
dosta toga što sam naučila na Retorici koristiti i na fakultetu, ali i u budućemu zanimanju.
Mislim da mi znanje o strukturi govora i procjeni govora jako puno mogu pomoći na satovima
lektire. Iako se govor iz perspektive nekoga fiktivnog lika nalazi na stranici knjige, mi
možemo dosta toga iščitati o tome liku upravo iz njegova govora.
Anamaria, učenica 2. razreda

