
26 POVEZOVANJE POVEDI V BESEDILO

RAZIŠČIMO IN NAPIŠIMO

RAZIŠČIMO IN POVEJMO

RAZIŠČIMO IN UPRIZORIMO

  Izberite enega od naslovov in napišite pogovor med osebama. Upoštevajte značilnosti premega 
govora.

	 	 Pogovor	med	Vorančevo	Meto	in	Ožbejem,	Pogovor	med	Vorančevo	Meto	in	Karničnikom,	
Pogovor	med	Pregljevo	Tino	in	njenim	očetom,	Pogovor	med	Grumovo	Hano	in	Prelihom,	
Pogovor	med	Grumovo	Hano	in	njenim	očetom,	Klepet	med	Kettejem	in	Murnom

  Izberite enega od naslovov in sošolcu poročajte o pogovoru. Upoštevajte značilnosti odvisnega 
govora.

	 	 Klepet	s	sošolcem	o	pisnem	ocenjevanju,	Pogovor	s	starši	o	odhodu	v	tujino,	Pogovor	 
z	razredničarko	o	izbiri	maturantske	ekskurzije,	Klepet	s	prijateljem	o	koncertu

  Opazujte povzemanje izjav politikov, športnikov in drugih javnih osebnosti. Razložite, ali 
so pretvorbe v odvisni govor vedno dovolj natančne. Kaj menite o razlogih za nenatančno 
pretvarjanje? Svoje ugotovitve predstavite v krajšem govornem nastopu.

  Izberite enega od naslovov in tvorite pogovor. Uprizorite ga v razredu.
	 	 Klepet	dveh	vrtnic,	Pogovor	velikega	in	malega	psa,	Klepet	dveh	telefonov,	Klepet	dveh	zvezd,	

ki	nas	opazujeta

USVOJIMO
Kar je nekdo rekel, vprašal ali zaklical, lahko zapišemo ali prenesemo sogovorcu na različne načine. 
Uporabimo lahko tudi t. i. premi in odvisni govor. Z zapisi premega govora se pogosto srečamo  
v umetnostnih in publicističnih besedilih, intervjujih in drugih zapisih. To pomeni, da dobesedno po-
novimo, kar je nekdo govoril. Premi govor sestavljata spremni stavek in dobesedni navedek. Spremni 
stavek napoveduje dobesedni navedek. Dobesedni navedek pa je del, ki dobesedno navaja, kar je 
sporočevalec govoril. 

„Jutri si moraš odjaviti malico,” je oče opomnil sina. 

dobesedni	navedek spremni	stavek

Pogledali si bomo vse tri možne sestave. Spremni stavek lahko stoji pred dobesednim navedkom, 
lahko je za njim ali pa ga razdvaja. Pri premem govoru moramo biti na mesto spremnega stavka še 
posebej pozorni, saj vpliva na vrsto in položaj ločil ter na uporabo velike oz. male začetnice.
Oglejmo si, na katerih mestih lahko stoji spremni stavek in kako njegovo mesto vpliva na položaj ločil 
ter na uporabo velike oz. male začetnice.

1.  Spremni stavek pred dobesednim navedkom

Oče je opomnil sina: „Jutri si moraš odjaviti malico.”
O ---------------------: „J--------------------------------./!/?”

2.  Dobesedni navedek pred spremnim stavkom

„Jutri si moraš odjaviti malico,” je oče opomnil sina.  
„J---------------------------------,/!/?” j--------------------.
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