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OKROGLA MIZA 
 
1. Kaj prikazuje posnetek? Povzemi dogajanje v njem vsaj v treh do petih povedih. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. V pogovoru sodeluje več oseb. Poimenuj jih. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Kaj so sodelujoče osebe po poklicu? Pripiši in dodaj tudi njihov naziv. 

Uroš Ahčan  
Gaja Klarendič  
Mito Šinkovec  
Mateja Lasič  
Matija Gorjanc  
Bernarda Logar Zakrajšek  

 
3a. Preberi si razlago besede »strokovnjak«. V katerem pomenu besede je le-ta rabljena po 
tvojem mnenju v okrogli mizi? Podčrtaj jo. 

strokovnják -a m (á) kdor kako stroko (dobro) obvlada, se spozna nanjo: vprašati strokovnjaka za 
mnenje; kmetijski, pravni strokovnjak; delo vodijo priznani strokovnjaki; strokovnjak za 
jezikoslovje, za gospodarska vprašanja; posvetovanje strokovnjakov iz prakse 
// ekspr. dober poznavalec česa: fant je pravi strokovnjak za avtomobile / iron. ti si pa strokovnjak 
v poznavanju ljudi 

 
3b. Povzemi 3 dejavnosti udeležencev okrogle mize. 

 
 
 

 
4. Kdo vodi pogovor? 
___________________________________________________________________________ 
 
4a. Preberi si razlago besede »moderator«. V katerem pomenu besede je le-ta rabljena po 
tvojem mnenju v okrogli mizi? Podčrtaj jo. 

moderátor -ja m (ȃ)  
1. kdor na konferencah, strokovnih sestankih namesto avtorjev strnjeno podaja 

glavno vsebino referatov ali vodi delo: bil je eden izmed moderatorjev; moderator 
kongresa 
// rad. napovedovalec, ki neposredno sodeluje v oddaji kot njen 
soustvarjalec: spreten moderator 

2. fiz. snov, ki zavira hitrost nevtronov v jedrskem reaktorju 
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4b. S katero sopomenko bi lahko zamenjali besedo »moderator«? 

___________________________________________________________________________ 
 
4c. Povzemi 5 nalog, ki jih ima moderator v okrogli mizi. 

 
 
 
 
 

 
5. Strokovnjaki s katerih področij po tvojem mnenju najpogosteje sodelujejo na okroglih 
mizah, ki predstavljajo: 

ekonomsko stanje v državi  

politično situacijo  

šolski sistem  

okoljevarstveno problematiko  

zdravstvo  

zavetišča za živali  

kulturno dogajanje  

prenovo mature  

socialno problematiko  

 
6. Kakšen jezik uporabljajo govorci v okrogli mizi? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
7. Navedi nekaj tem, primernih za okroglo mizo, ki se tičejo šolskega življenja. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Zamisli si, da boš moderator okrogle mize. V napovedniku najprej predstavi: 
- katero temo bi izbral 
- katere strokovnjake bi povabil 
- zapiši vsaj 8 perečih vprašanj, o katerih bi spregovorili v pogovorni oddaji. 
Zatem zapiši strnjeno okroglo mizo. 
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9. Izberi eno od spodaj navedenih tem za okroglo mizo in zapiši celoten potek (to 
pomeni, da predvidi vse odgovore strokovnjakov, vprašanja … ).  
Teme:  

a) Branje nam je v sprostitev 
b) Domače naloge: da ali ne 
c) Matura da – toda kakšna? 
d) Splet na dosego 
e) Kaj mlade sploh še zanima? 
f) Pojem lepote danes 
g) Sodobna razmerja in ljubezen 
h) Šolski pravilniki 
i) _________________________ 


