
SLOVENŠČINA – torek, 17. 3. 2020 

3. ura: 7. a 
 

 

Dober dan! 

Kako je šlo uradno pismo? Po elektronski pošti nisem prejela nobenega. Ali kdo še zbira pogum, da bi 

ga oblikoval v Wordu? Če želiš še kak napotek, kako to narediti, sem ti na razpolago! 😉 

 

Preveri, če si svoje pismo pravilno zasnoval(a): 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zadeva: 
Nagovor 
 
Jedro 
 
 
 
 
Pozdrav 
                                                                        Podpis 

Polni naslov 
pisateljevega 
očeta. (Izmisli si 
ga.) 
 

Izmisli si podatke 
o pisateljevem 
učitelju. 

 

Danes boš ob SDZ spoznal(a), kaj je PUBLICISTIČNO BESEDILO. 

SDZ str. 67 

1. Preberi, kaj je publicistično besedilo. 

2. V zvezek na stran za neumetnostna besedila napiši naslov: PUBLICISTIČNO BESEDILO. (Zapis opremi 

s krajem in datumom pisanja.) 

Kraj, datum pisanja 



Napiši, katera besedila so publicistična. 

3. V SDZ preberi, katere podatke vsebuje novica in katere poročilo. 

V zvezek nariši dve množici. Predno ju narišeš, pomisli, koliko prostora boš potreboval(a) za podatke. 

Predlagam, da najprej prebereš napotke POD skico množic. 

 

 

 

Množico A poimenuj Novica, množico B pa Poročilo. V množico A zapiši, katere elemente vsebuje 

samo novica, v množico B pa tiste, ki jih vsebuje samo poročilo. V presek zapiši, katere podatke 

moramo navesti v obeh vrstah besedil. 

Bi znal(a) brez »plonkca« ponoviti, kaj moramo napisati v novici in kaj v poročilu?  

Štopaj čas, ki ga potrebuješ za reševanje spodnjega navodila. Na dnu strani 69 zapiši, koliko minut si 

potreboval(a). 

Prepričana sem, da boš naslednje naloge lahko rešil(a) brez težav. V SDZ reši nalogi 1 in 2 na str. 67-

69. Odgovore 2. a, 2. f in 2. l zapiši v obliki jezikovno in pravopisno urejenih povedi.  

Obe nalogi te pripravljata tako na pisno kot na ustno ocenjevanje.  

 

ALBANA: Reši naloge na internetu: https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x6vad3w13jjh 

 

Za danes je to vse. Ostani dobro. Ostani zdrav(a)! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x6vad3w13jjh


4. ura: 7. b 

 

Dober dan! 

Si imel(a) kaj težav pri reševanju včerajšnjih nalog? Prosim, preglej si rešitve: 

10. Voranc je najverjetneje imel slabo samopodobo. Po smislu.  

12. Ker to zdaj ni več bistveno. Pomembno je le spoznanje, da se svojega naroda in jezika nikdar ne 

sme zatajiti.  

14. Dvojezičnega pouka v praksi ni bilo; o njem so le govorili oziroma ga načrtovali na način, da do 

njegove izvedbe ni moglo priti.  

15. Starinski izraz »odtihmal« pomeni »od takrat«. Starinski izrazi bralca spomnijo, da je besedilo, ki 

ga bere, starejše. 

Pesniška slogovna sredstva: 

Le nekje daleč so peli petelini. (str. 151, konec predzadnjega odstavka) POOSEBITEV (Petelin kikirika, 

ne poje.) 

Tako sta se v moji notranjščini začeli biti med seboj šolska vzgoja in domača vzgoja. (str. 152, sredi 1. 

celega odstavka) POOSEBITEV (Vzgoja – ne šolska ne domača – nimata rok, nog, glave … Nista 

osebi, zato se ne moreta boriti!) 

Lovil sem sapo kakor utopljenec. (str. 152 1. odstavek v 2. stolpcu) PRIMERA (PISATELJ PRIMERJA 

SEBE Z UTOPLJENCEM.) 

Danes boš spoznal(a), kako/kdaj/zakaj tvorimo URADNO PISMO. 

Preberi str. 60 v SDZ.  

Kaj si izvedel(a) o neuradnih in kaj o uradnih pismih? Na katera dva načina lahko zaključimo nagovor v 

pismih? Ta zaključek vpliva na nadaljevanje našega pisma. Kako? 

Če si znal(a) odgovoriti na zgornja vprašanja, lahko enostavno nadaljuješ z nalogami na str. 62. Ko jih 

rešiš, ti bo razumljiva tudi postavitev elementov v uradnem pismu. Več o tem najdeš na strani 63. 

POMNI! 

URADNO PISMO JE URADNI DOKUMENT. ZATO JE TOLIKO POMEMBNEJE, DA V NJEM NAVAJAMO 

SAMO POMEMBNE IN RESNIČNE, PREVERJENE PODATKE. ZUNANJA OBLIKA URADNEGA PISMA (TO 

POMENI, KJE KAJ ZAPIŠEMO) VPLIVA NA TO, DA NAŠE PISMO PREJME PRAVA OSEBA, IN TO V 

NAJKRAJŠEM MOŽNEM ČASU! 

 

Reši nalogi 8 in 9 na str. 63-64, potem pa te čaka poseben izziv: 

 

 



Do petka mi napiši uradno pismo. Naslov sporočevalca poznaš. Naslovnikov naslov pa je: Zorica 

Matović, OŠ Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, 6330. 

V pismu mi pojasni: 

• kako se soočaš s poukom na daljavo,  

• v čem vidiš prednosti take oblike pouka, 

• v čem vidiš njegove slabosti, 

• kaj bi morala tvoja učiteljica SLJ vnesti vanj. 

Pismo smiselno zaključi. 

Za pogumnejše in najpogumnejše: 

Pismo lahko oblikuješ in napišeš v obliki Wordovega dokumenta. Dokument nato shraniš in zaprosiš 

starše, da mi ga v obliki priponke pošljejo prek eAsistenta. Prejeta pisma bom pregledala in 

pregledana poslala nazaj. 

To smo že delali. Prilagam napotke, da se spomniš, kako to gre. 

Kako oblikovati in shraniti dokument 

1. Odpri nov wordov dokument. (Klikni na ikono   .) 

2. Oblikuj pismo (Naslov sporočevalca, kraj in datum, naslovnikov naslov … ). 

3. Ko pismo zaključiš, ga shrani. (Na vrhu zaslona je temno modra orodna vrstica. 1. beseda na 

levi strani je Datoteka. Klikni nanjo. Odprl(a) boš stolpec z ukazi. Izberi Shrani kot. Odprla se 

ti bosta dva stolpca. Predlagam, da v drugem stolpcu klikneš na NAMIZJE. Odprl se ti bo nov 

seznam, ki bo spodaj imel belo vrstico s ponujenim naslovom za dokument – to bodo prve 

besede iz tvojega pisma. V to vrstico napiši PISMO VORANČEVEGA OČETA in klikni shrani. 

4. Zaprosi starše, naj mi pošljejo elektronsko pošto in naj zraven pripnejo dokument.  

5. Če želiš to opraviti sam(a), ti lahko prek staršev pošljem navodila. 

 

 

 

5. ura: 8. a 
 

 

Dober dan! 

Včerajšnje naloge niso bile težke, mar ne? 

Preglej si rešitve:  

3. 2, 3, 5, 1, 4  

4. c, č, a, b Mati Vrbarjeva: b) lena, neusmiljena, krivična ... 

Cilj današnje ure je spoznati, kaj je OPIS in kaj OZNAKA OSEBE. 



OPIS nam pove, kakšen je nekdo po videzu. Dober opis nam lahko pomaga najti iskano osebo. 

Opišemo lahko kogarkoli, tudi osebo, ki smo jo videli na fotografiji ali v trgovini. 

OZNAKA nam pove, kakšen je nekdo po značaju. Zato lahko napišemo oznako samo za osebo, ki jo 

dobro poznamo: bližnjega sorodnika, sošolca, prijatelja, sodelavca … Označimo lahko tudi literarne 

junake (glavne osebe iz knjig ali filmov), saj vemo, kako delujejo, razmišljajo, kako se vedejo v 

posamičnih okoliščinah.  

 

Preberi in reši naloge 5-10 na straneh 167-168. 

Pomoč k nalogi 9: Naloga zahteva, da razložiš s svojimi besedami, kar je pisatelj želel povedati z 

danimi mislimi. 

MIRZA, MATEJA:  

Predlagam vama interaktivno vajo za utrjevanje uporabe glagolov. Poglejta na tole povezavo: 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x6vad3w13jjh 

 

Z moje strani je to vse za danes. Ostanite zdravi! 

 

 

 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x6vad3w13jjh

