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Dober dan! 

Včeraj si odkrival značilnosti nove besedilne vrste: MALI OGLAS. 

Lepo prosim, da si najprej pregledaš rešitve nalog iz SDZ (str. 65). 

 

1. naloga: 

V učbeniku za naravoslovje/enciklopediji /dnevnih časopisih/na spletnih straneh/ 

v določenih revijah/različnih slovarjih/na oglasnih deskah. 

 

2. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Vsem ljudem, ki želijo kaj kupiti, prodati, podariti in menjati. 

 

3. naloga: 

(Pisec kupuje) v 1./prvem besedilu. 

Otroško kolo za punčko. 

Prodati otroško gorsko kolo (Orbea 16 Dakar). 

(Pisec bi rad nekaj zamenjal) v 3. besedilu. 

Rad bi dobil navadno kolesarsko čelado, v zameno pa bi dal otroško gorsko čelado.  

V 4. besedilu pisec prodaja oz. podarja otroške kolesarske hlače (številka 158). 

To pomeni, da bodo hlače zelo poceni oz. da jih prodaja po zelo nizki ceni. 

 

4. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Besedila so zelo kratka/so krajša, prevladuje naštevanje, večinoma ni povedi, v omenjenih 

besedilih so dani le potrebni podatki. 

 

5. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Najbolj prepričljivo se mi zdi 2. besedilo, saj je o otroškem gorskem kolesu navedeno 

veliko/največ podatkov. 

 

6. naloga: 

A Obvestilo o prodaji oz. nakupu. 

B Novica o prodaji, nakupu, darilu oz. menjavi. 

C Naročilnica na novice. 

Č Mali oglasi. 

 

 

1. +2. ura: 
6. a 



7. naloga: 

Mali oglas je besedilo, pri katerem kaj ponujamo ali pa tudi iščemo. Namenjen je vsem 

ljudem. Objavljen je v časopisih, revijah in na spletnih straneh.  

 

Zadnja naloga je bila po smislu. Zato mi jo, prosim, pošlji po elektronski pošti. Zelo 

me zanima, kako ti gre pravopis. 

 

Zdaj pa: POZOR!                                                       

Pravkar sem vam podtaknila adrenalinski virus! Vse sem vas navdušila za norenje s 

kolesom in za divjo vožnjo čez drn in strn!  

Nihče več ne bi sedel za pisalno mizo! Vsi bi se podali na noro dirkanje s kolesom! 

O, ja! Tudi dekleta! 

 

V delovnem zvezku na strani 66 preberi besedilo z naslovom Prijavljam se na gorsko 

dirko. Ko besedilo prebereš, izpolni prijavo, ki jo najdeš na dnu strani, in reši naloge 

od 2 do 6. 

No, ker si obrazec izpolnil(a) točno, si se lahko udeležil(a) dirke. Ker sem stala ob 

progi, sem te uspela tudi fotografirati. Pošiljam sliko! 

 

 

 

Si pa drzneš! Jaz si tega ne bi upala! 

 



Si izpolnil(a) vse rubrike (okvirčke) v prijavnici? Si pisal(a) z velikimi tiskanimi črkami? 

Obrazec iz naloge 1 te je pripravil do tega, da si izpolnil(a) nek dokument. To pa je 

dejavnost, o kateri te bom poučila danes in jo boš kasneje v življenju moral(a) znati 

izpolnjevati samostojno. 

 

Obrazci so vedno oblikovani tako, da uslužbenci na najhitrejši možni način prejmejo 

vse nujne podatke, da lahko izpeljejo določene dejavnosti, storitve ali obljube. 

 

Prav zato je pomembno, da je vsak obrazec izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami in 

da je napisan čitljivo. V mnogih obrazcih je ena od rubrik »spol«. Naj te to ne zmoti. 

Imej v mislih, da so nekatera imena primerna za ženske in za moške, pa naj gre za 

slovenska ali tuja imena (Vanja, Aleks, Doris, Saša, Robin …). 

 

Ko vpisuješ svoje podatke, sledi navodilom – če piše ime in priimek, napiši najprej 

ime, nato priimek. Če piše obratno, naredi obratno. Tudi to ni nič posebnega. 

Nekateri posamezniki imajo tak priimek, kot ima kdo drug ime. (Npr. Jože Marko) 

 

Pri izpolnjevanju prijav pa moraš zelo pozorno prebrati vse, kar je napisano, tudi če 

piše pri robu, na dnu ali celo na drugi strani lista za prijavo. Manjše kot so črke, bolj 

so pomembne. Običajno je v njih pravni poduk, nemalo krat pa tudi kaka skrita 

obveza. Če ni nujno, ne dajaj svoje telefonske številke. Tudi če se prijavljaš z 

vednostjo in v soglasju s starši, bodo starši verjetno podali svojo številko in ne tvoje, 

kar pa ni narobe. Na ta način se najlažje prepreči kaka zloraba – denarna ali 

drugačna. Prav zato se o prijavah vedno posvetuj s starši, dokler ne boš uradno 

polnoleten/polnoletna. 

Ne pozabi, da za lastno varnost pred zlorabami lahko največ naredimo prav sami 

zase! 

 

Tokrat te vabim, da rešiš spodnje naloge kot pripravo na ustno ocenjevanje. 

Nekatere lahko pišeš v SDZ, druge reši v zvezek na stran za neumetnostna 

besedila. Teh nalog mi NI TREBA pošiljati, saj si boš rešitve lahko pregledal(a) 

sam(a). 

Odpri SDZ na str. 58 in 59. Besedila ti ni treba brati! Odgovori na vprašanja: 

1. Kje je bilo objavljeno izvirno besedilo? 

2. Kdaj je avtor tega sestavka dostopal do vira? 

3. Kdo je napisal besedilo? 

4. Je to besedilo javno ali zasebno? Utemelji svoj odgovor. 

5. Oglej si najkrajši odstavek na strani 59.  

a) V njem z rumeno barvico obkroži besede iz iste besedne družine. 



b) V tem istem odstavku poišči časovni prislov. 

c) Poišči osebni zaimek in ga obkroži z navadni svinčnikom. S puščico ga 

poveži z besedo, na katero se nanaša. 

č) V odstavku je 5 glagolov, ki jim lahko določiš osebo, število in čas. Izpiši jih. 

V kateri osebi, številu in v katerem času so? (=Določi jim osebo, število in 

čas.) 

d) V prvi povedi tega odstavka je en pridevnik. Kateri? 

e) Iz istega odstavka izpiši samostalnike in jim določi: spol, sklon in število. 

 

Veš kaj? Po vsem tem opravljenem delu si zares zaslužiš pavzo od slovenščine! 

Se bereva jutri! Računaj, da se v ponedeljek srečamo prek video konference. Točno 

uro ti še sporočim.  

Želim ti lep preostanek dneva! 😉 

 

 

  

4. ura: 9. a 
 

 

Pri včerajšnji uri slovenščine ste malo razbili branje in analizo Cankarjevih 

pripovednih del in se posvetili nalogam, ki vas pripravljajo na vsakdan odraslega 

človeka v 21. stoletju. Prihodnji teden bomo skupaj pregledali, kar ste morali rešiti. 

Danes te vabim k ogledu kratkega filma o Cankarjevem delu. Spoznal(a) boš, da ni 

bil le človek, ki je zgolj objokaval svoj odnos do matere! 

Bil je človek mnogih talentov. Na samem začetku videa je velik Cankarjev 

avtoportret. Avtoportret? Kaj je to? Če je avtobiografija biografija (=življenjepis) 

avtorja samega, je avtoportret portret, na katerem avtor nariše samega sebe. 

Kdo je narisal tisti portret? 

Pod povezavo do filma je križanka. Predlagam, da najprej prebereš, katere podatke 

bo treba vnesti vanjo. Tako boš sproti odkrival(a), kateri podatki iz filma so 

pomembnejši. Kaj je treba vpisati v križanko, izveš tako, da klikneš na oštevilčeni 

okvirček. 

Povezavo do filma najdeš tukaj. Če videa ne boš mogel/mogla takoj zagnati, najprej 

klikni na navodilo v okvirčku, nato si boš film lahko predvajal(a). 

http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/3-letnik/3-letnik/modena/-ivan-cankar-na-klancu/o-avtorju-74/o-avtorju-74/


  

Cankarjeva spominska hiša na klancu – stoji na mestu, kjer je nekoč stala Cankarjeva rojstna hiša. Na 

povezavi si lahko ogledaš tudi fotografije notranjosti hiše.  

Cankarjeva spominska hiša 

 

 

5. ura: 7. a 
 

 

Pozdravljeni! 

Včeraj sem vam natrosila kar nekaj nalog za ponovitev in utrjevanje snovi. Kako ti je 

šlo?  

Prosim, preglej svoje rešitve: 

1. a) Vavta vas            d) Triglavski narodni park 

b) Dolenjska             e) Bohinjsko jezero 

c) Dolenjci    f) Zakon o preverjanju in ocenjevanju znanja v osnovni šoli 

č) primorska mesta   g) Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

                                           h) redovalnica   

 

2. a) Na biološkem taboru ne dobimo samo znanja o živalih, ampak tudi izkušnjo 

življenja z njimi. 

 

3. a) Možje. b) Žene. 

 

4. a) Dragoceno ljubezen je treba osvajati, ničvredna se ponuja sama. (ruski 

pregovor)  

b) Življenje brez ljubezni je kot dan brez sonca. (Božidar Eržen)  

c) Poznam le eno dolžnost. Ta je, da ljubim. (Albert Camus)  

https://www.visitvrhnika.si/si/kaj-poceti/vrhnika-cankarjevo-mesto/cankarjeva-spominska-hisa


č) Roža potrebuje sonce, da postane roža. Človek potrebuje ljubezen, da postane 

človek. (Phil Bosmans)  

d) Raje bi imel oči, ki ne vidijo, ušesa, ki ne slišijo, in usta, ki ne morejo spregovoriti, 

kot pa srce, ki ne more ljubiti. (Robert Tizon) 

 

8. a) Učitelj v šoli pravi: »Na svetu je pet oceanov – Arktični ocean, Antarktični ocean, 

Atlantik, Indijski ocean in ... no, kateri je peti?« Vsi molčijo. »Prav imate, peti ocean je 

namreč Tihi ocean,« je spodbujal učitelj. 

 

9. Učiteljica sprašuje Janezka, kateri poklic opravlja njegov oče. 

 

13. a) otrocih b) gospema c) ljudmi č) nadstropij d) krogel e) drvmi 

 

14. c 

 

16. dve, šestdeset, šeststo enainpetdeset, šeststoenainpetdeseti, dvesto 

 

   ________________________________ 

 

Nadaljuj z nalogami. Na vrsti so vaje na strni 87 (26, 27, 28). 

V SDZ na strani 64 preberi 2. besedilo in nato odgovori na vprašanja. Odgovore piši 

v zvezek. Rešitev mi ni treba pošiljati, saj si jih boš lahko pregledal(a) sam. 

 

Kdo je napisal besedilo? 

Kje je bilo objavljeno? 

Komu je namenjeno? 

Čemu je napisano? 

Za katero vrsto besedila gre? (opravičilo, zahvala …) 

Iz prve vrstice besedila izpiši vse števnike. Prvega in zadnjega iz vrstice napiši s 

črkami. 

 

Izpiši vse glagole (osebne in neosebne glagolske oblike) in jim določi, kar lahko: os., 

št., čas, naklon. 



Glagol, ki je v velelniku, preoblikuj še v povedni in velelni naklon. 

Izpiši in določi samostalnike iz prve vrstice. 

V prvi vrstici obkroži osebni zaimek in s puščico pojasni, na koga se nanaša. 

V zadnji povedi obkroži osebna zaimka. Izpiši zaimka, ki sta v 1. osebi ednine, in jima 

določi sklon. 

V SDZ na strani 83 reši nalogi 8. b in 10. 

 

Zdaj si lahko privoščiš zasluženi počitek! Želim ti lep preostanek dneva! 😉 


