
SLOVENŠČINA (8. a)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

ZAHVALA, DZ 8, str. 91 Rešiš vse naloge v DZ (91–94) in si v zvezek narišeš shemo 
zgradbe uradne in neuradne zahvale. 
Na brezčrtna lista A4 tvoriš besedili s ponujenimi podatki:
¨ NAPIŠI URADNO ZAHVALO z naslednjimi podatki. Če kateri 
podatek manjka, si ga izmisli sam. Tvori smiselne povedi in ne 
pozabi na obliko.
Sporočevalec: Jezikovni studio, Jesenova pot 3, 2327 Rače
Naslovnik: Gimnazija Ledina, Resljeva cesta 12, 1000 
Ljubljana
Vsebina: zahvala za uporabo računalniške učilnice, izpeljava 
jezikovnega tečaja od 3. do 10. maja 2019, nakazali bodo 
plačilo učilnice 90,00 evrov za najem učilnice, brez tehničnih 
težav, pomoč pri izvedbi, zahvala vseh sodelavcev
¨ NAPIŠI NEURADNO ZAHVALO z naslednjimi podatki. Če 
kateri podatek manjka, si ga izmisli sam. Tvori smiselne povedi 
in ne pozabi na obliko. 
Sporočevalec: Sara
Naslovnik: Tina
Vsebina: zahvala za pomoč pri izvedbi tabora, kurjenje ognja, 
večerne igre, izdelava plakatov, pomoč pri izvedbi govornega 
nastopa, urejanje dietnega jedilnika
Pri zapisu paziš na čitljivost zapisa in zgradbo besedila.

Po povratku v šolo oddaš oba 
izdelka (v plastični mapi s še 
drugimi besedili) v pregled 
učiteljici.  
 
 
pisno ocenjevanje znanja (2. 
šolska naloga)

Vsak dan
 zdenka.hiti@guest.arnes.si:
dopoldne med 8. in 10. uro,
popoldne med 14. in 16. uro.
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OPRAVIČILO, DZ 8, str. 95 V DZ rešiš vse naloge v razdelku Opravičilo in si naslednje 
podatke zapišeš v zvezek: 
OPRAVIČILO
Opravičilo je besedilna vrsta, torej besedilo, ki ga lahko 
izrečemo ali napišemo. Opravičujemo sebe ali koga drugega 
oz. kdo drug opraviči nas. Ustno se opravičimo z besedami 
OPROSTI/TE, OPRAVIČUJEM SE, ŽAL MI JE ipd. Zapisano 
opravičilo pa vsebuje prošnjo za opravičilo, podatke o tem, kdo 
izreka opravičilo, koga opravičuje, za kaj se opravičuje ter kje, 
kdaj in zakaj je do tega prišlo. Če za nagovorom napišemo 
vejico, začenjamo pisati vsebino z malo začetnico. Vedno je 
lastnoročno podpisano.
Novo snov utrjuješ s tvorbo:
¨ Na podlagi danih podatkov napiši naslednja uradna opravičila 
v svojem imenu. Piši na brezčrtne liste A4. Za vsebinsko dovolj 
smiselno besedilo si določene podatke lahko izmisliš.
1. uradno opravičilo
Naslovnik: Mercator Center Kranj Primskovo, Cesta Staneta 
Žagarja 69, 4000 Kranj
Vsebina: opravičilo za razbito steklenico olja 
2. uradno opravičilo
Naslovnik: gospa Sonja Novak, zobozdravnica ZD Šiška, 
Derčeva ulica 5, 1000 Ljubljana
Vsebina: opravičilo zaradi odsotnosti, pljučnica
3. uradno opravičilo
Naslovnik: po lastni izbiri
Vsebina: lastna izkušnj

Po povratku v šolo oddaš oba 
izdelka (v plastični mapi s še 
drugimi besedili) v pregled 
učiteljici.

KNJIŽEVNOST Vsak dan ponavljaš učno snov (Prešeren in njegove pesmi) in 
si delaš povzetke (ob pomoči DZ in zapisov v zvezku).
Pri vsaki pesmi upoštevaš naslednje:  ozadje nastanka pesmi, 
pesniška vrsta, zunanja zgradba, verz, rima, kratka vsebina, 
pesniška sredstva

ustno ocenjevanje znanja


