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Pozdravljena, draga učenka, dragi učenec! 

V 8. tednu učenja na daljavo bomo spoznali še dve neumetnostni besedilni vrsti, in sicer seznam 

ter prijavnico. 

Preberi razlago! 

Prepričana sem, da si se zobema besediloma že srečal oziroma se srečuješ z njima prav vsak dan. 

Pomisli samo, ko v šoli pogledaš tedenski jedilnik ali ko zvečer pogledaš, katere predmete imaš 

naslednji dan na urniku. Vse to so seznami, ki nas spremljajo vsak dan. 

Si se moral kdaj kam prijaviti? Morda v glasbeno šolo, na košarkarski tabor ali na izlet? Izpolniti si 

moral prijavnico (Si jo sam ali so jo izpolnili starši?). Kdo se je podpisal – ti ali kdo od staršev? 

Razmislil boš, zakaj se podpisuje odrasli. Včasih se podpišeta oba (tisti, ki se prijavlja, in 

odrasli/starši). 

Za delo boš potreboval vijolični DZ Slovenščina v oblaku 6 (Beremo, pišemo …) in jezikovni 

zvezek. 

 

Dan, datum VSEBINA NAVODILA – kaj, kje, kako … 

Ponedeljek, 
11. 5. 20202 

SEZNAM Slovenščina v oblaku 6, str. 38 
1. Preberi seznam na strani 38.  
2. Reši naloge na straneh 38 in 39. 

Torek, 
12. 5. 2020 

MOJI SEZNAMI Slovenščina v oblaku 6, str. 40:  
Naredi nalogo 6. 
 
ZAPIS V JEZIKOVNI ZVEZEK 
 
                      SEZNAM 
 
Je neumetnostno besedilo, v katerem v 
preglednici ali po abecedi navedemo 
potrebne podatke (vozni red, urnik, jedilnik 
…). S seznami se srečujemo vsak dan. 
 

Sreda,  
13. 5. 2020 

SEZNAM 
(tvorba besedila) 

Slovenščina v oblaku 6, str. 41: 
Naredi nalogo 7 (napiši ga v zvezek), 
Naloga 8 (v okvir napiši lasten seznam najbolj 
zdravega jedilnika). 
 
Sliki seznamov pošlji učiteljici do petka,  
15. 5. 2020! 

Četrtek,  
14. 5. 2020 

PRIJAVNICA Slovenščina v oblaku 6, str. 42 

mailto:martakerzan@gmail.com


1. Preberi vprašanja v razdelku Razmišljamo 
in se pogovarjamo in razmisli, kakšni bi bili 
tvoji odgovori. 
2. Preberi besedili v razdelku Beremo in 
raziskujemo. 
3. Naredi naloge na strani 43 (1. do 5.). 

 

Petek, 
14. 5. 2020 

PRIJAVNICA Slovenščina v oblaku 6, str. 44 
1. Preberi prijavnico v nalogi 6, nato reši 
nalogi 7. in 8. na strani 45. 
2. Odgovori še na vprašanje v nalogi 10. 
3. Poišči prijavnico (v časopisu, na spletu) in jo 
izpolni. 
 
ZAPIS V ZVEZEK 
 

PRIJAVNICA 
Je obrazec, s katerim se prijavimo na neko 
dejavnost. 
Zahtevani podatki morajo biti izpisani čitljivo 
in točno, podpisana mora biti odrasla oseba 
(starši ali skrbniki). 

 

Če imaš kakršnokoli vprašanje, napiši ga na naslov martakerzan@gmail.com. 

 

 

 

                                                              Obilo ustvarjalnega navdiha vam želim učiteljica Marta Keržan. 
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