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Pozdravljena, draga učenka, dragi učenec! 

V 9. tednu učenja na daljavo smo že in do konca šolskega leta nas čaka še nekaj dela (nekaj 

jezikovnih in nekaj književnih vsebin). 

Tokrat bomo spoznali novo neumetnostno besedilo – MALI OGLAS. Prepričana sem, da si se že 

kdaj srečal z njim – morda si želel kaj kupiti ali prodati ali pa si naletel nanj, ko si brskal po 

časopisu, reviji, po spletu … Sestavljanje in brskanje po malih oglasih pa zna biti včasih prav 

zabavno in kratkočasno. Iz ponudbe in povpraševanja spoznamo, kaj vse ljudje kupujejo oziroma 

kaj vse ponujajo … In zanimivo – velikokrat tudi zelo nenavadne stvari najdejo svoje kupce. 

V tem tednu boš potreboval vijolični DZ Slovenščina v oblaku 6 (Beremo, pišemo …).  

DAN, DATUM VSEBINA NAVODILO – kaj, kje, kako … 

Ponedeljek, 

18. 5. 2020 

MALI OGLAS 

(Kupim, prodam, oddam) 

Slovenščina v oblaku 6 (vijolični DZ),  

strani 46, 46 

 

1. Najprej si preberi in si odgovori na 

vprašanja iz dela Razmišljamo in se 

pogovarjamo. 

 

2. Preberi male oglase Kupimo, prodamo, 

oddamo. 

- Oglej si jih in razmisli, kako se med seboj 

razlikujejo. 

- Napiši odgovore v 1. nalogi. 

 

3. Preberi besedilo v vijoličnem okvirčku, ki 

govori o bolšjem sejmu oz. bolšjaku, kot 

rečemo pri nas.  

Si že bil kdaj na bolšjem sejmu v Ljubljani 

na Cankarjevem nabrežju?  

Si že kdaj kaj kupoval na portalu 

bolha.com? 

 

4. Odgovori še na vprašanja pod točko 3. 

Torek, 

19. 5. 2020 

IŠČEMO MALE OGLASE 

(Zapis) 

1. V jezikovni zvezek napiši naslov in 

prepiši definicijo. 

MALI OGLAS 

Mali oglas je neumetnostno besedilo, v 

katerem naslovniku sporočamo, da želimo 

kaj prodati, kupiti, zamenjati ali oddati. 

Besedilo je kratko in razumljivo. 
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Vsebovati mora določene podatke, odvisni 

so od tega, kaj želimo. Vsi pa vsebujejo 

naslednje podatke:  

- kaj dela sporočevalec – kupim, 

zamenjam, oddam …  

- kaj kupuje, zamenja, odda … 

- naveden mora biti stik … 

 

2. Po navodilu naredi 4. nalogo na strani 

48. 

 

3. Nekaj različnih malih oglasov (2–4) izreži 

in nalepi v zvezek. 

 

Sreda, 

20. 5. 2020 

PIŠEM MALE OGLASE 1. Najprej si oglej male oglase v 5. nalogi. 

Gotovo vidiš, da niso ustrezni. 

- Prepiši jih v zvezek tako, da bodo 

ustrezni. Popravi jih vsebinsko in 

jezikovno. 

 

2. Napiši še mali oglas po navodilu iz 6. 

naloge na strani 49.  

Četrtek, 

21. 5. 2020 

VREDNOTENJE PREDELANE 

SNOVI (neumetnostna 

besedila) 

- Zdaj ponovno vzemi v roke vijolični DZ in 

ga skrbno prelistaj. 

- Preglej vsebine, ki smo jih predelali 

skupaj v šoli in v urah učenja na daljavo. 

 

Tvoja naloga je naslednja: 

V jezikovni zvezek odgovori na naslednja 

vprašanja? (Vprašanja prepiši.) 

1. Katera besedila si spoznal v tem sklopu? 

2. Kaj si se novega naučil o teh besedilih? 

3. Katera vsebina ti je povzročala največ 

težav? 

4. V kateri vsebini si užival, ti je bila najbolj 

blizu? 

5. Kako in kje boš znanje o različnih vrstah 

neumetnostnih besedil uporabil? 

Petek,  

22. 5. 2020 

PONAVLJANJE IN 

UTRJEVANJE 

Prelistaj vijolični DZ Slovenščina v oblaku 6 

in ponovi predelano snov. 

Navodilo! 

1. Sredino in četrtkovo delo pošlji učiteljici do petka, 22. maja 2020. 

2. Preberi učiteljičin zapis o ocenjevanju. 

3. Če imaš kakršnekoli težave ali vprašanja, učiteljica ti odgovarja na martakerzan@gmail.com. 

 

                                             Miren in ustvarjalen teden vam želim učiteljica Marta Keržan. 

mailto:martakerzan@gmail.com

