
ENAJSTI TEDEN IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO – SLJ-LEBAN – 8. A/ 1. SKUPINA 

8. a/1. skupina  (1. 6. do 5. 6. 2020)             lidija.leban@guest.arnes.si        tel. 040 356 699 

Pozdravljena, draga učenka, dragi učenec!  

Prišel je mesec junij in z njim že 11. teden pouka, ki bo kombinacija pouka na daljavo in v učilnici. Že diši 

po počitnicah! Zdržite še malo! Kaj bo vaše delo v ponedeljek in torek, preberite spodaj, v četrtek pa se 

vidimo v šoli. 

Obvezno preberi! V četrtek prinesi s seboj zvezek za jezikovno vzgojo in DZ 2 del.                                                                                               

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek, 
1. 6. 2020 

Utrjevanje znanja- zahvala, opravičilo (tvorba 
besedila) 

1. V DZ na str. 100 reši 14. 
nalogo. Preveri spodaj v 
rešitvah. Čim več si zapomni! 
2. Napiši: - uradno opravičilo - 
neuradno opravičilo - uradno 
zahvalo - neuradno zahvalo 
(podatke si izmisli sam). 
Pregledali bomo v šoli. 
 

Torek,  
2. 6. 2020 
 
 

Vaja dela mojstra V DZ na 

str. 103 do 

108 reši 

naloge. 

Preveri 

spodaj v 

rešitvah. 

 
Kar koli ti 

ne bo 

razumljivo, 

boš 

vprašal pri 

pouku. 

 

 
 
 

Četrtek,  
4. 6. 2020 

 
POUK V ŠOLI. 
 

 
  

Petek,  
5. 6. 2020 

POUK V ŠOLI.  

 

mailto:lidija.leban@guest.arnes.si


14. naloga, str. 100 – rešitve 

 Zahvala Opravičilo, uradno;  ------------------------ 1. odstavek 

 tikanja, nagovor, priimkom;  -------------- 2. odstavek 

glavo; ---------------- 3. odstavek 

naslovniku, kraju, datumu; ------------------ 4. odstavek 

za kaj, kako, koga, kdaj, zakaj, kaj; ---------- 5. odstavek 

pozdrav ------------------------ 6. Odstavek 

 

 

Rešitve – Vaja dela mojstra (str. 103-108) 

 1.  uradna zahvala, opravičilo. V prvem manjkata zahvala in pozdrav, v drugem pa manjka glava 

uradnega dopisa. Podpis. Ker je to uradno opravičilo, pisec se mora podpisati. Ime in priimek.  

2.  Uradni. Ker starši uradni osebi opravičujejo svojega otroka. V prvem manjkajo nagovor naslovnika, 

prošnja in pozdrav, v drugem nagovor in prošnja, v tretjem pa pozdrav. Podpis. Ker je samo ime. Ime in 

priimek. 

 3.  6, 4, 1, 2, 9, 3, 7, 8, 5 

4.  Vam, Vas; vam, vaša; Vam, Vas; vam, vam  

5.  vesel, bolje, krajšati, spomniti se  

6.  zelo/grozno/hudo 

7. nedovršnik zahvaliti se 

 dovršnik omogočati  

dovršnik udeleževati se  

nedovršnik pozdraviti  

nedovršnik zaželeti  

dovršnik opravičevati  

dovršnik pošiljati 

 nedovršnik poleči  

nedovršnik skrajšati 

8.  pomočjo; Slovenj Gradcem; sošolcem, sošolkam; pozornostjo; dnevi  

9.  Cvetka je bila pri pouku le prvi dve uri, ker je imela pregled pri ortopedu.   



Moja hči je bila prehlajena, zato je nekaj dni ni bilo pri pouku.  

10.  Moj sin Andrej je imel bronhitis, zato ga ni bilo pri pouku. Mojega sina Andreja ni bilo pri pouku, ker 

je imel bronhitis. Priredno in podredno zloženo poved. 

 11.  Lepo se Vam zahvaljujem, ker ste nam pomagali pri izvedbi ekskurzije po avstrijski Koroški. – 

prislovnodoločilni, in sicer vzročni 

 Če ne bi prejel Vaše denarne pomoči, se ne bi udeležil izleta. – prislovnodoločilni, in sicer pogojni 

 Čas sem si krajšal tako, da sem bral knjige. – prislovnodoločilni, in sicer načinovni   

Čeprav imam težave s kolki, sem letos kolesaril v Dolenjske Toplice. – prislovnodoločilni, in sicer 

dopustni 

 Sporočam vam, da se počutim že precej bolje. – predmetni  

Oglasil sem se Vam po e-pošti, da bi mi poslali novi datum pregleda. – prislovnodoločilni, in sicer 

namerni   

Ko smo izvedeli za smrt TV-voditelja, smo bralce obvestili o nenačrtovani spremembi sporeda. – 

prislovnodoločilni, in sicer časovni   

Zahvaljujem se vam za pismo in knjigo, ki ste mi ju poslali. – prilastkov  -TEGA ŠE NISMO OBRAVNAVALI. 

Zadnji samostalnik. 

12.  a, b, a, a, a, b, a, a, b 

 


