
DESETI TEDEN IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO –  SLJ -LIDIJA LEBAN / 6. A 

6. a ( 25. 5. do 29. 5. 2020)                                                lidija.leban@guest.arnes.si      tel. 040 356 699  

Pozdravljena, draga učenka, dragi učenec!  

V 10. 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.  

Dan, datum VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
25. 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 in napiši še  
vprašanja pod točko 3. 
 
PREVERI V REŠITVAH, KI SO POD 
TEDENSKIM RAZPOREDOM. 

Torek,  
26. 5. 2020 

 
IŠČEMO MALE OGLASE (Zapis) 

1.V jezikovni zvezek napiši 
naslov in prepiši naslednjo 
definicijo. 

 MALI OGLAS  
Mali oglas je neumetnostno 
besedilo, v katerem naslovniku 

mailto:lidija.leban@guest.arnes.si


sporočamo, da želimo kaj 
prodati, kupiti, zamenjati ali 
oddati. Besedilo je kratko in 
razumljivo. 
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,  
27. 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. Slikaj in pošlji danes, 27. 5.  

Četrtek,  
28. 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,  
29. 5. 2020 

 
PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

1.Prelistaj vijolični DZ 
Slovenščina v oblaku 6 in 
ponavljaj predelano snov.  
2. Izpolni miselne vzorce v 
snopiču Moji miselni vzorci na 
str. 14, 15. Pomagaj si s 1. 
stranjo DZ in še z razlago pri 
vsaki vrsti besedila. 
Pri vsaki vrsti besedila napiši le 
najpomembnejše (izberi sam). 
 
  
 

 

Če česa ne razumeš ali ne znaš, mi piši ali pokliči.  

OPOMBA: Ob četrtkih dopoldne izvajam pouk za 9. r. v šoli in takrat nisem dosegljiva. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mali oglas - rešitve 

 1. a) V časopisu, reviji, na spletu. 

 b)  Sporočevalci so ponudniki najrazličnejših storitev ali blaga (npr. Tatjana, Blaž), naslovniki pa 

prejemniki teh storitev oz. blaga.  

c) Da bi sporočili, da nekaj kupujemo, prodajamo, oddajamo ipd.  

č) Tako, da ponudnika pokliče ali pa mu piše na elektronski naslov. 

3. a) Da. 

 b) Da. 

 c) Z velikimi in krepko tiskanimi črkami. 

 č)  Prodamo, oddamo v najem, prodam, kupim, zamenjam.  

d)  cena po dogovoru: glede končne cene se bosta prodajalec in kupec še dogovorila  v primeru menjave 

moje ali vaše doplačilo: če ponudnik in prejemnik izvedeta blagovno menjavo, mora tisti, čigar blago ima 

nižjo vrednost, doplačati razliko 

 e)  Besede: ugodno, garancija; nebesedni elementi: fotografije. 

 f)  Oglas s fotografijo bo prej dosegel svoj namen, saj prejemnik lahko vidi to, kar se prodaja oz. oddaja 


