
Pozdravljeni, devetošolci,  

ali veste, da je to že vaša 127. ura slovenščine v letošnjem šolskem letu? No, mogoče tega 

niste vedeli, zagotovo pa veste, da je samo še en teden do POČITNIC!   

 

Najbrž ste tudi že slišali, da letos ne bo NPZ. Je to dobra ali slaba novica za vas? Jaz sem se 

letošnjega NPZ prav veselila, saj sem od vas pričakovala res dobre rezultate in prepričana sem, 

da bi jih tudi dosegli. Samo tako pač je … 

Potrudimo se torej, da v tem tednu spoznamo še, kako se napiše uradna prošnja in katere 

vrste besedil poznamo. 

 

Kot ste že navajeni … zapisi z zeleno barvo morajo biti prepisani v zvezku. 

 

 

PON, 20. 4. 2020    Uradna prošnja 

V DZ na str. 83 preberite uradno prošnjo, bodite pozorni na zgradbo besedila in rešite 4. nal. 

Zapis definicije v zvezke: 

Uradna prošnja je besedilo, s katero želimo pridobiti kakšno ugodnost (npr. denarno pomoč, 

pomoč za nego bolnika na domu, stanovanje, službo, štipendijo); po navadi se z njo odzivamo 

na javni razpis. Uradna prošnja ima posebno zgradbo: 

 

Ime, priimek  in naslov sporočevalca                                                                                 

  

Ime, priimek in naslov naslovnika                                                                 Kraj in datum pisanja 

 

Zadeva: Prošnja za … 

 

Nagovor (Spoštovani!) 

 

V osrednjem delu besedila se na kratko predstavimo in naslovniku še enkrat naravnost 

povemo, čemu mu pišemo (npr. Prosim vas, da me sprejmete v dijaški doma …) Svojo prošnjo 

vedno tudi utemeljimo, pri tem pa pazimo, da navajamo predvsem tiste podatke, ki so 

povezani s prošnjo (npr. Zelo si želim, da bi mi dodelili štipendijo, saj so dohodki mojih staršev 

zelo nizki …) 

 

Zahvala in pozdrav 

                                                                                                                           Podpis sporočevalca 

 

Priloge oz. dokazila o podatkih ali uspehih, o katerih smo v prošnji pisali, priporočila, soglasje 

staršev, svoj življenjepis … 

Rešite še vse naloge v DZ na straneh 85-87.  



REŠITVE 

 
 

 

 

 



 
 

       

     TOR, 21. 4. 2020    Uradna prošnja – poustvarjanje  
S pomočjo 9. naloge v DZ na strani 88 napišite urano prošnjo za počitniško delo in mi jo do petka, 24. 

4. 2020, pošljite v pregled. Prošnjo napišite na računalnik. 

 

 

SRE, 22. 4. 2020     Vrste besedil (socialne, funkcijske)     
Se še spomnite, kako delimo vrste besedil? Katere socialne zvrsti poznate? Pa najprej malo ponovimo 

… 

VRSTE BESEDIL 

- socialne in  

- funkcijske  

Socialne zvrsti delimo na knjižni in neknjižni jezik, knjižni jezik pa še na knjižni zborni in knjižni 

pogovorni jezik; neknjižni jezik delimo na narečja, pokrajinski pogovorni jezik in interesne govorice 

(argo, sleng, žargon). 

Sedaj pa odprite DZ na strani 90 in preberite besedila 3. naloge. Kaj ste ugotovili? So besedila zapisana 

v knjižnem ali neknjižnem jeziku? Ali neknjižni jezik sploh zapisujemo?  

Ali bi besedila 3. nal. lahko delili na različen namen, za katerega jih uporabljamo? Seveda. In ravno 

glede na namen ločimo funkcijske zvrsti na praktičnosporazumevalna, strokovna, uradovalna in 

publicistična besedila. 

Nadaljujte z zapisom razlage. 

Funkcijske zvrsti pa tvorijo praktičnosporazumevalna, strokovna, uradovalna in publicistična 

besedila. 

Samo še 2 uri slovenščine do počitnic!  

 

 



ČET, 23. 4. 2020        Funkcijske vrste besedil 

(praktičnosporazumevalno in uradovalno besedilo) 
Naslednji dve uri vam bom razlagala snov, po počitnicah pa boste z vajami dokazali, da ste se to tudi 

naučili. 

Nadaljujte z zapisom (snov se nadaljuje in zato ne pišete nobenega naslova). 

Neuradna zasebna besedila, v katerih sporočevalec sporoča naslovniku vsakdanje teme, so 

PRAKTIČNOSPORAZUMEVALNA. Taka besedila si pisno ali ustno izmenjujemo s sorodniki, prijatelji 

in znanci (npr. pogovor s starši, pozdrav na razglednici, pismo, voščilo). Besedila so subjektivna, saj 

prijateljem ali znancem po navadi pripovedujemo o dogodkih, ki smo jih sami doživeli, ali o ljudeh, 

ki jih poznamo. 

V praktičnosporazumevalnem besedilu lahko uporabimo neknjižni jezik (prijatelju pošljemo SMS ali 

se pogovarjamo v slengu, s starimi starši v narečju). 

Uradna zasebna besedila, s katerimi stranka posluje z ustanovo ali ustanova s stranko (prosimo za 

sprejem v dijaški dom dodelitev štipendije, dobimo opomin iz kjižnice), so URADOVALNA. Taka 

besedila so lahko govorjena ali zapisana. So objektivna. 

V uradovalnih besedilih uporabljamo knjižni jezik. 

 

 

PET, 24. 4. 2020      Funkcijske vrste besedil (publicistično in 

strokovno besedilo) 
Zapišite razlago in se jo naučite. 

Javna besedila, ki jih tvorijo novinarji in so objavljena v množičnih občilih (v časopisih, revijah, po 

radiu ali televiziji, na spletu), so PUBLICISTIČNA. Novinarji poročajo o zanimivih dogodkih, izražajo 

svoje mnenje o njih, zato so ta besedila subjektivna. 

Publicistična besedila so lahko govorjena, zapisana ali zapisana in govorjena. 

Zapisana ali govorjena so v knjižnem jeziku. 

Besedila, ki jih tvorijo strokovnjaki in so namenjena delu javnosti (so javna), ki jih tema zanima, so 

STROKOVNA BESEDILA. Taka besedila so lahko govorjena (npr. strokovno predavanje, referat, pouk) 

ali zapisana (npr. učbenik, preizkus znanja, poljudnoznanstvni članek, strokovna knjiga). So 

objektivna besedila, ki morajo biti vedno v knjižnem jeziku. 

 

Prijetne in sproščujoče počitnice vam želim. 

 

Mojca Lampret 


