
SKUPINA 9. B 

NAVODILA ZA 5. TEDEN POUKA NA DALJAVO (14. 4.–17. 4. 2020) 

TOREK, 14. 4. 2020  

Dragi učenci, učenke! 

Prejšnji teden ste ponovili in mi napisali uradno zahvalo, povratno informacijo o napisani 

zahvali sem vam poslala na vaš e-naslov. Danes bomo začeli z obravnavo uradne 

prošnje. V SDZ, str. 80-81 preberite besedilo in na str. 82 rešite naloge 1, 2 in 3. 

Preveri rešitve (klikni). 

SREDA, 15. 4. 2020 

Dragi učenci, učenke! 

Preberite uradno prošnjo v SDZ, str. 83. Rešite nalogo 4 na strani 84 (rešitev, klikni) in 

bodite pozorni na sestavine besedila. Preberite še zapis za uradno prošnjo v rumenem 

okvirčku na str. 85. 

ČETRTEK, 16. 4. 2020 

Dragi učenci, učenke! 

V videoposnetku (klikni videoposnetek) si boste ogledali, kaj je uradna prošnja, kako jo 

napišemo, na kaj moramo biti ob tem pozorni.  Ob ogledu posnetka si lahko zapisuješ 

pomembne podatke. Nato še enkrat preberi zapis za uradno prošnjo v rumenem okvirčku 

na str. 85 ter podčrtaj pomembne podatke! V zvezek napiši naslov URADNA PROŠNJA, 

izpiši pomembne podatke ter in jo skiciraj po zgledu že obravnavanih uradnih besedil 

(navedi, kaj napišemo kam).  

PETEK, 17. 4. 2020 

Dragi učenci, učenke! 

V SDZ ponovite še ostala uradna besedila, ki ste jih do sedaj že spoznali, in utrdite znanje 

o uradni prošnji. V SDZ na straneh 86–87 rešite nal. 6, 7, 8. Rešitve preverite TUKAJ. 

 

 

 

http://daljavaosmesto.splet.arnes.si/files/2020/04/Re%C5%A1itve-Glavna-junakinja-%C4%8Dipka-1.-del.docx
http://daljavaosmesto.splet.arnes.si/files/2020/04/Re%C5%A1itve-Glavna-junakinja-%C4%8Dipka-2.-del.docx
https://www.portalosv.si/funkcionalna-pismenost/pisna-komunikacija/prosnja/uradna-prosnja/
http://daljavaosmesto.splet.arnes.si/files/2020/04/Re%C5%A1itve-Glavna-junakinja-%C4%8Dipka-3.-del.docx


 

SKUPINA 9. D 

NAVODILA ZA 5. TEDEN POUKA NA DALJAVO (14. 4.–17. 4. 2020) 

TOREK, 14. 4. 2020  

Dragi učenci, učenke! 

Prejšnji teden ste ponovili in mi napisali uradno zahvalo, povratno informacijo o napisani 

zahvali sem vam poslala na vaš e-naslov. Danes bomo začeli z obravnavo uradne prošnje. V 

SDZ, str. 80-81 preberite besedilo in na str. 82 rešite naloge 1, 2 in 3. Preveri rešitve 

(klikni). 

ČETRTEK, 16. 4. 2020 

Dragi učenci, učenke! 

Preberite uradno prošnjo v SDZ, str. 83. Rešite nalogo 4 na strani 84 (rešitev, klikni) in 

bodite pozorni na sestavine besedila. Preberite še zapis za uradno prošnjo v rumenem 

okvirčku na str. 85. 

PETEK, 17. 4. 2020 

Dragi učenci, učenke! 

V videoposnetku (klikni videoposnetek) si boste ogledali, kaj je uradna prošnja, kako jo 

napišemo, na kaj moramo biti ob tem pozorni.  Ob ogledu posnetka si lahko zapisuješ 

pomembne podatke. Nato še enkrat preberi zapis za uradno prošnjo v rumenem okvirčku na 

str. 85 ter podčrtaj pomembne podatke! V zvezek napiši naslov URADNA PROŠNJA, izpiši 

pomembne podatke ter in jo skiciraj po zgledu že obravnavanih uradnih besedil (navedi, 

kaj napišemo kam).  

 

http://daljavaosmesto.splet.arnes.si/files/2020/04/Re%C5%A1itve-Glavna-junakinja-%C4%8Dipka-1.-del.docx
http://daljavaosmesto.splet.arnes.si/files/2020/04/Re%C5%A1itve-Glavna-junakinja-%C4%8Dipka-1.-del.docx
http://daljavaosmesto.splet.arnes.si/files/2020/04/Re%C5%A1itve-Glavna-junakinja-%C4%8Dipka-2.-del.docx
https://www.portalosv.si/funkcionalna-pismenost/pisna-komunikacija/prosnja/uradna-prosnja/

