
Pozdravljeni, osmošolci,  

imate še kaj volje za delo? Včasih res pride dan, ko nam ne gre, ko samo še čakamo, da mine 

to šolsko leto … Vendar upam, da ti občutki kmalu minejo in da se ponovno usedete za knjige 

in začnete z delom. Naj vas razveselim z novico, da nimamo več veliko snovi do konca šolskega 

leta.  

 

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

Pa začnimo … 

 

 

Uradno in neuradno pisno opravičilo    

PON, 11. 5. 2020          

Prejšnji teden ste spoznali, kako napišemo uradno zahvalo, danes pa poglejmo, kako 

napišemo opravičilo. V DZ preberite primer neuradnega opravičila, in sicer na str. 57, 3. nal., 

in na str. 61, 6. nal., nato pa še primer uradnega opravičila na str. 62, 7. naloga. Odgovorite 

na vprašanja pri 8. nalogi na str. 62 in nato uradno opravičilo primerjajte z neuradnim. Kaj 

opazite pri zgradbi?  

Razlaga: 

OPRAVIČILO je krajše besedilo, ki ga izrečemo ali napišemo, kadar nam je žal, da česa nismo 

naredili ali da smo kaj naredili narobe. Po navadi opravičimo sami sebe, včasih pa tudi koga 

drugega oz. kdo drug opraviči nas (npr. starši opravičijo otroke, če jih ni bilo v šoli). 

Glede na to, koliko ljudem je opravičilo namenjeno, je zasebno ali javno; zasebno opravičilo 

pa je uradno ali neuradno. Uradno opravičilo ima značilno obliko in prvine uradnega dopisa 

(glej DZ str. 62). 

Če opravičujemo drugega, mora imeti zapisano uradno opravičilo naslednje sestavine: KDO 

izreka opravičilo, KOMU ga izreka, KJE in KDAJ ga izreka, KOGA opravičujemo, ZA KAJ ga 

opravičujemo, KDAJ in ZAKAJ je do tega prišlo ter prošnjo za opravičilo. 

Opravičilo mora biti podpisano lastnoročno. Kdor ga podpiše, odgovarja za resničnost 

napisanega.  

Za vajo rešite še nekaj nalog v DZ: str. 57 in 58, 3. in 4. nal. in 9. nal. na str. 63. 

 

REŠITVE 

 



 

 

 



 
 

 

Deklamacija Prešernovega Povodnega moža 

TOR, 12. 5. 2020    

Se vidimo preko videokonference po razporedu, ki smo ga določili pri uri preverjanja.  

 

 

Razlaga naravnega pojava 

SRE, 13. 5. 2020          

Danes boste spoznali novo besedilno vrsto, in sicer razlago nastanka naravnega pojava. V DZ 

na str. 82 preberite besedilo Cerkniško jezero – naravno čudo na našem pragu in rešite 2., 3., 

6., 7. in 8. nal. 

Katere podatke je torej potrebno napisati, kadar razlagamo nastanek naravnega pojava? 

RAZLAGA NARAVNEGA POJAVA 

Besedilo, v katerem so predstavljeni vzroki in posledice nastanka pojava, je razlaga nastanka 

pojava. Pri razlaganju pojavov uporabljamo glagole v sedanjiku, saj govorimo o pojavu ali 

dogajanju, ki se ne spreminja oz. se stalno ponavlja. 

Rešite še nekaj vaj, da boste videli, na kaj morate biti pri pisanju pozorni (10. in 11. nal. na 

str. 87 in 79). 

 

REŠITVE 



 

 
 

 



 
 

 
 

 

Lepo se imejte. 

Mojca Lampret 

 


