
Pozdravljeni, osmošolci,  

še 2 dni in se ponovno vidimo v šoli. Jaz se že veselim! Upam, da vi tudi – vsaj malo.    

Še zadnji zeleni razlagi … prepišite ju v zvezke. V sredo prinesite v šolo zvezek za jezik in DZ. 

 

Besedilo ekonomske propagande   

PON, 1. 6. 2020         (8. a, 1. skupina) 

Z obravnavo književnosti smo zaključili. To uro bomo namenili spoznavanju nove besedilne 

vrste. Spoznali bomo BESEDILO EKONOMSKE PROPAGANDE. V zvezke zapišite definicijo: 

BESEDILO EKONOMSKE PROPAGANDE 

je besedilo, s katerim hoče sporočevalec vplivati na naslovnika, da bi kupil njegov izdelek ali 

uporabil njegovo storitev. Sporočevalec svoj izdelek/storitev pretirano hvali, ne da bi trditve 

utemeljil. Del besedila je po navadi likovno poudarjen – to je geslo. Ob besedilu pa so tudi 

vpadljive fotografije, nastopajo znani ljudje (športniki, glasbeniki …) ali strokovnjaki z 

določenega področja (dr. stomatologije v reklami za zobno pasto). 

V sredo se bomo v šoli pogovorili o »pasteh« reklam, danes pa se preizkusite v pisanju in 

oblikovanju reklamnega besedila oz. besedila ekonomske propagande. Oblikujte svojo 

reklamo za nek izdelek/storitev … Nalogo mi boste pokazali v sredo, 3. 6. 2020. 

 

 

Slogovno zaznamovane in nezaznamovane besede 

TOR, 2. 6. 2020    (8. a, 1. skupina)           

Pri vsakem besedilu, ki ga povemo ali zapišemo, je pomembno, da pazimo na to, kaj želimo 

povedati. Pri tem je pomembna izbira besed, saj so besedila navadno namenjena natančno 

določeni skupini ljudi oz. posamezniku. 

SLOGOVNO ZAZNAMOVANE/NEZAZNAMOVANE BESEDE 

V besedilu lahko poimenujemo stvarnost z besedami v osnovnem pomenu: »V kavarni se 

je družba pogovarjala o poslu«. Če osnovnih besednih pomenov ne spremljajo dodatni 

pomenski odtenki, pravimo, da so besede slogovno nezaznamovane (nevtralne). Med take 

sodijo tudi strokovne besede. Slogovno nezaznamovane besede so splošno znane in 

objektivne, saj ne izražajo sporočevalčevega občutja. Uporabljamo jih v vseh okoliščinah, 

razume jih vsak uporabnik slovenskega jezika. 

Slogovno zaznamovane pa so tiste besede, s katerimi govorec izraža naklonjenost, osebni 

odnos, zadovoljstvo, ogorčenje, posmeh … »V kafiču je klapa nakladala o biznisu«. Te 

besede so subjektivne. Uporabljamo jih le v določenih okoliščinah sporazumevanja, npr. 

doma, v družbi prijateljev … 

Za vajo rešite v DZ na str. 117 in 118, 3., 4. in 5. nal. 

Lep dan 

Mojca Lampret 



 


