
8. razred            21. 5. 2020 
 

Uradno pisno opravičilo 

 

Spoznali bomo še uradno pisno opravičilo. Večina vas pridno opravlja naloge, ste 

pa posamezniki, ki delo na daljavo kar ignorirate. Opozarjam vas, da je osnovno 

šolanje obvezno in da je slovenščina del rednega programa.  

 

Vaše današnje delo: 

1. V samostojnem delovnem zvezku rešite naloge na str. 61–64, nal. 7–11, ter 

preglejte rešitve: 

7. naloga:  

b-naloga: 

Blaž je v Tolminu, 8. aprila 2016 napisal opravičilo Vojku Lapu(, dipl. inž. kem. teh.). 

Opravičil se je, da ne bo mogel priti na podelitev zlatih Preglovih priznanj, ker se je 

poškodoval pri kolesarjenju (in mu je zdravnik odsvetoval vožnjo z avtomobilom)/ker mu 

je zdravnik zaradi poškodbe odsvetoval vožnjo z avtomobilom. 

 

8. naloga:  

a-naloga: 

Obe opravičili sta namenjeni istemu naslovniku. DA NE 

Opravičili navajata različna razloga za odsotnost.  DA NE 

Obe opravičili sta vljudni.    DA NE 

Opravičili sta napisani v presledku dveh mesecev. DA NE 

 

b-naloga: 

1. opravičilo je neuradno, saj ga je poslal prijatelju Timu. 

2. opravičilo je uradno, saj ga je poslal organizatorju prireditve. 

 

c-naloga: 

Blaž je napisal zasebni/javni opravičili, saj je bil naslovnik posameznik (v 1. opravičilu 

Tim, v 2. opravičilu gospod Vojko Lah)/saj ju je napisal za posameznika/saj nista bili 

namenjeni javnosti.  

 

9. naloga:  

a-naloga: 

Na primer, dva od:  

Nagovor: Spoštovani gospod Lap, Spoštovani gospod Vojko Lap, Spoštovani gospod!

  Cenjeni gospod Lap! 

Pozdrav: Lep pozdrav  S spoštovanjem Lepo pozdravljeni 



b-naloga: 

Napisal ga je kot kratico/okrajšavo/simbol. 

Je diplomirani inženir kemijske tehnologije. 

 

10. naloga: 

a-naloga: 

Svojilna zaimka: Vaše, Vaši 

Osebni zaimki: mi, Vam, Vas 

b-naloga: 

 Zaimki so napisani z veliko začetnico. 

 A Ker je moral gospoda Lapa zaradi njegovega naziva bolj spoštovati. 

 B Ker so tako zapisane besede lepše na pogled in imenitnejše. 

 C Ker mu je mama ukazala, da mora nekatere besede napisati z veliko začetnico. 

 Č Ker je s tem pokazal spoštovanje in vljudnost do gospoda Lapa. 

 

11. naloga:  

Po smislu, npr.:  

Podpisati se moraš z imenom in priimkom, saj bo tako naslovnik hitro ugotovil, kdo se 

mu opravičuje/saj je lahko organizator vabila poslal trem osebam z imenom Blaž in 

potem ne bo točno vedel, kdo mu je poslal opravičilo. 

Podpisati se moraš tudi lastnoročno, saj s tem potrjuješ, da si res ti napisal opravičilo. 

 

2. V samostojnem delovnem zvezku na str. 64 preberite, kaj je značilno za 

uradno pisno opravičilo. Podčrtajte najpomembnejše podatke in jih 

prikažite v obliki miselnega vzorca. Fotografirajte miselni vzorec in ga 

pošljite na moj elektronski naslov. 

 

3. Rešite še nalogi 13 in 14 v samostojnem delovnem zvezku na str. 65–66. 

Nalogo 13 preglejte s pomočjo rešitev:  

 
a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

 Svoji razredničarki moram prinesti opravičilo najkasneje v 5 dneh po prihodu v šolo. 

 Starši lahko napišejo opravičilo ali pa me pridejo opravičit kar osebno. 

 Razredničarka zahteva opravičilo, napisano v publikaciji šole ali pa na papirju A4-

formata, po e-pošti razredničarko samo obvesti o moji odsotnosti. 

 Če predstavljam šolo na tekmovanju, me opraviči mentor dejavnosti. 

 Če sem dalj časa odsoten/-na, potrebujem zdravniško opravičilo. 

 

c-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Napisati bi morala uradno/neuradno opravičilo, saj ga je pisala uradni osebi/razredničarki 

svoje hčerke. 

 

 



č-naloga: 

Na primer: 

 

 

 

 

 

 

d-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Katarinina mama je bila vljudna/ni bila vljudna, saj ni razredničarke prosila, če opraviči 

njeno hčerko, ampak je to zahtevala (hočem).  

 

e-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Manjkajoči del vsebine: Ni napisala vzroka odsotnosti svoje hčerke. 

Primer povedi: Prosim Vas, če ji izostanek od pouka opravičite. 

f-naloga: 

A Ker se starši v šoli niso učili, kako se piše uradno opravičilo. 

B Ker starši nimajo časa, da bi napisali opravičilo z vsemi sestavinami. 

C Ker starši vedo, kje je šola oz. razrednik/razredničarka pozna njihov naslov. 

Č Ker so starši dobili taka navodila na šoli. 

 

4. Nalogo 14 mi pošljite po elektronski pošti, da jo natančno pregledam. 

Neustrezno Ustrezno 

Draga učiteljica Mojca! Spoštovana gospa razredničarka! 

Kmalu se vidimo. Lepo Vas pozdravljam./Lep pozdrav 

Katarinina mami Polona Bizjak 


