
SLOVENŠČINA–9. RAZRED 

Navodila za samostojno delo 

 

 Sreda, 8. 4. 2020 

TEMA: Utrjevanje 

 Najprej preglej REŠITVE nalog v DZ ll, str. 100–102, nal. 14 in 15. 

Rešitve najdeš tudi na portalu ucimte.com 

 

KLOPOTEC 

Praktičnosporazumevalno, uradovalno, publicistično in strokovno besedilo 

 

14. naloga 

a-naloga: 

Besedilo A: opomin zaradi nevrnjene knjige (Slovenija praznuje) v knjižnico 

Besedilo B: čestitka za osvojeno nagrado na klekljarskem tekmovanju  

Besedilo C: navodilo/postopek za pripravo dražgoških medenih kruhkov 

Besedilo Č: poročilo o prazniku narodnih noš v Kamniku 

b-naloga: 

C in Č 

c-naloga: 

Na primer, A besedilo: 

(Besedilo je napisala) Jana Korošec, vodja knjižnice. 

(Naslovnik besedila je) Jure Zor. 

(Besedilo je nastalo) v Vasi, 18. 4. 2017. 

Da mora g. Zor takoj vrniti knjigo (Slovenija praznuje) v knjižnico, saj jo ima doma že 

več kot en mesec. 

č-naloga: 

Besedi
lo 

Javno  
besedil
o  

Zasebn
o 
besedil
o 

Uradno 
besedil
o 

Neurad
no 
besedil
o 

Subjekti
vno 
besedilo 

Objektivno 
besedilo 

Namenj
eno širši 
javnosti 

Namenje
no ožji 
javnosti 

A  x x   x   

B  x  x x    

C x     x  x 

Č x     x x  

d-naloga: 

Praznik narodnih noš v Kamniku   publicistično besedilo 

Dražgoški medeni kruhki    strokovno besedilo 

Opomin      uradovalno besedilo 



Čestitka za nagrajeno čipko    praktičnosporazumevalno 

besedilo 

 

15. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

A   Praktičnosporazumevalno.   C   Publicistično. 

B   Uradovalno.     Č   Strokovno. 

Utemeljitev: Razloženi so strokovni izrazi iz področja etnologije oz. 

etnografije. 

b-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Beseda/besedna 

zveza 

Razlaga 

kongres najvišji sestanek strokovne organizacije, združenja, 

zlasti v državnem ali mednarodnem merilu 

razprava izmenjava mnenj o kaki pomembnejši stvari 

duhovna kultura značilna na področju miselnega ustvarjanja 

 

 

 Za utrditev snovi reši naloge v i_učbeniku Slovenščina 9, Funkcijske 

zvrsti jezika, str. 26–36 https://eucbeniki.sio.si/slo9/2211/index2.html 

 

 

NE POZABI! 
 
Do petka, 10. 4. 2020, natipkaj razmišljanje ob izbranem citatu, ki si ga 
napisal/-a v petek, 27. 3., in ga pošlji na moj e-naslov 
olga.omejc@guest.arnes.si . 
 
Ko natipkaš besedilo, ga še enkrat preberi in popravi napake. 
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