
Pozdravljeni, sedmošolci,  

Pa smo zakorakali v 4. teden dela na daljavo. Najprej moram pohvaliti tiste učence, ki ste k 

delu pristopili resno in odgovorno. Kateri ste to? Tisti, ki ste v petek oddali domačo nalogo. 

Vse pregledane naloge so bile dobro opravljene, kar je bilo narobe, sem popravila. Vse naloge 

natančno pregledam in vaš trud bom upoštevala pri zaključni oceni. Zato se le potrudite, da 

boste naloge opravili pravočasno in po svojih najboljših močeh. In upam, da boste v bodoče 

naloge delali VSI! 

 

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

 

 

PON, 6. 4. 2020      Vabilo – uradno in neuradno          

Ali praznujete rojstni dan? Koga povabite na praznovanje? Na kakšen način povabite 

prijatelje, sorodnike? 

Ta teden se bomo učili (in upam, da tudi naučili) napisati vabilo. Ugotovili boste, kakšna je 

razlika med vabilom, ki ga pošljemo prijatelju in vabilom, ki ga pošljemo npr. gospe 

ravnateljici, županu, učitelju ali kakšni drugi uradni osebi. 

Najprej si oglejte zgradbo URADNEGA vabila v DZ na str. 29. Nato pa v zvezke zapišite 

definicijo. 

VABILO 

Vabilo tvorimo takrat, kadar želimo koga kam povabiti. Povabimo ga lahko pisno ali ustno. 

Naslovniku moramo povedati: 

- kdo vabi, 

- na kateri dogodek ali prireditev vabimo, 

- kdaj in kje se bo dogodek odvijal. 

Pomembno je, da vabilo pošljemo pravočasno – vsaj 1 teden pred dogodkom. 

 

Kadar na dogodek vabimo sorodnike, prijatelje … v lastnem imenu, jih najpogosteje 

povabimo ustno. Če se odločimo za pisno vabilo, pa moramo tudi v NEURADNEM VABILU 

navesti vse bistvene podatke. Naslovnika tikamo. 

 

URADNO VABILO napišemo, kadar vabimo v imenu društva, organizacije, in sicer vabimo 

posameznike, ki imajo točno določeno vlogo (član društva, učitelj, ravnatelj) ali so z 

dogodkom uradno povezani (ravnatelj gledaliških skupin, mentor).  

Uradno vabilo ima, za razliko od neuradnega, tudi določeno zgradbo (glej DZ str 29): 

- naslov sporočevalca (levo zgoraj) 

- kraj in datum pisanja (desno zgoraj) 

- naslov naslovnika (levo zgoraj, pod naslovom sporočevalca) 

- ime besedilne vrste (Vabilo) 



- nagovor (Spoštovani, Pozdravljeni) 

- vsebina 

- pozdrav (levo spodaj; Lepo pozdravljeni; Lepo vas pozdravljamo.) 

- podpis (desno spodaj, podpišemo se z imenom in priimkom) 

- priloge (neobvezno; npr. vstopnice za prireditev) 

Naslovnika vikamo. 

 

V tej uro ste spoznali dva nova pojma, in sicer URADNO in NEURADNO vabilo. Ponovno 

preberite razlago, ki ste jo ravnokar prepisali v zvezek, in se naučite zgradbo uradnega vabila 

(kje mora biti napisan naslov sporočevalca, naslov naslovnika, kraj in datum, ime besedilne 

vrste …) 

 

 

TOR, 7. 4. 2020        Vabilo – javno in zasebno 

Danes bomo spoznali še razliko med javnim in zasebnim vabilom in rešili tudi nekaj nalog za 

utrjevanje snovi. Nadaljujte z zapisom v zvezke. 

 

ZASEBNO VABILO 

je namenjeno točno določenemu posamezniku ali nekaj posameznikom (prijateljem, 

članom društva), zato naslovnika osebno nagovorimo (Dragi Primož, Spoštovana gospa 

Pelin). 

 

JAVNO VABILO je namenjeno vsem, ki jih neko dogajanje zanima in ga je zato potrebno 

objaviti na spletu, v reviji, časopisu, na TV, radiu … 

Naslovnika ne nagovorimo osebno, ampak nagovarjamo širšo množico (Spoštovani 

Laščani!), lahko pa nagovor tudi izpustimo. 

 

Javno vabilo nima strogo predpisane oblike, po navadi je grafično lepo oblikovano in 

likovno opremljeno, da pritegne čim več obiskovalcev. 

Tudi javna vabila morajo biti objavljena pravočasno – vsaj 14 dni pred dogodkom. 

 

Danes ste nova pojma JAVNO in ZASEBNO vabilo. Preberite še enkrat, kdaj je neko besedilo 

javno in kdaj zasebno. 

 

Za vajo rešite v DZ 2. a nal. na str. 30 in 4. nal. na str. 31. 

 

 



REŠITVE 

 
 

 

 

 

ČET, 9. 4. 2020          Tvorba vabila 

Sedaj, ko ste se naučili napisati vabilo, pa bomo teorijo (kar je zapisano v zvezku) preizkusili 

tudi v praksi (sami boste napisali vabilo). 

Napisali boste dve vabili, in sicer najprej prijatelju, ki ga vabite na rojstni dan in nato še meni, 

ki me vabite na otvoritev vašega frizerskega salona/zobozdravstvene 

ordinacije/galerije/turistične kmetije … lahko ste postali uspešen glasbenik in me vabite na 

vaš prvi samostojni koncert ali košarkarsko/nogometno/rokometno tekmo. Skratka, 

možnosti je veliko … izberite eno, napišite vabilo, pri tem upoštevajte zgradbo uradnega 

vabila (tega boste pisali meni) in zgradbo neuradnega vabila (tega boste pisali prijatelju). 

Vabila mi do petka, 10. 4. 2020, pošljite na mail (marja.lampret@sola.velike-lasce.si). Lahko 

pišete v zvezek, pri tem bodite posebej pozorni na lepopis, ali pa vabilo natipkajte. 

Čakam na vaša vabila …  

 

 

PET, 10. 4. 2020         Z vajo do znanja – predlogi 

Petki so namenjeni utrjevanju … tudi danes bo tako. V DZ boste na straneh 33–35 rešili 1., 2., 

3., 4., 6., 7. in 8. nal. 
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REŠITVE 

 

 

 

 



 

 

 

Upam, da vam poleg dela za šolo ostane tudi kaj časa za hobije. 

 

Lep pozdrav 

Mojca Lampret 


