
Pozdravljeni, osmošolci,  

V tem tednu boste spoznali rabo ločila tripičje in se naučili napisati zahvalo, eno uro pa se 

bomo, upam, videli preko videokonference, da preverimo, če tehnika deluje.  O dnevu in uri 

vas obvestim preko maila. 

 

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

 

Tripičje    

PON, 4. 5. 2020         (8. a, 1. skupina) 

SRE, 6. 5. 2020           (8. ab, 2. skupina) 

 

Zapišite razlago: 

TRI PIKE/TRIPIČJE 

S tremi pikami zaznamujemo nedokončano poved ali besedo. Tri pike, ki zaznamujejo 

nedokončano poved (Mami, napiši mi, prosim …), pišemo nestično. Tri pike, ki zaznamujejo 

nedokončano besedo (Ti si moja največja ljub…), pa pišemo stično. 

Za vajo v DZ rešite 15. nal. na str. 14, 16. nal. na str., 15. ter 17., 18. in 19 nal. na str. 16. in 

17. 

 

 

Zahvala 

TOR, 5. 5. 2020    (8. a, 1. skupina)           

ČET, 7. 5. 2020      (8. ab, 2. skupina) 

Zagotovo se se že kdaj komu zahvalili, vendar najpogosteje to naredimo kar ustno ali pisno 

preko SMS-sporočila. Danes se boste naučili napisati uradno in neuradno zahvalo. 

Odprite DZ na str. 30 ter preberite zahvalo, ki jo je napisal Marko Mojci (3. naloga), nato pa 

preberite še Markovo zahvalo na str. 32 (5. c naloga). Katero od teh besedil je uradno? Po 

čem to vemo? 

Najprej v zvezek napišite razlago. 

ZAHVALA 

Zahvala je besedilo, s katerim sporočevalec naslovniku izraža hvaležnost za dejanje, ki mu 

je koristilo. Lahko je neuradna ali uradna – ta ima značilno obliko in značilne prvine 

uradnega dopisa. 

Nato napišite NEURADNA ZAHVALA in tvorite besedilo. Komu se boste zahvalili in za kaj, se 

odločite sami (pomagajte si z zahvalo v DZ na str. 30). 



Nato napišite še  URADNA ZAHVALA in jo brez napak (!) prešpišite v zvezke (DZ str. 32). 

Bodite posebej pozorni na zgradbo besedila! Kje napišemo naslov sporočevalca? Kje naslov 

naslovnika? Kje kraj in datum pisanja? Katero ločilo je vmes? 

Uradno zahvalo slikajte in mi jo pošljite v pregled! 1. skupina v torek, 5. 5., 2. skupina pa v 

čet., 7. 5. 2020. (marija.lampret@sola.velike-lasce.si) 

 

 

Zahvala - vaje 

SRE, 6. 5. 2020          (8. a, 1. skupina)                    

PET, 8. 5. 2020           (8. ab, 2. skupina)     

Za utrjevanje snovi rešite še nekaj vaj v DZ:  

str. 30-33, 3., 4., 5., 6. nal.,  

str. 34, 7. nal.,  

str. 35, 8., 9. in 10. nal. 

 

Lepo se imejte. 

Mojca Lampret 

 


