
7. a 

Dragi učenci, 

prvo preverjanje znanja je za vami. Vesela sem, da ste skoraj vsi (preverjanja nista oddala le 

dva učenca) preverjanje tudi rešili. Odgovarjali ste na vprašanja o vabilih ter na koncu pripeli 

tudi svoje besedilo, s katerim ste dokazali, da znate tudi sami tvoriti tovrstna besedila. 

Nekateri tega niste storili, razlogov za to ne vem. Če pa imate tehnične težave, me o tem 

obvestite.  

Učitelji smo želeli, da učenci odgovarjate v celih povedih, kar ste večinoma tudi storili. Čeprav 

ste reševali anketni vprašalnik, je to še vedno preverjanje znanja, kjer pričakujemo, da 

upoštevate vsa jezikovna pravila in povedi zapišete pravilno. 

Ker ste si lahko pomagali z zvezkom in delovnim zvezkom, sem pričakovala bolj natančne 

odgovore, v katerih bi zapisali vse podatke, ki so bili od vas zahtevani. 

Vabilo je torej besedilo, s katerim nekoga povabimo na nek dogodek. Vabila so lahko zasebna 

ali javna, posameznikom so namenjena zasebna vabila. Javna vabila so objavljena v množičnih 

občilih, torej na spletu, radiju, televiziji, v časopisih, pa tudi na oglasnih deskah, letakih. 

Zasebna vabila so lahko uradna ali neuradna (za razliko od javnih vabil, ki so vedno uradna). 

Uradna vabila so namenjena uradnim/neenakovrednim (župan, učitelj, ravnatelj) osebam, 

neuradna pa neuradnim/enakovrednim (prijatelj, teta, babica) osebam.  Vabila morajo 

vsebovati naslednje podatke: kdo vabi, koga, vabim, kaj se bo dogajalo, kje in kdaj. Uradni 

nagovori so lahko: Spoštovani, Gospa Nina Novak … Nagovor ima na koncu lahko vejico ali 

klicaj. Če se zaključi z vejico, vsebino nadaljujemo z malo začetnico, če pa s klicajem, pa vsebino 

nadaljujemo z veliko začetnico. V neuradnem vabilu lahko v podpisu zapišemo le ime, v 

uradnem pa vedno ime in priimek. V vabilu navadno uporabimo glagol vabiti. Neuradni 

pozdravi so različni: adijo, LP, se vidimo … 

S tvorbo, ki ste mi jo poslali, naj bi dokazali, da znate sami tvoriti obvestilo, vendar tega ne 

morem trditi za vse. Obvestilo mora imeti predpisano obliko in vse podatke, ki jih besedilo 

zahteva (primer oblike uradnega pisma imate na spleti strani v priponki).  

Nekateri ste se zelo potrudili in upoštevali vsa navodila. Pohvalila bi Jurija, Jana, Miho, Matica, 

Nejca S in Voranca. Ostalim pa naj bo to motivacija za drugo preverjanje znanja. 

Vsi pa ste dokazali, da predelujete snov, ste pri tem precej uspešni in odgovorno pristopate k 

učenju, pa čeprav na daljavo. 

 

Lepo vas pozdravljam. 

vaša učiteljica Petra 

 

7. b – ni analize 



7. c 

Učenci ste zelo lepo odgovorili na vsa vprašanja. Snov ste razumeli in tudi ustrezno tvorili 

vabila. Nekoliko več težav ste imeli pri 8. in 9. nalogi. V vabilu moramo napisati, da osebo 

vabimo (torej glagol vabiti). Neuradni pozdrav pa se glasi: se vidimo, čau, veselim se našega 

druženja. Besede spoštovani, pozdravljeni, dragi so v vabilu nagovor. 

Želim vam še naprej tako uspešno delo, preberite tudi kakšno knjigo in ostanite zdravi.  

Meta Kmetič 

7. d 

Kako imenujemo besedilo, s katerim nekoga 

povabimo na nek dogodek? 
 

Vsi učenci so pravilno poimenovali besedilo. 

Katero vabilo je namenjeno  posamezniku: 

zasebno ali javno? 
 

Vsi učenci so pravilno odgovorili. 

Kje so objavljena javna vabila? 
 

Vsi učenci poznajo mesta, kjer jih najdemo. 

Zasebno vabilo je lahko uradno ali neuradno. 

Razloži trditev. 
 

Velika večina učencev pozna razliko – par učencev 
pa razlike ni ločilo. 

Katere podatke sporočiš nekomu, ki ga vabiš? 
 

Velika večina učencev pozna, kaj vse mora vabilo 
vsebovati. 

Zapiši primer uradnega nagovora v vabilu. 
 

Učenci poznajo uraden nagovor. 

Katero vabilo lahko v podpisu vsebuje le ime? 
 

Vsi so pravilno odgovorili na to vprašanje. 

Kateri glagol navadno uporabimo, ko tvorimo 

vabilo? 
 

Trije učenci ne poznajo pravilnega glagola. 

Zapiši primer neuradnega pozdrava. 
 

Vsi učenci poznajo neuraden pozdrav. 

Preberi povedi: Vljudno vabljeni. - Razredničarka 

je napisala vljudno vabilo. Katera poved je del 

uradnega vabila? 
 

Vsi so pravilno odgovorili na to vprašanje. 

Besedilo, ki ste ga ta teden tvorili (vabilo), pošljite 

učitelju. 
 

Skoraj vsi učenci imajo težave s tvorbo vabila.  
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