
Pozdravljeni! 

Kako ste kaj? Ste lepo preživeli prvomajske praznike? Ja, pa je tu že spet »ta fajna« šola. 

Verjamem, da si marsikdo izmed vas želi čim preje vstopiti v pravo šolo, a bomo morali še 

malce počakati.  

V tednu pred počitnicami smo dodobra spoznali obvestilo, danes pa se bomo pogovarjali o novi 

besedilni vrsti. Preberite spodnji besedili (Besedilo 1 in Besedilo 2) in poskušajte ugotoviti, o 

čem bo tekla beseda. 

 

 

 

 

 

 

 

V samostojnem delovnem zvezku na str. 64 preberite 1. in 2. mali oglas ter rešite 3. nalogo. 

Nato rešite še 4., 5. in 6. nalogo. Rešitve preverite s pomočjo spletne strani iRokus.  

Odprite mapo za jezikovni pouk in pod poglavje Sporočanje zapišite sledeče: 

Mali oglas 

MALI OGLAS je vrsta neumetnostnega besedila, v katerem opišemo predmet/storitev, ki ga 

želimo prodati/kupiti/oddati. Poleg opisa navedemo tudi ceno in svojo telefonsko številko (e-

naslov). Male oglase lahko zasledimo po radiu, na TV, spletu, v časopisih. 

NALOGA ZA VEČ: tiste, ki imate radi čim bolj ustvarjalne naloge, vabim, da rešite 7. 

nalogo na str. 66 (fotografijo mi pošljite na moj el. naslov: mateja.cuznar@guest.arnes.si).  

Česa pa sem se naučil/a danes? Dobro poznaš značilnosti neumetnostnih besedil, med katere sodi tudi mali 

oglas. Zdaj veš, kaj je mali oglas, katere so značilnosti te besedilne vrste in kje jo najdemo. Tudi sam/a znaš 

tvoriti poljuben mali oglas.  

Lep pozdrav! 

Učiteljica Mateja  

Zdaj že verjetno veste, da se bomo 

pogovarjali o malih oglasih. V prvem 

oglasu nekdo prodaja kolo, v drugem pa 

nekdo ponuja neko storitev. Mali oglas je 

torej besedilo, v katerem kaj prodajamo ali 

kupujemo, lahko pa tudi menjamo, iščemo 

ali podarjamo. Največkrat to besedilno 

vrsto srečamo v dnevnem časopisju, 

revijah, po radiu/TV, v zadnjem času pa 

veliko tudi na spletu.  

Prodamo otroško kolo primerno za 

otroka od 6. do 8. leta starosti. Cena 

75 evrov. Več informacij na 031 312 
722, po 15. uri. 

Besedilo 1: 

Nudim storitve na domu ali v pisarni – čiščenje in 

urejanje prostorov, lahko tudi pomoč v kuhinji 

(gostilna ali na domu). Med drugim nudim tudi 

varstvo otrok ali varstvo starejše osebe. Sem iz 

okolice Kranja. Pokličite na tel. št. 031/323-299. 

 

Besedilo 2: 

mailto:mateja.cuznar@guest.arnes.si

