
Pozdravljeni! 

V preteklih urah ste spoznali kar nekaj besedilnih vrst in danes boste o tem še nekaj zapisali. 

Upam, da ste zadnjič vsi prišli v šolo po svoje potrebščine, torej imate sedaj mape doma. 

Odprli pa boste poglavje Sporočanje. 

Uradno in neuradno besedilo 

Uradna besedila nastajajo v okviru neke organizacije, kluba ali društva. Sporočevalec in 

naslovnik sta neenakovredna (se največkrat ne poznata, se vikata). 

Neuradna besedila so besedila, ki nastajajo med prijatelji, sorodniki… Sporočevalec in 

naslovnik sta enakovredna (se poznata, se tikata). 

Javno in zasebno besedilo 

Javna besedila so besedila, ki so namenjena širši javnosti. Objavljena so na televiziji, radiu, v 

časopisih, na oglasnih deskah, na spletu… 

Zasebna besedila so besedila, ki so običajno namenjena posameznikom in niso objavljena. To 

so npr. vabilo na zabavo, zahvala… 

Vrste besedil: 

Obvestilo je besedilo, s katerim sporočevalec naslovnika obvesti, kaj se bo dogajalo, kdaj in 

kje, navede pa tudi, kdo obvešča in koga. Lahko je uradno ali neuradno, javno ali zasebno. 

Mali oglas je besedilo, s katerim kaj prodajamo, kupujemo, menjamo , iščemo ali podarjamo. 

Objavljeni so v časopisih, revijah, po radiu, televiziji, na spletu… Opišemo predmet, ki ga 

želimo prodati/kupiti… Poleg opisa navedemo ceno in svoj kontakt. 

Seznam je besedilo, v katerem so na jedrnat način predstavljeni istovrstni podatki. Običajno 

niso zapisani v povedih. Med sezname sodijo npr. vozni red, RTV-spored, jedilni list… 

Vozni red je besedilo, v katerem je napisano, katere vrste vlakov/avtobusov… vozi v določeni 

smeri in ob kateri uri odpeljejo z določene postaje oz. pripeljejo nanjo. 

Ocena knjige/filma je besedilo, s katerim izražamo svoje osebno mnenje o knjigi/filmu. 

Ocenimo lahko le tisto, kar dobro poznamo.                                                                             

Vsebuje naslednje podatke:                                                                                                              

- osnovne podatke o knjigi/filmu (knjiga: naslov, avtor, ime založbe, leto izdaje; film: naslov, 

režiser, igralci, datum ogleda);                                                                                                        

- kratek povzetek vsebine knjige/filma;                                                                                            

- podamo svoje mnenje o vsebini, o načinu pisanja/filmskem jeziku.                                            

Svoje mnenje/oceno moramo utemeljiti. 

Opis naravnega pojava je besedilo, v katerem pojasnimo, kje nastane ta pojav, zakaj nastane, 

kako poteka in katere so njegove posledice. 

Opis bolezni vsebuje naslednje podatke:                                                                                          

. vrsta bolezni,                                                                                                                                           

. kako se z njo okužimo,                                                                                                                            

- kateri so njeni znaki,                                                                                                                                   

- kako poteka in koliko časa traja,                                                                                                              



- kako jo zdravimo,                                                                                                                                    

- do katerih zapletov lahko pride. 

Opis športa/igre je besedilo, v katerem opišemo glavne značilnosti (kje poteka, koliko 

igralcev sodeluje, katere pripomočke uporabljajo, pravila, točkovanje). 

Navodilo za delo potrebujemo, kadar želimo sami nekaj izdelati. V njem so navedene 

potrebne sestavine, potek dela pa je opisan po korakih v ustreznem zaporedju. Napisano je v 

sedanjiku (pomeni brezčasnost). Pogosto vsebuje tudi slikovno gradivo. 

 

Zapisov je bilo danes kar precej, saj nismo zapisovali sproti, ker je bilo veliko map v šoli. 

Lep dan 

                    učiteljica Maja 

 

 

Učenci v mape zapišejo značilnosti nekaterih besedilnih vrst. 

 

 

 

 

Jutri pa bo spet branje. 

 


