
7. c (katarina.jamnik@guest.arnes.si)  
Dragi sedmošolci, 
pred nami je 9. teden učenja na daljavo. Ta teden boste pregledali nekaj 
vaših nalog za nazaj in ponovili razliko med uradnimi/formalnimi in 
neuradnimi/neformalnimi pismi.  
Ugotovitve bomo strnili na našem naslednjem srečanju preko zooma. 
 
● Za začetek si v DZ na str. 29−30 preberite nekaj o vabilu. V zvezek 

zapišite: 

VABILO 

To besedilo napišemo, kadar želimo koga kam povabiti. Zapisati 

moramo, kdo vabi, kam vabi in kdaj. 

Razlikujemo med: 

Uradnim/formalnim vabilom, ki vsebuje podatke sporočevalca, kraj 

in datum pisanja, podatke naslovnika, ime dopisa (vabilo), nagovor, 

vsebino, pozdrav in podpis. 

Npr.: 

Planšarski muzej Slovenije 

Stara Fužina 181 

4265 Bohinjsko jezero 

        Stara Fužina, 17. 2. 2020 

Matija Kopač 

Borovška 11 

4280 Kranjska Gora 

VABILO 

Spoštovani, 

ker ste prispevali velik del zbirke starega kmečkega orodja, Vas 

vljudno vabimo na otvoritev razstave, ki bo v soboto, 28. februarja 

2020, ob 17. uri v preddverju našega muzeja. 

Veseli bomo Vašega obiska. Lep pozdrav. 

         Mateja Lipej, 

                vodja razstave 
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Neuradnim/neformalnim vabilom, ki vsebuje bistvene podatke; kdo 

vabi, kam, kdaj ter kdo je povabljen. Ni potrebno, da vsebuje vse 

sestavne dele uradnega vabila. 

Npr.: 

Vabilo       Ljubljana, 3. 3. 2020 

Draga babi, 

v soboto, 9. 3. 2020, ob 19. uri te vabim na sladki prigrizek, saj sem 

uspešno naredila vse izpite. 

Poljubček!               Tvoja Ana 

 

● V DZ na str. 28 si preberite 1. nalogo in uradno vabilo oblikujte na list 

papirja ter mi ga po e-pošti pošljite najkasneje do četrtka, 21. 5.  

● Za utrjevanje nove besedilne vrste rešite še naloge v DZ na str. 30/2 (b 

kar v DZ), 3 (v zvezek), 4 (vabil ni potrebno pisati), 5 in Pravopisnik. 

● Ponovitev predloga; vaje v DZ z naslovom Z vajo do znanja str. 33.  

Prijetno delo. 
       vaša učiteljica Katarina 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REŠITVE DELOVNEGA ZVEZKA STR. 25−27 

1. naloga: 

a) Francija. 

b) Italija. 

c) V Španiji in Italiji. 

č) Na Portugalskem. 

d) V rojstvih. 

e) Na Portugalskem. 

f) Španija in Francija. 

2. naloga: 

a) Brezposelnost. Po številu. 

b) Po abecedi. 

c) Večina teh ljudi je brezposelna; nimajo rednega dohodka. 

3. naloga: / 

4. naloga: 

a) Starost ob začetku in koncu šolanja ter dolžino obveznega 

šolanja. 

b) Na Nizozemskem. 

c) Nizozemska. Glej B. 

č) V Estoniji je vse za 1 leto zamaknjeno, na Malti se šolajo dlje. 

 
 
 
 


