
REŠITVE od 16. 3. do 20. 3. 2020 
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Ko boš na spletu poiskal to stran, se najprej prijavi. Izberi DZ 2, ki ga uporabljaš pri pouku. V spodnji 

vrstici sta puščici za nastavitev strani, na desni strani od znaka > je majhen kvadratek s kljukico, klikni 

nanj, da se obarva oranžno – tako, zdaj lahko sam preverjaš pravilnost svojih odgovorov. 

 

1. URA 

92/1. – Navezuje se na čustvovanje. 

2. Veselje, žalost, jeza, strah, c), NE, Ljubezen, Zaljubljenost 

 

3. čustvi, Hvaležnost je čustvo človeka …, Obžalovanje je čustvo človeka … se mu zahvalim, se mu 

opravičim 

 

 

95/7. V prvem in drugem./ Iz besed zahvaljujem se in iz besede zahvala./ Da bi naslovnika izvedela, 

da sta jima hvaležna./ Prvi se zahvaljuje za knjigo, drugi za denarno podporo./ DA / Da bi naslovnik to 

izvedel./ NE / tika / vika 

SESTAVNI DELI VSEBINE   PRVA ZAHVALA  DRUGA ZAHVALA 

Nagovor naslovnika  Dragi sošolci in sošolke  Spoštovana gospa Cvetka Lovšin 

Za kaj se pisec zahvaljuje? Za knjigo   Za denarno podporo 

Kako mu je/bo koristilo? Knjiga mu bo krajšala čas Vsi učenci in učenke bodo lahko šli 

         na ekskurzijo. 

 

Odgovor b) 

 

2. URA 

101/15. brezčrtnem / belem / zgornjega in spodnjega ter levega in desnega roba / s črno ali modro 

barvo / natipkani na računalnik / na papirju formata A 4 / natipkani z lastnoročnim podpisom / brez 

jezikovnih napak    
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3. URA  

 

97/ 9. Andrej Eržen. / Opravičuje svojo hčer. / Opravičilo. 

Kdo piše? Andrej Eržen. / Komu piše? Črtomirju Novaku. / Kje in kdaj piše? V Ljubljani, 25. 3. 2016. 

Katero vrsto besedila piše? Opravičilo. 

Koga opravičuje? Svojo hčer. / Kaj opravičuje? Izostanek od pouka. / Kdaj se je to dogajalo? Od 10. do 

20. 3. 2016. / Zakaj se je to zgodilo? Ker je imela angino. / Kaj pričakuje od naslovnika? Da ji profesor 

izostanek opraviči in ji dovoli odsotnost od športa. 

Pozdrav Lepo vas pozdravljam  

Podpis Andrej Eržen 

 

97/10. Andrej Eržen. / Iz glave opravičila. / V vlogi očeta Vide Eržen. / Iz besedne zveze moja hčerka 

Vida Eržen. / V vlogi profesorja. / NE / Učitelj je nadrejen, oče pa podrejen. /Vika. 

 

 

100/14. Zahvala / Opravičilo / uradno / tikanja / nagovor / priimkom / glavo / naslovniku / kraju / 

datumu / za kaj / kako / koga / kdaj / zakaj / kaj / pozdrav                  

 


