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c)  Kaj so asterizmi, ki so omenjeni v prvem vabilu? Če ne veš, odgovor poišči na spletu. Pri tem 
razmisli, katerim virom lahko zaupaš in katerim ne. 

č)  Pojasni pomen gibalno oviran. 

d)  Kaj o tekmovanju pove, da je o nagradah odločala strokovna žirija?

e)  Zadnje vabilo se od ostalih razlikuje tudi po tem, da ni nikjer uporabljen glagol vabiti.  
S katerimi besedami torej babica vabi? Izpiši jih.

Pozorno si oglej rabo vejic v spodnjih povedih. 

Sestanek bo v petek, 25. februarja 2022, ob 18.30. Sestanek bo 25. februarja 2022 ob 18.30.  

To je vrinjeni del povedi, zato ga z obeh strani ločimo z vejico. Tu ni vrinjenega dela povedi, zato ni vejic.  

  

Obkroži črki pred pravilnima zapisoma. 

a)  Vrnil se bom v petek ob 20. uri. 
b)  Vrnil se bom v petek, 26. 8. 2022.
c)  Vrnil se bom v petek, 26. 8. 2022 ob 20. uri.
č)  Vrnil se bom v petek, 26. 8. 2022, ob 20. uri.
d)  Vrnil se bom v petek 26. 8. 2022 ob 20. uri.

Kot vsako leto 5. decembra tudi letos vaša šola organizira Miklavžev sejem, na katerem boste 
s prodajo medenih izdelkov, ki so nastali pri čebelarskem krožku, zbirali denar za socialno 
ogrožene učence vaše šole.

Napiši dve vabili na ta dogodek – prvo naslovi na svojega prijatelja/prijateljico, drugo pa na 
obiskovalce spletne strani vaše šole. Prireditev se bo začela ob 17. uri, podatke o prizorišču 
dogajanja prilagodi prostorskim možnostim vaše šole. 

Besedili naj obsegata do pet povedi in ne pozabi, da je v vsakem vabilu treba napisati: 
• kaj se bo dogajalo,
• kdo vabi,
• kdaj bo prireditev potekala (ura in datum),
• kje bo potekala. 

Pazi na jezikovno pravilnost in upoštevaj razlike v zgradbi obeh besedil. 

Besedili pokaži učitelju/učiteljici, da ju pregleda in pove svoje mnenje ali svetuje, kako ju lahko 
izboljšaš.
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