
VSEBINA ur tekočega tedna 
pri SLO v 7. razredu 

(18. in 19. 5. 2020, 2 uri)

Dragi učenci, drage učenke!

Prehajamo na jezikovno snov. Ta teden bodo navodila v dveh delih. V prvih dveh

urah slovenščine boste spoznavali lastnosti POROČILA in NOVICE.

CILJI, STANDARDI

Učenci dejavno, problemsko in procesno spoznavajo razločevalne značilnosti

publicističnega besedila.

Podrobnejše informacije in individualno sodelovanje poteka preko e-pošte.

Pripravili učiteljici: Martina Popič in Mateja Čebulj

Kontaktiranje: martina.popic@gmail.com, mateja.cuk88@gmail.com

mailto:martina.popic@gmail.com
mailto:mateja.cuk88@gmail.com


Razmisli …

 Bereš časopise? 

 Naštej nekaj slovenskih časopisov.

 Kakšna besedila lahko najdete v časopisih? 

 Čemu služijo vsa ta besedila, ki ste jih našteli?

 O katerih dogodkih bereš v časopisih oz. revijah?



• O čem pripoveduje to 
besedilo? 

• Kdo je njegov avtor? 

• Kje in kdaj je bilo 
besedilo objavljeno? 

• S katerim namenom 
je nastalo? 

• Čemu služi slika? 



• Besedilo, ki pripoveduje o resničnem, zanimivem
dogodku, je poročilo. Iz njega izvemo:

• KAJ se je zgodilo,

• KJE in KDAJ se je zgodilo,

• KDO je sodeloval,

• ZAKAJ se je zgodilo.

• Poznamo televizijska, radijska in časopisna poročila.

• Tvorijo jih novinarji.

• Ko poročamo, uporabljamo glagole v pretekliku.

• NE izražamo svojega mnenja.



OPOZORILO:

Televizijskega ali časopisnega poročila ne smemo

zamenjati s televizijsko oz. časopisno novico.

Ta je sicer tudi objektivno pripovedovalno besedilo,

vendar je krajša od poročila, ker v njej avtor (novinar) ne

predstavlja celotnega poteka dogodka.



PRIMER NOVICE



Zapis v zvezek:

 NOVICA je kratko publicistično besedilo (napiše ga
publicist – to je novinar) o aktualnem dogodku. V njej izvemo,
kaj, kdaj in kje se je nekaj zgodilo ter kdo je bil pri tem
udeležen.

 POROČILO je prav tako publicistično besedilo, ki je malce
bolj razširjeno – pove namreč tudi, kako je potekal dogodek.

 Obe besedili sta objektivni (vsebujeta samo dejstva, ne
naših čustev).



Odpri DZ na strani 67.

Reši 1. in 2. nalogo.

Preveri rešitve.

Poišči primer podobnega besedila v dnevnem časopisu in 
ga prilepi v zvezek. 



REŠITVE (DZ/68−70)


