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1. naloga Izberite eno od obeh možnosti:  

1) Praktično besedilo  
 Javno pismo proti novemu trgovskemu centru 

ali  

2) Esej  
 Ali bi morali prepovedati nastopanje mladoletnikov na 

družabnih omrežjih? 

 

Izberite eno od možnosti in ob njej napišite besedilo po navodilih 
(na naslednji strani).  

 

Napišite besedilo, dolgo od 220 do 250 besed. (15 točk) 

Ocenjuje se:  

- upoštevanje vsebine in izpolnitev naloge (komentiranje, 
izražanje mnenja in utemeljevanje), 

- besedni zaklad, 

- jezikovna pravilnost, 

- povezanost besedila v celoto. 
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1) Praktično besedilo  Javno pismo proti novemu trgovskemu centru 

 Situacija: 

 V vaši občini želijo zgraditi nov trgovski center na travniku ob 
stanovanjskih blokih. Živite v neposredni bližini, zato ste proti tej 
gradnji. 

Argumenti občine so: 

- rast števila prebivalcev – potreba po več trgovinah, 

- nova delovna mesta. 

Vaši argumenti so: 

- v kraju je že veliko trgovin, 

- negativen vpliv trgovine na okolje in prebivalce v bližini. 

 Napišite javno pismo proti gradnji trgovine. Pismo bo objavljeno v 
občinskem časopisu. 

V njem:  

- nagovorite naslovnika (občino, župana …) in predstavite situacijo, 

- se opredelite do argumentov občine, 

- razložite svoje argumente in jih utemeljite. 

Pismo ustrezno zaključite. 

 

2) Esej Ali bi morali prepovedati nastopanje mladoletnikov na družabnih 
omrežjih? 

Argumenti:  

 Argumenti za: 

Otroci nimajo takšnega znanja, izkušenj in zmožnosti kot odrasli, 
ne poznajo meja in se ne morejo ustrezno zaščititi pred 
zlorabami.  

Argumenti proti: 

Otroci in mladostniki so na družabnih medijih v svojem svetu, z 
ljudmi, s katerimi se lahko identificirajo. Pri tem so lahko zelo 
kreativni in si s tem tudi zaslužijo nekaj denarja. 

 Napišite esej. 

V njem: 

- komentirajte navedene argumente,  

- napišite svoje mnenje o temi in ga utemeljite.  

Esej ustrezno začnite in zaključite. 
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