
 
1 

 

IP – Šolsko novinarstvo 

Datum: 19. 5. 2020 

Enota: šolski časopis – pismo 

Tema: Pisma – vrste pisem 

Predavateljica: Zlata Kastelic, prof. 

Pripravila: Zlata Kastelic, prof. 

 

Pozdravljeni! 

Danes so na vrsti pisma, ki ne smejo manjkati v šolskem časopisu. To je zanimiv 

literarni, novinarski in publicistični žanr. Ne glede na sodobne načine 

sporazumevanja je treba dobro poznati e-mail. To je najbolj popularno 

komunikacijsko sredstvo (poleg ostalih, ki jih še uporabljate) in ima težo. 

Obravnavano je kot uraden dokument, ki ga ni mogoče kar izbrisati.  

Torej, po e-mailu pošljemo prošnjo za službo, napišemo sporočilo, opravičilo … 

dopisujemo si lahko uradno in neuradno.  

Midva bova ostala pri neuradnem, za danes. Pismo bova vključila v naš časopis. 

Recimo: 

- Če imate vsega poln kufer, napišite pismo prijatelju/prijateljici in ji 

potožite, kako in kaj, neuradno, a vljudno. 

- Če se ne strinjate s kvaliteto vode in z zrakom, ki ga dihate (mislim na 

onesnaženost), pišite ministru za okolje in prostor. UPS! To je pa že 

uradno. 

- Če radi berete knjige, napišite mnenje o knjigi, ki ste jo prebrali nazadnje. 

- Napišite pismo osebi, ki vam gre najbolj na živce – pa na kulturno izražanje 

ne pozabite pri tem. Naj vas ne zavede jeza, mogoče sploh ne ve, da vam 

para živce!!! 

- Mogoče ste našli doma pismo, ki ga je pisal vaš stari oče vaši babici … 

 

No, ko boste pisali (to velja tudi za komentarje, ki so jih danes polna vsa sodobna 

sredstva komuniciranja), ne pozabite upoštevati etike: 

- Spoštujte sebe in naslovnika. 
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- Premislite, kaj boste pisali. Opravljanje, hujskanje, govorice kar tako … niso 

vredne nikogar, ne pisca ne tistega, ki bere. 

- V pismu ne »prodajajte megle« - pišite po resnici in pravici. 

- Z ljudmi delajte tako, kot bi vi želeli, da delajo z vami. 

- Vedno morate ščititi ranljive, to so otroci in bolni. 

Ponudila sem vam nekaj idej, vi pa lahko izberete, kar želite. 

Pa ne pozabite na obliko e-pisma. 

Srečno. 

 

Zlata Kastelic, prof. 

P. S. Kako pa je kaj s prejšnjimi temami, ste se jih že lotili? 

 

 


