
SREDA, 20. 5. 

SLOVENŠČINA 
 

 
 

 
 

 

Zdaj ko poznamo vsa pravila, kaj pomeni vljudna ali nevljudna prošnja, uradna ali 

neuradna prošnja ter kako pravilno napisati prošnjo, si oglejmo nekaj prošenj. 

 

  

 

 

 

 

 

 

      USTNO odgovori na vprašanja. 

1. Ali so prošnje izražene vljudno ali 

nevljudno? Pojasni. 

2. So prošnje uradne ali neuradne?  

3. Kdo je prošnjo napisal? 

4. Komu jo je napisal? 

5. Kaj spročevalec prosi? 

6. Kje in kdaj je bila prošnja napisana? 

7. Kako je sporočevalec prošnjo poslal? 

 

 

UGOTOVILI STE, da: 

1. so vse prošnje napisane vljudno, saj uporabljajo besedo PROSIM. 

2. so vse prošnje neuradne, saj pišejo osebi, ki jo dobro poznajo (mami, hčerki). 

3. je v prvem in tretjem primeru sporočevalec OČE, v drugem Betka in četrtem Metod. 

4. Oče je pisal hčerki (Manci in Tjaši), Betka in Metod pa mami. 

5. Sporočevalec prosi:  

1. če lahko pogleda za ključe, ali so na omarici v predsobi,  

2. da jo pride iskat k sošolki,  

3. če lahko nese hlače v čistilnico,  

4. če lahko Ana nese nogometno žogo Petru. 

 

6. V vseh štirih prošnjah NE VEMO, kdaj in kje je bila prošnja napisana. 

7. Sporočevalec jo je v: 1. primeru poslal kot SMS, 2. in 3. primeru pustil list na vidnem 

mestu, npr. mizi, 4. primeru pa jo je poslal po e-pošti. 

Ta pika je res velika. 

Hvala za poslane prošnje, pošljite mi jo še zamudniki. 



        VERJAMEM, da ste sami našli odgovore na vprašanja.  

 

Zapiši v zvezek: 

 
Naslov: VAJA    Datum: 20. 5. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izpiši dele prošnje, ki jo je Martin v pismu poslal teti Marti. 

Kraj in čas pisanja:  

Nagovor naslovnika:  

Vsebina prošnje: 

Pozdrav:  

Podpis sporočevalca: 

 

2. Zakaj se je Martin podpisal samo z imenom? Ali bi se tako podpisal tudi v 

pismu svoji razredničarki? Pojasni. 

 

3. Preberi prošnjo in popravi napake. Prošnjo pravilno zapiši v zvezek. 

                                                                         19. 5. 2020  domžale 

 

draga babica? 

 

rad bi prišel k tebi na obisk. Ali bi me lahko prišla iskati na avtobusno  

postajo v soboto, ob 10. uri . Prosim . Komaj čakam, da te vidim!  

Čim prej mi napiši SMS. Hvala. 

 

Lepo te pozdravljam                                                                                           

                                                                                         Tine ! 

 

Bodi natačen/-na! 

 

Pozdravček od  

       učiteljice Katje 

 


