
Ponedeljek, 18. 5. 

SLOVENŠČINA 
 

PROSIM              OPROSTI   HVALA 

KATERI FOTOGRAFIJI BI PRIPISAL ZGORNJE BESEDE? 

 

Se ti zdijo te besede pomembne? Jih tudi ti uporabljaš? 

Kdaj in zakaj? Jih uporabljaš tudi po telefonu? 

 

PROŠNJA 

O vljudnosti smo se v šoli že veliko pogovarjali in že veliko veš.  

Kaj želi deček na sliki? 

Ali je deček izrekel prošnjo? Pojasni. 

Kako meniš, da bo oče ravnal? 

Kako bi deček lahko prosil očeta za sladoled? 

 

 

 

Povej, v katerih primerih je prošnja izrečena na vljuden način. 

Kadar želimo, da nekdo nekaj naredi, ga za to PROSIMO. 

PROŠNJO po navadi izrečemo z besedo PROSIM. 

Vljudno pa je tudi drugače: Ali lahko …? 



PROŠNJO PA LAHKO TUDI NAPIŠEMO. PREBERI OBE PROŠNJI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERJAJ JIH. Ustno odgovori: 

Kdo je napisal prošnji?        (Ta oseba je SPOROČEVALEC.) 

Komu sta namenjeni?                 (Ta oseba je NASLOVNIK.) 

Katero bi poslal po pošti? 

Kje in kdaj je napisana prošnja? Kje to piše? 

             Je na koncu pozdrav? 

                                                                   

              

ZAPIS V ZVEZEK: 

PISNA NEURADNA PROŠNJA 

Kadar želimo, da nekdo nekaj naredi, ga za to PROSIMO. PROŠNJO izrečemo z besedo PROSIM.  

PISNO NEURADNO PROŠNJO pišemo sorodnikom, prijateljem, sošolcem …  

Ima pet delov: 

1. KRAJ IN DATUM (pišemo ju v desnem zgornjem kotu); 

2. NAGOVOR NASLOVNIKA (napisan je ob levem robu); 

3. VSEBINO (napišemo, za kaj prosimo); 

4. POZDRAV; 

5. PODPIS SPOROČEVALCA. 

Izpiši dele prošnje, ki jo je Anja poslala babici. 

     KRAJ in ČAS PISANJA: 

     NAGOVOR NASLOVNICE:   

     VSEBINA PROŠNJE: 

     POZDRAV: 

     PODPIS SPOROČEVALKE: 

Ko končaš, 

PROSIM, 

naredi 10 

počepov.  



Rešitve nalog: 

1. Kukavica leže jajca v gnezda drugih manjših ptic. 

Kosovo glasno veselo prepevanje nam naznanja prihod pomladi. 

Koliko jajc ležejo golobi? 

Pazi, orel! 

Kukavičji mladič takoj potisne iz gnezda druga jajca ali druge mladiče. 

Katera ptica je to? 

Naštej mi tri ptice pevke. 

Vstavil si končna ločila. 

2. Varuh človekovih pravic skrbi za pravice zapornikov, bolnih in vseh drugih ljudi. 

Med otrokove pravice štejemo pravico do izobraževanja in pravico do igre. 

Pomoč varuha lahko poiščejo vsi, ki mislijo, da se z njimi ne ravna prav. 

Vejico stojijo sredi povedi. 

3. varuh, pravnik, predavatelj, novinar, pisatelj, ambasador 
 

4. Danes je vreme zelo hladno. Jutri imam fotografski krožek. Rad skrbim  za svojega 
kužka. Kmalu bom znal gladko brati. 

 

 

 

 


