
SLOVENŠČINA, petek, 20. 3. 2020: POZDRAV NA RAZGLEDNICI 

1. Na sliki imaš razglednico. Preberi jo. 

 

 

2. Na desni strani razglednice je prostor za znamko in naslov 
prejemnika. Se še spomniš, kaj pomeni beseda prejemnik? Prejemnik je 
tisti, ki bo razglednico prejel. V naslovu je potrebno zapisati ime in 
priimek prejemnika ter njegov naslov. Naslov vsebuje ime ulice ali vasi in 
hišno številko ter poštno številko in pošto. Kdo je prejemnik razglednice, 
ki je sliki? To je Nina Vidak. Kakšen pa je njen naslov? Njen naslov je Na 
obrežju 91, 2250 Ptuj. V katerem kraju torej živi Nina? Nina živi na Ptuju.  

Na levi strani razglednice pa je prostor za zapis sporočila. Lahko ga 
napišemo vodoravno ali navpično. Na desni strani na vrhu moramo 
zapisati kraj in datum pošiljanja. Torej razglednica, ki je na sliki je bila 
poslana iz Lendave, 10. 3. 2018. Nato je potrebno zapisati nagovor. Pri 
nagovoru lahko izberemo za ločilo vejico ali klicaj. Nato napišemo 
vsebino sporočila. Z razglednico pošiljamo pozdrave. Na koncu je 
potrebno zapisati še podpis pošiljatelja. Pošiljatelj je tisti, ki razglednico 
pošilja. Kdo pošilja razglednico na sliki? To je Jon.  

 

3. Še enkrat preberi razglednico in ustno odgovori na spodnja 
vprašanja? Svoje odgovore tudi preveri, saj jih imaš napisane. 

1. V kakšnem sorodstvenem odnosu sta Jon in Nina?  
2. Pri kom je Jon v Lendavi? 



3. Kam je šel Jon z babico in dedkom na dan pošiljanja razglednice? 
4. Kako se je Jon imel v kinu? 

Odgovori: 

1. Jon in Nina sta sin in mamica. 
2. Jon je pri babici in dedku. 
3. Jon je šel v kino. 
4. Bilo mu je super. 

4. Sedaj odpri DZ na strani 24 in 25 in reši 1., 2., 3., 4., 5. in 6. nalogo. 
Ko končaš, preveri svoje rešitve z rešitvami, ki sem jih objavila. 

5. Rešiš lahko tudi naloge na spletni strani Naše ulice. Pojdi pod zavihek 
Učenci, Slovenščina- 2. del, 11 Pozdravi na razglednici. 

 


