
KAKO IZREKAMO PROŠNJO?

TO SEM SE ŽE NAUČIL/A

Prošnjo izrekamo, kadar od koga kaj želimo

Izrazimo jo  z besedo prosim.

Izrekamo jo  na različne načine.

 Pospravi sobo.

 Prosim, da pospraviš sobo.

 Lahko pospraviš sobo?

 Bi lahko pospravila sobo?

Prvi način je nevljuden, drugi so vljudni. 

Vlasta Prevolšek,  povzeto po Nataši Anderlič, prof.



Danes se boš naučil/a napisati  NEURADNO PROŠNJO?

Neuradno prošnjo pišemo ali izrekamo 
sorodnikom, prijateljem, sošolcem…
PRIMER:

Špela je zbolela. Sošolki napiše ali izreče po telefonu 
prošnjo, da ji prinese zvezke za prepis učne snovi.

Živjo, Zoja. Zbolela sem. A bi mi prosim prinesla jutri 
zvezke, da si prepišem učno snov?! Hvala.

Prosim, prinesi mi zvezke, da si prepišem učno snov.

Prinesi mi zvezke, da prepišem snov.

POGLEJ PRIMERE  PROŠENJ TUDI V DZ 78/2



KATERI SO PISNI DELI NEURADNE PROŠNJE? /DZ 81

 Pisna neuradna prošnja ima pet delov: 

Prošnjo lahko napišemo po e-pošti, na list papirja, kot SMS po telefonu.

To je odvisno od tega, komu je namenjena.



Celje, 6. 4. 2020

Draga babica!

Danes sem prejela tvoj paket, v katerem so bile kotalke.
SUPER! Zelo sem se razveselila. Prosim, če mi lahko jutri
pošlješ še ščitnike in čelado, da bom pri kotalkanju varna. Zelo
te pogrešam!

Lep pozdrav

Manca



Odpri zvezek in napiši naslov PROŠNJA. 

Napiši prošnjo teti Meti. 

Rad bi šel v živalski vrt, pa te mami 

ne more peljati. Prosi jo, če te pelje ona. 

Upoštevaj 5 delov in pazi 

na oblikovni zapis prošnje. 

Pazi tudi na  pravopis 

(ločila…)  in vsebino zapisa.

GLEJ ZGORNJI ZAPIS



Domača naloga –vadi se v pisanju prošenj!

Napiši  prošnjo DZ 80/8

Upoštevaj 5 delov in pazi na oblikovni zapis 

prošnje. 

PROŠNJO POŠLJI NA MOJ E-MAIL NASLOV

***DODATNO DELO/NEOBVEZNO

V DZ stran 79 si oglej  4.prošnjo, napisano 

po elektronski pošti.

Napiši jo tudi ti in jo pošlji na moj 

elektronski naslov. 


