Upam, da ste se med prazniki imeli lepo. Pa začnimo. Ta teden boste spoznali neuradno
zahvalo. Vsak dan opravi en del.

Torek: zapis v zvezek, naloga 1
Sreda: naloga 2, 3
Četrtek: naloga 4 in 5
Petek: naloga 6
Preden se lotiš dela, poslušaj še naslednjo pesem https://www.youtube.com/watch?v=3RH72eVYSc&feature=youtu.be

ZAHVALA
Z zahvalo izrekamo svojo hvaležnost za kaj, kar je kdo naredil za nas. Izrečemo jo prijazno in
spoštljivo – povemo za kaj se zahvaljujemo in koliko nam to pomeni.
Izrekamo jo na različne načine:
- Hvala.
- Hvala lepa.
- Najlepša hvala.
- Zahvaljujem se.
- Iskrena hvala.
- Rad bi se zahvalil.
Neuradno zahvalo napišemo, kadar se pisno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem,
znancem, sošolcem.
Pisna zahvala ima pet delov, tako kot pisna prošnja.

Naloge:
1. U, str. 103, Glava tuhtaj – nal 1. in 2
2. Svojo hvaležnost navadno izrekamo z besedo hvala. Lahko pa jo izrekamo tudi
drugače. Dopolni z besedami, ki izražajo zahvalo.
Zahvala
Zahvaljevati se

Biti hvaležen
Najlepša hvala

Hvala
Iskrena hvala

a) ________________________ za vašo pomoč pri delu.
b) ________________________ za prekrasno cvetje.
c) _________________________ za ponujeno hrano.
d) Dragi učenci, __________________________ vam za lepo in prijazno sodelovanje na
dnevu odprtih vrat šole.
e) Sprejmite mojo iskreno ________________________.
f) Gospa učiteljica, _______________________________ vam za pomoč mojemu sinu.
3. U, str. 105, nal. »Glava tuhtaj«.
4. U, str. 105, nal. »Zmoreš tudi več« - nal. 1. in 2.

5. Preberi besedilo.
ZIMA
Zunaj belina,
veje hladen veter –
od jutranjega svita
do večerne zarje
stojim pred oknom
in po orošeni šipi
z občutki ljubezni
slikam s prsti
zadnje podobe
za Vas in vse Vaše –
za radost in srečo.
Lucijan Reščič z družino
Mentorici recitatorskega krožka
OŠ Danile Kumar v zahvalo.
Trebnje, december, ob izteku 2001

a) Ali je to zahvala?
b) Po čem to veš?
c) Kdo se zahvaljuje?
č) Komu se zahvaljuje?
d) Za kaj se zahvaljuje?
e) Kaj je posebnost tega besedila?
6. U, str. 105, nal. »Zmoreš tudi več« - nal. 3.

