Slovenj Gradec, 2. 11. 2009

Draga babica in dedek,
v šoli smo se pogovarjali o prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo zvečer v
Šmartnem. Dečka, ki je hodil ob cesti, je povozil voznik osebnega avtomobila. Skrbi
me za vaju, zato sem se odločila, da vama napišem pismo. Rada bi, da sta na cesti
pazljiva. Na sprehodu hodita po pločniku ali ob levem robu ceste. Zvečer nosita
kresničko ali druge odsevne predmete. Oblecita se v svetlejša oblačila. Tako bosta v
prometu bolj varna. Naš razred sodeluje v akciji BODI PREVIDEN, zato sem dodala
razglednico. Nanjo napišita svoj naslov, nalepita znamko in jo vrzita v poštni
nabiralnik. Tako bomo lahko skupaj sodelovali v nagradnem žrebanju. Ko bom imela
čas, vaju bom obiskala. Upam, da sem vama s pismom polepšala dan. Imejta se lepo.
Mislim na vaju,
vajina vnukinja Mojca

1. Poimenuj vrsto besedila, ki si ga prebral. Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A Razglednica.
B Voščilnica.
C Pismo.
Č Opravičilo.

2. Komu je Mojca poslala besedilo? Dopolni poved. Mojca je poslala besedilo
___________________ in ___________________.
3. Prepiši kraj in datum poslanega besedila.________________________________
4. V katerem kraju se je zgodila nesreča? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A V Slovenj Gradcu.
B V Mariboru.
C V Šmartnem.
Č V Slovenskih Konjicah.

5. Kaj je Mojca naročila babici in dedku? Če je trditev pravilna, obkroži DA. Če je
trditev nepravilna, obkroži NE.
a) Pijta dovolj tekočine. DA NE
b) Hodita po pločniku. DA NE
c) Jejta zdravo hrano. DA NE
č) Zvečer nosita kresničko. DA NE

6. Kaj morata babica in dedek storiti z razglednico? Obkroži črko pred dvema
pravilnima odgovoroma.
A Dati jo v okvir.
B Zamenjati jo za kresničko.
C Vreči jo v nabiralnik.
Č Shraniti jo za spomin.
D Nanjo napisati svoj naslov.

7. V povedi spodaj poišči dve napaki in na črti napiši pravilno poved. moj sošolec
Lan se vozi v šolo s ptuja.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. V povedi spodaj postavi dve ustrezni ločili.
Oče zna voziti motor avto in traktor

9. V povedi spodaj vstavi ustrezni predlog. Babica je nalepila znamko _______
(v/na) razglednico.

10. Katere besede v besedilu ustrezajo nagovoru? Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A vajina vnukinja Mojca

B Mislim na vaju,

C Draga babica in dedek,

Č Lep pozdrav,

