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Za novo leto voščimo ali čestitamo?
Kaj je voščilo? Kaj je čestitka?

Voščimo jo ob osebnem prazniku (npr. rojstnem 
dnevu, godu) ali ob drugih praznikih (npr. ob novem 
letu, božiču) in izrazimo dobre želje za prihodnost.

S čestitko izrazimo naslovniku priznanje za njegov 
dosežek (npr. na nekem tekmovanju, za kolesarski 
izpit). Gre za enkratni dogodek.

Kadar voščilo ali čestitko izrazimo USTNO, naslovniku sežemo v roko, ga gledamo v oči in prijazno, spoštljivo 
izrečemo voščilo (npr. vse najboljše) oz. čestitko (npr. iskrene čestitke).
Kadar ju izražamo PISNO, pazimo na ustrezno obliko, čitljivo pisavo in jezikovno pravilnost.

Neuradno voščilo ali čestitko izrečemo ali napišemo sorodnikom, znancem, prijateljem. Navadno jih tikamo. 
Podpišemo se z imenom.
Uradna voščila ali čestitke izrečemo oz. napišemo uradnim osebam (npr. ravnatelju, učitelju) ali osebam, ki jih 
ne poznamo dobro. Te osebe vikamo. Uporabimo uradni nagovor (npr. Spoštovana). Podpišemo se z imenom 
in priimkom.



VOŠČILA

Spoštovana ga. ravnateljica!          Domžale, 15. 12. 2020

V letu, ki prihaja, Vam želimo veliko zdravja, uspehov 
in zadovoljstva pri delu.

Učenci 4.b razreda



ČESTITKE
Dragi Matej!                                                                                Ljubljana, 27. 9. 2020

Zelo sva se razveselila tvojega odličnega rezultata na šahovskem tekmovanju. 
Ponosna sva nate in ti iskreno čestitava.

Babi in dedi

Draga sestra!                                                                             Nova Gorica, 16. 5. 2020

Vzemita si čas, da resnično uživata v otroštvu vajinega otroka. Čestitke za vajino 
novo življenje.

Maja z družino

Dragi Anže,                                                                                      Vrhnika, 19. 6. 2020

čestitam ti za uspešno opravljeno maturo. Sedaj si pa privošči dolge brezskrbne 
počitnic.

Teta Sonja



IZDELAJMO VOŠČILNICO
Potrebujemo:

Trši papir za voščilnico, lepilo, škarje, trakove, vrvico, volno, 
kose barvnega papirja, barvne revije, bleščice, vodene ali 
tempera barve in še in še drugih stvari po vaših zamislih.

Izdelano voščilnico poslikaj in pošlji svoji učiteljici.

Domišljija ne pozna meja! Pa veselo na delo! 

Na povezavi imaš veliko idej za izdelavo voščilnic. Voščilnico 
okrasiš na sprednji strani.

Povezava:

https://www.youtube.com/watch?v=zC4gjIXhuLk
Ta fotografija avtorja 
Neznan avtor je 
licencirana pod 
imenom CC BY-NC-
ND

https://www.youtube.com/watch?v=zC4gjIXhuLk
http://love-and-lollipops.blogspot.com/2010/12/christmas-cards.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


ZAPIS V VOŠČILNICO

NAGOVOR

KRAJ, DATUM

BESEDILO

PODPIS

Pri zapisu pazi na obliko, čitljivo 
pisavo in jezikovno pravilnost (to 
pomeni, da ne delaš napak). 

Torej, potrudi se! 

Oseba, kateri bo namenjena 
voščilnica, bo sigurno zelo vesela. 



NAJ TVOJA VOŠČILNICA ŠIRI SREČO

Voščilnico, ki si jo izdelal posreduj naprej in s tem nekomu polepšaj praznične dni.

Voščilnico lahko posreduješ svojemu sošolcu, babici in dedku, stricu ali pa jo pošlješ v
Dnevno varstveni center Tončke Hočevar.

Stanovalci dnevno varstvenega centra so „naši sosedje“, ki jih lahko vidiš, ko se s sošolci
igraš na igrišču. Med prazniki bodo zaradi Corona virusa ločeni od svojih družin in
najbližjih, zato sem prepričana, da jim bodo vaša iskrena voščila pomenila veliko.

Izdelaš in posreduješ lahko eno ali pa več voščilnic.

Več kot jih bo izdelal, več ljudem boš polepšal praznike.



Voščilnico vstavi v kuverto in vrzi v nabiralnik.

DVC Tončke Hočevar

Vodnikova cesta 56

1000 Ljubljana

Rihard Jakopič

Derčeva ul. 1

1000 Ljubljana

pošiljatelj
(ni obvezno)

znamka

naslovnik





VIRI

o Voščilo ali čestitka, M. Kopasić, Youtube

o Samostojni DZ R5, Slovenščina 4, Rokus

o Slike iz interneta


