
TEDEN POZDRAVOV 

POZDRAVLJENI. Učenci, učitelj, starši. 21. november je svetovni dan pozdravljanja. 
Člani inovacijskega projekta, ki poteka v letošnjem šolskem letu na naši šoli, vas bi 
radi povabili, da pozdravljanju namenimo več pozornosti. Vabimo vas, da se nam 
priključite v naslednjem tednu, ki ga bomo poimenovali TEDEN POZDRAVOV.  
Prijazno se poglejmo, nasmejmo, pozdravimo in si tako izkažimo spoštljiv odnos.   

 

• Vsi stiki  med ljudmi se začenjajo s pozdravljanjem. Pozdrav odpira stik, z 
njim lahko začnemo pogovor … 

• S pozdravom izkažemo dobrodošlico, zaželenost, pozornost, gostoljubje … 
• Pozdrav ima dva dela: pozdrav in odzdrav. 
• Za besedno pozdravljanje vedno izberemo  besede, v katerih se čuti naš 

resnični odnos do oseb, ki jih pozdravljamo.  
• Odzdravljanje je dolžnost. Če pozdravljeni ne odgovori, pokaže, da je 

neolikan. 
• Če isto osebo srečamo večkrat na dan (v šoli), se glasno pozdravimo le ob 

prvem srečanju, ob naslednjem le rahlo pokimamo z glavo in vzpostavimo 
stik z očmi.  

• Ne glede na spol, mlajša oseba prva pozdravi starejšo.  
• Oseba, ki vstopi v prostor, pozdravi prva.  
• Spoštujmo običaje pri pozdravljanju (planinci, ki se vzpenjajo pozdravijo 

tiste, ki se spuščajo).  
• V trgovinah, hotelih, gostinskih lokalih so tam zaposleni dolžni pozdraviti 

prvi.  
• Tudi, če nikogar ne poznamo, vedno pozdravimo ob vstopu v dvigalo, v 

gledališko ložo, v knjižnico,.. , v različne čakalnice, na stopnišču hiše, v 
kateri stanujemo ...  

• Nikoli ne pozdravljajmo s polnimi usti, med žvečenjem žvečilnega, s 
cigareto, cigaro ali pipo v ustih.  

                                             Povzeto po različnih spletnih straneh. 

 

PA ŠE TO: POZDRAV JE PRVA IZGOVORJENA BESEDA, JE PRVI STIK S 
SOČLOVEKOM. ČE JE NE IZGOVORIMO, NIKOLI VEČ NE BOMO IMELI DRUGE 
PRILOŽNOSTI, DA NAREDIMO PRVI VTIS.       

Sprejmi, da se pomen tvojih besed izraža v odgovoru sogovornika in ne v tem, kar si 
ti mislil, ko si jih izrekel. (Richard Green)      
   

Martina Žohar, dipl. vzg. 


