
DEVETI TEDEN IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO- SLJ-LEBAN-7. A  - lidija.leban@guest.arnes.si 

7. a (18. 5. do 22. 5. 2020)                                                                          tel. 040 356 699 

Dragi učenci, lepo pozdravljeni v devetem tednu puka na daljavo. Verjetno si ni nihče mislil, da bo 

trajalo tako dolgo in se tako tudi zaključilo. Pridni in uspešni ste in dobro vam gre. Vsaj večini, se pa 

najde tudi kdo, ki pozabi na naloge oz. oddajo le-teh. Ni več daleč do konca in vse se da še urediti, le 

malo dobre volje in delovnih navad je potrebno. 

Ogromno že veste in znate. Vrste besedil, veliko in malo začetnico, zaimke, glagol … 

V novem tednu – nove vsebine iz jezikovne vzgoje. Razmišljali bomo, kaj je poved in kaj je stavek. 

Spodaj pod razporedom sta razlagi. Stiskaj in prilepi v zvezek za JV. Če ne moreš, pa prepiši. 

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE - kje 

torek,  
19. 5. 2020 

Poved, stavek 
 

Natančno preberi razlago 1 
(pod tedenskim razporedom) 
in jo prilepi ali prepiši v zvezek. 
Nauči se. 
 

 
Sreda,  
20. 5. 2020 

Enostavčne in večstavčne povedi 
 

Natančno preberi 2. razlago 
pod razporedom in jo prilepi ali 
prepiši v zvezek. 
Nauči se. 
 

 
Četrtek, 
21. 5. 2020 

Ponavljanje in utrjevanje 
 

1. Ponovno preberi obe razlagi. 
2. V DZ na strani 82 naredi 8. in 
9. nalogo 
 

Petek,  
22. 5. 2020 

Preverjanje znanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREBERI: 
Če česa nisi razumel in potrebuješ dodatno 
razlago, mi piši in dogovorila se bova za 
razlago preko Zooma. 
 
 

V DZ reši stran 83 in v zvezek 
naredi naslednjo nalogo. 
 

Preberi povedi in reši. Na 

črto napiši ustrezno črko 

povedi. 
 

a) Primož! 

 

b) Če bo lepo vreme, bomo 

šli na izlet. 

 

c) Kdo je to naročil? 

 

č) Ne bom. 

 

d) Joj, pomagajte! 
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Katere povedi so  
 

− enostavčne? 

_____________ 

− večstavčne? 

_____________ 

− brez osebne glagolske 

oblike? _____________  

 

 

SPODAJ STA RAZLAGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. razlaga 

POVED IN STAVEK 

Z besedami tvorimo stavke in povedi. Kakšna je razlika med njimi, se bomo naučili danes. 

POVED je zaključeno sporočilo iz med seboj povezanih besed. Ima določen pomen.To pove že 

pomen besede poved. To je torej skupina besed, ki nekaj pove. Poved se v zapisani obliki vedno 

začne z veliko začetnico in konča s končnim ločilom (piko, vprašajem ali klicajem). 

ZAPOMNI SI: POVEDI JE V BESEDILU TOLIKO, KOLIKOR JE KONČNIH LOČIL. 

Na primer: Kdo manjka? Danes bom šel na sprehod. Juhuhu! -------Tu so 3 povedi, ker so tri 

končna ločila. 

 

KAJ PA JE STAVEK? 

Stavek so besede, zbrane okrog osebne glagolske oblike - glagola (tj. glagola, ki mu lahko 

določimo osebo). 

ZAPOMNI SI: STAVKOV JE TOLIKO, KOLIKOR JE OSEBNIH GLAGOLSKH OBLIK, GLAGOLOV. 

Na primer:  

Kdo manjka? (en glagol = en stavek)                                            

Danes bom šel na sprehod. (en glagol = en stavek) 

Daj, pridi že na obisk! (dva glagola = dva stavka)                              

Tu so 4 stavki, ker so štirje glagoli (manjka, bom šel, daj, pridi).  Ugani, koliko je pa povedi! 

 

Če je v povedi en sam glagol v osebni obliki, rečemo, da je poved iz enega stavka. Če pa je v 

povedi več glagolov v osebni obliki, je poved iz več stavkov (toliko, kolikor je pač glagolov). 

 

 

OPOMBA: 

Če si slučajno pozabil, kaj so osebne in neosebne glagolske oblike, si preberi tukaj. 

Osebne so tisti glagoli, ki jim določimo osebo, število, čas, naklon (gledam, pojdi, si spal …) 

Neosebnim osebe ne moremo določiti; to sta nedoločnik (iti, spati, jesti, teči) in namenilnik 

(jest, teč …). 



2. razlaga 

ENOSTAVČNE IN VEČSTAVČNE POVEDI 

Enostavčna poved: že samo ime nam pove, da je to poved, ki vsebuje le en stavek.  

Kako to ugotovim? Tako, da pogledam, koliko glagolov je v povedi. Če je en sam, je torej le en 

stavek. 

ZAPOMNI SI: ENOSTAVČNA POVED JE POVED, KI JE SESTAVLJENA IZ ENEGA STAVKA. REČEMO JI 
TUDI PROSTA POVED. 

Primeri za enostavčno poved: Zunaj dežuje. Razlago sem že prebrala. Jutri bom zgodaj vstal. 

 

Večstavčne povedi pa imajo več stavkov, torej 2 ali več glagolov. 

ZAPOMNI SI: VEČSTAVČNA POVED JE POVED, KI JE SESTAVLJENA IZ DVEH ALI VEČ STAVKOV, KI 
SO MED SEBOJ LAHKO LOČENI Z VEJICO. Drugo ime za večstavčno poved je - zložena poved. 

Primeri za dvostavčno in večstavčno poved: 

Zunaj dežuje in za na sprehod potrebujem dežnik.  

Sta 2 glagola, zato dva stavka in to je ------ dvostavčna poved 

Pridem domov, se preoblečem in pojem kosilo. 

So 3 glagoli, zato so trije stavki in to je -------- večstavčna poved. 

 

  



 

 


