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

7. a (25. 5. do 29. 5. 2020)                                                                          tel. 040 356 699 

Dragi učenec, draga učenka!                                                 

Zdaj veš, kaj je poved in kaj je stavek. Snov bomo še nekoliko razširili s tem, kako enostavčne povedi 

lahko združimo in tako dobimo večstavčne povedi. Spoznali bomo tudi novo vrsto besedila-poročilo. 

Spodaj pod razporedom sta razlagi 1 in 2. Stiskaj in prilepi v zvezek za JV. Če ne moreš, pa prepiši. 

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE - kje 

Torek,  
26. 5. 2020 

Združevanje enostavčnih povedi v večstavčne 
 

1. Preberi razlago 1 in jo prilepi ali 
prepiši v zvezek za JV. 
2. Naredi naloge v DZ na str. 84 in 
85. 
 

Sreda,  
27. 5. 2020 

Ponavljanje in utrjevanje 
 
 

1. Ponovno preberi včerajšnjo 
razlago in v DZ naredi naloge na 
str. 86 in 87. 
 2. Slikaj ti dve  strani in pošlji 
danes, 26. 5. 2020. 

Četrtek, 
28. 5. 2020 
 
 
 
 
in 
 
 
petek, 
29. 5. 2020 

Poročilo 
Zgodilo se je - poslušanje in razumevanje 
neumetnostnega besedila 
 
 

1. Preberi razlago 2 in jo prilepi ali 
prepiši v zvezek. 

2. V DZ str. 108 preberi 1. 
nalogo in ustno odgovori. 
3. Na povezavi   
https://youtu.be/zLp9S7AgssM 
si oglej posnetek in reši naloge 
na str. 108-110 (od 4.-10. 
naloge).  
Posnetek si lahko ogledaš 
večkrat, da boš lažje rešil 
naloge. 
Rešitve nalog najdeš pod 
razlagami spodaj. Poglej jih 
šele, ko boš sam rešil naloge. 

  
 
 
SPODAJ NAJDEŠ RAZLAGI IN REŠITVE. 
 
OPOMBA: Ob četrtkih dopoldne izvajam pouk 
za 9. r. v šoli in nisem dosegljiva. 
 
 
 
 

Želim ti uspešno reševanje, za 
morebitna vprašanja sem ti na 
voljo na elektronskem naslovu, 
po tel. ali preko Zooma. 

 

mailto:lidija.leban@guest.arnes.si
https://youtu.be/zLp9S7AgssM


Razlaga 1 

ENOSTAVČNE POVEDI LAHKO ZDRUŽIMO IN TAKO TVORIMO VEČSTAVČNO POVED. 

KAKO? 

To naredimo tako, da dodamo besedo, ki povezuje. Taki besedi rečemo VEZNIK.  

Veznikov je več vrst (in, pa, ter, ker, da, da bi, potem, ko, zato, če, medtem ko, toda …) 

Nekateri so na začetku povedi, nekateri na sredini. Izberemo tistega, ki je ustrezen glede na 
vsebino povedi. Nekateri vezniki “zahtevajo”, da ob njih ali nekje v povedi, zapišemo tudi vejico. 

Primer: 

Enostavčni povedi:  Pridem domov. Preoblečem se.  

Združitev v večstavčno poved: Imamo več možnosti. Preberi spodaj. 

 Pridem domov in se preoblečem. Ko pridem domov, se preoblečem. Potem ko pridem domov, 
se preoblečem. 

Več enostavčnih povedi lahko združimo in tako tvorimo večstavčno poved. V večstavčni povedi 
so stavki povezani z besedo, ki ji pravimo veznik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Razlaga 2 

Poročilo 

Premisli, ali si se že kdaj udeležil  kakšne čistilne akcije, prireditve, razstave ipd. Bi znal 

odgovoriti na naslednja vprašanja? 

Kdaj je bila? S katerim namenom je bila organizirana? Kje je bila? Kako je potekala? 

Kdo vse je sodeloval?  

Verjetno se strinjaš, da to lahko razmišljaš le o dogodku, ki se je že zgodil. 

 Besedilo, v katerem poročamo o preteklem dogodku, imenujemo POROČILO. 

Poročilo 

Pripovedovalno besedilo, v katerem prikazujemo resnični pretekli dogodek in pri tem navajamo le 

podatke o njem (torej ne izražamo svojih čustev ali svojega mnenja) je poročilo. V njem vedno 

povemo, kaj se je zgodilo, s katerim namenom oz. čemu je bilo organizirano,  kdaj in kje se je zgodilo, 

kdo je pri tem sodeloval, kako je potekal dogodek in kaj vse se je dogajalo. Ker se je dogodek, o 

katerem poročamo, že zgodil, so glagoli v pretekliku. 

Če je poročilo objavljeno v časopisu, ( napiše ga novinar)  ima po navadi: nadnaslov, naslov 

in podnaslov. Vsi trije že podajo osnovno informacijo o dogodku. Vsako poročilo začnemo s 

krajem pisanja. V uvodu povemo najpomembnejše, v nadaljevanju povedano razširimo. 

Kot primer takega besedila si poglej besedilo v DZ na str. 111, 11. naloga. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Rešitve: 15. enota - Zgodilo se je 

 4. Čipkarski dan.  

V Železnikih.  

Turistično društvo.  

Da bi se ohranila kulturna dediščina.  

Klekljarice in občinstvo.  

DA  

Po začetni povedi Pozno popoldne se je v Železnikih končala prireditev …  

Ves dan.  

5. učenje klekljanja, snemanje filma o čipkah, ogled klekljarske šole v Železnikih   

1  sprevod skozi kraj,  

2  javna dražba čipk velikank,  

3  tekmovanje v klekljanju,  

4  razglasitev rezultatov tekmovanja,  

5  odprtje razstave čipk  

6. NE, NE, NE, NE  

7. se je začel, so se sprehodili, so bili, je bila,  so prodali, Sklekljali sta 

 V pretekliku. 

 Ker besedilo govori o preteklem dogodku.  

8. Radijskim poslušalcem./Javnosti.    

Novinar. 

 DA 

 Nikjer ni rekel, da je o tem slišal ali bral, temveč je le predstavil, kaj se je zgodilo. 

 Pripoveduje o končani prireditvi. 

 Navaja samo gole podatke o končani prireditvi. 

 9. poročilo; pretekliku  

10. Objektivno.   

Navedeni so le podatki in dejstva.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


