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Pozdravljeni, učenke in učenci! 
 
10. teden učenja na daljavo bomo preštevali povedi in stavke, postavljali vejice … Spoznali 
bomo enostavčne (proste) in večstavčne (zložene) povedi … 
Preberi razlago! 
Razlaga: 
 
Znamo povedati, koliko je povedi v nekem besedilu.  
Kako pa vemo/ugotovimo, koliko je stavkov? 
Preprosto – vedeti moramo le, katere so osebne glagolske oblike. Ponovimo, katere so: 
sedanjik, preteklik, prihodnjik, pogojnik in velelnik.  
Definicija stavka se glasi: 
 

STAVEK so besede, zbrane okoli osebne glagolske oblike. 

 
Če poznamo definicijo stavka, to pomeni naslednje: kolikor glagolov v osebni obliki je v 
povedi, toliko stavkov sestavlja poved. 
 
Če je v povedi ena osebna glagolska oblika, govorimo o ENOSTAVČNI POVEDI (nezložena ali 
prosta poved): Babica je v nedeljo spekla potico. 
 
Če je v povedi več glagolov v osebni obliki, je poved VEČSTAVČNA (zložena poved): 
Nedeljo sem preživel pri babici, ker pri njej vedno uživam. 
 
Stavke v povedi med seboj ločimo z vejico pred veznikom (to je beseda, ki povezuje stavka = 
ker da, če, zato, saj …). POZOR! – Pred nekaterimi vezniki vejice ne pišemo (in, pa, ter …). 
 
Poved sestavljajo stavki; kaj pa so deli/gradniki stavka: to so stavčni členi. Po njih se 
sprašujemo z različnimi vprašalnicami (kaj dela, kdo, komu, kje, kdaj …). 
 
Za delo v 10. tednu boš potreboval SDZ 7, 2. del, enota 14, stran od 81 do 90. 
 

DAN, DATUM VSEBINA NAVODILA – kje, kaj, kako … 

Ponedeljek,  
25. 5. 2020 

STAVEK 1. Natančno preberi zgornjo razlago. 
Premisli, ali vse razumeš. 
2. Prepiši zgornjo razlago od definicije 
stavka v okvirčku do konca.  
Prepis naj bo pregleden, kar je napisano  
poudarjeno, posebej označi (pobarvaj, 
napiši z barvo, tiskano). 
Razlago prepiši pod definicijo povedi, ki si 
jo napisal že prejšnji teden. 
 



3. Reši še naloge od 1. do 9. v DZ, strani 81 
in 82. 

Torek, 
26. 5. 2020 

UTRJUJEMO POVED IN 
STAVEK 

Reši naloge v DZ na straneh 0d 83 do 85 
(naloge od 10 do 16). 

Četrtek, 
28. 5. 2020 

ENOSTAVČNE IN 
VEČSTAVČNE POVEDI 

1. V jezikovni zvezek napiši lastne primere 
povedi:  
- enostavčno, 
-dvostavčno, 
- poved iz treh ali več stavkov. 
V vsaki povedi z rdečo obkroži osebno 
glagolsko obliko. 
2. reši še naloge 17, 18 in 19 V SDZ 7 na 
straneh 88 in 89. 

Petek,  
29. 5. 2020 

GRADNIKI/DELI STAVKA Z vajami boš utrdil  znanje o stavku. 
Naredi naloge v SDZ 7, 2. del, stran od 88 
do 90, naloge od 1. do 4. (do naslova 
Povedek). 
 
Slike svojega četrtkovega in petkovega 
dela pošlji učiteljici do petka, 29. 5. 2020. 

 
Če potrebuješ kakršnokoli pomoč (če česa ne znaš, ne razumeš), napiši vprašanje učiteljici. 
 
                                                                         Prijazen teden vam želim učiteljica Marta Keržan. 
 
 


