
Pozdravljeni, sedmošolci,  

tokrat brez uvoda, ker se kmalu vidimo in slišimo. Upam, da se boste lahko vsi udeležili 

videokonference, da se dogovorimo, kako boste pridobili še zadnjo oceno in da mi poveste, 

kako se imate, kako vam gre šolanje od doma in upam, da drug od drugega izvemo še kaj 

zanimivega.  

Še vedno morajo biti moji zeleni zapisi v vaših zvezkih. 

 

PON, 18. 5. 2020      VIDEOKONFERENCA – preverjanje pred ustnim 

ocenjevanjem 

Ob 10.00 se mi, prosim, pridružite na videokonferenci. Se že veselim!  

 

 

TOR, 19. 5. 2020        Poved/stavek 

Danes se boste naučili, kakšna je razlika med STAVKOM in POVEDJO. Prepišite razlago. 

 

BESEDA – STAVEK – POVED 

Kadar pišemo ali govorimo, besede povezujemo v besedne zveze in stavke, stavke pa 

povezujemo v povedi. 

Besede: sobota, nedelja, volk, na Krasu, napasti, črede, tri, ovac, pastirji, povedal eden, je 

 

 

Stavek: 1. stavek: eden izmed pastirjev je povedal 

             2. stavek: v soboto in nedeljo so volkovi na Krasu napadli tri črede ovac 

 

 

Poved: Eden izmed pastirjev je povedal, da so v soboto in nedeljo volkovi na Krasu napadli tri 

črede ovac. 

Vsak stavek predstavi en dogodek – z njim povemo, kaj se je zgodilo, kaj se dogaja ali kaj se 

bo zgodilo. Stavek prepoznamo po tem, da je v njem ena osebna glagolska oblika (je povedal, 

so napadli). 

STAVEK – so besede, zbrane okrog osebne glagolske oblike. 

S stavkom sporočamo različne podatke, zato je stavek po navadi sestavljen iz več delov, ki jih 

imenujemo STAVČNI ČLENI. Ti nam povedo različne podatke: kaj se je zgodilo – so napadli, 

kdo je kaj naredil - volkovi, kje se je nekaj dogajalo – na Krasu …). 

 

Kadar iz stavka izvemo dovolj podatkov in z njim predstavimo zaokroženo misel, ga lahko 

preoblikujemo v poved. POVED je torej najmanjša zaokrožena enota besedila in jo lahko 

uporabimo tudi kot samostojno besedilo (npr. Izključite telefone! – Ne hodi po travi!) 



Povedi so lahko iz enega stavka – ENOSTAVČNE POVEDI ali iz dveh ali več stavkov – ZLOŽENE 

POVEDI (dvostavčne, večstavčne). 

Stavke v zložene povedi med seboj povežemo z vezniki (kot, saj, da …) 

 

 

ČET, 21. 5. 2020          Utrjevanje znanja – poved/stavek 

Naredite nekaj vaj, da ugotovite, če veste, kaj je stavek in kaj je  poved. 

Vaje rešite v DZ na strani 51-53. 

 

REŠITVE 

 

 



 

 
 

 

 

 

PET, 22. 5. 2020         Sestavine stavka – stavčni členi 

Stavek je torej sestavljen iz stavčnih členov. Pa poglejmo, kaj so stavčni členi in katere 

poznamo. 

STAVČNI ČLENI 

Vsak stavek je sestavljen iz posameznih delov, ki jih imenujemo stavčni členi. Vsak stavčni 

člen nam sporoča svoj podatek, npr. 

- kaj se dogaja/se je zgodilo/se bo zgodilo - POVEDEK 

- kdo je kaj naredil – OSEBEK 

- na kaj njegovo dejanje prehaja – PREDMET  

- kdaj je kaj naredil – PRISLOVNO DOLOČILO ČASA 



- kje je to naredil – PRISLOVNO DOLOČILO KRAJA 

- kako se je kaj zgodilo – PRISLOVNO DOLOČILO NAČINA 

- zakaj se je kaj zgodilo – PRISLOVNO DOLOČILO VZROKA 

 

Prepišite tudi preglednico na naslednji strani! 

 

 



  STAVČNI ČLENI 

Stavčni člen Krajšava Vprašalnica Primer 

OSEBEK os. KDO ALI KAJ? Knjiga je na mizi. 

POVEDEK pov. KAJ KDO DELA? Knjigo sem vzel v roke. 

    KAJ SE DOGAJA? Knjiga leži na polici. 

PREDMET rod. (zanikanje!) KOGA ALI ČESA? Knjige ni na polici. 

  daj. KOMU ALI ČEMU? Bratu sem posodil avto. 

  tož. KOGA ALI KAJ? Berem knjigo. 

  mest. PRI/O KOM ALI ČEM? Sem pri sošolki. 

  or. S KOM ALI ČIM? Sprehajam se s psom. 

PRISLOVNO DOLOČILO 

KRAJA p. d. k. KAM? KJE? KOD? Knjiga je na mizi. 

PRISLOVNO DOLOČILO ČASA p. d. č. KDAJ? Včeraj sem prebral knjigo. 

PRISLOVNO DOLOČILO 

NAČINA p. d. n. KAKO? Knjigo sem hitro prebral. 

PRISLOVNO DOLOČILO 

VZROKA p. d. v. ZAKAJ? Zaradi glavobola sem odšel domov. 



Lep viken vam želim. 

 

Mojca Lampret 

 


