
Ponovitev stavek, poved; Stavčni člen - povedek 

NAVODILO PRIČAKOVANE DEJAVNOSTI UČENCEV  
Uvodna motivacija: 
  
Prvih nekaj minut ure porabite zato, da ponovite, kaj 
je stavek in kaj pomeni pojem stavčni člen (zapisano 
imate v zvezku; glejte prepis drsnic iz 2. tedna učenja 
na daljavo – preberite še enkrat). 
To ponazorite z nekaj primeri. 
 
SDZ na str. 54: 
Pred branjem:  kateri jezik uporabljamo Slovenci in 
katero pisavo? 
 
Zdaj sledi branje krajšega besedila (str. 54), ki nam bo 
služilo za obravnavo prvega izmed stavčnih členov, 
povedka.  
 
Samostojno rešite 1. in 2. nalogo (str. 54). Posebej 
bodite pozorni na drugo od njiju, ker je tvorbna (v 7. b 
in 7. c ima to mogoče že kdo rešeno, zato samo 
preberite).  
 
Obravnava nove snovi - POVEDEK: 
Rešite naloge 3–6.  
Gre za povsem novo snov, čeprav hkrati za najlažji 
stavčni člen, ker ga kot glagol v glavnem že poznate 
kot eno od besednih vrst. 
PAZITE: ne menjujte  pojmov glagol (besedna vrsta) in 
povedek (stavčni člen). 
 
Preverite svoje zapise s pomočjo spodnje povezave. 
 
NA KONCU: 
V zvezek (jezik) napiši velik naslov STAVČNI ČLENI, 
nato pa manjši podnaslov POVEDEK  in prepiši iz 
delovnega zvezka str. 55, kar piše v razdelku 
ZAPOMNIM.SI in to spodaj: 
POVEDEK izraža dejanje, dogajanje ali stanje.  
VPRAŠALNICA: Kaj kdo dela, kaj se dogaja? 
PODČRTAMO z vijugasto črto. 

Učenci povzemajo snov (LAHKO USTNO): 
 
Povedo, da so stavek besede, nabrane 
okrog osebne glagolske oblike, napišejo 
nekaj primerov. Vedo, da je vsak 
podatek (kje, kdaj, kako, kdo, kaj …) v 
stavku stavčni člen. Tudi to ponazorijo z 
nekaj primeri. 
 
Odprejo, pripravijo se na delo. 
Zagotovo vedo, da uporabljamo 
slovenski jezik (čeprav sta uradna pri nas 
še dva …), vprašanje pa je, če vsi/-e 
vedo, da uporabljamo latinično pisavo 
gajico. 
 
Tiho berejo besedilo (str. 54). 
 
 
 
 
 
 
Naloge rešujejo samostojno, na koncu 
preverijo rešitve, ki so v interaktivnem 
delovnem zvezku na spletni strani 
(povezava je spodaj). 
 
 
 
 
 
 
 
Zelo pozorno preberejo besedilo v 
Zapomnim.si in ga zapišejo v zvezek. 
 

 

KAKO NAJ IZGLEDA ZAPIS V ZVEZKU: 

 

 

 

POVEZAVA DO INTERAKTIVNEGA DELOVNEGA ZVEZKA: 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000162 

STAVČNI ČLENI 

POVEDEK 

Prepis. 

 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000162

