
NAVODILA ZA DELO 7 (10. TEDEN) 
 
TOREK, 2. 6. 2020 
UTRJEVANJE POVEDKA 
 
Spomni se: povedek je stavčni člen, ki nam pove kaj delamo ali kaj se dogaja. 
 
Iz naslednjega besedila v mail izpiši in mi pošlji povedke: 
 
Na gračkem dvoru je nekoč živel zmaj Kač. 
Vsako jutro se je šel kopat v mlako pod gradom. 
Takrat je odložil zlato krono, kajti igrati se je želel v prijetno topli vodi. 
Graščak mu je krono zavidal, zato je hlapcu naročil, naj jo ukrade. 
Izdali so ga zlati žarki. 
Zmaj je začel bruhati ogenj. 
Zaletel se je v grajska vrata in se razletel na drobne koščke. 
Iz njih so se razvili kačji pastirji, ki včasih letajo v okolici gradu. 
 
SREDA, 3. 6. 2020 
UTRJEVANJE OSEBKA 
 
Spomni se, osebek je stavčni člen, ki nam pove, kdo je tisti, ki nekaj dela ali kaj 
povzroča dejanje in dogajanje. Po njem se sprašujemo KDO ALI KAJ  + povedek 
(k vprašalnici kdo ali kaj vedno povemo povedek). 
Npr. 
Sestra mi ob večerih glasno bere. 
POVEDK JE BERE (kaj dela). 
PO OSEBKU PA SE VPRAŠAMO KDO ali KAJ je tisti, tisto, ki bere. 
OSEBEK JE SESTRA. 
 
Izpisane osebke mi pošlji v mailu! 
 
ČETRTEK, 4. 6. 2020 
UTRJEVANJE PREDMETA 
 
Najprej ponovi vprašalnice za predmete: 

- Koga ali česa (rodilnik). 
- Komu ali čemu (dajalnik). 
- Koga ali kaj (tožilnik). 
- O/ pri/ v/ na … kom ali čem (mestnik). 
- S kom ali s čim (orodnik). 

 
Ne pozabi, tudi po predmetih se sprašuj iz povedka! 
 
 
Povedek ima vsak stavek, osebek in predmet pa nista obvezna, pazi torej! 
 
Iz ponedeljkovega besedila o zmaju Kaču izpiši predmete, vsakemu določi sklon. 
Nalogo mi pošlji! 
 



PETEK, 5. 6. 2020 
RABA STAVČNIH ČLENOV 
 
Tvori (izmisli si) 5 različnih povedi. 
Prva naj ima predmet v rodilniku, druga v dajalniku, tretja v tožilniku, četrta v 
mestniku, peta pa v orodniku! 
Povedi mi pošlji v mailu. 
 
 


