
Dragi učenec/učenka, v tej uri bomo ponovili poved (enostavčna in 

zložena. 

Rešene naloge mi pošli na moj e-naslov: 

mlakar.andreja2@gmail.com 

 

Poved (enostavčna, dvostavčna in podredno zložena), ponovitev 
 

1. V besedilu podčrtaj enostavčne povedi.  

Dober način ponavljanja in utrjevanja znanja je redno pisanje domačih nalog. Če za 

utrjevanje potrebuješ več vaj, si lahko na spletu poiščeš učne liste. Natisni si jih. Ni 

potrebno, da je ponavljanje snovi mukotrpno. Utrjevanje tujih jezikov si lahko 

popestriš s pomočjo učnih kartic ali listkov. Pri slovenščini si lahko izmisliš zabavne 

stavke ali se posnameš. Pri naravoslovnih predmetih pa znanje utrdiš s poskusi in 

preizkušanjem naučenega v praksi. Prav tako na spletu obstaja veliko spletnih strani 

z zabavnimi nalogami, s katerimi lahko utrjuješ učno snov. Morda se celo dogovoriš s 

sošolci in sošolkami, da se reševanja lotite skupaj. Po reševanju pa lahko primerjate 

rezultate.   

 

2. V besedilu so enostavčne in dvostavčne povedi. Poišči dvostavčne povedi in 

jih utemelji tako, da v njih obkrožiš glagola. 

Sladolede danes večinoma kupujemo že narejene, vendar pa ga lahko doma 

pripravimo čisto enostavno. Poznamo več različnih načinov priprave sladoleda. 

Najprej čvrsto stepemo smetano in sladkor ter ju zamrznemo v skodelicah. Tako 

pripravljeno kremo po zamrzovanju pretresemo v strojček za delanje sladoleda. 

Dobimo gladko, kremasto in lahko teksturo. Prav tako pa sladoled lahko naredimo, če 

masi dodamo jajca. Potem ko cela jajca ali samo rumenjake stepemo z vročim 

mlekom in sladkorjem, maso skuhamo do gostote. Ker so v kremi jajca, ta postane 

rahla in bogata po okusu. Maso vlijemo v modelčke. Ohladimo jo. Šele nato jo damo 

v zmrzovalnik. 

 

3. Ali so zapisane povedi v preglednici enostavčne ali dvostavčne? V 

preglednico na ustrezno mesto napiši . 

Poved Enostavčna 

poved 

Dvostavčna 

poved 

Zobotrebce so včasih izdelovali v vsaki hiši.    

Izdelovalec je že pred zimo prinesel domov 

leskove palice. 

  

Spoznati se je bilo treba na kvaliteto lesa, ker 

vsak ni bil primeren. 

  

Če je bila leska preveč vijugasta ali trhla, jo je 

izdelovalec izločil.  

  

Zobotrebce so nekoč izdelovali predvsem 

pozimi.  
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To je bila včasih oblika vaškega druženja, ko 

še niso poznali televizije.  

  

Izdelovalci so delali celo zimo in spomladi 

peljali prodat cel voz izdelkov.  

  

Danes si težko predstavljamo cel voz 

zobotrebcev.  

  

Koliko dela in vztrajnosti je bilo potrebno.   

Obogateli od zobotrebcev niso, a lahko so s 

prisluženim denarjem kupili vsaj nekaj hrane. 

  

 

4. Poveži enostavčni povedi v podredno zloženo poved.  

Jure je prišel pozno domov. Na cesti se mu je pokvaril avto. 

___________________________________________________________________ 

Pia je na dvorišču strgala pulover. Babica bo kupila novega. 

___________________________________________________________________ 

Miha je v gozdu zaslišal nenavadne zvoke. Stekel je proti bližnji hiši.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Helena je pletla jopico cel teden. Ni je uspela dokončati do Majinega rojstnega dne. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

V mestu je Nik kupil knjigo o cvetju. Odnesel jo bo k babici. 

___________________________________________________________________ 

 

Vrtnice se ne bi posušile. Mama bi jih morala vsak dan zalivati. 

___________________________________________________________________ 

 


