
Dragi učenec/učenka, 

V tem tednu bomo ponovili podredno zloženo poved. 

Rešen DL 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   
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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.  

  

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. 

__________________________________________________________ 

5. V dvostavčnih povedih obkroži glavni stavek.  



Kdor želi sam narediti modro vrtnico, potrebuje le belo vrtnico in modro 

barvilo.  

Ko v cvetličarni izbereš lepo vrtnico, jo doma pusti dva dni ležati na pultu 

brez vode.  

Notranjost vrtnice se bo pri tem tako osušila, da bo kasneje hitro vsrkala 

modro barvilo.  

Zareži v spodnji del stebla približno centimeter globoko, da boš lahko ta 

del stebla razprl.  

Lonček, ki mora biti plastičen, napolni do višine dveh centimetrov z vodo 

in modro barvo.  

Vaza bo vrtnici nudila dovolj opore, da se lonček z barvilom ne prevrne.  

Kljub temu da so vrtnice že obarvane, razcepljeni del stebla odreži.  

Če sveže odrezano steblo pušča barvo, jo popivnaj s papirnatimi 

brisačami. 

 

6. V dvostavčnih povedih podčrtaj odvisni stavek in obkroži veznik. 

Ker je bilo Juretu dolgčas, je v deželnem večeru naredil svečo.  

Model je postavil na časopisni papir, da ne bi popackal delovne površine. 

Potem ko je bil vosek stopljen, ga je previdno ulil v pripravljen model.  

Če bi želel imeti debelejšo svečo, bi moral vzeti debelejši stenj.  

Izmeril je globimo modela, v katerega je ulil vosek.  

Palčko s stenjem je položil čez model tako, da je konec stenja segal do 

središča modelovega dna.  

Kljub temu da so Juretu všeč bele sveče, je vosek obarval.  

Jure je vstavil različne okraske tja, kjer je rob modela.  

  

 


