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Poved in stavek (stavčni členi)  (14. enota) 
 
1. Preberi povedi. 

 
a) Vodja gradbišča je prosil člane Športnega društva Bevke, da naj naslednji dan pospravijo  
okolico večnamenske zgradbe. ____ 
 
b) Delovna akcija se je začela v soboto ob 8. uri. ____ 
 
c) Mlajši člani so opeko naložili na palete, te so ovili s folijo in jih nato odpeljali pred 
večnamensko zgradbo. ____ 
 
č) Ko so starejši člani posekali drevesa, so premestili še betonska parkirišča za kolesa. ____ 
 
V povedih podčrtaj osebne glagolske oblike in za vsako na črto napiši, iz koliko 
stavkov je. 
 
 
2. Napiši svojo 

a) enostavčno poved: ________________________________________________________ 

b) večstavčno poved: ________________________________________________________ 

 
3. Preberi povedi. 

 
a) Barbara!  
b) Če bo lepo vreme, bomo šli v hribe. 
c) Kdo je to rekel?  
č) Ne vem.  
d) Av! 
e) Čakam razredničarko in ravnateljico.  
f) Dobro jutro! 
g) Hodi hitreje, prosim. 
h) Pouk se prične ob 7.30.  
i) Precej časa presedim za računalnikom in brskam po 
spletu. 

 
Napiši, katere povedi so 

– enostavčne: _____________ 

– večstavčne: _____________ 

– brez osebne glagolske 

oblike: ___________________ 

 

 
 
 
4. Enostavčne povedi dopolni s povedkom.  

Steklo _______________________________ v Rogaški Slatini.  

Povest Bobri _______________________________ Janez Jalen. 

Gutenberg je v 15. stoletju _______________________________ tisk. 

Jurij _______________________________ violino na šolski prireditvi. 

 

5. V enostavčnih povedih podčrtaj povedek. 
 

Zmagovalci tečejo častni krog.- Tudi Občina Velike Lašče prireja kulturne večere. - Letos so 

priredili že tretji literarni večer. - Nagrajeni učenci si bodo jutri ogledali zanimivo razstavo. - V 

Kobaridu je Ciril Zlobec bral svoje pesmi. 
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6. Enostavčne povedi dopolni z osebkom.  

Mikroskop je v razred prinesel ________________________________ 

_________________________ mu je padla na tla. 

Se bodo ____________________ ustavili na Vršiču?  

Na avtomobilskem tekmovanju je Janezu odpovedal ______________________ 

 

7. Podčrtaj povedek in osebek. 
 

Bratranec Andrej bo igral na kitaro. - Njegovi sosedje ne vedo za ta koncert. - Tine in njegov 

prijatelj sta že včeraj kupila vstopnice. - Ali se bo šolski avtobus ustavil tudi na Ravnah?  

Muzej vabi na razstavo tudi osnovnošolce. - Slovenski oktet bo obogatil večer 
 

8. V povedih zanikaj povedek in povedi ponovno napiši. 

Prvošolci poslušajo pravljico. __________________________________________________ 

Učenci opazujejo preizkus. __________________________________________________ 

Matic govori resnico. __________________________________________________ 

Novakovi pričakujejo goste. __________________________________________________ 

Cesto so posuli s peskom. __________________________________________________ 

 

9. Podčrtaj povedek, osebek in predmet.  

Vozniki ne marajo dežja. - Lisica nese hrano svojim mladičem. - O starih Egipčanih je govoril 

predavatelj Ivo. - Starejši ljudje se bojijo poledice. - Šolski avtobus se približuje končni 

postaji. - Sošolke se pogovarjajo o športnem dnevu.  

 
10. Iz enostavčnih povedi prepiši v preglednico navedene stavčne člene.  

 POVEDEK OSEBEK PREDMET 

Otroci niso zapeli 
uspavanke. 

   

Igralci so se zahvalili 
občinstvu za topel 
sprejem. 

   

Sošolka Alenka se je 
pogovorila s prijazno 
knjižničarko. 

   

Novinarka je 
poročala o našem 
pevskem dosežku. 

   

 

11. Dopolni enostavčne povedi. Na črte napiši, s katerim stavčnim členom si jih 
dopolnil/-a.  
 

Pred jedjo si umijemo ___________________.    __________________ 

___________________ nam je sporočila uro odhoda.   __________________ 
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___________________ sem se naučil na pamet.    __________________ 

Zdravljico __________________ France Prešeren.   __________________ 

Ob petju državne himne __________________.    __________________ 

 
12. Podčrtaj povedek in predmet.  

Tvoja obleka danes ne ustreza vremenskim razmeram. - Zakaj se je Bojan skregal z Mojco?  

Ne mečite odpadnega papirja po smetišču. - Učiteljica slovenščine je spraševala po tebi. -Ne 

pogovarjajte se z voznikom. - Voznik mestnega avtobusa se je izognil nevarnosti 

 
13. Vstavi, kar manjka. Nato obkroži ime vstavljenega stavčnega člena. 

Pšenico __________________ spomladi.     pov.  os.  pr.  

Ta pesem govori ________________ .    pov.  os.  pr. 

_____________________ napovedujejo dež.    pov.  os.  pr. 

Učenci se že teden dni ukvarjajo ___________________  pov.  os.  pr. 

Za pletenje potrebujemo __________________.    pov.  os.  pr. 

 

14. Obkroži črko pred enostavčnimi povedmi, v katerih je več kot en predmet.  

a) Anja danes ni imela sreče. 

b) Jan je sosedovi Marjeti napovedal veliko presenečenje. 

c) S sošolci bomo pripravili lutkovno predstavo. 

č) Tekmovalci so se razveselili simbolične nagrade.  

d) To zanimivo oddajo so pripravili slovenski ustvarjalci. 

e) Mnogi ljudje se bojijo kač. 

f) O hudi nesreči so takoj poročali staršem. 
 

15. Podčrtaj povedek, nato se na črtah vprašaj po odebeljenih stavčnih členih, jih 
podčrtaj ter določi.  
 

a) Iz muzeja smo se vrnili ob 15. uri.  

 

_________________________________________________________________________ 

b) Po predstavi so na oder povabili upokojene igralce.  

 

__________________________________________________________________________ 

c) Zaradi vetra so odpovedali tekmovanje v skokih.  

 
__________________________________________________________________________ 

č) Favoriti bi zmagali brez težav.  

__________________________________________________________________________ 
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16. V enostavčnih povedih podčrtaj povedek in prislovno določilo.  

Jana bo plakat izdelala do prihodnjega petka. - Po prvem potresnem sunku so učenci stekli 

iz razreda. - Na prvi pomladni dan je v Alpah padlo veliko snega. - Navdušeni gledalci so z 

dvignjenimi zastavami pozdravili naše skakalce. - Zaradi gripe nekaj učencev ni prišlo k 

pouku. 

 
17. Podčrtaj povedek. Nato napiši na prvo črto vprašalnico za odebeljeni stavčni člen, 

na drugo pa njegovo ime.  
 

PIL bom naročila po telefonu.  ____________________  ________________ 

Irena te je v torek iskala na šolskem igrišču. ____________________ _______________ 

Zakaj ne prideš sem?    ____________________ _______________ 

So raziskovalci že odkrili povzročitelja te bolezni? _________________ _____________ 

Tekmovalec je svojemu nasprotniku ponudil roko. ________________ _____________ 

 

18. Obkroži, kateri stavčni členi so v enostavčnih povedih.  

Slovenski prvak trenira namizni tenis že od svojega osmega leta.  

pov.  os.  pr.  p. d. k.  p. d. č.  p. d. v.  p. d. n. 

Bi šel z nami na Bled?  

pov.  os.  pr.  p. d. k.  p. d. č.  p. d. v.  p. d. n. 

Predšolski otroci so previdno prečkali cesto.  

pov.  os.  pr.  p. d. k.  p. d. č.  p. d. v.  p. d. n. 

Naši sosedje so se odselili v Kranjsko Goro.  

pov.  os.  pr.  p. d. k.  p. d. č.  p. d. v.  p. d. n. 

Vsak večer je zalila sadike.  

pov.  os.  pr.  p. d. k.  p. d. č.  p. d. v.  p. d. n. 

 
19. Podčrtaj in določi vse stavčne člene.  

Petčlanska žirija je aprila v Radovljici podelila nagrade.  

Tekmovanje se je končalo v petek. 

Zmagovalka je igrala odlično. 

Tekmovanje je posnela televizija. 

Na tekmovanju so sodelovali slovenski in tuji glasbeniki. 

Češki violinist je zapustil oder zaradi počene strune na svoji violini. 

 


