1.ura: PREGLED PPT Z RAZLAGO STAVČNIH ČLENOV
a) PONOVITEV SNOVI PRETEKLIH UR
V preteklih urah si spoznal dva stavčna člena, in sicer povedek in osebek.
Preglej spodnji zapis (ničesar ti ni treba prepisovati!) in preveri, če si si zaponil vse, kar si spoznal v
preteklih urah. Če ti je lažje ponavljati ob PPT, lahko enak zapis najdeš na priloženem PPT (drsnice od
1 do 6).
PONOVIMO:
KAJ JE POVED IN KAJ JE STAVEK?
POVED – besedilo od velike začetnice do končnega ločila (pika, klicaj, vprašaj, tropičje)
Primeri povedi:
Kdo brca žogo? Pazi, kača! Marjeta, obuj se in pohiti v trgovino po kruh! Pospravi sobo, saj imaš zelo
razmetano! Rad jem špagete, ki jih pripravi mama. Imam kosilo.

STAVEK - Stavek so besede, nanizane okoli osebne glagolske oblike, ki ima v stavku vlogo povedka.
Primer stavka:
Alj až ma m i p o ma ga ku h ati k o sil o .
1. sklon 3. sklon
osebek predmet POVEDEK

4. sklon
predmet

STAVČNI ČLENI
Stavek je sestavljen iz enot (besed),
ki jih imenujemo stavčni členi.

STAVČNI ČLEN je vloga besede v stavku.
Različne besede opravljajo različne stavčne vloge.

Stavčni členi so tisti deli stavka, ki nosijo določeno vrsto podatkov, npr. podatek o tem, kaj se
dogaja, kdo to dela ipd.

KATERE STAVČNE ČLENE POZNAMO?
1) POVEDEK – v vsakem stavku je le 1 pove nam, kaj se v stavku dogaja)
npr. Kaja pospravlja sobo. (označimo z valovito črto)

2) OSEBEK – v vsakem stavku je le 1 (iz ene ali več sestavin, „oseb“)  pove KDO ALI KAJ je
nekaj storil, vedno v IMENOVALNIKU.
npr. Kaja pospravlja sobo. (označimo z ravno črto)

Zdaj, ko si ponovil, naredi nekaj vaj, da znanje utrdiš.

b) VAJE – osebek in povedek
* Naredi vaje: 2. del SDZ, str. 75 in 76, vaje 1-5.
* 2. del SDZ, str. 75, v. 6  Iz navedenih besed tvori smiselne stavke in jih napiši v zvezek. Napiši 10
zanimivih stavkov (posamezne besede lahko uporabiš večkrat) in jih pošlji
svoji učiteljici – 7. a učiteljici Mateji Zupančič, 7. b in 7. c pa učiteljici Tanji
Vodenik Vozelj. Besedilo lahko slikaš ali pretipkaš in pošlješ na elektronski
naslov.

