
 
SLJ 7 

9. teden 
 
Drago sedmošolci,  
ta teden boste spoznali stavčne člene. Če boste imeli težave pri razumevanju, mi sporočite. 
Naloge oz. prepisano snov sproti pošiljajte na:  
aleksandra.osmn@gmail.com 
Želim vam lep teden!           

učiteljica Aleksandra 
 
OSMI TEDEN: 19. 5.−22. 5 

TOREK, 19. 5. 
Besede združujemo v stavke (stavek, poved, 
nedoločnik, namenilnik) 

SREDA, 20. 5. Stavčni členi, povedek 

ČETRTEK, 21. 5. Osebek 

PETEK, 22. 5. Predmet 

 

TOREK, 19. 5. 2020 
1. Na spletni strani boste našli prilogo Stavek in poved, preberite razlago. Primere in definicijo 
prepišite v zvezek. Ponovili boste tudi, katere so osebne in katere neosebne glagolske oblike. 
 
2. Odprite delovne zvezke in rešite naloge: 
 Str. 47/1, naloga se nadajuje na str. 48. 
Str. 48/2, 3. 
 
SREDA, 20. 5. 2020 

1. Stavek je sestavljen iz stavčnih členov. Preberite primere v DZ na strani 49. Posamezne 

stavčne člene pa boste spoznali podrobneje. 

2. Na spletni strani je priloga (Stavčni členi). Preberite razlago in jo prepišite v zvezek. Podrobneje 

boste spoznali povedek. Rešite vajo na delovnem listu. 

ČETRTEK, 21. 5. 2020 

Danes boste spoznali naslednji stavčni člen. V zvezek prepišite naslov, primere in definicijo. 
Preberite povedi in se vprašajte po delu stavka, ki je označen z drugo barvo. 
 

OSEBEK 
 
 Ribiči so umaknili čolne na obalo. Kdo ali kaj je umaknil čolne? Ribiči. 

Človek zraka ne vidi.   Kdo ali kaj ne vidi? Človek. 
V parku se igrajo otroci.  Kdo ali kaj se igra? Otroci. 
Toča poškoduje rastline.  Kdo ali kaj poškoduje? Toča. 
Vreme se spreminja.   Kdo ali kaj se spreminja? Vreme. 

 
Stavčni člen, ki nam pove, kdo/kaj je tisto/tisti, ki nekaj dela ali s katerim se nekaj 
dogaja, je OSEBEK. Podčrtujemo ga z ravno črto: Človek zraka ne vidi. 
 
  



 
SLJ 7 

9. teden 
 
PETEK, 22. 5. 2020 

1. Danes boste spoznali naslednji stavčni člen. V zvezek prepišite naslov, vprašalnice, primere in 
vajo ter jo rešite.  
 

PREDMET 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Podčrtaj povedek in predmet. Nato napiši na črto, v katerem sklonu je predmet. 
Mamo sem videl.   ______________ 
Zakaj ne poslušaš navodil?  ______________ 
Mojca je dobila nov plašč.  ______________ 
Ne prepiraj se z bratom.  ______________ 
 
2. Prepišite v zvezek: 
  

 

KOGA ali ČESA + povedek? 
 
KOMU ali ČEMU + 
povedek? 
 
KOGA ali KAJ + povedek? 
 
O KOM ali O ČEM+ 
povedek ? 
 
S KOM ali S ČIM + povedek? 

Nočem denarja. 
 
Hvaležna sem očetu. 
 
 
Srečal sem prijatelja. 
 
Govorim o novem filmu.  
 
 
S sošolci se odlično razumemo. 


