
9. razred/1. skupina 

 

Pojasni razliko med enostavčno in večstavčno povedjo. 
 

Dva učenca ne poznata razlike. 

Vprašaj se po podčrtanem delu stavka in stavčni člen 

poimenuj. Jure in Nik se z učiteljico na šolskem hodniku 

pogovarjata o ocenjevanju  znanja. 
 

En učenec ni zapisal pravilne 
vprašalnice. 

Pojasni razliko med podredno in priredno zloženo 

dvostavčno povedjo. 
 

En učenec ni pravilno pojasnil razlike. 

Vprašaj se po odvisnem stavku in določi vrsto odvisnika. 

Slišala sem, kako otroci pojejo. 
 

Samo dva učenca sta pravilno zapisala 
vprašalnico in poimenovala odvisnik. 

Podčrtani stavčni člen razširi v odvisni stavek. Meteorologi 

napovedujejo spremembo vremena. 
 

2 učenca nista pravilno zapisala povedi. 

Odvisni stavek pretvori v stavčni člen. Varoval sem bratca, 

dokler se mama ni vrnila iz službe. 
 

Noben učenec ni te naloge pravilno 
rešil. 

Kaj izraža drugi stavek v priredno zloženi 

povedi?   Tekmovanja za Cankarjevo priznanje se letos 

nisem udeležil, saj knjige nisem prebral. 
 

2 učenca sta pravilno poimenovala 
priredje – kaj izraža drugi stavek. 

Enostavčni povedi poveži v priredno zloženo poved. Če je 

potrebno, napiši vejico. Priredno razmerje tudi poimenuj. 

Zaprli bomo gostilno. Danes ni bilo gostov. 
 

Noben učenec ni pravilno zapisal 
priredja. 

Šel si na potovanje po Ameriki. O svojih doživetjih boš 

poročal sošolcem. Katero besedilno vrsto boš tvoril? Navedi 

tri njene značilnosti. 
 

Samo en učenec se je približal 
pravilnemu poimenovanju. 

 V katerem času in osebi so izraženi glagoli v opisu poti? 
 

Samo en učenec je zapisal pravilen čas. 

 Katero slikovno gradivo je velikokrat dodano v opisu poti in 

čemu je namenjeno? 
 

Večina učencev je pravilno odgovorila. 

Preberi odlomka in odgovori na vprašanje. Kateri odlomek je 

opis in kateri oznaka osebe? Utemelji. Prešernova mati Mina 

se je rodila v Žirovnici. Bila je črnolasa in majhne 

postave.   Do svojih otrok je bila srčno dobra, a tudi stroga in 

pravična. Nevoščljivosti in laži ni 

prenesla.                                                                                (Mušič, 

J. (2009). Zgodbe o pesniku Francetu Prešernu. Ljubljana: 

Založba Mladika, str. 16.) 
 

Večina učencev pozna razliko med 
opisom in oznako. 

Besedilo, ki ste ga  tvorili (neumetnostno besedilo), pošljite 

učitelju. 
 

Večina učencev ni tvorila besedila. 

9.  r. – S. PRISTAVNIK 
  



9. razred/2. skupina 

Dragi učenci! 

Minilo je že kar nekaj časa, od kar smo se nazadnje videli. Upam, da ste zdravi in da vam gre 

šolsko delo dobro od rok. Prejšnji teden ste rešili prvo spletno preverjanje znanja. Kako ste 

se odrezali, si preberite v spodnjem komentarju. 

Vsi ste pravilno odgovorili na vprašanja: Podčrtani stavčni člen razširi v odvisni stavek. 

Meteorologi napovedujejo spremembo vremena. Pojasni razliko med enostavčno in 

večstavčno povedjo. Kaj izraža drugi stavek v priredno zloženi povedi? Tekmovanja za 

Cankarjevo priznanje se letos nisem udeležil, saj knjige nisem prebral. Katero slikovno gradivo 

je velikokrat dodano v opisu poti in čemu je namenjeno? 

Naloge, ki ste jih tudi dobro opravili, in zahtevajo le manjše »kozmetične« popravke: 

Pojasni razliko med enostavčno in večstavčno povedjo.  

Vsi ste vprašanje razumeli. Najustreznejši je Manjin odgovor. Zapisala je takole: Enostavčna 

poved je sestavljena iz enega stavka in ji lahko določamo stavčne člene. Večstavčna poved pa 

je sestavljena iz dveh ali več stavkov. Ločimo podredno in priredno zložene povedi. 

Vprašaj se po podčrtanem delu stavka in stavčni člen poimenuj. Jure in Nik se z učiteljico 

na šolskem hodniku pogovarjata o ocenjevanju  znanja.  

Pohvalim vas, ker upoštevate navodilo, da se pri določanju stavčnih členov vedno sprašujete 

s celo vprašalnico. O kom ali o čem sta se z učiteljico Jure in Nik pogovarjala na šolskem 

hodniku? Z vprašalnico o kom ali o čem se seveda sprašujemo po predmetu v mestniku, tako 

kot ste zapisali skoraj vsi. 

Odvisni stavek pretvori v stavčni člen. Varoval sem bratca, dokler se mama ni vrnila iz 

službe. 

Ko stavek »skrčimo«, vejice odpade: Varoval sem bratca do mamine vrnitve iz službe.  

Naloge, potrebne poglobljenejše analize: 

Vprašaj se po odvisnem stavku in določi vrsto odvisnika. Slišala sem, kako otroci pojejo. 

Vprašalnica je koga ali kaj sem slišala (vprašalnica plus glavni stavek). To je predmetni 

odvisnik.  

Dva učenca sta napisala, da gre za načinovni odvisnik. Vas je zmedla vezniška beseda kako?  

Vedno se sprašujte iz povedi, ne glejte (samo) veznikov. Po načinovnem odvisniku se 

sprašujemo s kako/na kakšen način plus glavni stavek. Ali je v tem primeru logično: Kako/na 

kakšen način sem slišala? Kako otroci pojejo. Ni, kajne?  

Enostavčni povedi poveži v priredno zloženo poved. Če je potrebno, napiši vejico. Priredno 

razmerje tudi poimenuj. Zaprli bomo gostilno. Danes ni bilo gostov.  

Pravilni odgovor je Zaprli bomo gostilno, saj danes ni bilo gostov (pojasnjevalno razmerje).  

Nekateri ste tvorili poved, v kateri ste izrazili posledično razmerje: Zaprli bomo gostilno, zato 

danes ni bilo gostov. Je poved smiselna? Kaj je vzrok in kaj posledica?  



Poved bi bila pravilna, če bi zapisali: Danes ni bilo gostov, zato bomo zaprli gostilno. Vzrok: ni 

bilo gostov, posledica: zaprli bomo gostilno.  

Šel si na potovanje po Ameriki. O svojih doživetjih boš poročal sošolcem. Katero besedilno 

vrsto boš tvoril? Navedi tri njene značilnosti. 

Tvorili bi potopis, ker nas zanima, kaj je oseba na potovanju doživela, kako se je tam počutila, 

kaj se je naučila, in ne opisa poti. Opis poti tvorimo takrat, kadar želimo naslovniku povedati, 

po kateri poti pride iz kraja v kraj.  

V katerem času in osebi so izraženi glagoli v opisu poti? 

Kar nekaj vas je napisalo, da so pri opisu poti glagoli pretekliku. Pravilni odgovor je, da so v 

brezčasnem sedanjiku.  

Preberi odlomka in odgovori na vprašanje. Kateri odlomek je opis in kateri oznaka osebe? 

Utemelji. 

Pri tem odgovoru ste bili površni. Pozabili ste napisati utemeljitve. Prvi odlomek je opis, drugi 

pa oznaka osebe. Opis osebe je pretežno objektivno besedilo, v katerem tvorec opisuje 

zunanje značilnosti osebe. Oznaka osebe je pretežno subjektivno besedilo, v katerem tvorec 

opisuje značaj/notranjost osebe.  

Besedilo, ki ste ga  tvorili (neumetnostno besedilo), pošljite učitelju. 

Tema vam je očitno blizu, saj so nastala zanimiva besedila, v katerih ste podali dobre 

predloge in rešitve za čistejše okolje. Dva učenca besedila nista oddala, en učenec pa je 

napisal besedilo, ki ne ustreza danim navodilom. Prosim, da v bodoče rešite oz. oddate vse 

naloge, saj vam bom le tako lahko dala povratno informacijo o vašem znanju in napredku. 

Še nekaj jezikovnih in pravopisnih napotkov: 

- oklepáj je nekončno dvodelno ločilo, sestavljeno iz uklepaja in zaklepaja, ki z obeh 

strani oklepa besedo (danes),  

- beseda in vejica, ki ji sledi, sta stični (Janja, Jure, …), 

- ne vem pišemo narazen , 

- imena mesecev pišemo z malo začetnico, 

- pridevnike pišemo z malo začetnico (nemški …), 

- kadar tropičje nakazuje izpuščeni del povedi, ga pišemo nestično, 

- besedi enostavčna in večstavčna pišemo brez presledka. 

Če imate kakršnokoli težavo v zvezi z razumevanjem snovi, dilemo ali vprašanje, sem 

dosegljiva po e-pošti milanka.merzel@os-trebnje.si ali na tej povezavi povezavi.  

Vse dobro vam želim in vas lepo pozdravljam. 

Učiteljica Milanka 
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9. razred/3. skupina 

Dragi učenci, 

prvo preverjanje znanja je za vami. Vesela sem, da ste vsi preverjanje tudi rešili. Odgovarjali 

ste na vprašanja o enostavčnih in zloženih povedih, besedilnih vrstah ter na koncu pripeli tudi 

svoje besedilo, s katerim ste dokazali, da znate tudi sami tvoriti smiselno neumetnostno  

besedilo po danih smernicah.  

Učitelji smo želeli, da učenci odgovarjate v celih povedih, kar ste večinoma tudi storili. Čeprav 

ste reševali anketni vprašalnik, je to še vedno preverjanje znanja, kjer pričakujemo, da 

upoštevate vsa jezikovna pravila in povedi zapišete pravilno. 

Ker ste si lahko pomagali z zvezkom in delovnim zvezkom, sem pričakovala bolj natančne 

odgovore, v katerih bi zapisali vse podatke, ki so bili od vas zahtevani. 

S tvorbo, ki ste mi jo poslali, naj bi dokazali, da znate sami tvoriti neumetnostno besedilo po 

danih smernicah, vendar tega ne morem trditi za vse. Predvsem me je zmotil vaš vsebinsko 

skromen zapis besedila. Prepričana sem, da zmorete več, vendar vsi tega niste pokazali. Kot 

dobro oblikovana in vsebinsko dobra besedila so zapisali: Filip, Manca in Taja, še prav posebej 

pa so se potrudile Rebeka, Alina in Zala. Bravo! 

Pri nekaterih sem opazila slabše poznavanje vrst odvisnikov ter napačno pretvorbo 

enostavčne povedi v odvisnik. Ostale pojme in vsebine razumete in jih znate razložiti ter 

ponovno uporabiti v novih primerih. 

Torej, vsi dobro poznate razliko med enostavčno in zloženo povedjo, podčrtani stavčni člen 

(Jure in Nik se z učiteljico na šolskem hodniku pogovarjata o ocenjevanju  znanja) je predmet 

v M. Razlika med priredno in podredno zloženo povedjo je vsem vam jasna. Pretvorba 

(Meteorologi napovedujejo spremembo vremena.), se glasi: Meteorologi napovedujejo. Da se 

bo vreme spremenilo. Poved Varoval sem bratca, dokler se mama ni vrnila iz službe. Pa v 

enostavčno premenimo takole: Varoval sem bratca do mamine vrnitve iz službe. Drugi stavek 

v povedi … saj knjige nisem prebral. izraža pojasnilo. Dve enostavčni povedi ste združili v 

pojasnjevalno priredje: Zaprli bomo gostilno, saj danes ni gostov. Ali pa v posledično priredje 

Danes ni gostov, zato bomo zaprli gostilno. Za opis svojega potovanja po Ameriki bi izbrali 

potopis, ki je subjektivno besedilo, opisuje doživetja ter je večinoma v 1. osebi ednine ali 

množine. V opisu poti pa so glagoli v 2. os. ed. ali 1. os. mn. ter v brezčasnem sedanjiku. 

Ponavadi je v opisu poti priložen zemljevid, da si pot lažje predstavljamo. Opis in oznaka 

osebe se razlikujeta po tem, da v opisu zapišemo zunanje lastnosti osebe n njen način 

življenja, pri oznaki pa presojamo obnašanje neke osebe, ki jo dobro poznamo. 

 

Nekateri ste se zelo potrudili in upoštevali vsa navodila. Ostalim pa naj bo to motivacija za 

drugo preverjanje znanja. 

Vsi pa ste dokazali, da predelujete snov, ste pri tem precej uspešni in odgovorno pristopate k 

učenju, pa čeprav na daljavo. 

Lepo vas pozdravljam. 

vaša učiteljica Petra 

 



9. razred/4. skupina 

Dragi učenci,  

v velikem številu ste se odzvali na preverjanje znanja o besedilnih vrstah ter o zloženosti 

povedi. Vsem moram sporočiti in vas hkrati opozoriti, da je tudi pri takšnem načinu 

odgovarjanja na vprašanja potrebno upoštevati pravopisna pravila, torej poved napisati od 

velike začetnice do končnega ločila.  

Če začnem pri besedilnih vrstah, vsi odlično razločujete med opisom in oznako osebe. Prav 

tako prepoznate opis in veste, da je takšnemu besedilo dodan tudi nebesedni del, ki ste ga 

pravilno tudi poimenovali. Ponovite pa, v katerem glagolskem času in osebi je običajno 

napisan opis poti. Je to res preteklik? Besedila ne smemo zamenjati s potopisom. 

Kar se tiče zloženosti povedi, odlično ločite in utemeljujete razliko med enostavčno in zloženo 

povedjo. Prav tako ste dokazali, da se znate po podčrtanem stavčnem členu vprašati. 

Nekaterim pa se je vendarle zgodilo, da kljub pravilni vprašalnici stavčnega člena niso 

pravilno poimenovali. Večina vas je uspešno pretvorila enostavčno poved v večstavčno in jo 

tudi pravopisno pravilno napisala. Kar se tiče prirednih razmerij, moram opomniti, da ne 

smemo zamešati pojasnjevalnega razmerja (saj) z vzročnim priredjem (ker). Enostavčni 

povedi ste vsi znali povezati v zloženo priredno poved. Najbrž se je zgolj iz površnosti potem 

pri nekaterih prikradla napaka in so priredno razmerje napačno poimenovali. 

Več kot polovica učencev ni napisala tvorbe besedila ob koncu ankete. Ta del naloge je prav 

tako pomemben, ker tako dokažete, da znate prenesti svoje misli tudi na papir in ne le 

govoriti. Tiste, ki ste lastno besedilo napisali, lahko pohvalim za to, da ste izrazili svoje mnenje 

o aktualni temi, ga utemeljevali, predvsem pa ste s svojimi mislimi dokazali, da vam je mar. 

Za pravilno opravljeno delov celoti pohvalim Vanjo, izkazali so se tudi Lea, Timotej in Patrik. 

😊Kar tako naprej! 

Do naslednjič, ko se vam spet javim, bodite strpni in ne preveč zahtevni – do sebe in do svojih 

najbližjih. Združujte prijetno s koristnim in #ostanitedoma. 

Lepo vas pozdravljam. 

Vaša učiteljica Maja 

 

9. razred/5. skupina – ni analize 

9. razred/6. skupina 

Večino nalog ste uspešno rešili. Malo ste pozabili, da smo pri predmetu zapisali tudi sklon (2. 

naloga) in da ima veznik ker podredno zložena poved (8. naloga). Potopisa in opisa poti še 

nismo obravnavali (če želite, lahko to snov utrdite po DZ, ker je po DZ ne bomo obravnavali, 

če se vrnemo v šolske klopi), vendar ste naloge kljub temu dobro reševali. Tvorbe so bile zelo 

zanimive za branje, malo le bodite pozorni pri zapisu vejic. 

Želim vam uspešno spopadanje z dano učno snovjo še naprej, lahko preberete in se s starši 

pogovorite o knjigi Mali princ, predvsem pa ostanite zdravi. 

Meta Kmetič 



 


