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UČNI LIST  
                           

STAVČNI ČLENI  
 

1. Spodnje stavke dopolni z manjkajočim povedkom. 

Pozimi smučarji veselo ……………………………….………………po zasneženih 

smučiščih.       Pevec………………………………pesem. 

Pri športni vzgoji…………….……………………nogomet in košarko.  

Ali nam……………………………………………kaj lepega na klavir? 

Manca………….……………………po telefonu z Anko. 

Dežurni učenec………………………………..sošolcem obvestilo. 

Poleti ……………………………………… na počitnice k babici. 

2. Spodnje stavke dopolni z manjkajočim osebkom. 

………………………………..…………… je gledal risanke po televiziji. 
          Kdo (Kaj) je gledal? 

 
…………………………………………………….se je nenadoma porušila. 
         (Kdo) Kaj se je porušilo? 

 
……………………………………….……bodo z veseljem prišli na zabavo. 
         Kdo (Kaj) bo prišel? 

 
 
3. Spodnje stavke dopolni z manjkajočim predmetom. 

Oče je po kosilu vedno bral…………………………………………………. 
      (Koga) Kaj je bral? 

 
……………………………………………….jemo npr. juho in ričet. 
         S (kom) čim jemo? 
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Lojzka danes spet ni imela……………..……………………………………… 
      (Koga) Česa ni imela? 

 
Mami je dala sladoled……………………………………………………….. 
     Komu (Čemu) je dala? 

 
Včeraj sem v kinu srečala……………….……………………………………. 
      Koga (kaj) sem srečala? 

 
Vozniki so se s težavo izogibali…………………………………..sredi ceste. 
                 (Komu) Čemu so se izogibali? 
 

Včeraj nisem srečal ……………………………………. 
                               Koga (Česa) nisem srečal? 
 

4. Spodnje stavke dopolni z ustreznim prislovnim določilom 

(upoštevaj vprašanja). 

 

Oče je po kosilu vedno bral………………………………………………………….. 
        Kje je bral? 

 
……………………………………………………..bomo šli na izlet. 
  Kdaj bomo šli? 

 
Učenci in učenke so se………………………………….……………..pogovarjali. 
              Kako so se pogovarjali? 

 
………………………………………………...…smo zamudili predstavo. 
  Zakaj smo zamudili? 

 
………………………………………..sem potovala……………………..………… 
        Kdaj sem potovala?      Kam sem potovala? 

 
…………………………………….bom prišla v šolo……………………..………………… 
           Kdaj bom prišla?           Kako bom prišla? 
 
Oče…………………..…………………….. popravlja avto…………………………… 
  Kako dolgo popravlja?        Kje popravlja? 
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5. S podčrtovanjem določi osebek, povedek, predmete in 
prislovna določila. 

 
Petra bo prišla na novoletno prireditev pozneje. Aleš  si je na smučanju 

zlomil levo nogo. Anica bo v knjigarni kupila knjige. Tone se igra z žogo. 

Babica bo spekla orehovo potico. Mamici pomagam pri pripravi 

slavnostne večerje.  Zunaj močno sneži.  Avto se je pokvaril. Natakarju je 

oče naročil makarone s tuno. Dedek je pripovedoval zgodbe o svojem 

otroštvu. Matjaž je napisal natančno  poročilo o nesreči. Soseda mi je 

veselo pomahala iz avta.  

Rok je hitro pritekel na dvorišče. Zaradi strahu ji je Ivo zmedeno 

odgovarjal na vprašanja.   

Včeraj zvečer je Manca v svoji sobi pridno prebirala Vorančeve Solzice. 

Smeti vrzi v koš. 
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Kuža se je od strahu polulal na parket. Trije prijatelji bodo  preživeli 

počitnice na morju. 

Zaradi razbite vaze se je z mano skregala še sosedova Metka. 
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STAVČNI ČLENI 

(ponovitev) 
 
Stavek je sestavljen iz sestavin, ki jih imenujemo stavčni členi. Poznamo: 
 POVEDEK 
 OSEBEK 
 PREDMET 
 PRISLOVNO DOLOČILO 
( PRILASTEK) 
 
 
POVEDEK izraža dejanje, dogajanje ali stanje.   
                                                      Kaj kdo dela ali kaj se v stavku 
dogaja? 
OSEBEK izraža vršilca dejanja, nosilca stanja ali poteka. 
   Kdo ali kaj + povedek? 
PREDMET je tisti/tisto, ki ga prizadeva povedkovo dejanje. 
   Koga ali česa  
   Komu ali čemu 
   Koga ali kaj      + povedek? 
   O kom ali čem 
   S kom ali čim 
 
PRISLOVNO DOLOČILO izraža okoliščine, v katerih poteka ali je. 
* KRAJA – kraj, mesto dogajanja    

Kje, kam, kod, od kod, do kod    + povedek? 
* ČASA – čas dogajanja    

Kdaj, koliko časa, kako dolgo    + povedek? 
* NAČINA – kako dogajanje poteka 
   Kako, na kak način   + povedek? 
* VZROKA – vzrok, zakaj se kaj dogaja ali zakaj je 
   Zakaj    + povedek? 
 
 
 
 


