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V danih povedih podčrtaj povedek in označi, ali v povedih najdemo odgovore na zastavljena 
vprašanja.

KJE?/
KAM?/
KOD?

KDAJ?/
OD KDAJ?/
DO KDAJ?/

KAKO DOLGO?

ZAKAJ? KAKO?

Po dežju smo na vrtu in dvorišču opazili veliko
deževnikov. 

Zaradi obilnih padavin se razmočijo njihovi rovi. 

V zimskem mrazu in poletni vročini se zaradi mraza
in strahu pred dehidracijo zarijejo globlje pod 
zemljo.

Dihajo z izmenjavo plinov. 

V vodi z dovolj kisika brez posebnih težav preživijo 
več dni.

Deževniki živijo štiri do osem let.

Povedek dopolni s podatki o kraju, času, vzroku in načinu. S tem mu dodaš prislovna določila. 
Glej zgled.
a)  Zaradi lepega vremena  že celo pomlad  pridno  telovadijo  zunaj.
 
              Zakaj?               (Od/do) kdaj/Kako dolgo? Kako? Kje?  

b)                                                                                                 počitnikujemo                             .      
  Zakaj? (Od/do) kdaj/Kako dolgo? Kako? Kje? 

c)                                 bomo                                                             jedli                                      .
 
      (Od/do) kdaj/Kako dolgo?                         Zakaj?                         Kako?                                         Kje?

č)                                     se prebujam                                  .  
       (Od/do) kdaj/Kako dolgo?                                (Od/do) kdaj/Kako dolgo?

Ali se lahko kateri od stavčnih členov v istem stavku večkrat ponovi?        DA           NE

Z vijugasto črto podčrtaj povedke, nato pa določi še prislovno določilo kraja in časa, kot kaže zgled.

a)  Zaradi morja in dobre družbe sem skoraj dva meseca preživel pri bratrancu Mateju iz Izole.  

prislovno določilo kraja prislovno določilo časa

b)  Naša babica je ves čas radovedno pogledovala proti vhodnim vratom. 

prislovno določilo kraja prislovno določilo časa

c)  Po nekaj letih se je Luka zaradi odločitve za gradnjo hiše nepričakovano vrnil v domači kraj.

prislovno določilo kraja prislovno določilo časa

č)  Po koncu osnovne šole se bom vpisal na gimnazijo ali pa na srednjo vzgojiteljsko šolo. 

prislovno določilo kraja prislovno določilo časa
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Pojasni, zakaj v zadnjem primeru prejšnje naloge besedna zveza z znojenjem ni predmet. 

Kadar se samo z vprašalnico težko odločimo, ali gre za prislovno določilo načina ali za 
predmet, se vprašamo, ali je mogoča pretvorba s »tako, da«. 

Primer: Umirja se z globokim dihanjem. g Umirja se tako, da globoko diha.      
Pretvorba je mogoča, z globokim dihanjem je zato prislovno določilo načina. 

Obkroži črke pred povedmi s predmeti. 

a)  Nastopil bom z referatom o Prešernu. 
b)  Učim se z branjem. 
c)  Zakuril je z uporabo kresilne gobe. 
č)  Na sladoled grem s sošolcem. 
d)  Sproščam se s poslušanjem glasbe. 
e)  Pomagam z darovanjem krvi. 
f)  Jedli so z rokami. 
g)  Z gradbenimi deli bomo začeli marca. 

Ustrezno podčrtaj povedke in nato še predmete. Napiši vprašalnice za predmete. 

a)  K bralnemu razumevanju pripomore dobro razvita bralna tehnika. 

b)  Ne kupuj proizvodov s to oznako. 

 
c)  Zaigraj nam!

č)  Vsem priporočamo večjo pazljivost. 

Utrjevanje 
Ustrezno podčrtaj stavčne člene. Predmetom določi sklon, prislovnim določilom pa vrsto. 

a)  Narava ponuja prijetno zatočišče.

b)  Letošnja pomlad je postregla z nekoliko višjimi temperaturami. 

c)  Skrbno načrtovano terensko delo nam je preprečilo slabo vreme.

č)  Knjiga Neznani svet živali ponuja kopico osupljivih dejstev iz kraljestva živali. 

d)  Jemo hrano lokalnih pridelovalcev. 

e)  Vsi mladiči so odvisni od oskrbe staršev.

f)  Močvirska sklednica govori o uspešni obnovi Škocjanskega zatoka.
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