
RAZMERJA V 
POVEDIH

NAVODILA UČENCEM 

6. razreda 

pri slovenščini 
ZA DELO DOMA 

(11. 5.-12. 5. 2020)



VSEBINA ZA 2 URI DELA

Od pon., 11. 5.  

do tor., 12. 5. Razmerja v povedih

Tokrat bo tvoja naloga, da miselno rešuješ naloge in nekaj zapišeš v zvezek (tam, kjer bo 

napisano ‚tabelska slika‘). 

V naslednjih urah pa boš to pridobljeno svoje znanje le še utrjeval.

V zvezek si zapiši naslov Razmerja v povedih.



Ker grem k

zobozdravniku

,

me boli zob..

Na izlet

gremo, zato

bo lepo

vreme!

Ker nisem

mogel igrati

nogometa,

sem si zlomil

nogo.

Kaj te zmoti pri teh povedih? Kaj bi ti spremenil? V mislih popravi vse tri povedi.



Ker me boli 

zob, grem k 

zobozdravnik

u.

Na izlet

gremo, KER

bo lepo

vreme!

Nogo sem 

si zlomil, 

zato nisem 

mogel 

igrati 

nogometa.

Bi jih popravil tako?



■ Preberi naslednjo poved.

Ker me zebe, si bom oblekel pulover.

■ Kaj vsebuje podčrtani del? O odgovoru le RAZMISLI, ničesar ne zapisuj.

a) Posledico.

b) Vzrok.

c) Namen.

č) Pogoj.

■ Preberi naslednjo poved. RAZMISLI, kateri del vsebuje posledico.

Zebe me, zato si bom oblekel pulover.

■ Preberi in zapiši v zvezek.

Vzrok izrazimo z besedo KER, posledico pa z besedo ZATO.



■ Preberi naslednjo dvojico povedi. 

Ker sem zbolel, ne bom igral na današnji tekmi.

Zaradi bolezni ne bom igral na današnji tekmi.

■ Kaj je izraženo v podčrtanih delih povedi? O odgovoru le RAZMISLI, ničesar ne 

zapisuj. 

a) V prvem je izražen vzrok, v drugem pa posledica.

b) V prvem je izražena posledica, v drugem pa vzrok.

c) V obeh je izražen vzrok.

č) V obeh je izražena posledica.

■ Preberi in zapiši v zvezek.

Vzrok lahko izrazimo tudi z besedama KER ali ZARADI.



■ Preberi naslednje povedi.

Zaradi sladkorne bolezni človek lahko tudi oslepi.

Zaradi bližajočih praznikov je na cestah velik promet.

Zaradi slabe ocene pri zgodovini se moram pošteno učiti.

■ Kaj vsebuje podčrtani del v povedih? O odgovoru le RAZMISLI, ničesar ne zapisuj.

a) Vzrok.

b) Posledico.

■ Preberi in zapiši v zvezek.

Če vzrok izraziš z besedo ZARADI, za delom, ki vsebuje 

vzrok, ni vejice.



■ Pod katerimi pogoji se bodo uresničile želje? O odgovoru le RAZMISLI, ničesar ne zapisuj. 

Vpisal se bom na gimnazijo, ____bom uspešno zaključil devetletko.

Otroci bodo lahko odšli na igrišče, _____bo nehalo deževati.

Peter bo lahko nasledil očeta v naši zdravstveni ambulanti, _____bo uspešno zaključil študij medicine.

■ Preberi in prepiši v zvezek.

S katero besedo je izražen pogoj? Pogoj izraziš z besedo če.

■ Preberi naslednje povedi. Kateri del povedi vsebuje željo? O odgovoru le RAZMISLI, ničesar ne 
zapisuj.

■ Če me bo bolel trebuh, si bom skuhal kamilični čaj.

■ Če bom veliko treniral, se bom lahko uvrstil v reprezentanco.

■ Če se cepimo proti klopnemu meningitisu, ne bomo zboleli za to nevarno boleznijo.

■ Preberi in prepiši v zvezek.

S katerim ločilom je pogoj ločen od želje? Z vejico.



■ Preberi naslednje povedi. Kateri del povedi vsebuje namero? O odgovoru le 

RAZMISLI, ničesar ne zapisuj.

■ Kupila si je masko, da bi se zavarovala pred virusi.

■ Da ga ne bi zeblo, je oblekel smučarsko jakno.

■ Šla je na sprehod, da bi poiskala gobe.

■ Preberi in prepiši v zvezek.

S katero besedo je izražena namera? Pogoj 

izraziš z besedo DA BI.



VZROČNO RAZMERJE sledi vzrokom nastanka stanja oz. dogajanja.

Na križišču je nastal zastoj, KER se je pokvaril avtobus mestnega prometa.

POSLEDIČNO RAZMERJE pojasnjuje posledice dogajanja.

Maturo sem naredil kot zlati maturant, ZATO se bom lahko vpisal na katero koli fakulteto.

POGOJNO RAZMERJE izraža podatke o pogoju nastanka dogajanja.

Smiselno je odpreti varčevalni račun, ČE si boste na ta način zagotovili več denarja.

NAMERNO RAZMERJE izraža podatke o nameri.

Vrata podjetja bomo jutri odprli za javnost, DA BODO ljudje videli naše delo.

TABELSKA SLIKA



ČESTITAM, tvoje delo je končano! 

Pripravili učiteljici: Martina Popič in Mateja Čebulj.

Kontakt: martina.popic@gmail.com, mateja.cuk88@gmail.com
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