
UTRJEVANJE 
RAZMERIJ V 

POVEDIHNAVODILA UČENCEM 

6. razreda 

pri slovenščini 
ZA DELO DOMA 

(13. 5.-15. 5. 2020)



VSEBINA ZA 3 URE DELA

Od sre., 13. 5.  

do pet., 15. 5. Utrjevanje razmerji v povedih

Tokrat bo tvoja naloga, da znanje, ki si ga pridobil pri prejšnji 

urah, tudi utrdiš. Pri reševanju si lahko pomagaš z razlagami 

in primeri, ki si si jih zapisal v zvezek. 

Imaš pa na naslednji elektronski prosojnici na kratko še 

enkrat zapisano snov s primeri.

V svoj zvezek si zapiši naslov Vaja.



■ VZROČNO RAZMERJE: Zakaj?

■ Ker je bil Ferjanč jezen, je Lenartu ukradel hlače.

■ POSLEDIČNO RAZMERJE

■ Bili so lačni, zato so pekli kostanj.

■ NAMERNO RAZMERJE

■ Pekli so kostanj, da bi potešili lakoto.

■ POGOJNO RAZMERJE: Pod katerim pogojem?

■ Pekli so kostanj, če bi ga imeli.
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Preberi.



■ 1. Povedi zapiši v zvezek in vstavi vejice, kjer so potrebne.

Tekel sem v hišo ker sem se bal pobesnelega psa.

Bila je nedelja zato sem spal malo dlje.

Zaradi klepetanja učenci niso slišali učiteljičinih navodil.

Ker je že v mladosti rad nastopal se je vpisal na Akademijo za gledališče, radio, film in 

televizijo v Ljubljani.

Bliža se babičina in dedkova zlata poroka zato moramo pripraviti program za 

praznovanje.

Lasje so ji začeli izpadati ker jih je pogosto barvala.

Zaradi kaznivega dejanja so ga obsodili na pet let zapora.



■ 2. Kateri dve povedi imata enak pomen? Zapiši ju v zvezek.

Sončila sem se na opoldanskem soncu, zato sem dobila opekline na koži.

Ker sem se sončila na opoldanskem soncu, sem dobila opekline na koži.

Dobila sem opekline na koži, zato sem se sončila na opoldanskem soncu.

■ 3. V mislih dopolni povedi tako, da dodaš vprašalnico zakaj ali pod katerim pogojem. O 

odgovoru le RAZMISLI, ničesar ne zapisuj.

■ ________________________ je treba prepisati besedilo? Če je v njem veliko napak.

■ ________________________ je oče odpeljal avto k mehaniku? Ker se je pokvaril motor.

■ ________________________ bomo tekli v telovadnici? Če bo deževalo.

■ ________________________ moramo plačati še obresti? Če plačamo knjigo v dveh obrokih.

■ ________________________ je Jože izgubil denarnico? Ker jo je dal na streho avtomobila.



■ 4. Preberi spodnje povedi.

a) Sošolka Manica nam je spekla sadno torto, da bi nas presenetila.

b) Če bo gospod Zupančič govoril o svojem potovanju po Indoneziji, ga bomo z veseljem 

poslušali.

c) Bližajo se božični prazniki, zato se veselim odpiranja daril.

č) Ker sem pozabil denarnico, nisem mogel kupiti niti kruha.

d) Ko sva vstala, sva slišala njun pogovor v kuhinji.

O odgovoru le RAZMISLI, ničesar ne zapisuj. 

V kateri povedi je izražen vzrok? V povedi _____.

V kateri povedi je izražen pogoj? V povedi _____.

V kateri povedi je izražena posledica? V povedi _____.

V kateri povedi je izražena namera? V povedi _____.



■ 5. Primerjaj naslednje dvojice povedi in razmisli, katera poved je napačna. Pravilne

povedi zapiši v svoj zvezek.

Zadnja smučarska tekma je odpadla, ker je bilo slabo vreme.

Ker je zadnja smučarska tekma odpadla, je bilo slabo vreme.

Ker sem dobila opekline na koži, sem se sončila na opoldanskem soncu.

Ker sem se sončila na opoldanskem soncu, sem dobila opekline na koži.

Ker moramo pohiteti, se koncert prične ob 19. uri.

Ker se koncert prične ob 19. uri, moramo pohiteti.



REŠITVE
1. Tekel sem v hišo, ker sem se bal pobesnelega psa. Bila je nedelja, zato sem spal malo dlje.

Zaradi klepetanja učenci niso slišali učiteljičinih navodil. Ker je že v mladosti rad nastopal, se 
je vpisal na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Bliža se babičina in 
dedkova zlata poroka, zato moramo pripraviti program za praznovanje. Lasje so ji začeli 
izpadati, ker jih je pogosto barvala. Zaradi kaznivega dejanja so ga obsodili na pet let zapora.

2. Sončila sem se na opoldanskem soncu, zato sem dobila opekline na koži. Ker sem se 
sončila na opoldanskem soncu, sem dobila opekline na koži.

3. Zakaj je treba prepisati besedilo? Če je v njem veliko napak. Zakaj je oče odpeljal avto k 
mehaniku? Ker se je pokvaril motor. Pod katerim pogojem bomo tekli v telovadnici? Če bo 
deževalo. Pod katerim pogojem moramo plačati še obresti? Če plačamo knjigo v dveh 
obrokih. Zakaj je Jože izgubil denarnico? Ker jo je dal na streho avtomobila.

4. V kateri povedi je izražen vzrok? V povedi č. V kateri povedi je izražen pogoj? V povedi b. V 
kateri povedi je izražena posledica? V povedi c. V kateri povedi je izražena namera? V povedi
a.

5. Zadnja smučarska tekma je odpadla, ker je bilo slabo vreme. Ker sem se sončila na 
opoldanskem soncu, sem dobila opekline na koži. Ker se koncert prične ob 19. uri,             
moramo pohiteti.



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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