
UTRJEVANJE 
RAZMERIJ V 

POVEDIHNAVODILA UČENCEM 

6. razreda 
pri slovenščini 

ZA DELO DOMA 
(18. 5.-22. 5. 2020)



VSEBINA ZA 5 UR DELA

Od pon., 18. 5.  

do pet., 22. 5. Utrjevanje razmerij v povedih

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

prejšnjih 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.

Cilji:

učenci razumejo in rabijo različne veznike ter razmerja v 

povedih, se po njih sprašujejo in poznajo njihovo vlogo.



■ Ločimo več vrst razmerij:

■ VZROČNO RAZMERJE (Primer: Mojca je padla. Sunkovito se je 
ustavila.);

■ POSLEDIČNO RAZMERJE (Primer: Hitela sem. Poškodovala sem si 
nogo.);

■ NAMERNO RAZMERJE (Primer: Jutri grem v Maribor. Rada bi si kupila 
novo obleko.);

■ POGOJNO RAZMERJE (Primer: Poškodba je zelo huda. Le zdravnik jo 
lahko pregleda.).
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Preberi.



1. Primerjaj naslednje dvojice povedi in razmisli, katera poved je napačna in 
katera pravilna.

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.



2. Povedi s ker spremeni tako, da boš uporabil zato, povedi z zato pa tako, da boš 
uporabil ker. Nove povedi napiši v zvezek. Pazi na vejico. 

■ Izlet na žalost odpade, ker močno dežuje.

■ Jeseni ste naročili premalo kurilnega olja, zato vam ga je že zmanjkalo.

■ Ker me bolijo kolena, ne morem pomiti tal.

■ Žejen sem, zato bom spil kozarec vode.

■ Ker je bilo na preprogi veliko madežev, smo jo morali odnesti v čistilnico.

■ Zakurili smo v krušni peči, ker nas je zelo zeblo.

■ Liza rada posluša klasično glasbo, zato smo ji za rojstni dan kupili zgoščenko Sto najlepših

■ klasičnih melodij.

■ Ker se bojim teme, imam ponoči vedno prižgano nočno svetilko.

■ Domov smo šli kar peš, ker avtobus ni več vozil.

■ Bil je preveč utrujen, zato ni mogel zaspati.



3. Napiši, v kakšnem razmerju sta stavka v povedi. Nato obkroži veznik, ki to izraža. 

■ Manco je bilo sram, ker se je posmehovala Tilnu. 

■ Ko so se naveličali igrati odbojko, so se posedli v senco. 

■ Minka ne bo šla na izlet, če bo imela vročino. 

■ V šolo hodim, da se vsak dan kaj novega naučim.

■ Rokovi starši nasprotujejo internetu, ker zanj porabi precej žepnine.

■ Rok ne bi dobil novega računalnika, če bi imel slab učni uspeh.

■ Starši so mu kupili nov računalnik, da bi se kaj naučil o računalništvu.

■ Starši so mu kupili nov računalnik, zato je zelo vesel.



4. Vzrok v naslednjih povedih izrazi na drug način. Povedi napiši v zvezek.

■ Ker je mrzlo, se toplo oblecite.

■ Ker je bil nemiren, ga je učiteljica neprestano opominjala.

■ Ker je vedno prijazna, jo imajo vsi radi.

5. Odpravi napake v naslednjih povedih in pravilne povedi zapiši v zvezek.

■ Zaradi odpadle ure slovenščine je bil učitelj odsoten.

■ Zaradi noge v mavcu je padla s kolesom.

■ Zaradi zaprtih trgovin je danes praznik.



Reši še interaktivni delovni list na spodnji povezavi:

https://www.liveworksheets.com/pu505231ma

Program ti sam preveri rešitve (klikni ‚Finish‘ in ‚Check my answers‘), zato boš videl, 
koliko odgovorov je bilo pravilnih. 

Na koncu lahko svoje rezultate pošlješ tudi svoji učiteljici, če klikneš ‚Email my
answers to my teacher‘ in vpišeš elektronski naslov svoje učiteljice, ki je zapisan na 
zadnji elektronski prosojnici.
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■ Za vsako razmerje napiši po 2 svoja 

primera. 

■ Skupaj napiši torej 8 povedi in jih pošlji      

svoji učiteljici na elektronski naslov 

(naveden na zadnji elektronski prosojnici).



REŠITVE
1. Zadnja smučarska tekma je odpadla, ker je bilo slabo vreme. (P) Ker je zadnja 

smučarska tekma odpadla, je bilo slabo vreme. (N) Ker sem dobila opekline na koži, sem 
se sončila na opoldanskem soncu. (N) Ker sem se sončila na opoldanskem soncu, sem 
dobila opekline na koži. (P) Ker moramo pohiteti, se koncert prične ob 19. uri. (N) Ker se 
koncert prične ob 19. uri, moramo pohiteti. (P)

2. Močno dežuje, zato izlet na žalost odpade. Ker ste jeseni naročili premalo kurilnega olja,    
vam ga je že zmanjkalo. Bolijo me kolena, zato ne morem pomiti tal. Ker sem žejen, bom 
spil kozarec vode. Na preprogi je bilo veliko madežev, zato smo jo morali odnesti v 
čistilnico. Zeblo nas je, zato smo zakurili v krušni peči. Ker Liza rada posluša klasično 
glasbo, smo ji za rojstni dan kupili zgoščenko Sto najlepših klasičnih melodij. Bojim se 
teme, zato imam ponoči vedno prižgano nočno svetilko. Avtobus ni več vozil, zato smo šli 
domov kar peš. Ker je bil preveč utrujen, ni mogel zaspati.

3. Manco je bilo sram, ker se je posmehovala Tilnu. (vzročno) Ko so se naveličali igrati 
odbojko, so se posedli v senco. Minka ne bo šla na izlet, če bo imela vročino. (pogojno) V 
šolo hodim, da se vsak dan kaj novega naučim. (namerno) Rokovi starši nasprotujejo 
internetu, ker zanj porabi precej žepnine. (vzročno) Rok ne bi dobil novega računalnika, 
če bi imel slab učni uspeh. (pogojno) Starši so mu kupili nov računalnik, da bi se kaj 
naučil o računalništvu. (namerno) Starši so mu kupili nov računalnik, zato je zelo vesel. 
(posledično)

4. Mrzlo je, zato se toplo oblecite. Bil je nemiren, zato ga je učiteljica neprestano 
opominjala. Vedno je prijazna, zato jo imajo vsi radi.

5. Odpadla je ura slovenščine, ker je bil učitelj odsoten. Padla je s kolesom, zato je imela 
nogo v mavcu. Danes je praznik, zato so trgovine zaprte.



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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