
3. PRIPRAVA  za  SLJ  - OPISMENJEVANJE 
Pripravila: Justina Zupančič 
 

SLJ: VZKLIČNE POVEDI 
       VELIKA ZAČETNICA  
 

CILJI: 
- Loči pripovedne in vprašalne povedi in vzklične povedi pozna ločili . in ? in ! 
- Ve, da pišemo na začetku povedi in imena z veliko začetnico. 
- Samostojno zapiše povedi ob sliki. 
- Bere navodila in reši naloge 

 

1. PONOVIM IN UTRDIM 

. pika – pripoveduje, ?- sprašuje 

Preberi povedi in zaključi povedi z ločili. 

 
 

 
 

 
- Velike začetnice na začetku povedi obarvaj z rdečo bravo. Veliko 

začetnico na začetku imen podčrtaj z dvema črticama in obarvaj z 

zeleno barvo. 

 

K sliki napiši pripovedno in vprašalno poved, začni z veliko začetnico in 

zaključi z ločili.  

 

 

             

 

Lev živi v Afriki 

 

Kje živi lev 

Kakšen je kuža Floki 

 

Kuža Floki je črn. 

 
 

Beli medved živi na severu 

 

Kje živi beli medved 

 



 

2. Ali že znam? 

Preberi in zaključi poved z ločilom – piko . ali vprašajem ? 

Simona  se igra z žogo  

Kdo se igra z žogo 

Kje se pasejo konji 

Konji se pasejo na travniku 

Čebela leta s cveta na cvet 

Kdaj nabirajo čebele nektar 

Jože bere časopis in pije kavo 

Kaj pije Jože 

Vinko žaga drva na dvorišču 

Kje lahko kurimo drva 

 

Preštej in zapiši. Koliko je vprašalnih povedi?   

 

 

Tri  različne povedi 

- pripovedna                  vprašalna                             
                                                                                               
                                                                                              
 
 
 
                                                                                        
             
  vzklična                     
                                                 
 
 
 
 
                                             
 
 
Prepovedi prepovedujejo in tisto ne smeš narediti. 
Zapovedi ukazujejo, da moraš nekaj narediti. 
 
 
 

 

. 
PIKA 

 

PRIPOVEDUJE 

 

              . 

 

? 
VPRAŠAJ 

 

SPRAŠUJE 

 

              . 

       ! 

KLICAJ 

PREPOVEDI Ne stopi na cesto! 
ZAPOVEDI  Sedi na stolu! 
VZKLIKI   Joj, prehitro voziš! 
MEDMETI Av, boli me! 

VPRAŠALNICE: KAKŠEN, KAJ, KJE, 
KAKO, ZAKAJ, KDO, KOMU,   S ČIM,  
S KOM, KOGA, ČESA , ČIGAV, 
KATERI, KATARA, KATERO, … .  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREBEREM, ZAKLJUČIM Z LOČILOM. UPORABIM . ALI ? ALI !/ LAHKO SAMO POVEŠ, 

KATERO LOČILO STOJI NA KONCU POVEDI. 

 

 
 

            
 

      
 

A. SESTAVI IN ZAPIŠI PRIPOVEDNO, VPRAŠALNO IN VZKLIČNO POVED. 
 
 

 
 

 

 

 

MAMA V SKODELICO NATOČI ČAJ 
NE POLIJ ČAJA 
KAJ JE NARISANO NA SKODELICI 

UGASNI PLIN 
V LONCU SE KUHA KROMPIR 
KAJ KUHAŠ V LONCU 

KATERI SOK SO NALILI V KOZAREC 
NEPOLIJ SOKA 
V KOZARCU JE ORANŽNA PIJAČA 
 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

.   V SKODELICO NALIJEMO MLEKO. 

      SKODELICA IMA ROČAJ. 

?  KAJ SMO NALILI V SKODELICO? 

       KAKŠNA SKODELICA? 

!  V SKODELICO NALIJ MLEKO! 
      NE RAZBIJ SKODELICE! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaključi povedi z ločili. 

 pika- pripoveduje, ?- vprašaj – sprašuje 

! – UKAZUJE, PREPOVE  

Včeraj sem srečal teto Berto 

Kje je ostal Piki 

Jaka, zapri okno 

Kakšen  je tvoj stric Žan 

Sanja se je razveselila bratovega darila 

Ne odmetuj odpadkov v naravo  

Sašo, Jana, Jaka, Tinka in Maja  igrajo nogomet 

Katera drevesa rastejo v gozdu  

Kje živi tvoja teta Katka 

Takoj pridi domov 

Zloži oblačila v omaro 

Skozi Trebnje teče reka Temenica 

Ne odpiraj oken 

Reka Sava teče skozi Krško 

Slovenija meji na jugu z državo Hrvaško 

 

Vsaka poved se začne z veliko začetnico. Velike začetnice obarvaj z 

rdečo bravo. 

3. Z veliko začetnico začnemo tudi vsa imena: oseb- ljudi, živali, 

krajev, držav, rek, … . 

Koliko velikih začetnic si našel?  ____  /27 

Prepiši vzklične  povedi, zaključi jih z klicajem (!) 



______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

VELIKA začetnica  - imena 

Prepiši imena iz prejšnjih povedi v razpredelnico, razvrsti jih  

Imena 
oseb- ljudi 

Imena živali Imena krajev Imena rek Imena držav Naslovi 
knjig, 
časopisov 

Miha, 
Teja  

Runo, 
Cufek  

Trebnje,  
Mirna 

Temenica, 
Drava  

Slovenija 
Nemčija  

Delo 
Ciciban  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

PISMO, ki sem ti ga pomagala oblikovati,  nisem zaključila povedi, 

niti velikih začetnic nisem zapisala. PROSIM, POPRAVI. 

PREBERI PISMO IN POPRAVI. Pri popravljanju velikih začetnic se 

zgleduj po primeru. 

 



 PISMO 

 

   Zdaj poznam vse povedi in ločila.   napisal bom pismo učiteljici 

Kako ste, učiteljica   to jo bom vprašal  pazite se virusa   to jib om 

ukazal  povedal jib om, da že veliko znam   nato bom napisal pismo 

še bratu janezu, teti marinki in stricu petru.  

N 


