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POVZETEK 
 

Ena od ključnih nalog osnovnega šolstva je, da pri učencih razvija zmožnost 

sporazumevanja v slovenskem jeziku, ki je nujna za pridobivanje znanja z drugih področij. Pri 

jezikovnem pouku se načrtno razvija zmožnost sprejemanja in tvorjenja besedil raznih vrst. 

Raziskava išče odgovor na vprašanje, ali se besedila istih besedilnih vrst, s katerimi se pri 

slovenščini srečujejo učenci, skladenjsko razlikujejo glede na razred in učna gradiva. 

V diplomskem delu so predstavljeni rezultati skladenjske analize besedilnih vrst v 

učnih gradivih za tretji in peti razred. Obravnavanih je bilo 55 besedil različnih besedilnih vrst 

z metodo analize dokumentov. Na podlagi podatkov iz besedil o številu povedi, številu 

enostavčnih in večstavčnih povedi, številu stavkov v večstavčni povedi, vrsti zložene povedi 

in o S-sestavi je bilo ugotovljeno, da so besedila v tretjem razredu krajša in da v skoraj 

polovici primerov vsebujejo preprostejšo skladenjsko sestavo povedi ter manj različnih vrst 

priredja oz. odvisnikov. Ugotovljeno je bilo, da v tretjem in petem razredu med učnimi 

gradivi nastane več skladenjskih razlik v besedilih daljših besedilnih vrst (npr. neuradno 

pismo, pripoved, opis predmeta). 

 

Ključne besede: skladenjska zmožnost, besedilne vrste, učno gradivo, skladenjska 

sestava povedi, besedilo 

  



SUMMARY 
 

One of the key assignments of primary education is that pupils develop ability to 

communicate in Slovene language which is prior to obtain knowledge in other fields. 

Language lessons are planned to develop ability to understand and produce different text 

types. The research tries to find the answer to the question, if the texts of the same type in 

Slovene language lessons differ in syntax regarding the class and teaching materials. 

In this diploma thesis, the results of syntactic text analysis in teaching materials in 

third and fifth grade are presented. Fifty-five texts of different text types were surveyed using 

the document analysis method. Based on the information from the texts on the number of 

sentences, number of simple sentences and compound sentences, number of clauses in 

compound sentence, type of complex-compound sentence and structure analysis it was 

ascertained, that texts in third grade are shorter and that almost half of the examples include 

simpler syntax of the sentence and fewer types of different independent and dependent 

clauses. It was ascertained that there are many syntactic differences in longer text types in 

third and fifth grade teaching materials (e.g., informal letter, narrative, subject description). 

 

Keywords: syntactic ability, text types, teaching material, sentence syntax, text 
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1 UVOD 
 

Ob vstopu v slovensko šolo se od učenca pričakuje temeljno znanje slovenščine, ki mu 

omogoča sprejemanje informacij, sporazumevanje z okolico in izražanje svojih misli. Poleg 

nadgrajevanja osnovnega znanja slovenščine je naloga vzgojno-izobraževalnega sistema in 

predmeta slovenščina, da učencem posreduje čim učinkovitejše strategije, ki jim bodo v 

prihodnosti pomagale pri uspešnem samostojnem delovanju v družbi. Za jezikovno izražanje 

ni pomembno samo znanje besedišča ter obvladanje pravopisnih in pravorečnih pravil, pač pa 

je nujno, da ima sporočevalec razvito tudi skladenjsko zmožnost, torej zmožnost sestavljanja 

besed v povedi in besedila (Bešter Turk 2011). 

Ko so leta 2009 objavili podatke mednarodne raziskave PISA, ki se je osredotočila 

predvsem na bralno pismenost, je bila zaskrbljenost strokovne javnosti zelo velika. Slovenski 

učenci so namreč na testu bralne pismenosti dosegli podpovprečne rezultate v primerjavi z 

učenci iz držav OECD in EU. Ker je bralna zmožnost izjemno pomembna ne le pri 

pridobivanju novega znanja, temveč tudi v vsakdanjem življenju, so strokovnjaki začeli vedno 

bolj poudarjati pomembnost predbralnega obdobja, branja z razumevanjem in pogovora o 

prebranem. Pozornost stroke je namenjena tudi učnim gradivom in skladenjskemu vidiku 

besedil, ki jih slednja vsebujejo. 

V diplomskem delu sem zato raziskovala skladenjsko zgradbo besedil določenih 

besedilnih vrst in ugotavljala ali oz. kako se razlikujejo besedila iste besedilne vrste v učnih 

gradivih za tretji in peti razred in ali oz. kako se razlikujejo besedila iste besedilne vrste v 

različnih učnih gradivih za isti razred. V teoretičnem delu sem predstavila temeljne pojme, ki 

so povezani s temo diplomskega dela. V empiričnem delu pa sem se osredotočila na 

predstavitev in interpretacijo podatkov, ki sem jih pridobila z analizo besedilnih vrst v učnih 

gradivih za tretji in peti razred, in na iskanje odgovora na vprašanje, kakšna je skladenjska 

sestava omenjenih besedil. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 Skladenjska zmožnost 
 

Skladenjsko (tudi upovedovalno oz. slovnično) zmožnost uvrščamo med sestavine 

jezikovne zmožnosti, saj skupaj z besedno (tudi poimenovalno oz. slovarsko), pravopisno in 

pravorečno zmožnostjo omogoča govorcu, da se ustrezno jezikovno izraža. Še več, 

skladenjska zmožnost predstavlja »jedro jezikovnih sposobnosti« (Kunst - Gnamuš 1976a: 

148). 

Skladenjska zmožnost je zmožnost tvorjenja in razumevanja povedi, zvez povedi in 

zvez replik (Bešter Turk 2011). Skladanje besed v povedi poteka po določenih »pravilih, ki se 

jih ne zavedamo, ker smo jih ponotranjili, in ki nas usmerjajo pri povezovanju besed v 

besedne zveze in povedi« (Kunst - Gnamuš 1980: 205). Od govorca oz. pisca, ki ima razvito 

skladenjsko zmožnost, se pričakuje, da tvori povedi, ki so smiselne, sovisne in koherentne ter 

slovnično, izgovorno in pisno pravilne. V povedih se mora znani podatek dopolnjevati oz. 

razvijati z novim (Križaj Ortar idr. 2011). 

 

2.1.1 Razvijanje skladenjske zmožnosti pri učencih 

 

V drugi polovici 20. stoletja smo bili priča razmahu teorij, ki se ukvarjajo z jezikom. 

Vodilni strokovnjaki, kot so Jean Piaget, Lev Vigotski, Noam Chomsky ipd., so s svojimi 

ugotovitvami temeljito spremenili dotedanja dognanja o jezikoslovju in posledično tudi 

didaktiki jezika (Kunst - Gnamuš 1979). 

Če je še pred nekaj leti veljalo, »da otrok usvoji jezikovna (tudi skladenjska) pravila že 

v predšolskem obdobju in da je edina naloga šole, da ga nauči knjižnega in pisnega izražanja« 

(Kunst - Gnamuš 1983: 182), so raziskave jezikoslovcev potrdile, da ni tako. 

Ob vstopu v šolo naj bi učenec sicer obvladal temeljna sredstva materinščine (npr. 

osnovno besedišče), ne pa tudi zahtevnejših oblik (npr. zapletenih stavčnih tvorb in struktur), 

ki se pri učencih razvijejo kasneje. Tako je na primer Carroll Chomsky ovrgla domnevo, da 

otroci usvojijo skladnjo pri petih letih. Z raziskavo je potrdila, da učenci, mlajši od desetih let, 

sploh ne razumejo zapletenih stavčnih tvorb. (Kunst - Gnamuš 1979) 

Kaj lahko štejemo za zapletene stavčne tvorbe? Iz izkušenj vemo, da določeno poved 

lahko ubesedimo na bolj ali manj skladenjsko zahteven način. Zahtevnost se stopnjuje, kadar 



 3 

pomen ni razviden iz oblike povedi (Kunst - Gnamuš 1979). Noam Chomsky je s tvorbno-

pretvorbno slovnico pokazal, da »razmerje med površinsko in globinsko strukturo vpliva na 

zahtevnost stavka« (prav tam: 157). Teorijo so potrdile tudi raziskave, ki so pokazale, da 

starejši učenci v svojih besedilih uporabijo več pretvorb (Kunst - Gnamuš 1979). To pomeni, 

da je v eni povedi združenih več jedrnih stavkov, tj. stavkov, med katerimi so »pomenska 

razmerja razvidna neposredno iz površinske strukture stavkov« (prav tam: 157). 

Združevanje jedrnih stavkov poteka na različne načine (npr. pozaimljanje, 

nominalizacija, logična razmerja …), kar nam posredno pokaže tudi stopnjo skladenjskega 

razvoja učenca (Kunst - Gnamuš 1979). 

 

2.1.2 Razvijanje izražanja logičnih razmerij 

 

»Veznik eksplicira logične odnose, ki obstajajo med deli [zložene povedi], in je 

izrazito skladenjska besedna vrsta« (Kunst - Gnamuš 1976b: 11), zato bom na primeru 

vezniških razmerij podrobneje predstavila, kaj nam uporaba določenega veznika pove o 

stopnji skladenjskega razvoja. Že leta 1976 je bila v slovenskem prostoru izvedena raziskava, 

ki je preučevala razumevanje veznika in vezniških razmerij v 5. razredu (današnji 6. razred) 

osnovne šole. V njej so s skladenjskimi testi ugotavljali, kako učenci na prehodu s 

konkretnega na abstraktno mišljenje izrazijo logična razmerja med stavki z vezniki (Kunst - 

Gnamuš 1976b). 

Zanimivo je, da otroci določene veznike uporabljajo že v predšolskem obdobju, kljub 

temu pa pogosto ne razumejo logičnega razmerja med stavkoma, ki ga vpelje veznik, na kar 

sta opozorila tudi Piaget in Vigotski ((Kunst - Gnamuš 1976b). Hkrati se moramo zavedati, da 

je »za učinkovito sporazumevanje učencev zelo pomembno, da znajo na razne načine izražati 

raznovrstna logična razmerja med dejanji/stanji … in da tvorijo logične/smiselne večstavčne 

povedi ter da razumejo take povedi« (Bešter Turk idr. 2012a: 123). 

Ker ljudje po navadi v govorjenih ali zapisanih besedilih prikazujemo več dejanj, jih 

moramo znati tudi ustrezno povezati. Najenostavnejši način je, da razmerje med dejanji oz. 

stanji izrazimo s prirednim veznikom in, vendar z njim izrazimo zgolj zaporednost ali 

hkratnost dejanj (Bešter Turk idr. 2010b). Pri tem stanja samo naštevamo, zato se lahko zgodi, 

da učenci ne razmišljajo o tem, katero dejanje se je zgodilo prej, katero dejanje je potekalo 

hkrati ipd. (prav tam). Zmožnejši sporočevalec zna izraziti časovno razmerje tudi na drugačen 

način – z vezniki (npr. ko, potem ko), ki izražajo istočasnost ali neistočasnost dejanj, vendar je 

treba to veščino uriti (prav tam). Slednje je še posebej pomembno zato, ker je »pravilno 
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razvrščanje dejanj osnova za razumevanje in izrekanje drugih logičnih razmerij med dejanji« 

(Bešter Turk idr. 2010b: 72). Olga Kunst - Gnamuš (1976b) je z raziskavo iz leta 1976 

ugotovila, da vezalno priredje učencem ni delalo večjih težav. Razmeroma dobri so bili tudi 

rezultati pri povedih, v katerih so morali učenci z vezniki ko, medtem ko in preden izraziti 

časovno razmerje. Najlažja sta bila veznika ko in medtem ko, ki izražata zaporednost oz. 

hkratnost dejanj. Več napak se je pojavilo pri vezniku preden, saj zaporedje dejanj ni izraženo 

z razvrstitvijo stavkov, ampak v obratnem zaporedju. Tako mora učenec poved prevesti v 

»pravilno« zaporedje, kar zahteva določeno mero abstraktnega mišljenja. 

Ko znajo učenci pravilno razvrstiti, katero dejanje je bilo prvo in katero drugo, jih 

moramo usmeriti k razmišljanju, ali je med dejanjema prisotno še katero drugo razmerje, npr. 

ali je prvo dejanje vzrok drugega (Bešter Turk idr. 2010b). 

Vzročno-posledično razmerje med dejanjema izrazimo z veznikoma zato in ker ali 

tako, da pretvorimo odvisni stavek v predložno besedno zvezo s predlogom zaradi (Bešter 

Turk idr. 2012b). Zadnji način je tako skladenjsko kot pravopisno zahtevnejši in ga nekateri 

učenci niso zmožni usvojiti do konca drugega triletja (prav tam). Za tvorjenje vzročnih 

odvisnikov je najprej potrebno logično sklepanje, šele nato izrekanje vzročno-posledičnega 

razmerja (Bešter Turk idr. 2010a). Učenci, ki tega niso zmožni, ostanejo na ravni izrekanja 

časovnega zaporedja (prav tam). Rezultati raziskave iz leta 1976 (Kunst - Gnamuš 1976b) so 

pokazali, da so imeli učenci v skladenjskih testih najmanj težav z vzročnim veznikom ker, kar 

je tudi pričakovano, saj naj bi bili otroci sposobni razumeti vzročnost že ob vstopu v šolo. 

Pogosta napaka, ki so jo učenci delali pri primerih posledičnega priredja (veznik zato), je bila 

zamenjava vzroka in posledice. 

Namerno-posledično razmerje najlažje izrazimo z veznikom da (bi), lahko pa tudi s 

predložno ali namenilniško zvezo, kar je zahtevnejše (Bešter Turk idr. 2010b). Čeprav je med 

dejanji pogosto namerno-posledično razmerje, imajo učenci s slabšo sporazumevalno 

zmožnostjo težave pri ločevanju vzroka in namena, saj po obeh sprašujejo z vprašalnico zakaj 

in oba izražajo z besedo ker (prav tam). Učenci, ki ne zmorejo v povedi prepoznati namerno-

posledičnega razmerja, ostanejo na ravni izrekanja časovnega zaporedja ali osnovnega 

vzročno-posledičnega razmerja (Bešter Turk idr. 2010a).  

Ker imajo učenci v vsakdanjem življenju precej izkušenj s pogojnim razmerjem, tudi 

nimajo večjih težav s prepoznavanjem pogoja, njegovim izrekanjem in razumevanjem (Bešter 

Turk idr. 2012b). Pogosteje pri sporazumevanju uporabljajo pogojni odvisnik, saj je pogoj 

lažje predstaviti s stavkom kot s predložno zvezo (Bešter Turk idr. 2010a). V zgoraj omenjeni 

raziskavi Olge Kunst - Gnamuš (1976b) se je pogojni odvisnik izkazal za zelo zahtevnega. Če 
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upoštevamo Piageta, je to tudi pričakovano, saj pogojevanje zahteva od nas postavljanje 

hipotez, predvidevanje, posploševanje in napovedovanje. 

Nasprotno (izključujoče se) razmerje med dejanjema izrazimo z dopustnim 

odvisnikom, s protivnim priredjem ali s predložno zvezo. Najlažji način je izražanje s 

protivnimi vezniki toda, a, ampak, vendar …, vendar se pri tem izrazi zgolj izrekanje 

nasprotja. Če pa učenec v povedi prepozna oviro in izjemo/kljubovanje, to izrazi z dopustnim 

veznikom čeprav, četudi, kljub temu da ali s predložno zvezo. Slednji način je zahtevnejši. 

(Bešter Turk idr. 2012b) 

V raziskavi iz leta 1976 se je pokazalo, da sta oba načina (tj. dopustni odvisnik in 

protivno priredje) za učence zelo zahtevna. Ker je nasprotje ravno obratno od naših izkustev, 

je toliko bolj abstraktno in težko razumljivo za učence, čeprav se protivni vezniki uporabljajo 

v govoru otrok že pri 7, 8 letih. Najmanj težav so imeli učenci pri vezniku čeprav, ki se 

pogosteje uporablja v pogovornem jeziku. (Kunst - Gnamuš 1976b) 

Krajevni in načinovni odvisnik sta v vsakdanjem sporazumevanju zelo pogosta, saj je 

kraj ali potek dejanja lažje opisati s stavkom kot s predložno zvezo. Za takšno strnjevanje v 

predložno zvezo je včasih potrebna precejšna poimenovalna in upovedovalna zmožnost. 

(Bešter Turk idr. 2012b) 

Prilastkov odvisnik dopolnjuje samostalniško besedo s podatkom o njeni vrsti, 

lastnosti ali količini. Pravi prilastkov odvisnik lahko strnemo v polstavek in nato v desni ali 

levi prilastek. Učenci s slabše razvito upovedovalno zmožnostjo ostajajo na ravni 

prilastkovega odvisnika, ki je tvorbno preprost in najbolj pomensko razviden. Skladenjsko 

zmožnejši učenci pa zmorejo odvisnik pretvoriti v polstavek ali v desni/levi prilastek. (Bešter 

Turk idr. 2010a) 

Za učence, ki so sodelovali v raziskavi iz leta 1976, so bili najtežji primeri 

stopnjevalnega priredja (Kunst - Gnamuš 1976b). Čeprav so v povedi prepoznali, da je 

potrebno stopnjevati pomen, pa oblika ni bila logično ustrezna (prav tam). To nam pove, da je 

»način pomenskih gradacij zahteven jezikovni in miselni proces in otrokovemu spoznavnemu 

svetu tuj« (prav tam: 49). Stopnjevalno razmerje po učnem načrtu obravnavajo samo učenci 

srednje in višje ravni (Učni načrt 2011). Obravnava stopnjevalnega razmerja poteka tako, da 

učenci najprej naštevajo dejanja v dvostavčnih prirednih vezalnih povedih, te pa nato 

pretvarjajo v stopnjevalne (Bešter Turk idr. 2012a). 

Svoje mnenje/sklep in pojasnilo/dokaz lahko izrazimo s sklepalnim in pojasnjevalnim 

priredjem (Bešter Turk idr. 2012a). Učenci pogosto ne ločijo pojasnila od vzroka in mnenja 

od posledice (prav tam). Ključ za pravilno rabo veznikov saj/kajti/namreč in ker ter 
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torej/zatorej/potemtakem in zato je razmišljanje o pomenu povedi oz. stavkov (Bešter Turk 

idr. 2012a). Zato je treba učence z raznimi nalogami navajati na prepoznavanje 

sklepa/trditve/mnenja in pojasnila/dokaza (prav tam). Tudi že omenjena raziskava (Kunst - 

Gnamuš 1976b) je pokazala, da so imeli učenci težave pri veznikih saj, zakaj in kajti, ki jih 

uporabimo v pojasnjevalnem priredju. Največ napak se je tako pojavilo pri vezniku kajti, ki 

ga v pogovornem jeziku redkeje uporabljamo, veznika saj in zakaj pa sta bila na podobni 

težavnostni stopnji. Prav tako se je izkazalo, da je za učence težje razumevanje sklepalnega 

priredja, ki v dopolnjevalnem stavku vsebuje povzetek, sklep. Za posplošitev misli je 

potrebno deduktivno mišljenje, česar pa so učenci sposobni pri 11, 12 letih. 

V osnovni šoli je priporočena postopna obravnava zloženih povedi, kar pomeni, da se 

razčlenjujejo le dvostavčne povedi. Več pozornosti kot včasih je treba nameniti razvijanju 

logičnega razmišljanja o pomenski podstavi dopolnilnih stavkov (Bešter Turk idr. 2012a). Do 

podobnega zaključka je z raziskavo prišla tudi Olga Kunst - Gnamuš (1976b). Opozorila je, 

da učenci v celoti ne obvladajo miselnih procesov, ki so potrebni za razumevanje priredij in 

podredij. Več težav se pojavlja pri tistih odvisnikih oz. priredjih, pri katerih logično razmerje 

med dvema dejanjema zahteva abstraktnejše mišljenje. To potrjuje tudi tezo, da otrok usvoji 

stavčno logiko med 11. in 15. letom. Raziskava je potrdila, »da je stavčna zveza tem 

zahtevnejša, čim več miselnih operacij je vključenih v proces njenega razumevanja« (Kunst - 

Gnamuš 1976b: 49). 

 

2.1.3 Razvijanje skladenjske zmožnosti v učnem načrtu 

 

Učni načrt, ki je v veljavi, je iz leta 2011. Razdeljen je na tri triletja – prvo triletje 

obsega prvi, drugi in tretji razred, drugo triletje četrti, peti in šesti razred, tretje triletje pa 

obsega sedmi, osmi in deveti razred. 

V vseh triletjih se v operativnih ciljih v okviru razvijanja jezikovne zmožnosti pojavlja 

tudi razvoj skladenjske zmožnosti. Število in zahtevnost ciljev in vsebin, s katerimi razvijamo 

skladenjsko zmožnost, naraščata glede na starost učencev. (Učni načrt 2011) 

Na tem mestu se bom osredotočila zgolj na razvijanje in uporabo logičnih razmerij v 

povedih, kakor narekuje aktualni učni načrt. 

V prvem triletju je pozornost namenjena izražanju časovnega razmerja s prislovi (npr. 

zdaj, prej, potem, najprej, nazadnje), z glagolskimi časovnimi oblikami in s časovnim 

veznikom ko (tudi medtem ko, potem ko) (Učni načrt 2011). 
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V drugem triletju morajo učenci v zvezi dveh povedi prepoznati pomensko razmerje 

med njima (sočasnost, nesočasnost, vzročnost, posledičnost, namernost, pogojnost) in ga 

izraziti z vezniki, nekatera pozneje tudi s predlogi. Na ta način združijo zvezo povedi v 

dvostavčno poved oz. strnejo dvostavčno poved v enostavčno. Cilj, da učenci skladenjsko 

zapletene povedi pretvarjajo v preprostejše, je označen kot izbirna vsebina. (Učni načrt 2011) 

V tretjem triletju učenci: 

• »strnjujejo podredno zložene povedi v enostavčne, 

• razširjajo enostavčne povedi v podredno zložene, 

• dopolnijo (glavne) stavke z opisom vršilca, prizadetega, prejemnika, kraja, časa, 

načina dejanja iz glavnega stavka oziroma s stavčnim vzrokom, namenom, pogojem 

ali izjemo dejanja iz glavnega stavka, 

• utrjujejo in nadgrajujejo prepoznavanje logičnega razmerja (to je sočasnosti, 

nesočasnosti, vzročnosti, posledičnosti, namernosti ali pogojnosti) v zvezi iz dveh 

povedi ter njegovega izrekanja z vezniki oziroma s predlogi, 

• pretvarjajo skladenjsko zapletene povedi v preprostejše, 

• v zvezi iz dveh povedi prepoznajo druga logična razmerja (to je stopnjevanost, 

nasprotje, pojasnilo ali sklep) ter jih izrazijo z ustreznimi vezniki« (Učni načrt 2011: 

50). 

V učnem načrtu je skladenjska zmožnost omenjena tudi v standardih znanja. 

Izpostavila bom le zmožnost razumevanja in uporabe ustreznih logičnih razmerij. 

V prvem triletju mora učenec prepoznati časovno razmerje do drugih dejanj in čas 

dejanja tudi izraziti (Učni načrt 2011). 

Minimalni standard v drugem triletju od učenca zahteva, da »v zvezah dveh povedi 

prepozna časovno (4., 5., 6. razred), vzročno-posledično (5., 6. razred), namerno-posledično 

(6. razred) oziroma pogojno-posledično razmerje (6. razred) ter združi zveze povedi v 

skladenjsko pravilne zložene povedi s pravilnim veznikom (6. razred)« (Učni načrt 2011: 81, 

82). Med standardi znanja je omenjena tudi zmožnost, da učenec povedi, ki vsebujejo časovni 

oz. vzročni veznik, strne v enostavčno poved (5., 6. razred) (prav tam). 

V tretjem triletju mora učenec v zvezi dveh povedi prepoznati pomensko razmerje in 

ju združiti v skladenjsko pravilno zloženo poved s pravilnim veznikom (8., 9. razred). 

Skladenjsko zmožnost pokaže tudi s strnjevanjem zloženih povedi/z razširjanjem enostavčnih 

povedi v skladenjsko pravilne enostavčne/zložene povedi (8., 9. razred). (Učni načrt 2011) 
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2.2 Besedilo 
 

Ljudje se sporazumevamo nebesedno (z mimiko, s kretnjami, s prometnimi znaki …) 

in besedno. Sporočilu, tvorjenemu z besednim jezikom, pravimo besedilo in je »osrednja 

enota sporočanja in sprejemanja« (Gomboc 2009: 130). Besedilo je lahko govorjeno ali 

zapisano in nastaja sproti ali daljše časovno obdobje (Žagar 2010). 

Ni vsako besedno sporočilo že besedilo. Za slednje mora sporočilo ustrezati t. i. 

merilom besedilnosti: besedilo mora biti smiselno (v njem prepoznamo temo in namen), 

sovisno (povedi se navezujejo druga na drugo) in zaokroženo (vsebinsko in oblikovno 

povezano) (Križaj Ortar idr. 2011). 

Besedilo sestavljajo povedi. Če vsebuje besedilo eno poved, je to enopovedno 

besedilo, če vsebuje več kot eno, pa je besedilo večpovedno (Gomboc 2009). 

 

2.2.1 Besedilne vrste 

 

Ljudje vsakodnevno tvorimo besedila različnih vrst. Med seboj se razlikujejo glede na 

namen, prenosnik, način razvijanja teme ... (Gomboc 2009), zato govorimo o raznih vrstah 

besedil (npr. javna in zasebna, uradna in neuradna, govorjena in zapisana) (Križaj Ortar idr. 

2011). 

Vsako besedilo pripada določeni besedilni vrsti (npr. vabilu, opravičilu, življenjepisu 

…). 

 

2.2.1.1 Besedilne vrste v osnovnošolskem izobraževanju 

Učni načrt iz leta 2011 navaja, da je temeljni cilj pouka slovenščine razvijanje 

»zmožnosti sprejemanja in tvorjenja besedil raznih vrst« (Učni načrt 2011: 97). Načrtno 

razvijanje te sporazumevalne zmožnosti poteka od prvega razreda osnovnega šolanja dalje.  

Vsebine, s katerimi se uresničuje zgoraj navedeni cilj, morajo biti primerne starostni 

stopnji učencev. Prav tako je predvideno postopno pridobivanje znanja o različnih besedilnih 

vrstah, ki se med šolanjem nadgrajujejo. Obravnava posamezne besedilne vrste naj bi 

potekala sistematično (po določenih korakih). Vsebino besedilne vrste približamo učencem 

tako, da jo povežemo z njihovimi izkušnjami in predznanjem ter naravoslovnimi in 

družboslovnimi predmeti (medpredmetno povezovanje). (Bešter Turk idr. 2009c) 
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Besedilne vrste, s katerimi se učenci srečajo v času osnovnošolskega izobraževanja, so 

(Učni načrt 2011): 

• pogovor (osebni pogovor, telefonski pogovor), 

• pripoved iz življenja vrstnikov/znanih osebnosti, 

• novica o aktualnem/zanimivem dogodku, 

• opisovalna besedila (opis osebe, njenega delovnika/tedna, živali, predmeta, igrače, 

prostora, zgradbe, poti, poklica, rastline, ljudskega običaja, kraja, igre, športa, 

naravnega pojava, bolezni, razvoja človeka/živali, države, naprave, postopka ipd.), 

• pripovedovalno besedilo o tem, kar so doživeli/slišali/videli, 

• predstavitev njihovih načrtov za dani dan/konec tedna/počitnice, za poklic, 

• obnova (knjige/risanke/filma, članka), 

• povezovalno in pozivno besedilo (pozdrav na razglednici, voščilo, čestitka, vabilo), 

• seznam (urnik, kazalo, cenik, jedilni list, telefonski imenik, vozni red, TV-spored, 

vremenska napoved, teletekst, športni spored, kulturni spored ipd.), 

• dopis (opravičilo, prošnja, zahvala, pismo, voščilo, čestitka, vabilo, sožalje), 

• definicija pojma, 

• besedilo ekonomske propagande (mali oglas), 

• ocena besedila (članka, knjige), 

• navodilo za delo, 

• nasvet strokovnjaka, 

• življenjepis, 

• potopis, 

• poročilo o zanimivih/aktualnih dogodkih, 

• obrazec (vprašalnik o osebnih podatkih, anketni list, naročilnica, prijavnica, poštni, 

bančni obrazec ipd.), 

• aktualno, zanimivo publicistično besedilo katere koli vrste. 

Možnost izbire določenih besedil omogoča diferenciacijo in individualizacijo. Učenci 

prihajajo v stik z besedili raznih vrst s petimi različnimi dejavnostmi – z branjem, s pisanjem, 

z govornim nastopanjem, s poslušanjem in z gledanjem. (Učni načrt 2011) 

 

2.2.1.2 Značilnosti besedilnih vrst 

Posamezne besedilne vrste vsebujejo značilnosti, ki jih ločijo od ostalih besedilnih 

vrst. V nadaljevanju bom predstavila značilnosti tistih besedilnih vrst, ki sem jih natančneje 
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analizirala v empiričnem delu. To so: neuradno in uradno voščilo, neuradna in uradna 

čestitka, neuradno pismo, pripoved, novica, strnjena in podrobna obnova, opis rastline, opis 

predmeta, opis ljudskega običaja, opis prostora, opis poklica in definicija. 

 

2.2.1.2.1 Neuradno in uradno voščilo ter neuradna in uradna čestitka 

Voščilo in čestitko uvrščamo med povezovalna besedila, saj želimo z njima navezati 

oz. ohraniti stik z naslovnikom. Voščimo takrat, ko želimo prejemniku izreči najlepše želje za 

prihodnost (npr. ob novem letu), čestitamo pa ob posebnih dosežkih prejemnika (npr. ob 

zmagi na športni prireditvi). (Bešter Turk idr. 2010b) 

Voščilo in čestitka sta dvogovorni neumetnostni besedili, ki sta lahko govorjeni ali 

zapisani. Če sta voščilo ali čestitka zapisana, morata vsebovati nagovor prejemnika in podpis 

sporočevalca. (prav tam) 

Glede na družbeno razmerje med sporočevalcem in prejemnikom ločimo neuradno in 

uradno voščilo/čestitko. Kadar je sporočevalec v podrejenem položaju, mora uporabiti uradni 

nagovor (npr. Spoštovani!), naslovnika vikati in se podpisati z imenom in priimkom. Če sta 

naslovnik in tvorec v enakovrednem družbenem razmerju, slednji izbira med neuradnimi 

nagovori (npr. Dragi Tone!), naslovnika tika in se podpiše samo z imenom. (prav tam) 

 

2.2.1.2.2 Neuradno pismo 

Pismo je zapisano dvogovorno besedilo, v katerem sporočevalec nagovori naslovnika, 

mu kaj sporoči in pričakuje njegov odziv. Glede na izbran krog naslovnikov ločimo zasebno 

in javno pismo. Zasebna pisma pošiljamo sorodnikom in znancem, ustanovam oz. njihovim 

predstavnikom itn., zato so zasebna pisma neuradna ali uradna. Neuradno pismo mora 

vsebovati: kraj in datum pisanja, nagovor naslovnika, vsebino, pozdrav in sporočevalčev 

podpis. Te sestavine morajo biti pravilno razvrščene. (Bešter Turk idr. 2010b) 

 

2.2.1.2.3 Pripoved 

V pripovedovalnem besedilu prikazujemo dogodek, ki se je že zgodil, zato so glagoli v 

pretekliku. Ker je vsak dogodek sestavljen iz več dejanj, ki so med seboj časovno povezana, 

morajo biti ta dejanja v besedilu pravilno razvrščena. Pripovedovalno besedilo je po navadi iz 

treh delov – uvoda, jedra in zaključka. O dogodku lahko pripovedujemo objektivno (tj. 

poročanje) ali subjektivno. Pripoved je lahko pisna ali ustna. (Bešter Turk 2010b) 
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2.2.1.2.4 Novica 

Novica je krajše publicistično besedilo, ki mora v nekaj povedih objektivno poročati o 

preteklem dogodku (kaj, kdaj, kje, zakaj se je zgodilo in kdo je bil udeleženec). Lahko je 

pisna ali ustna. Zapisana novica ima naslov, pod njo pa je po navadi naveden avtor, ob 

besedilu je pogosto tudi fotografija s kraja dogodka. (Bešter Turk idr. 2009b) 

 

2.2.1.2.5 Strnjena in podrobna obnova 

V obnovi sporočevalec s svojimi besedami povzema vsebino prebranega, poslušanega 

ali gledanega besedila. Besedilo lahko povzema tako, da ohranja bistvene podatke in tudi 

nekaj nebistvenih (tj. podrobna obnova), ali tako, da ohranja le bistvene podatke (tj. strnjena 

obnova). Sporočevalec mora besedilo, ki ga bo obnovil, najprej pozorno 

prebrati/poslušati/gledati, dobro razumeti in nato predstaviti s svojimi besedami. (Bešter Turk 

2010b) 

 

2.2.1.2.6 Opis rastline 

V opisu rastline prikazujemo značilnosti rastline: zunanjost (dele, višino, obliko), čas 

cvetenja, rastišče, uporabnost in družino. Glagoli so v sedanjiku. (Bešter Turk idr. 2010b) 

 

2.2.1.2.7 Opis predmeta 

V opisu predmeta prikazujemo značilnosti predmeta: velikost, barvo, material, 

sestavne dele, uporabnost … Glagoli so v sedanjiku (kadar opisujemo predmete, ki jih ne 

uporabljamo več, so glagoli v pretekliku). (Bešter Turk idr. 2010b) 

 

2.2.1.2.8 Opis ljudskega običaja 

Opis ljudskega običaja je besedilo, v katerem prikazujemo postopek, ki se je izvajal v 

preteklosti, danes pa le redko oz. ne več. Pri njegovem opisu moramo v pravilnem časovnem 

zaporedju navesti dejavnosti/korake, ga umestiti v okolje/prostor in čas, imenovati udeležence 

in njihove pripomočke ter predstaviti namen/cilj običaja. Po navadi se navede tudi položaj 

običaja v sedanjosti. Glagoli so v pretekliku in večinoma v nedovršniku. Če predstavljamo 

položaj ljudskega običaja danes, uporabljamo glagole v sedanjiku. (Bešter Turk idr. 2010b) 
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2.2.1.2.9 Opis prostora 

V opisu prostora prikazujemo položaj prostora v zgradbi, namembnost, njegovo 

opremo (barvo in material pohištva, število kosov in razmestitev) in značilnosti (obliko in 

velikost prostora, barvo in material sten, stropa in tal). Glagoli so v sedanjiku. (Ropič 2009) 

 

2.2.1.2.10 Opis poklica 

V opisu poklica predstavimo določen poklic. Pri tem moramo v ustreznem zaporedju 

našteti, kaj vse dela oseba z danim poklicem, katere pripomočke uporablja in kje dela. Če 

opisujemo poklice, ki jih ni več, so glagoli v pretekliku, sicer pa v sedanjiku. (Bešter Turk idr. 

2009b) 

 

2.2.1.2.11 Definicija 

V definiciji pojma zelo na kratko predstavimo pomen danega pojma, zato spada med 

razlagalna besedila. Sestavljena je iz treh delov – definiranega pojma, nadpomenke in opisa 

posebnosti, po katerih se definirani pojem razlikuje od drugih pojmov. Definicija je pogosto 

sestavljena le iz ene povedi. Poznamo dve vrsti definicije glede na način definiranja: 

induktivno definicijo (pojem – nadpomenka – opis) in deduktivno definicijo (nadpomenka – 

opis – pojem). (Bešter Turk idr. 2010b) 

 

2.2.2 Poved 

 

Poved je zaokrožena enota pomensko in oblikovno povezanih besed, ki nekaj pomeni, 

je nastala z določenim namenom in v določenih okoliščinah. Če je poved zapisana, se začne z 

veliko začetnico in konča s končnim ločilom (pika, vprašaj, klicaj, tri pike, pomišljaj). 

Govorjene povedi imajo ali padajočo (npr. pripovedna poved) ali rastočo intonacijo (npr. 

odločevalna vprašalna poved). Pri padajoči intonaciji se potek tona niža, pri rastoči intonaciji 

pa narašča. (Križaj Ortar idr. 2010) 

Poved je lahko sestavljena iz enega stavka (enostavčna poved) ali iz več stavkov 

(večstavčna ali zložena poved). V enostavčnih povedih (npr. Miha je šel na sprehod.) 

opazujemo skladenjsko sestavo stavka, medtem ko večstavčnim povedim (npr. Miha je šel na 

sprehod, da bi se razgibal in naužil svežega zraka.) določamo stavčno sestavo – število 

stavkov in vrsto razmerja med njimi. (prav tam) 

Ker vsega vedno ne moremo izraziti v enostavčni povedi, te med seboj združujemo. 

Tako nastanejo večstavčne oz. zložene povedi, ki vsebujejo najmanj dva stavka. Kadar med 
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seboj povežemo dve enostavčni povedi, nastane dvostavčna poved, kadar povežemo tri 

enostavčne povedi, nastane tristavčna poved itd. (Toporišič 2000). 

Enostavčne povedi združujemo v večstavčne na različne načine: 

a) z veznikom (npr. Janez je lačen. Pripravil si bo kosilo. → Janez je lačen, zato si bo 

pripravil kosilo.), 

b) s kazalnim zaimkom (npr. Mama je kupila polnozrnati kruh. Kruh je bil star. →Mama 

je kupila polnozrnati kruh, ta pa je bil star.), 

c) z oziralnim zaimkom (npr. Na mizo sem postavil vazo z rožami. Rože je nabrala Maja. 

→ Na mizo sem postavil vazo z rožami, ki jih je nabrala Maja.), 

č) z obnovo druge povedi (npr. Mojca je ukazala sestri: »Vrni mi knjigo!« → Mojca je 

ukazala sestri, da naj ji vrne knjigo.) (Križaj Ortar idr. 2010). 

V večstavčni povedi (npr. Špela je natančno naredila domačo nalogo, da bi jo 

učiteljica pohvalila.) določen stavek vsebuje osnovno informacijo in predstavlja osnovo 

povedi, zato mu pravimo osnovni stavek (Špela je natančno naredila domačo nalogo) (prav 

tam).  

Stavek, ki osnovnega dopolni s pomenom, se imenuje dopolnjevalni stavek. Osnovni 

in dopolnjevalni stavek sta med seboj pomensko in slovnično povezana. Če dopolnjevalni 

stavek dopolnjuje celoten osnovni stavek (npr. Maša je hotela speči torto, ampak se ji je 

pokvarila pečica.), lahko takšno večstavčno poved razstavimo na samostojne enostavčne 

povedi – stavka sta si enakovredna. Če dopolnjevalni stavek dopolnjuje le del osnovnega 

stavka (npr. Sonja se je sprla s Patrikom, ker ji je strgal zvezek.), je dopolnjevalni stavek 

podrejen osnovnemu (nista enakovredna). V tem primeru osnovni stavek imenujemo glavni 

stavek, dopolnjevalnega pa odvisnik. (prav tam) 

Večstavčne povedi glede na razmerje med stavki razdelimo na (Toporišič 2000): 

• priredno zložene povedi (priredja ali paratakse), 

• podredno zložene povedi (podredja ali hipotakse), 

• soredno zložene povedi (soredja) in 

• zapleteno zložene povedi. 

 

2.2.2.1 Priredno zložene povedi 

 

Priredne povedi so zložene iz pomensko enakovrednih stavkov – prvi stavek v povedi 

je osnovni, ostali stavki pa so dopolnjevalni (npr. Lojze je skočil na mizo in prevrnil kozarec.). 
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Drugi/dopolnjevalni stavek vsebuje točno določeno vrsto podatka, ta pa je izražena z 

značilnim prirednim veznikom (npr. in, kajti, torej …). Poznamo sedem vrst priredja, ki 

dopolnjujejo osnovni stavek z različnimi podatki – s podatki o posledici, sočasnosti dejanj, o 

neskladnosti … Grafično prikažemo stavčno zgradbo priredja z znakom + (S + S). (Križaj 

Ortar idr. 2010) 

Vrste priredja po M. Križaj Ortar idr. (2010):1 

• vezalno, 

• stopnjevalno, 

• ločno, 

• protivno, 

• posledično, 

• pojasnjevalno in 

• sklepalno. 

Posebni obliki priredja sta tudi mnogovezje in brezvezje. Pogosto ju najdemo v 

umetnostnih besedilih. Pesniki in pisatelji z njuno uporabo poskušajo ustvariti določeno 

vzdušje, poudariti neko dogajanje … (Križaj Ortar idr. 2010) 

Kadar imamo večdelno vezalno, stopnjevalno ali ločno priredje, lahko pri vsakem 

členu ponovimo isti veznik (npr. Mame kuhajo kosilo in pomivajo posodo in perejo oblačila 

in pospravljajo hišo.). Takšnemu načinu kopičenja veznikov pravimo mnogovezje. (Toporišič 

2000) 

Če med deli priredja veznikov ne pišemo, govorimo o brezvezju (npr. Sonce je zašlo, 

zvezde se prižigajo, ljudje se spat odpravljajo.). Brezvezje je vseh vrst (npr. vezalno, 

sklepalno …). (prav tam) 

 

2.2.2.1.1 Vezalno priredje 

Kadar dopolnjevalni stavek dopolni osnovnega s podatkom o sočasnem (npr. Sara 

bere knjigo in je čokolado.) ali zaporednem dogodku (npr. Mama je olupila krompir in ga 

narezala na kocke.), govorimo o vezalnem priredju (Križaj Ortar idr. 2010). 

Vezniki v vezalnem priredju so in, pa, ter. Pred njimi običajno ne pišemo vejice. 

Veznik pa se uporablja v pogovornem jeziku, zato je slogovno zaznamovan; veznik ter 

uporabimo, kadar se želimo izogniti ponovni uporabi veznika in (npr. Gledali smo film in jedli 

                                                             
1 V Slovenski slovnici (Toporišič 2000) je avtor opredelil sedem vrst priredja (vezalno, stopnjevalno, ločno, 
protivno, posledično/sklepalno, pojasnjevalno in vzročno), vendar bom v diplomskem delu uporabila razdelitev 
priredja, kot je obravnavana v učnem načrtu in gradivih za osnovno in srednjo šolo. 
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pokovko ter se smejali.) (prav tam). Veznik lahko nadomesti tudi vejica (npr. Postavili smo 

šotore, pripravili večerjo in šli spat.) (Gomboc 2009). 

Če govori dopolnjevalni stavek o sočasnem dogodku, lahko sestavnim delom priredja 

zamenjamo vrstni red (npr. Sara bere knjigo in je čokolado. → Sara je čokolado in bere 

knjigo.). V primeru, da drugi stavek dopolni osnovnega s podatkom o sledečem dogodku, tega 

ne moremo narediti (npr. Mama je olupila krompir in ga narezala na kocke. → Mama je 

krompir narezala na kocke in ga olupila.). (Žagar 2010) 

 

2.2.2.1.2 Stopnjevalno priredje 

Priredje je stopnjevalno, kadar dopolnjevalni stavek pomensko stopnjuje oz. poudarja 

osnovni stavek, ga preseže (npr. Veter je ne samo podiral drevesa, ampak tudi odkrival 

strehe.) (Križaj Ortar idr. 2010). Dopolnjevalni stavek lahko stopnjujemo navzgor ali navzdol 

(Pavlin 2006). Podobno kot pri vezalnem priredju dopolnjevalni stavek vsebuje podatke o 

hkratnem ali sledečem dogodku, vendar poleg tega nakaže še na neko nepričakovanost, 

izrazitost (Križaj Ortar idr. 2010). 

Za stopnjevalno priredje so značilni dvodelni vezniki (ne samo/ne le – ampak 

tudi/temveč tudi/marveč tudi, tako – kakor tudi, ne – ne, niti – niti), ki se nahajajo v osnovnem 

in dopolnjevalnem stavku. Če uporabimo vezniški par ne – ne ali niti – niti, med stavki ne 

pišemo vejice. Pri ostalih veznikih, ki so značilni za stopnjevalno priredje (npr. ne samo – 

ampak tudi), stoji vejica med osnovnim in dopolnjevalnim stavkom. (prav tam) 

 

2.2.2.1.3 Ločno priredje 

Ločno priredje v dopolnjevalnem stavku vsebuje podatek o izbirni možnosti (npr. Ali 

nadaljuj študij ali pa poišči službo!) (Križaj Ortar idr. 2010). Osnovni in dopolnjevalni stavek 

se med seboj izključujeta, navadno pa je osnovni stavek ugodnejši za naslovnika (Pavlin 

2006). 

Vezniška para, ki nakazujeta ločno priredje, sta ali – ali in bodisi – bodisi. Prvi del 

veznika je lahko tudi izpuščen (npr. Si prebral knjigo ali gledal film o Harryju Potterju?). 

Med stavkoma ni vejice. Kadar imamo poved, ki jo sestavlja večdelno ločno priredje, lahko 

med stavki pišemo vejico (npr. Ali gremo na morje, ali v hribe, ali pa ostanemo doma.) ali pa 

jo opustimo (npr. Ali gremo na morje ali v hribe ali pa ostanemo doma.). (Križaj Ortar idr. 

2010) 
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2.2.2.1.4 Protivno priredje 

Protivno priredje sestavljata osnovni stavek in vsebinsko nasprotujoč dopolnjevalni 

stavek (npr. Film je bil zanimiv, vendar ga nekateri učenci niso gledali.) (Križaj Ortar idr. 

2010). Delov priredja med seboj ne moremo zamenjati, saj bi se v tem primeru spremenil 

pomen povedi (Pavlin 2006). 

Značilni vezniki protivnega priredja so: ampak, ali, a, marveč, pa, toda, temveč, 

vendar. Pred vezniki pišemo vejico. (Križaj Ortar idr. 2010) 

 

2.2.2.1.5 Posledično priredje 

Kadar dopolnjevalni stavek kaže na posledico nekega dejanja oz. stanja iz osnovnega 

stavka, govorimo o posledičnem priredju (npr. Atlet si je nategnil kolenske vezi, zato je njegov 

nastop na svetovnem prvenstvu vprašljiv.). Vejica in veznik zato ločita osnovni in 

dopolnjevalni stavek. (Križaj Ortar idr. 2010) 

 

2.2.2.1.6 Pojasnjevalno priredje 

Pojasnjevalno priredje v dopolnjevalnem stavku vsebuje dokaz oz. pojasnilo trditve, ki 

je bila izražena v osnovnem stavku (npr. Koncert je odpovedan, saj niso prodali dovolj 

vstopnic.). Vezniki v pojasnjevalnem priredju so enodelni (saj, kajti, namreč) in dvodelni (in 

sicer, to je (tj.), in to). Pred njimi stoji vejica. (Križaj Ortar idr. 2010) 

 

2.2.2.1.7 Sklepalno priredje 

Priredje je sklepalno, kadar dopolnjevalni stavek vsebuje sklep, ki se nanaša na 

ugotovitev ali trditev iz osnovnega stavka (npr. Jutri se začne pouk, torej moram pripraviti 

torbo.). Značilni vezniki za sklepalno priredje so torej, zatorej in potemtakem. (Križaj Ortar 

idr. 2010) 

 

2.2.2.2 Podredno zložene povedi 

 

Stavki v podredno zloženi povedi so med seboj neenakovredni, zato podredje 

sestavljata glavni (nadredni) stavek (npr. Ko je mama prebrala pravljico za lahko noč, je 

ugasnila luč.) in vsaj en odvisni stavek oz. odvisnik (npr. Ko je mama prebrala pravljico za 

lahko noč, je ugasnila luč.) (Gomboc 2009). Odvisniki opravljajo vlogo stavčnih členov ali 

dela stavčnega člena, zato tudi nosijo ime tistega stavčnega člena, ki ga nadomestijo (npr. 
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odvisni stavek prevzame vlogo predmeta → predmetni odvisnik). Po odvisnikih se vprašamo z 

vprašalnico in s povedkom iz nadrednega stavka (npr. Kdaj si je zvil?) (prav tam).  

Odvisniki, ki dopolnjujejo povedek glavnega stavka s podatkom o vršilcu dejanja, 

naslovniku, okoliščinah dejanja in o vsebini dejanja, so (Križaj Ortar idr. 2010): 

• osebkov odvisnik, 

• predmetni odvisnik in 

• prislovnodoločilni odvisniki – časovni, krajevni, načinovni, vzročni, namerni, 

dopustni in pogojni odvisnik. 

Odvisnik, ki dopolnjuje le del stavčnega člena (samostalniško besedo) s podatkom o 

lastnosti, vrsti, lastnini in o količini, je prilastkov odvisnik (prav tam). 

V podredno zloženi povedi lahko stoji glavni stavek na začetku (npr. Smučar je trdo 

treniral, da bi se uvrstil na tekmo.), na sredini (npr. Kogar kuha vročina, mora ostati v 

postelji, da ne zboli še bolj.) in na koncu (npr. Ko smo nabrali vsa jabolka, je mama spekla 

pito.). Prilastkov odvisnik lahko glavni stavek razdeli na dva dela, pri čemer pišemo vejico na 

začetku in koncu odvisnika (npr. Slika, ki smo si jo ravnokar ogledali, je nastala med letoma 

1908 in 1909.). (Gomboc 2009) 

Med glavnim in odvisnim stavkom stoji vejica. Odvisni stavek se začne (Pavlin 2006): 

• z vezniško besedo (npr. ker), 

• z vprašalnim zaimkom (npr. kdaj), 

• z oziralnim samostalniškim zaimkom (npr. kogar), 

• z oziralnim pridevniškim zaimkom (npr. čigar), 

• z oziralnim prislovnim zaimkom (npr. kamor), 

• s členkom (npr. naj) in 

• z zvezo členka in veznika (npr. češ da). 

Grafično prikažemo podredje s poševnico, kar nakazuje na podrejenost, 

neenakovredno razmerje v povedi. Glavni stavek je zapisan višje od odvisnega (S/S). (Pavlin 

2006) 

 

2.2.2.3 Soredne povedi 

 

Soredje je zveza pastavka in stavka (npr. Tjaša, vzemi rezervna oblačila.) oz. navedka 

in spremnega stavka v premem govoru (npr. Igor je naročil sošolcu: »Jutri mi prinesi učbenik 

za matematiko.«) (Gomboc 2009). Grafično ga prikažemo S .. S (Toporišič 2000). 
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2.2.2.4 Zapleteno zložene povedi 

 

Kadar je poved zložena iz več enakovrednih in neenakovrednih stavkov, ki so v 

prirednem, podrednem in sorednem razmerju, govorimo o zapleteno zloženi povedi (npr. 

Miha je privolil, da gre v hribe s starši, vendar le pod pogojem, da se jim pridruži njegov 

prijatelj, ki živi v Bohinju.). Stavčna zgradba takšne povedi je zapletena. (Gomboc 2009) 

 

2.2.3 Stavek 

 

Stavek sestavljajo besede, ki so zbrane okrog osebne glagolske oblike. Glagol v osebni 

obliki opravlja vlogo povedka in mu lahko določimo osebo. Povedek v stavku poimenuje 

dogajanje, ostale besede (osebek, predmet ali prislovno določilo) pa ga pomensko 

dopolnjujejo. Simbol za stavek je S. Poznamo enodelne in dvodelne stavke. (Gomboc 2009) 

 

2.2.3.1 Dvodelni stavek 

 

Stavek, ki vsebuje osebek in povedek, imenujemo dvodelni stavek (npr. Matej je odšel 

v šolo.). Osebek je izražen z besedo (npr. Matej) ali pa ga razberemo iz povedka (npr. odšel je 

→ on). (Gomboc 2009) 

 

2.2.3.2 Enodelni stavek 

 

Stavki, ki nimajo osebka ali osebne glagolske oblike, so enodelni stavki. Delimo jih na 

(Gomboc 2009): 

• glagolske stavke in 

• neglagolske stavke oz. pastavke. 

Glagolski stavek vsebuje osebno glagolsko obliko, vendar ob sebi nima informacije o 

osebku (npr. Sneži.). Neglagolski stavek ali pastavek ne vsebuje osebne glagolske oblike. 

Poznamo zvalniške (npr. Gospod!), medmetne (npr. Hej!) in členkovne (npr. Seveda.) 

pastavke. (Gomboc 2009) 
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2.2.3.3 Polstavek 

 

Posebna oblika stavka je polstavek. Njegovo jedro je neosebna glagolska oblika (tj. 

deležje, deležnik, nedoločnik in namenilnik) ali pridevnik in je od preostalega dela povedi 

ločen z vejico. Iz polstavka lahko tvorimo odvisnik (Bluza, narejena iz svile, je imela na 

ovratniku veliko packo. → Bluza, ki je narejena iz svile, je imela na ovratniku veliko packo.) 

(Gomboc 2009). 

 

2.2.4 S-sestava 

 

S S-sestavo poskušamo grafično prikazati stavčno strukturo povedi. Pri tem nas 

zanima, v katerem razmerju so stavki med seboj, v neenakovrednih razmerjih pa tudi, katere 

vrste so odvisniki (Križaj Ortar idr. 2010). 

Zapis S-sestave povedi je lahko zapleten, zato je dobro, da sledimo okvirnim korakom 

pri določanju zgradbe večstavčne povedi. 

1. Preštejemo število stavkov v povedi. Stavke označimo z veliko črko S. 

2. Določimo vrsto razmerja med stavki. 

Kadar v povedi nastopajo enakovredni (oz. priredni) stavki, razmerje med njimi 

ponazorimo z znakom + (npr. Tina je vzela model za torto in vanj vlila biskvitno maso. → S + 

S).  

V zvezi neenakovrednih (podrednih) stavkov najprej določimo glavni stavek in 

odvisne stavke. Glavni stavek je zapisan najvišje in je od odvisnikov ločen z znakom / oz. \ 

(npr. Tina je vzela model za torto, da bi vanj vlila biskvitno maso. → S/S). Odvisni stavki so 

zapisani nižje od glavnega, s čimer se tudi grafično ponazori neenakovreden položaj stavkov 

v povedi. Kadar vrinjeni stavek razdeli glavnega na dva dela, je takšen tudi grafični zapis 

(npr. Natakarica, ki me je zadnjič postregla, je šla na porodniški dopust. → S/2/S\S/2). 

3. V podredno zloženih povedih določimo vrsto odvisnika (npr. Kdor drugemu jamo 

koplje, sam vanjo pade. → S\S). (Gomboc 2009) 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Opredelitev problema 
 

Ljudje se nenehno srečujemo z besedili različnih vrst, zato je ena izmed pomembnih 

nalog šole, da nas opremi za zmožnost učinkovitega tvorjenja in sprejemanja besednih 

sporočil. Znanje o tem pridobivamo posredno, pri pouku slovenščine pa načrtno. Cilj 

jezikovnega pouka je, da učenci »razvijajo sporazumevalno zmožnost v slovenskem 

(knjižnem) jeziku, torej zmožnost kritičnega sprejemanja in tvorjenja besedil raznih vrst« 

(Učni načrt 2011: 6). To pomeni, da so k temu cilju usmerjene tudi dejavnosti in vsebine, ki 

jih učenci spoznavajo pri jezikovnem pouku. Znanje, ki ga pridobijo, bi jim moralo pomagati 

pri vsakodnevnem pridobivanju informacij in jih pripraviti na samostojno življenje. 

Pomemben gradnik sporazumevalne zmožnosti je obvladanje besednega jezika, tj. 

jezikovna zmožnost. Skladenjska zmožnost je del jezikovne zmožnosti in obsega zmožnost 

tvorjenja in razumevanja besednih zvez, povedi, zvez povedi in zvez replik. Ko 

govorimo/pišemo, sporočamo tudi o izsekih predmetnosti, o njihovi logični povezanosti, o 

prvotnih govornih dogodkih itd. Skladenjska zmožnost nam pomaga pri povezovanju besed v 

povedi in skladanju povedi v besedilo. (Bešter Turk 2011) 

Sporazumevalne zmožnosti ne razvijamo samo pri pouku slovenščine, ampak tudi pri 

vseh drugih predmetih. Načrtovalci pouka, učitelji in avtorji učnih gradiv vseh učnih 

predmetov bi se zato morali zavedati »vloge, ki jo imajo pri razvijanju sporazumevalne 

zmožnosti učencev« (Bešter Turk 2011: 127). V merilih kakovosti učnih gradiv, ki jih je 

objavil Center RS za poklicno izobraževanje, je med drugim zapisano, da morajo gradiva 

spodbujati razvoj ključnih kompetenc (med katerimi je sporazumevanje v maternem jeziku 

pogoj za razvoj ostalih kompetenc), biti metodično-didaktično prilagojena potrebam ciljne 

skupine ter da morajo biti besedila v učnih gradivih slogovno ustrezna. 

V diplomskem delu sem se osredotočila na skladenjsko sestavo besedil, s katerimi se 

učenci srečujejo pri jezikovnem pouku. Do sedaj še ni bila izvedena podobna raziskava, ki bi 

nam povedala, kako skladenjsko zahtevna besedila vsebujejo učna gradiva. Še posebej pri 

jezikovnem pouku je pomembno, da t. i. vzorčna besedila upoštevajo učenčevo starost, 

predznanje, spoznavno in sporazumevalno zmožnost, da so besedila izvirna, jezikovno 

neoporečna in imajo pravilno sestavo (Bešter Turk idr. 2009). 
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3.2 Cilj 
 

V diplomskem delu sem raziskala skladenjsko sestavo besedil določenih besedilnih 

vrst (v nadaljevanju BV), ki se obravnavajo v 3. in 5. razredu, in sicer tistih besedil, ki jih 

najdemo v učnih gradivih za jezikovni pouk pri slovenščini. 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja 
 

Glede na cilj raziskovanja sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

– Ali se besedila iste BV, obravnavana v raznih učnih gradivih za 3. in 5. razred, 

razlikujejo s skladenjskega vidika? 

– Ali so besedila iste BV v učnem gradivu za 3. razred krajša kot v učnem 

gradivu za 5. razred (tj. glede na število povedi)? 

– Ali je skladenjska sestava povedi v besedilu iste BV v učnem gradivu za 3. 

razred preprostejša kot v učnem gradivu za 5. razred (tj. glede na število eno- 

in večstavčnih povedi)? 

– Ali se besedila iste BV v različnih učnih gradivih za isti razred glede na 

navedeno ločijo med seboj? 

 
3.4 Raziskovalna metoda 

 

Metoda raziskovanja je bila deskriptivna. Raziskava je zajela potrjena učna gradiva za 

slovenščino za 3. in 5. razred osnovne šole (jezikovni pouk). Vsako besedilo, ki je izhodišče 

za obravnavo določene BV, sem ročno analizirala glede na število povedi, število enostavčnih 

in večstavčnih povedi, število stavkov v večstavčnih povedih, vrsto zložene povedi ter glede 

na vrsto odvisnika ali priredja (v obliki S-sestave) in podatke vpisala v preglednico (glej 

Prilogo). Zbrane rezultate sem nato primerjala glede na razred in BV ter jih predstavila 

besedno ter v preglednicah in z grafi. 

 

3.5 Vzorec 
 

Vzorec raziskovanja je bil neslučajnostni in namenski. Za raziskavo sem uporabila 

veljavna učna gradiva, ki jih je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje in se 
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uporabljajo pri jezikovnem pouku v 3. in 5. razredu. Seznam potrjenih gradiv je dostopen na 

spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v katalogu učbenikov. 

Za raziskavo učnih gradiv v 3. razredu sem uporabila dva učbenika: 

• Lili in Bine 3 (v nadaljevanju LIB 3) ter  

• Slovenščina 3 (v nadaljevanju SLO 3). 

Za raziskavo učnih gradiv v 5. razredu sem uporabila štiri učbenike: 

• Gradim slovenski jezik 5 (v nadaljevanju GSJ 5),  

• Slovenščina 5 avtorjev T. Petka in S. Osterman (v nadaljevanju SLO 5 (PO)),  

• Slovenščina 5 avtoric J. Vogel in N. Zrimšek (v nadaljevanju SLO 5 (VZ)),  

• Znanka ali uganka 5 – prenovljena izdaja (v nadaljevanju ZAU 5). 

V izbranih učnih gradivih sem poiskala besedila, ki so izhodišče za obravnavo BV. Pri 

tem sem obravnavala tako dvogovorna (npr. voščilo) kot enogovorna besedila (npr. 

pripoved).2 

BV, ki sem jih analizirala, so: 

• neuradno in uradno voščilo, 

• neuradna in uradna čestitka, 

• neuradno pismo, 

• pripoved, 

• novica, 

• strnjena in podrobna obnova, 

• opis rastline, predmeta, ljudskega običaja, prostora, poklica, 

• definicija. 

Ker učni načrt dopušča določeno mero svobode pri izbiri in metodi obravnave BV, se 

v učnih gradivih pojavljajo različne BV. V Preglednici 1 so označena besedila, ki jih najdemo 

v določenem učbeniku in sem jih uporabila za analizo. 

 

 

 

 

                                                             
2 V diplomskem delu nisem obravnavala tistih BV, ki se pojavijo le v enem učbeniku in jih zato ne morem 
primerjati med razredi in učnimi gradivi. To so: uradno pismo, opis zgradbe, opis pojava, opis kraja, opis živali, 
opis poti, opis delovnega dne, opis osebe, razlaga delovanja naprave, obvestilo, kritika, razglednica, članek in 
vabilo. Prav tako sem iz obravnave izločila BV, ki spadajo med sezname oz. obrazce in bi s svojo specifično 
zgradbo preveč vplivale na rezultate raziskave. To so:  vremenska napoved, vozni red, oglas, anketa, TV-spored, 
jedilnik, telefonski imenik in obrazec. 
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Preglednica 1: Analizirane BV v posameznem učbeniku 

 

Skupno sem analizirala 55 besedil, od tega 13 besedil iz učbenikov za 3. razred in 42 

besedil iz učbenikov za 5. razred. Spodnji graf (Graf 1) prikazuje število analiziranih besedil v 

posameznem učbeniku. 

 

 
Graf 1: Število analiziranih besedil v posameznem učbeniku 
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               Učbenik 
BV 

SLO 3 LIB 3 GSJ 5 SLO 5 (PO) SLO 5 (VZ) ZAU 5 

Neuradno voščilo x x x x x  
Uradno voščilo   x x x x 
Neuradna čestitka x x x x x x 
Uradna čestitka    x x x 
Neuradno pismo x  x x x x 
Pripoved  x x  x x 
Novica x    x x 
Strnjena obnova   x x   
Podrobna obnova   x x x x 
Opis rastline  x x x  x 
Opis predmeta x  x x x x 
Opis ljudskega 
običaja 

 x x x  x 

Opis prostora x x     
Opis poklica x    x  
Definicija   x x   
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3.6 Tehnika zbiranja podatkov in instrument 
 

Podatke sem zbrala ročno z analizo dokumentov. Izbrana besedila iz učnih gradiv sem 

skenirala in jih nato analizirala s pomočjo razpredelnice. 

Posamezno besedilo sem uvrstila v ustrezno BV, preštela število povedi ter jih 

razdelila na enostavčne in večstavčne. Pri večstavčnih povedih sem označila, iz koliko 

stavkov je sestavljena poved in za katero vrsto zložene povedi gre. Zadnje okence 

razpredelnice sem zapolnila s S-sestavo večstavčnih povedi, ki so se pojavile v besedilu. 

V dvogovornih besedilih (voščilo, čestitka, pismo) in pri novici sem iz obravnave 

izločila nagovore, naslove, datume, pozdrave in podpise. 

Za analizo besedil sem uporabila spodnjo razpredelnico (Preglednica 2). 

 

Preglednica 2: Instrument za zbiranje podatkov 

Besedilna vrsta  

Število povedi  

Število enostavčnih 
povedi 

 

Število večstavčnih 
povedi 

 

Število stavkov v 
večstavčni povedi 

2-stavčna 
poved 

 3-stavčna 
poved 

 4-stavčna 
poved 

 

Vrsta zložene povedi Priredje  Podredje  Soredje  

Vrsta odvisnika/priredja  

 

3.7 Analiza rezultatov in interpretacija 
 

Analizirala sem 55 besedil 15 BV. Rezultate sem primerjala glede na razred in BV in 

glede na učbenik. 

 

3.7.1 Število povedi v besedilnih vrstah za 3. in 5. razred 

 

Raziskovalno vprašanje, ki se navezuje na dolžino besedil v učnih gradivih za 3. in 5. 

razred, sem preverjala s podatki o številu povedi (glej Prilogo). Številke v preglednici 

(Preglednica 3) predstavljajo število povedi v posamezni BV glede na učbenik. 
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 Preglednica 3: Število povedi v posamezni BV glede na učbenik 

 

 Če podatke iz Preglednice 3 uporabimo za izračun aritmetične sredine števila povedi 

v posamezni BV, lahko primerjamo, ali so besedila posamezne BV v 3. razredu krajša od 

besedil v 5. razredu. Za primerjavo bom uporabila zgolj tiste BV, ki se pojavijo v učnih 

gradivih tako za 3. kot 5. razred. To so: neuradno voščilo, neuradna čestitka, neuradno pismo, 

pripoved, novica, opis rastline, opis predmeta, opis ljudskega običaja in opis poklica. 

 

                        Učbenik 
BV 

SLO 3 LIB 3 GSJ 5 SLO 5 (PO) SLO 5 (VZ) ZAU 5 

Neuradno voščilo 1 1 2 4 1 / 
Uradno voščilo / / 2 3 1 1 
Neuradna čestitka 2 1 2 4 4 3 
Uradna čestitka / / / 3 1 1 
Neuradno pismo 5 / 25 7 20 20 
Pripoved / 16 20 / 17 57 
Novica 7 / / / 3 2 
Strnjena obnova / / 10 6 / / 
Podrobna obnova / / 19 16 12 15 
Opis rastline / 15 18 12 / 19 
Opis predmeta 6 / 9 9 12 20 
Opis ljudskega običaja / 10 11 8 / 18 
Opis prostora 15 17 / / / / 
Opis poklica 9 / / / 12 / 
Definicija / / 1 1 / / 
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Graf 2: Povprečno število povedi v 3. in 5. razredu glede na posamezno BV 

 

Iz Grafa 2 lahko razberemo, da med najkrajše besedilne vrste pričakovano sodijo 

novica, neuradno voščilo in neuradna čestitka. 

Voščilo in čestitka sta povezovalni besedili, ki ju po navadi izrekamo z besedno zvezo 

vse najboljše oz. iskrene čestitke/čestitam (Bešter Turk idr. 2010b). Ker namen besedila (tj. 

izrekanje voščila, čestitke) lahko predstavimo z eno ali dvema povedma, je besedilo kratko – 

v 5. razredu približno za eno poved daljše. 

Novica je krajše publicistično besedilo, ki mora v nekaj povedih odgovoriti na 

vprašanja kaj, kdaj, kje, zakaj se je nekaj zgodilo in kdo je bil udeleženec (Bešter Turk idr. 

2009b). Vsako daljše besedilo bi pomenilo, da so avtorji napačno predstavili to BV. Edino pri 

novici je število povedi večje v 3. kot 5. razredu, kar bi lahko razložila s tem, da je v 5. 

razredu v eni povedi zgoščenih več informacij kot v 3. razredu. Iz tega tudi sledi, da novica v 

3. razredu vsebuje več povedi, ki pa niso tako vsebinsko bogate. 

Vsi opisi v učbenikih za 5. razred so v povprečju daljši od 13 povedi, opisi v 3. 

razredu pa v povprečju vsebujejo deset povedi. Tudi sicer so opisi daljša besedila, saj je 

natančno določeno, katere podteme mora vsebovati določena vrsta opisa (npr. opis živali – 

zunanjost, bivališče, prehranjevanje, razmnoževanje, uporabnost, posebnosti). Največja 

razlika je pri opisu predmeta, pri katerem se besedila iz učbenikov za 3. in 5. razred v 

povprečju razlikujejo za več kot šest povedi. Menim, da na dolžino besedila vpliva izbira 

predmeta, ki je opisan, in stopnja natančnosti pri opisovanju. Tako so predmeti, ki so opisani 
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v učbenikih za 5. razred, zahtevnejši za opisovanje (npr. žepna sončna ura), opisi predmetov 

pa podrobnejši kot v učbenikih za 3. razred. 

V pripovedi prikazujemo enkratni pretekli dogodek, ki je sestavljen iz več dejanj, in je 

po navadi sestavljen iz treh delov – uvoda, jedra in zaključka (Bešter Turk idr. 2010b). To je 

daljša BV, ki ji v šoli pravimo tudi »doživljajski spis« (prav tam). Tudi podatki o povprečnem 

številu povedi so tako v 3. kot 5. razredu v primerjavi z ostalimi BV najvišji, pri čemer so 

besedila v 3. razredu približno za polovico krajša. Razlog bi lahko bil, da pripovedi v 

učbenikih za 5. razred pretekli dogodek prikazujejo podrobneje kot v učbeniku za 3. razred. 

Ne gre pa zanemariti tudi dejstva, da vsebuje pripoved v učbeniku ZAU 5 izrazito največje 

število povedi, kar posledično vpliva tudi na povprečno število povedi v 5. razredu. 

Neuradno pismo spada med dvogovorna besedila, saj »sporočevalec v njem nagovori 

naslovnika, mu kaj sporoči (predvsem to, kaj se mu je zgodilo) in pričakuje njegov odziv« 

(Bešter Turk idr. 2010b: 33). Podatki nam kažejo, da je med dolžino pisma v 3. in 5. razredu 

kar velika razlika, in sicer 13 povedi. Besedilo neuradnega pisma v učbeniku za 3. razred je 

odziv na prejeto pismo, medtem ko so besedila v učbenikih za 5. razred večinoma pripovedi o 

počitnicah oz. obujanje spominov nanje. Če pišemo o preteklem dogodku, za to porabimo več 

povedi, kot če se zgolj odzivamo na pripoved, zato je razlika med razredoma v številu povedi 

pri neuradnem pismu tako velika. 

Največja razlika v dolžini besedil je pri neuradnem pismu (13 povedi) in pripovedi (15 

povedi). Pri vseh BV z izjemo novice lahko opazimo, da je besedilo v 5. razredu v povprečju 

daljše za najmanj eno poved in največ 15 povedi. Iz tega sledi, da je odgovor na raziskovalno 

vprašanje Ali so besedila iste BV v učnem gradivu za 3. razred krajša kot v učnem gradivu za 

5. razred (tj. glede na število povedi)? pritrdilen. 

 

3.7.2 Število enostavčnih in večstavčnih povedi v besedilih za 3. in 5. razred 

 

Raziskovalno vprašanje Ali je skladenjska sestava povedi v besedilu iste BV v učnem 

gradivu za 3. razred preprostejša kot v učnem gradivu za 5. razred (tj. glede na število eno- in 

večstavčnih povedi)? sem preverila s podatki o številu eno- in večstavčnih povedi (glej 

Prilogo). Pri tem sem obravnavala samo BV, ki se pojavijo v 3. in 5. razredu. To so: neuradno 

voščilo, neuradna čestitka, neuradno pismo, pripoved, novica, opis rastline, opis predmeta, 

opis ljudskega običaja in opis poklica. 
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V Preglednici 5 in Preglednici 6 so zapisani podatki o številu eno- in večstavčnih 

povedi glede na učbenik in BV. 

 

Preglednica 4: Število enostavčnih povedi v posameznem učbeniku glede na BV 

 

Preglednica 5: Število večstavčnih povedi v posameznem učbeniku glede na BV 

 

Podatke iz zgornjih preglednic (Preglednica 4, 5) sem uporabila za izračun 

povprečnega števila enostavčnih in večstavčnih povedi glede na posamezni razred in BV. 

 

                  Učbenik 
BV 

SLO 3 LIB 3 GSJ 5 SLO 5 (PO) SLO 5 (VZ) ZAU 5 

Neuradno voščilo 1 1 1 0 1 / 
Neuradna čestitka 2 0 1 2 2 1 
Neuradno pismo 2 / 9 3 7 5 
Pripoved / 5 6 / 4 30 
Novica 4 / / / 2 1 
Opis rastline / 11 10 4 / 15 
Opis predmeta 2 / 5 4 7 17 
Opis ljudskega 
običaja 

/ 6 4 4 / 4 

Opis poklica 4 / / / 6 / 

                  Učbenik 
BV 

SLO 3 LIB 3 GSJ 5 SLO 5 (PO) SLO 5 (VZ) ZAU 5 

Neuradno voščilo 0 0 1 4 0 / 
Neuradna čestitka 0 1 1 2 2 2 
Neuradno pismo 3 / 16 4 13 15 
Pripoved / 11 14 / 13 27 
Novica 3 / / / 1 1 
Opis rastline / 4 8 8 / 4 
Opis predmeta 4 / 4 5 5 3 
Opis ljudskega 
običaja 

/ 4 7 4 / 14 

Opis poklica 5 / / / 6 / 
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Graf 3: Povprečno število eno- in večstavčnih povedi v 3. razredu glede na BV 

 

Graf 3 prikazuje povprečno število eno- in večstavčnih povedi v posamezni BV v 

gradivu za 3. razred. Pri večini BV – neuradnem voščilu, neuradni čestitki, neuradnem pismu, 

novici, opisu rastline in opisu ljudskega običaja – je v besedilih več enostavčnih povedi. 

Glede na to, da so učenci v 3. razredu še v delu opismenjevalnega procesa, je rezultat 

pričakovan in ustreza operativnim ciljem iz aktualnega učnega načrta, ki določajo, da učenci 

berejo in pišejo preproste enostavčne povedi ter preprosta besedila (Učni načrt 2011). 

Večje število večstavčnih povedi so vsebovali pripoved, opis predmeta in opis poklica. 

Čeprav menim, da je v večini primerov učencem v 3. razredu težje slediti večstavčnim 

povedim, je uporaba v omenjenih besedilih večinoma smiselna. Pri opisu predmeta je besedilo 

sestavljeno iz več večstavčnih povedi zato, ker poleg sestavnega dela predmeta (npr. 

naramnice) predstavi v zloženi povedi tudi njegov namen (npr. za nošenje nahrbtnika). Pri 

pripovedi so dejanja izražena v večstavčni povedi, saj tako pripoved teče bolj povezano in ni 

razsekana. Kljub temu menim, da bi bilo v nekaterih primerih večstavčne povedi pri pripovedi 

bolje, da bi zloženo poved razstavili na manjše enote. 

Največja razlika med številom eno- in večstavčnih povedi je nastala pri pripovedi (6 

povedi) in opisu rastline (7 povedi). Pri opisu rastline je besedilo sestavljeno iz pretežno 

enostavčnih povedi, v katerih so navedeni osnovni podatki o rastlini. Kadar je opisana tudi 

naloga posameznega dela rastline, je poved večstavčna, a je v tem primeru to redko. Zanimivo 

je, da sta največji razliki nastali v besedilih iz istega učbenika (LIB 3). 
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Graf 4: Povprečno število eno- in večstavčnih povedi v 5. razredu glede na BV 

 

Graf 4 prikazuje povprečno število eno- in večstavčnih povedi v posamezni BV v 

gradivu za 5. razred. Pri večini BV – neuradnem voščilu, neuradni čestitki, neuradnem pismu, 

pripovedi in opisu ljudskega običaja – je v besedilih več večstavčnih povedi. Pri opisu poklica 

je število enostavčnih in večstavčnih povedi enako.  

Večje število enostavčnih povedi so vsebovali novica, opis rastline in opis predmeta. 

Pri novici strnjene enostavčne povedi vsebujejo veliko količino podatkov, zato menim, da so 

težavnejše za razumevanje (sploh za slabše bralce), kot če bi določeno vrsto podatka izrazili z 

novim stavkom ali če bi bila novica sestavljena iz več povedi, ki so enostavnejše za 

razumevanje (tj. vsebujejo manj strnjenih podatkov). Ker pa je novica publicistično besedilo, 

je takšna oblika pisanja značilna za to BV. 

Primeri opisa rastline imajo tako kot v 3. razredu več enostavčnih povedi. Kljub temu 

ocenjujem, da sta opisa rastline iz učbenikov GSJ 5 in SLO 5 (PO) primerna za to starostno 

stopnjo, saj se podatki povezujejo v večstavčne povedi, ko je to smiselno. Opis rastline iz 

učbenika ZAU 5 pa je po sestavi podoben opisu rastline iz učbenika LIB 3. Menim, da bi 

omenjeno besedilo lahko vsebovalo več večstavčnih povedi oz. da bi nekatere enostavčne 

povedi združili v zloženo poved. Največja razlika v številu eno- in večstavčnih povedi pri 

opisu predmeta je v učbeniku ZAU 5 (13 povedi), v drugih učbenikih se število razlikuje za 
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eno ali dve povedi. Smiselno bi bilo, da bi se v omenjenem opisu nekatere enostavčne povedi 

združile. 

Največja razlika med številom eno- in večstavčnih povedi je nastala pri neuradnem 

pismu (6 povedi). V vseh učbenikih vsebuje neuradno pismo več večstavčnih povedi. 

Če želimo odgovoriti na raziskovalno vprašanje o preprostejši skladenjski zgradbi 

povedi v 3. razredu, moramo upoštevati dve merili. Prvo je upoštevanje BV; pri tem je bilo v 

besedilih iz 3. razreda več enostavčnih povedi od večstavčnih. To so naslednje BV: neuradno 

voščilo, neuradna čestitka, neuradno pismo, novica, opis rastline in opis ljudskega običaja. 

Drugo merilo pa je, da upoštevamo le tiste BV, pri katerih je bilo v besedilih za 5. 

razred več večstavčnih kot enostavčnih povedi. To so: neuradno voščilo, neuradna čestitka, 

neuradno pismo, pripoved in opis ljudskega običaja. 

Ob upoštevanju obeh meril smo dobili BV, ki imajo v 3. razredu preprostejšo 

skladenjsko zgradbo povedi kot v 5. razredu. Obema pogojema hkrati ustrezajo štiri BV, in 

sicer neuradno voščilo, neuradna čestitka, neuradno pismo in opis ljudskega običaja. To 

pomeni, da ima manj kot polovica (44,44 %) obravnavanih BV preprostejšo skladenjsko 

zgradbo povedi v 3. razredu. 

Nekaj BV ustreza le enemu merilu. To so novica, opis rastline in pripoved, ki 

predstavljajo tretjino vseh obravnavanih BV (33,33 %). Preostali BV (opis predmeta in opis 

poklica) nista ustrezali nobenemu od postavljenih meril. 

Na zastavljeno raziskovalno vprašanje Ali je skladenjska sestava povedi v besedilu iste 

BV v učnem gradivu za 3. razred preprostejša kot v učnem gradivu za 5. razred (tj. glede na 

število eno- in večstavčnih povedi)? bi lahko odgovorili z negacijo, saj več kot polovica BV ni 

potrdila trditve iz raziskovalnega vprašanja. Kljub temu je treba omeniti, da je delež BV, ki 

ustrezajo obema meriloma za določanje skladenjske zgradbe povedi, največji. 

 

3.7.3 Vrsta priredja oz. vrste odvisnikov v besedilih za 3. in 5. razred 

 

Pri analizi BV v učbenikih sem s S-sestavo določila vrsto priredja oz. vrste odvisnikov 

(glej Prilogo). BV, ki so v učbenikih za 3. ali 5. razred, sem razdelila na dve skupini glede na 

dolžino besedila. Med krajše BV sem uvrstila tiste, ki so vsebovale največ pet povedi. To so: 

neuradno in uradno voščilo, neuradna in uradna čestitka, novica in definicija. Med daljše BV 

sem uvrstila neuradno pismo, pripoved, strnjeno in podrobno obnovo, opis rastline, prostora, 

predmeta, poklica in ljudskega običaja. 
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Pri krajših BV (neuradno in uradno voščilo, neuradna in uradna čestitka, novica, 

definicija) je opazno manj različnih vrst priredja oz. vrst odvisnikov v primerjavi z daljšimi 

BV. 

V učbenikih za 3. razredu so naslednje krajše BV: neuradno voščilo, neuradna čestitka 

in novica. Primera neuradnega voščila in neuradne čestitke ne vsebujeta nobene priredno ali 

podredno zložene povedi – za primerjavo je primerno le besedilo novice iz učbenika SLO 3. 

Tu lahko opazimo dve različni vrsti priredja (vezalno in pojasnjevalno priredje) in en primer 

prilastkovega odvisnika. 

V 5. razredu imamo tudi med krajšimi BV (neuradno in uradno voščilo, neuradna in 

uradna čestitka, novica in definicija) različne primere priredno in podredno zloženih povedi. 

Na splošno se med krajšimi BV v večstavčnih povedih največkrat pojavijo vezalno priredje, 

prilastkov odvisnik in predmetni odvisnik. Identične rezultate imata le primera definicije – 

obe povedi vsebujeta prilastkov odvisnik. 

V učbenikih za 3. razred do naslednje daljše BV: neuradno pismo, pripoved, opis 

rastline, prostora, predmeta, poklica in ljudskega običaja. Besedilo neuradnega pisma vsebuje 

vezalno priredje in predmetni odvisnik. V pripovedi je največkrat vezalno priredje, v 

podredno zloženih povedih pa predmetni odvisnik, sledita prilastkov in prislovnodoločilni 

odvisnik (vzročni in časovni odvisnik). Pri opisih (opis rastline, predmeta, poklica, prostora in 

ljudskega običaja) največkrat opazimo vezalno priredje, med podredno zloženimi povedmi pa 

prilastkov odvisnik. Nekaj povedi vsebuje predmetni odvisnik, prislovnodoločilni odvisnik 

(namerni, pogojni in časovni odvisnik) ali pojasnjevalno priredje. 

V učbenikih za 5. razred so naslednje daljše BV: neuradno pismo, pripoved, strnjena 

in podrobna obnova, opis rastline, predmeta, poklica in ljudskega običaja. 

Pri neuradnem pismu med vrstami priredja prepričljivo prevladuje vezalno priredje, ki 

predstavlja skoraj 80 % vseh vrst priredja. Kljub temu je v besedilih opaziti kar nekaj ostalih 

vrst priredja – ločno, protivno, pojasnjevalno in posledično priredje. V podredno zloženih 

povedih je največkrat predmetni odvisnik (v večini primerov predmetni odvisnik nastopa v 

tožilniku), za četrtino je prislovnodoločilnih odvisnikov (časovni, načinovni, dopustni, 

vzročni in pogojni odvisnik), nekaj manj pa prilastkovih odvisnikov. 

Pri pripovedi imamo v priredno zloženih povedih še vedno največkrat vezalno priredje 

(približno 70 %). Protivno, pojasnjevalno in posledično priredje predstavljajo preostalih 30 % 

uporabljenih vrst priredja. V podredno zloženih povedih je največ prislovnodoločilnih 

odvisnikov – od tega se največkrat pojavijo časovni, načinovni in vzročni odvisnik, nekajkrat 
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pa tudi namerni, dopustni in pogojni odvisnik. Veliko je primerov s predmetnim odvisnikom, 

malo je prilastkovih odvisnikov. 

Pri strnjeni obnovi se največkrat pojavi vezalno priredje, najdemo pa tudi po en primer 

posledičnega in pojasnjevalnega priredja ter dopustnega in časovnega odvisnika. Pri podrobni 

obnovi je več različnih vrst podredja in priredja, čeprav je med njimi še vedno največ 

primerov vezalnega priredja. Poleg vezalnega priredja vsebujejo primeri podrobne obnove 

tudi protivno in pojasnjevalno priredje. V podredno zloženih povedih je največkrat predmetni 

odvisnik, sledi prilastkov odvisnik in nekaj prislovnodoločilnih odvisnikov (časovni, vzročni 

in dopustni odvisnik). 

Med primeri opisov je najmanj različnih vrst priredja oz. odvisnikov pri opisu rastline 

in opisu poklica. Tudi sicer so rezultati med tema dvema BV dokaj podobni – največkrat je v 

večstavčni povedi vezalno priredje. Ločno in pojasnjevalno priredje, prilastkov odvisnik in 

prislovnodoločilni odvisniki (načinovni, namerni in pogojni odvisnik) predstavljajo manjši 

delež. 

Primeri opisa ljudskega običaja in opisa predmeta vsebujejo več različnih vrst priredja 

in odvisnikov. Pri obeh BV je največkrat vezalno priredje, sledita prilastkov in predmetni 

odvisnik. Pri opisih predmeta sta le v dveh povedih prislovnodoločilna odvisnika (namerni in 

vzročni odvisnik), pri opisih ljudskega običaja jih zasledimo večkrat, poleg tega so bolj 

raznovrstni (načinovni, namerni, pogojni in časovni odvisnik). V obeh BV najdemo primer 

osebkovega odvisnika. 

Če strnem, je v krajših BV manj različnih vrst priredja oz. vrst odvisnikov. Glede na 

to, da krajše BV vsebujejo tudi manj večstavčnih povedi in stavkov, je to pričakovano. Prav 

tako velja, da primeri krajših BV v učbenikih za 3. razred vsebujejo manj različnih vrst 

priredja oz. odvisnikov kot besedila krajših BV v 5. razredu. Največkrat so v besedilih krajših 

BV v obeh razredih vezalno priredje in prilastkov odvisnik, v 5. razredu pa tudi predmetni 

odvisnik. 

Pri daljših BV v 3. razredu je največ vezalnega priredja, sledita prilastkov odvisnik in 

predmetni odvisnik, ki največkrat nastopa v vlogi tožilnika. Pri daljših BV v 5. razredu je 

opazno več različnih vrst priredja oz. odvisnikov kot pri daljših BV v 3. razredu. V besedilih 

je največkrat vezalno priredje, v podredno zloženih povedih pa različni prislovnodoločilni 

odvisniki, predmetni odvisnik (največkrat v vlogi tožilnika) in prilastkov odvisnik. 

V 3. razredu sem v besedilih raznih BV zasledila primere vezalnega priredja in v 

manjši meri primere pojasnjevalnega priredja, v 5. razredu pa vse vrste priredja z izjemo 

stopnjevalnega oz. sklepalnega priredja. Pogostost vezalnega priredja ni presenečenje, saj 
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lahko z njim najenostavneje izražamo časovno razmerje med stavkoma. Glede na to, da učni 

načrt priporoča obravnavo stopnjevalnega in sklepalnega priredja šele v zadnjem triletju, je 

njuna odsotnost v besedilih v učbenikih za 3. in 5. razred pričakovana. 

Med vrstami odvisnikov v 3. razredu v raznih BV nisem zasledila osebkovega 

odvisnika, med prislovnodoločilnimi odvisniki pa krajevnega, načinovnega in dopustnega 

odvisnika. V primerih raznih BV v učbenikih za 5. razred najdemo vse vrste odvisnikov z 

izjemo krajevnega odvisnika. Njegova obravnava je po učnem načrtu predvidena za tretje 

triletje. 

 

3.7.4 Število eno- in večstavčnih povedi, število stavkov v večstavčni povedi, vrsta 

zložene povedi in S-sestava 

 

Raziskovalno vprašanje, ki se glasi Ali se besedila iste BV, obravnavana v raznih 

učnih gradivih za 3. in 5. razred, razlikujejo s skladenjskega vidika?, sem preverjala s 

pomočjo podatkov, ki nam nekaj povedo o skladnji povedi v BV, tj. s podatki o številu 

enostavčnih in večstavčnih povedi, o številu stavkov v večstavčni povedi, o vrsti zložene 

povedi in številu enostavno in zapleteno zloženih povedi. 

Pri tem sem primerjala besedila BV (glej Prilogo) v posameznih učnih gradivih in 

ločeno glede na razred. V analizi sem uporabila podatke za BV, ki se pojavijo v vsaj dveh 

učnih gradivih v 3. oz. 5. razredu. BV, ki ustrezajo navedenemu pogoju in jih zasledimo v 

učbenikih za 3. razred, so: neuradno voščilo, neuradna čestitka in opis prostora. V 5. razredu 

je število analiziranih BV večje: neuradno in uradno voščilo, neuradna in uradna čestitka, 

neuradno pismo, pripoved, novica, strnjena in podrobna obnova, opis rastline, opis predmeta, 

opis ljudskega običaja in definicija. Razloga za večje število BV v gradivih za 5. razred, ki 

sem jih uporabila pri analizi, sta: večje število predpisanih BV glede na učni načrt in večje 

število učnih gradiv. 

 

3.7.4.1 Analiza BV v učnih gradivih za 3. razred 

 

V 3. razredu sem obravnavala besedila iz dveh učbenikov – SLO 3 in LIB 3. Oba 

učbenika vsebujeta le tri BV – neuradno voščilo, neuradno čestitko in opis prostora. Razlike v 

besedilih posameznih učbenikov sem ugotavljala z analizo števila eno- in večstavčnih povedi, 

števila stavkov v večstavčni povedi, vrste zložene povedi ter števila enostavno in zapleteno 

zloženih povedi. Podatke sem predstavila v preglednicah. Rezultati so zapisani na dva načina 
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– v prvem stolpcu je zapisano število povedi, v drugem stolpcu pa odstotni deleži (%), ki so 

zaokroženi na eno decimalno mesto natančno. 

 

3.7.4.1.1 Število eno- in večstavčnih povedi v učbenikih za 3. razred 

Iz Preglednice 6 lahko razberemo, da se v besedilih večkrat pojavi enostavčna poved 

kot večstavčna. Pri neuradnem voščilu oba učbenika vsebujeta le enostavčno poved. Največje 

število enostavčnih in večstavčnih povedi najdemo pri opisu prostora, kar je tudi pričakovano, 

saj gre za daljše besedilo. V učbeniku SLO 3 je pri opisu prostora razmerje eno- in 

večstavčnih povedi dokaj enakovredno, medtem ko v učbeniku LIB 3 prevladujejo enostavčne 

povedi. Menim, da bi lahko v opisu prostora v učbeniku LIB 3 nekatere enostavčne povedi 

združili, da bi nastale večstavčne povedi, in tako naredili besedilo za malenkost zahtevnejše. 

 

Preglednica 6: Število eno- in večstavčnih povedi v učbenikih za 3. razred 

SLO 3 LIB 3 

BV Enostavčna 

poved 

Večstavčna 

poved 

Enostavčna 

poved 

Večstavčna 

poved 

Neuradno 

voščilo 

1 100,0 

% 

0 0 % 1 100,0 

% 

0 0 % 

Neuradna 

čestitka 

2 100,0 

% 

0 0 % 0 0 % 1 100,0 % 

Opis prostora 8 53,3 % 7 46,7 % 15 88,2 % 2 11,8 % 

 

 

3.7.4.1.2 Število stavkov v zloženi povedi v učbenikih za 3. razred 

V obeh učbenikih so zložene povedi sestavljene iz dveh ali treh stavkov (Preglednica 

7). To je glede na starost učencev in razred tudi pričakovano, saj večina učencev še ne zmore 

slediti daljšim povedim, ki vsebujejo veliko podatkov. V besedilu neuradne čestitke iz 

učbenika SLO 3 ni večstavčnih povedi. V obeh učbenikih je največkrat zložena poved 

dvostavčna, le pri opisu prostora se v učbeniku SLO 3 pojavi tristavčna poved. Razlike med 

učbenikoma niso velike. 
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Preglednica 7: Število stavkov v zloženi povedi v učbenikih za 3. razred 

SLO 3 LIB 3 

BV3 2-stavčna 

poved 

3-stavčna 

poved 

4-stavčna 

poved 

2-stavčna 

poved 

3-stavčna 

poved 

4-stavčna 

poved 

Neuradna 

čestitka 

0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 100,0 

% 

0 0 % 0 0 % 

Opis 

prostora 

6 85,7 

% 

1 14,3 

% 

0 0 % 2 100,0 

% 

0 0 % 0 0 % 

 

3.7.4.1.3 Vrsta zložene povedi v učbenikih za 3. razred 

Iz Preglednice 8 lahko razberemo, da v obeh učbenikih najdemo vse vrste zloženih 

povedi. V učbeniku LIB 3 je soredje pri neuradni čestitki, podredje in priredje pa sta 

enakomerno zastopani pri opisu prostora. V učbeniku SLO 3 so zložene povedi pri opisu 

prostora. Največ je povedi s priredjem, dve povedi vsebujeta podredje in soredje. Opis 

prostora ima torej najbolj raznolike zložene povedi, na kar posredno vpliva tudi dolžina 

besedila. Presenetljiv je sorazmerno visok delež sorednih povedi, ki v obeh učbenikih 

predstavlja tretjino zloženih povedi. 

 

Preglednica 8: Vrsta zložene povedi v učbenikih za 3. razred 

SLO 3 LIB 3 

BV Priredje Podredje Soredje Priredje Podredje Soredje 

Neuradna 

čestitka 

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 100,0 

% 

Opis 

prostora 

3 42,9 

% 

2 28,6 

% 

2 28,6 

% 

1 50,0 

% 

1 50,0 

% 

0 0 % 

 

3.7.4.1.4 Število enostavno in zapleteno zloženih povedi v učbenikih za 3. razred4 

Podatki iz Preglednice 9 se ujemajo s podatki o številu stavkov v večstavčni povedi 

(Preglednica 8). V učbeniku LIB 3 so samo enostavno zložene povedi, medtem ko je v 

                                                             
3 Iz nadaljnje analize sem izpustila uradno čestitko, saj v obeh učbenikih vsebuje samo enostavčne povedi. 
4 Pri analizi sem upoštevala S-sestavo povedi. Povedi, ki so zložene zgolj priredno, podredno ali soredno, sem 
označila kot enostavno zložene povedi. Pri povedi, ki je sestavljena iz več stavkov v prirednem, podrednem in 
sorednem razmerju, je stavčna zgradba zapletena. 
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učbeniku SLO 3 tudi tristavčna, zapleteno zložena poved. Dobljeni rezultati ustrezajo mojim 

pričakovanjem, da je število enostavno zloženih povedi prepričljivo največje. 

 

Preglednica 9: Enostavno in zapleteno zložene povedi v učbenikih za 3. razred 

SLO 3 LIB 3 

BV Enostavno 

zložena poved  

Zapleteno 

zložena poved  

Enostavno 

zložena poved  

Zapleteno 

zložena poved  

Neuradna 

čestitka 

0 0 % 0 0 % 1 100,0 % 0 0 % 

Opis prostora 6 85,7 % 1 14,3 % 2 100,0 % 0 0 % 

 

V učbenikih za 3. razred se podatki najbolj razlikujejo pri opisu prostora, natančneje 

pri številu enostavčnih in večstavčnih povedi. Pri neuradnem voščilu in neuradni čestitki 

razlike niso tako očitne. Čeprav je bil vzorec analiziranih BV in učnih gradiv premajhen za 

postavitev teze, lahko iz podatkov sklepamo, da se besedila daljših BV bolj razlikujejo med 

učbeniki kot krajše BV. 

 

3.7.4.2 Analiza BV v učnih gradivih za 5. razred 

 

V 5. razredu je za primerjavo na voljo več BV in učnih gradiv, zato sem za lažjo 

predstavitev in interpretacijo rezultatov BV razdelila v dve skupini glede na dolžino besedil. 

Med krajše BV sem štela tiste vrste besedil, ki so vsebovale največ pet povedi. To so: 

neuradno in uradno voščilo, neuradna in uradna čestitka, novica in definicija. Med daljše BV 

sem uvrstila neuradno pismo, pripoved, strnjeno in podrobno obnovo, opis rastline, predmeta 

in ljudskega običaja. Podatke za daljše BV sem predstavila samo v grafih,5 podatke za krajše 

BV pa v grafih ali preglednicah. Rezultati v preglednicah so zapisani na dva načina – v prvem 

stolpcu s številom povedi, v drugem stolpcu pa v odstotkih (%), ki so zaokroženi na eno 

decimalno mesto natančno. 

 

 

                                                             
5 Rezultati v grafih so zapisani v odstotkih (%), ker je število povedi v posamezni BV v učbenikih različno in 
dejanske številčne vrednosti niso primerljive. 
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3.7.4.2.1 Število eno- in večstavčnih povedi v učbenikih za 5. razred 

 

 
Graf 5: Število enostavčnih povedi v krajših BV v učbenikih za 5. razred6 

 

 

Graf 6: Število večstavčnih povedi v krajših BV v učbenikih za 5. razred 

 

                                                             
6 Vsa učna gradiva vsebujejo uradno voščilo in neuradno čestitko. Novice ne vsebujeta GSJ 5 in SLO 5 (PO), 
definicije pa SLO 5 (VZ) in ZAU 5. Uradne čestitke ne vsebuje GSJ 5, neuradnega voščila pa ni v ZAU 5. 
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Iz zgornjih grafov (Graf 5, Graf 6) lahko razberemo, da so najenotnejši rezultati pri 

definiciji in uradni čestitki. Prva vsebuje le večstavčne povedi, medtem ko uradna čestitka 

vsebuje samo enostavčne povedi. Enotni rezultati niso presenečenje, saj so vsi primeri 

omenjenih BV v učbenikih oblikovani po istem vzorcu (z drugačnimi podatki). V besedilih, v 

katerih so enostavčne povedi, predstavljajo te vsaj 50-odstotni delež vseh povedi. Izjema je le 

neuradna čestitka iz učbenika ZAU 5, v kateri je odstotek enostavčnih povedi za malenkost 

manjši. Največje razlike med učnimi gradivi so bile pri neuradnem voščilu; pri tej BV so tri 

besedila dosegla tri različne vrednosti. Večje razlike so bile tudi pri uradnem voščilu. Razlike 

so odvisne tudi od teme voščila – v primerih, v katerih naslovnik vošči za osebni praznik (npr. 

obletnica poroke), je število večstavčnih povedi večje kot v primerih, v katerih naslovnik 

vošči za državne praznike (npr. novo leto). 
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Graf 7: Število enostavčnih povedi v daljših BV v učbenikih za 5. razred7 

 

 
Graf 8: Število večstavčnih povedi v daljših BV v učbenikih za 5. razred 

 

                                                             
7 V vseh učbenikih so neuradno pismo, podrobna obnova in opis predmeta. V učbeniku SLO (PO) ni pripovedi, v 
SLO 5 (VZ) ni strnjene obnove, opisa ljudskega običaja in opisa rastline. ZAU 5 ne vsebuje strnjene obnove. 
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Podatki iz grafov (Graf 7, Graf 8) nam povedo, da so razlike med besedili v učnih 

gradivih pri daljših BV precej večje kot pri krajših (Graf 5, Graf 6), na kar vpliva tudi večje 

število povedi. 

Najmanjše razlike med besedili v raznih učnih gradivih so bile pri strnjeni obnovi 

(17,0 %) in neuradnem pismu (18,0 %), največje pa pri opisu rastline (46,0 %) in opisu 

predmeta (41,0 %). Primera strnjene obnove imata med vsemi daljšimi BV najmanj povedi, 

kar posledično vpliva tudi na manjše število razlik med učbenikoma. 

Razpon odstotka enostavčnih povedi je od 22,0 % do 85,0 %, kar pomeni, da nobena 

BV ne vsebuje samo enostavčnih ali večstavčnih povedi. To je glede na večje število povedi, 

ki sestavljajo posamezna besedila daljših BV, tudi pričakovano. 

 

3.7.4.2.2 Število stavkov v zloženi povedi v učbenikih za 5. razred8 

 

Iz Preglednice 10 je razvidno, da nobena izmed krajših BV ne vsebuje več kot 

tristavčno poved. Tudi razlike med učnimi gradivi niso velike. Največ razlik med učbeniki je 

bilo pri neuradnem voščilu; pri tej BV imamo enostavčne (SLO 5 (VZ)), dvostavčne (SLO 5 

(PO)) in tristavčne povedi (GSJ 5, SLO 5 (PO)). Očitno tesnejši stiki in enakovredno 

družbeno razmerje ne vplivajo le na vsebino besedila, ampak tudi na svobodnejšo obliko te 

BV. Najenotnejši rezultati so pri definiciji, ki je obakrat sestavljena iz dveh stavkov. To je 

pričakovano, saj sta oba primera definicije sestavljena na isti način z drugimi podatki. 

 

Preglednica 10: Število stavkov v zloženi povedi v krajših BV v učbenikih za 5. razred 

Število stavkov v večstavčni povedi 

 

 

2-stavčna poved 3-stavčna poved 

N
eu

ra
dn

o 
vo

šč
ilo

 

GSJ 5 0 0 % 1 100,0 % 

SLO 5 (PO) 3 75,0 % 1 25,0 % 

SLO 5 (VZ) 0 0 % 0 0 % 

                                                             
8 Iz analize sem izpustila uradno čestitko, ki v vseh učbenikih vsebuje samo enostavčne povedi in zato ni 
primerna za analizo večstavčnih povedi v BV. 
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U
ra

dn
o 

vo
šč

ilo
 

GSJ 5 1 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (PO) 1 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (VZ) 0 0 % 0 0 % 

ZAU 5 0 0 % 0 0 % 

N
eu

ra
dn

a 
če

st
itk

a 

GSJ 5 1 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (PO) 2 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (VZ) 2 100,0 % 0 0 % 

ZAU 5 1 50,0 % 1 50,0 % 

N
ov

ic
a 

SLO 5 (VZ) 1 100,0 % 0 0 % 

ZAU 5 0 0 % 1 100,0 % 

D
ef

in
ic

ija
 

GSJ 5 1 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (PO) 1 100,0 % 0 0 % 

 

Ker so rezultati za daljše BV bolj raznoliki, sem zaradi lažjega predstavljanja vsako 

BV predstavila z grafom.9 

 

                                                             
9 Čeprav večina besedil ni vsebovala več kot 4-stavčno poved, so v nekaterih primerih v besedilih povedi 
sestavljene tudi iz petih ali šestih stavkov. Iz tega razloga sem razširila tudi instrument za zbiranje podatkov 
(Preglednica 2) in v podatke za analizo vključila tudi takšne primere. 
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Graf 9: Število stavkov v zloženi povedi pri neuradnem pismu 

 

Pri neuradnem pismu je število stavkov v večstavčni povedi zelo raznoliko, saj 

besedila vsebujejo tudi 5-stavčne povedi. Razgibanost je posledica pripovednega sloga pisanja 

v večini primerov neuradnega pisma. V vseh učbenikih je pričakovano največ 2-stavčnih 

povedi, za približno polovico manj je 3-stavčnih povedi. V treh različnih učbenikih besedila 

vsebujejo tudi 4-stavčne in 5-stavčne povedi, ki pa niso prezahtevne za razumevanje. Največ 

razlik med učbeniki je pri številu 2-stavčnih povedi, najmanj pa pri številu 3-stavčnih povedi. 
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Graf 10: Število stavkov v zloženi povedi pri pripovedi 

 

Graf 10 prikazuje število stavkov v večstavčni povedi pri pripovedi. Tudi tu je število 

stavkov raznoliko; v besedilu so tudi 5-stavčne povedi. Število 2-stavčnih povedi je v 

učbenikih GSJ 5 in SLO 5 (VZ) skoraj enako, medtem ko je v učbeniku ZAU 5 skoraj za 

polovico večje. Menim, da bi bil lahko delež 2-stavčnih povedi v pripovedi v učbeniku ZAU 

5 manjši na račun 3-stavčnih povedi. Zanimivo je, da je število 3-stavčnih povedi v dveh 

učbenikih zelo podobno (GSJ 5 in ZAU 5), v učbeniku SLO 5 (VZ) pa za več kot polovico 

večje. To kaže, da so razlike med učbeniki velike. Pri učbenikih GSJ 5 in ZAU 5 lahko 

opazimo, da večje kot je število stavkov v večstavčni povedi, manjši je odstotni delež. To 

ustreza razvojnim sposobnostim učencev, saj v večini primerov velja, da so učencem 

razumljivejše povedi, ki so zložene iz manj stavkov. Kljub temu menim, da je prav, da so v 

besedilu tudi primeri, v katerih so povedi zložene iz štirih ali petih stavkov. 
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Graf 11: Število stavkov v zloženi povedi pri strnjeni obnovi 

 

V Grafu 11 je prikazano, da so v učbeniku SLO 5 (PO) v strnjeni obnovi samo 2-

stavčne povedi, medtem ko so v učbeniku GSJ 5 tudi 3-stavčne in 4-stavčne povedi. V obeh 

učbenikih je v strnjeni obnovi največ 2-stavčnih povedi, število 3-stavčnih in 4-stavčnih 

povedi je v učbeniku GSJ 5 enako. V nobeni strnjeni obnovi ni povedi, ki bi bila sestavljena 

iz več kot štirih stavkov. Na manjše razlike med učbenikoma vpliva že sama zasnova strnjene 

obnove, saj mora čim bolj jedrnato povzeti osnovno besedilo. To ne pomeni samo, da je 

število povedi manjše, pač pa tudi to, da so povedi v tej BV krajše in zložene iz manj stavkov. 
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Graf 12: Število stavkov v zloženi povedi pri podrobni obnovi 

 

Iz Grafa 12 lahko razberemo, da je v podrobni obnovi v vseh učbenikih največ 2-

stavčnih povedi. Podrobne obnove v vseh učbenikih vsebujejo 3-stavčne povedi, podrobna 

obnova v učbeniku GSJ 5 pa tudi 5-stavčno poved. Razmerje med številom 2-stavčnih in 3-

stavčnih povedi je obratno sorazmerno – podrobna obnova z najmanj 2-stavčnimi povedmi 

ima hkrati največ 3-stavčnih povedi itd. Največja razlika med podrobnima obnovama je v 

učbenikih GSJ 5 in ZAU 5, preostali dve v učbenikih SLO 5 (PO) in SLO 5 (VZ) imata skoraj 

identične rezultate. Tudi za podrobno obnovo velja podobno kot pri strnjeni obnovi, tj. da so 

povedi krajše in sestavljene iz manj stavkov.  
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Graf 13: Število stavkov v zloženi povedi pri opisu rastline 

 

Pri opisu rastline (Graf 13) imamo samo 2-stavčne in 3-stavčne povedi. Število 3-

stavčnih povedi je v dveh učbenikih (GSJ 5, ZAU 5) manjše za več kot 50 %, v učbeniku 

SLO 5 (PO) je odstotni delež 2-stavčnih in 3-stavčnih povedi enak. Čeprav so večstavčne 

povedi v primerih opisa rastline zložene le iz dveh ali treh stavkov, menim, da so zaradi bolj 

strokovnega besedišča dovolj zahtevne za to starostno stopnjo. 

 

 

Graf 14: Število stavkov v zloženi povedi pri opisu predmeta 
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Graf 14 nam prikazuje, da vsi opisi predmeta vsebujejo 2-stavčne povedi, vendar je 

razlika med njimi velika. Le pri opisu predmeta v učbeniku ZAU 5 je število 3-stavčnih 

povedi večje od števila 2-stavčnih. Največ različnih večstavčnih povedi ima opis predmeta v 

učbeniku GSJ 5. 

 

 

Graf 15: Število stavkov v zloženi povedi pri opisu ljudskega običaja 

 

Iz Grafa 15 lahko razberemo, da je število stavkov v večstavčni povedi pri tej 

besedilni vrsti zelo raznoliko. Vsi opisi ljudskega običaja vsebujejo vsaj 40 % 2-stavčnih 

povedi. Dva opisa ljudskega običaja (GSJ 5, ZAU 5) vsebujeta tudi 3-stavčne in 6-stavčne 

povedi, 4-stavčno in 5-stavčno poved vsebuje en opis ljudskega običaja. Menim, da bi večina 

učencev imela težave z razumevanjem primerov 5-stavčnih in 6-stavčnih povedi, zato bi bilo 

bolje, če bi jih razdelili na krajše večstavčne povedi. Največ različnih večstavčnih povedi 

vsebuje opis ljudskega običaja v učbeniku GSJ 5. Za vse opise ljudskega običaja v učbenikih 

za 5. razred velja, da večje kot je število stavkov v večstavčni povedi, manjši (ali enak) je 

odstotni delež. 
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3.7.4.2.3 Vrsta zložene povedi v učbenikih za 5. razred 

 

Preglednica 11: Vrsta zložene povedi v krajših BV v učbenikih za 5. razred 

Vrsta zložene povedi 

 

 

Priredje  Podredje  Soredje  

N
eu

ra
dn

o 
vo

šč
ilo

 

GSJ 5 0 0 % 1 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (PO) 1 25,0 % 3 75,0 % 0 0 % 

SLO 5 (VZ) 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

U
ra

dn
o 

vo
šč

ilo
 

GSJ 5 0 0 % 1 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (PO) 0 0 % 1 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (VZ) 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

ZAU 5 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

N
eu

ra
dn

a 
če

st
itk

a 

GSJ 5 0 0 % 1 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (PO) 1 50,0 % 1 50,0 % 0 0 % 

SLO 5 (VZ) 2 100,0 % 0 0 % 0 0 % 

ZAU 5 1 50,0 % 1 50,0 % 0 0 % 

N
ov

ic
a 

SLO 5 (VZ) 1 100,0 % 0 0 % 0 0 % 

ZAU 5 0 0 % 0 0 % 1 100,0 

% 
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D
ef

in
ic

ija
 

GSJ 5 0 0 % 1 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (PO) 0 0 % 1 100,0 % 0 0 % 

 

Iz Preglednice 11 je razvidno, da nobena izmed krajših BV ne vsebuje soredja, razen 

učbenika ZAU 5 pri novici, pri kateri gre za primer premega govora. Tudi razlike med učnimi 

gradivi niso velike, kar je glede na predhodne rezultate pričakovano. Največ razlik med 

učbeniki se je pojavilo pri neuradni čestitki in neuradnem voščilu, na kar ima verjetno vpliv 

tudi enakovredno družbeno razmerje med sporočevalcem in prejemnikom. Najenotnejši 

rezultati so bili pri definiciji, ki je v obeh učbenikih napisana v obliki podredno zložene 

povedi  s prilastkovim odvisnikom. 

 

 

Graf 16: Vrsta zložene povedi pri neuradnem pismu 

 

Graf 16 prikazuje, da so v vseh besedilih priredno in podredno zložene povedi, v dveh 

učbenikih (GSJ 5 in SLO 5 (VZ)) pa tudi soredne. Teh je najmanj. Pri večini učbenikov je v 

neuradnem pismu v primerjavi s podredno zloženimi več (ali enako) priredno zloženih 

povedi, le pri učbeniku ZAU 5 je razmerje obrnjeno. Rezultati ustrezajo mojim 

pričakovanjem, da je v besedilu najmanj sorednih povedi, delež priredno in podredno zloženih 

povedi pa je bolj enakovreden. 
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Graf 17: Vrsta zložene povedi pri pripovedi 

 

Iz Grafa 17 lahko razberemo, da je v pripovedi največ priredno in podredno zloženih 

povedi (več kot 40 %), odstotek sorednih povedi se giblje pod 10 %. Vsa tri besedila 

vsebujejo priredje, podredje in soredje. Razmerje med priredjem in podredjem je obratno 

sorazmerno – učbenik z največ prirednimi povedmi ima najmanj podrednih povedi itd. 

Razlike med učbeniki so majhne, kar je glede na svobodnejšo zasnovo te BV presenetljivo. 
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Graf 18: Vrsta zložene povedi pri strnjeni obnovi 

 

Pri strnjeni obnovi (Graf 18) nobeno besedilo ne vsebuje soredja. Priredno zložene 

povedi vsebujeta obe strnjeni obnovi, podredno zložene povedi pa le strnjena obnova v 

učbeniku SLO 5 (PO). V strnjeni obnovi v GSJ 5 so same priredno zložene povedi, v SLO 5 

(PO) pa je razmerje enakovredno. Rezultati pri strnjeni obnovi bolj spominjajo na rezultate 

krajših BV kot daljših, na kar verjetno vplivata število povedi in manj primerov strnjene 

obnove v učbenikih. 
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Graf 19: Vrsta zložene povedi pri podrobni obnovi 

 

Iz Grafa 19 lahko razberemo, da so v vseh podrobnih obnovah priredno in podredno 

zložene povedi, večina pa jih vsebuje tudi soredje. Razlike med učbeniki so pri priredno in 

podredno zloženih povedih velike, pri soredjih pa je razlika manjša. V učbenikih GSJ 5, SLO 

5 (PO) in SLO 5 (VZ) podrobne obnove vsebujejo največ priredno zloženih povedi, sledijo 

podredno zložene povedi in soredja. V učbeniku ZAU 5 je v podrobni obnovi največ 

podredno zloženih povedi, sledijo priredno zložene povedi in soredja. Rezultati pri podrobni 

obnovi so že na prvi pogled bolj raznoliki kot pri strnjeni obnovi. Ne samo, da so besedila 

podrobne obnove daljša, ampak so prisotna tudi v vseh obravnavanih učbenikih. Verjetno pa 

so rezultati odvisni tudi od vrste zloženih povedi v izhodiščnem besedilu, tj. besedilu, ki se ga 

obnavlja. 
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Graf 20: Vrsta zložene povedi pri opisu rastline 

 

Iz Grafa 20 lahko razberemo, da noben opis rastline ne vsebuje vseh treh vrst zloženih 

povedi. Vsi trije opisi rastline vsebujejo priredno zložene povedi, podredno zložene povedi 

opisa v dveh učbenikih, soredje pa samo besedilo v GSJ 5. Tudi sicer je odstotek priredno 

zloženih povedi znatno višji od preostalih vrst povedi. 

 

 

Graf 21: Vrsta zložene povedi pri opisu predmeta 
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Pri opisu predmeta (Graf 21) so razlike med učbeniki precejšnje. Soredje je le v enem 

opisu predmeta. Najvišji odstotek podredno zloženih povedi vsebujeta besedili v učbenikih 

SLO 5 (VZ) in ZAU 5, besedili iz učbenikov GSJ 5 in SLO 5 (PO) pa imata največ priredno 

zloženih povedi. Na večje razlike med učbeniki vpliva tudi slog opisovanja. V primerih 

opisov predmeta, ki bolj naštevajo sestavne dele, je več priredno zloženih povedi. Opisi 

predmeta, ki so bolj razlagalni, pa vsebujejo več podredno zloženih povedi. 

 

 

Graf 22: Vrsta zložene povedi pri opisu ljudskega običaja 

 

Vse tri opise ljudskega običaja sestavljajo priredno in podredno zložene povedi, 

soredje pa je v opisu ljudskega običaja v učbeniku GSJ 5. Razlike med učbeniki so kar velike. 

Zanimivo je, da je v učbeniku GSJ 5 pri opisu ljudskega običaja več sorednih povedi kot 

priredno ali podredno zloženih povedi. Pri vseh sorednih povedih gre za večstavčne povedi s 

pomišljajem, ki vsebujejo dodatno pojasnilo predhodnega stavka. 
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3.7.4.2.4 Število enostavno in zapleteno zloženih povedi v učbenikih za 5. razred10 

 

V besedilih (Preglednica 12) prevladujejo enostavno zložene povedi. To je 

pričakovano, saj je večina večstavčnih povedi v krajših BV sestavljena iz dveh stavkov in so 

lahko zložene le priredno, podredno ali soredno. Zapletene povedi se pojavijo v treh BV – 

dvakrat pri neuradnem voščilu in po enkrat pri novici in neuradni čestitki. 

 

Preglednica 12: Število enostavno in zapleteno zloženih povedi v učbenikih za 5. razred 

 Enostavno zložena poved Zapleteno zložena poved 

N
eu

ra
dn

o 
vo

šč
ilo

 

GSJ 5 0 0 % 1 100,0 % 

SLO 5 (PO) 3 75,0 % 1 25,0 % 

SLO 5 (VZ) 0 0 % 0 0 % 

U
ra

dn
o 

vo
šč

ilo
 

GSJ 5 1 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (PO) 1 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (VZ) 0 0 % 0 0 % 

ZAU 5 0 0 % 0 0 % 

N
eu

ra
dn

a 
če

st
itk

a 

GSJ 5 1 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (PO) 2 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (VZ) 2 100,0 % 0 0 % 

ZAU 5 1 50,0 % 1 50,0 % 

                                                             
10 Pri analizi sem upoštevala S-sestavo povedi. Povedi, ki so zložene zgolj priredno, podredno ali soredno, sem 
označila kot enostavno zložene povedi. Pri povedi, ki je sestavljena iz več stavkov v prirednem, podrednem in 
sorednem razmerju, je stavčna zgradba zapletena. 
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SLO 5 (VZ) 1 100,0 % 0 0 % 

ZAU 5 0 0 % 1 100,0 % 
D

ef
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GSJ 5 1 100,0 % 0 0 % 

SLO 5 (PO) 1 100,0 % 0 0 % 

 

Odstotni delež zapleteno zloženih povedi je pri daljših BV večji. 

 

 
Graf 23: Enostavno in zapleteno zložene povedi pri neuradnem pismu 

 

Iz Grafa 23 lahko razberemo, da so v vseh primerih neuradnega pisma enostavno in 

zapleteno zložene povedi. Neuradno pismo v učbenikih GSJ 5, SLO 5 (VZ) in ZAU 5 ima več 

kot 80 % enostavno zloženih povedi, v učbeniku SLO 5 (PO) pa je delež enostavno in 

zapleteno zloženih povedi pri neuradnem pismu enak. 
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Graf 24: Enostavno in zapleteno zložene povedi pri pripovedi 

 

Pri pripovedi (Graf 24) vsa besedila vsebujejo enostavno in zapleteno zložene povedi. 

Zanimivo je, da je v učbenikih GSJ 5 in SLO 5 (VZ) odstotek zapleteno zloženih povedi v 

pripovedi celo za malenkost večji od enostavno zloženih povedi. V učbeniku ZAU 5 je največ 

enostavno zloženih povedi. 

 

 

Graf 25: Enostavno in zapleteno zložene povedi pri strnjeni obnovi 
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Iz Grafa 25 lahko razberemo, da je v obeh besedilih največ enostavno zloženih povedi, 

zapleteno zložene povedi predstavljajo zgolj 20 % večstavčnih povedi v učbeniku GSJ 5, 

medtem ko jih v strnjeni obnovi v učbeniku SLO 5 (PO) sploh ni. Razlog je v tem, da ni v 

strnjeni obnovi v učbeniku SLO 5 (PO) večstavčne povedi, ki bi bila zložena iz več kot dveh 

stavkov. 

 

 

Graf 26: Enostavno in zapleteno zložene povedi pri podrobni obnovi 

 

Pri podrobni obnovi (Graf 26) je odstotek enostavno in zapleteno zloženih povedi enak 

v učbeniku GSJ 5. V ostalih učbenikih je pri podrobni obnovi največ enostavno zloženih 

povedi, razlike med njimi v številu teh povedi pa so majhne. Zanimivo je, da so rezultati 

enostavno in zapleteno zloženih povedi pri podrobni obnovi zelo podobni rezultatom 

enostavno in zapleteno zloženih povedi pri neuradnem pismu. 
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Graf 27: Enostavno in zapleteno zložene povedi pri opisu rastline 

 

Iz Grafa 27 je razvidno, da vsa besedila vsebujejo enostavno in zapleteno zložene 

povedi, vendar je odstotek prvih v vseh učbenikih večji od zapleteno zloženih povedi. Ker so 

v primerih opisov rastlin prevladovale 2-stavčne povedi, je višji delež enostavno zloženih 

povedi pričakovan. Kljub temu je treba omeniti, da je v večini primerov opisa rastline 3-

stavčna poved tudi zapleteno zložena. 
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Graf 28: Enostavno in zapleteno zložene povedi pri opisu predmeta 

 

Pri opisu predmeta (Graf 28) so rezultati precej enotni – vsi učbeniki vsebujejo vsaj 60 

% enostavno zloženih povedi in se v rezultatih razlikujejo za manj kot 15 %. Glede na to, da 

so se rezultati pri številu stavkov v zloženi povedi kar precej razlikovali (Graf 14), sem 

pričakovala bolj razpršene rezultate in višji delež zapleteno zloženih povedi. 
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Graf 29: Enostavno in zapleteno zložene povedi pri opisu ljudskega običaja 

 

Pri opisu ljudskega običaja (Graf 29) imata učbenika SLO 5 (PO) in ZAU 5 zelo 

podobne rezultate – več kot 70 % enostavno zloženih povedi in manj kot 30 % zapleteno 

zloženih povedi. V učbeniku GSJ 5 vsebuje besedilo za približno 15 % več zapleteno zloženih 

kot enostavno zloženih povedi. Na višji delež zapleteno zloženih povedi pri opisu ljudskega 

običaja v učbeniku GSJ 5 je vplivala tudi sestava večstavčnih povedi – vse povedi, ki so bile 

zložene iz vsaj treh stavkov (to je skoraj 60 % vseh večstavčnih povedi), so bile hkrati tudi 

zapleteno zložene. Podobno velja za ostala učbenika, vendar je bil delež 2-stavčnih povedi pri 

opisu ljudskega običaja znatno večji od besedila iz učbenika GSJ 5, zato je tudi odstotni delež 

enostavno zloženih povedi višji. 

 

Po primerjavi števila enostavčnih in večstavčnih povedi ugotavljam, da so razlike med 

besedili v učnih gradivih pri daljših BV precej večje kot pri krajših. Če pri krajših BV 

odstotek enostavčnih povedi znaša vsaj 50 %, se odstotni delež pri daljših vrstah besedil 

razteza od 22 % do 85 %. Uradna čestitka in definicija, ki spadata med krajše BV, imata celo 

enake rezultate v vseh učbenikih. Večje razlike med besedili so se pojavile pri neuradnem in 

uradnem voščilu (krajše BV) ter opisu rastline in predmeta (daljše BV).  

Večstavčne povedi v krajših BV so sestavljene iz dveh ali treh stavkov, medtem ko so 

v daljših BV tudi 4-stavčne, 5-stavčne in 6-stavčne povedi. Razlike med učbeniki so pri 

krajših BV manjše – le neuradno voščilo vsebuje enostavčne, dvostavčne in tristavčne povedi, 
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definicija pa ima znova najenotnejše rezultate. Pri daljših BV je največ razlik pri neuradnem 

pismu, pripovedi, opisu predmeta in opisu ljudskega običaja, najmanj pa pri strnjeni obnovi. 

Tudi pri vrstah zložene povedi so rezultati najenotnejši pri krajših BV – samo eno 

besedilo vsebuje soredje, oba primera definicije sta podobna. Največ razlik je pri neuradni 

čestitki in neuradnem voščilu, pri daljših BV pa pri podrobni obnovi, opisu predmeta in opisu 

ljudskega običaja. V večini daljših BV največji delež dosegajo priredno in podredno zložene 

povedi. Odstotek sorednih povedi je v večini besedil manjši, a vseeno so soredne povedi v 

vsaj enem besedilu pri vseh BV z izjemo strnjene obnove. Pri slednji in pripovedi je tudi 

najmanj razlik med besedili. 

V besedilih prevladujejo enostavno zložene povedi. Primer zapleteno zložene povedi 

je pri neuradnem voščilu, novici in neuradni čestitki, medtem ko zapleteno zložene povedi 

najdemo pri vseh daljših BV. Kljub temu je odstotek enostavno zloženih povedi v besedilih v 

večini primerov večji od odstotka zapleteno zloženih povedi. Najenotnejše število enostavno 

in zapleteno zloženih povedi je pri opisu predmeta in strnjeni obnovi. Pri ostalih daljših BV 

večina besedil dosega zelo podobne rezultate, eden od učbenikov pa od njih odstopa za večji 

odstotek. 

Sklenem lahko, da se je pri vseh analizah (tj. številu eno- in večstavčnih povedi, 

številu stavkov v večstavčni povedi, vrsti zloženih povedi in številu enostavno in zapleteno 

zloženih povedi) izkazalo, da se v krajših BV pojavlja manj razlik med učbeniki kot pri 

daljših BV. Pri uradni čestitki so vsa štiri besedila sestavljena iz samih enostavčnih povedi, 

obe definiciji pa vsebujeta po eno dvostavčno poved, ki je podredno in enostavno zložena, 

odvisnik v povedi pa je v obeh primerih prilastkov. 

Pri daljših BV tako enotnih rezultatov ni pri nobeni BV. Še najbližje je strnjena 

obnova, pri kateri je v vseh kategorijah skladenjske obravnave nastalo najmanj razlik. Na to 

vpliva manjše število primerov strnjene obnove v učbenikih in manjše število povedi. 

Največkrat so se večje razlike med učbeniki pojavile pri opisu predmeta in opisu ljudskega 

običaja. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje Ali se besedila iste BV, obravnavana v raznih 

učnih gradivih za 3. in 5. razred, razlikujejo s skladenjskega vidika? je večplasten. V nižjem 

razredu je nastalo manj razlik med učbeniki kot v višjem razredu. Poleg tega pa lahko 

ugotovimo, da je manjše število razlik med besedili pri tistih BV, ki so krajše. 
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3.7.5 Število povedi 
 

Za iskanje odgovora na raziskovalno vprašanje Ali se besedila iste BV v različnih 

učnih gradivih za isti razred glede na navedeno ločijo med seboj? sem BV znova razdelila 

glede na razred in dolžino besedil. Analizirala sem le tiste BV, ki se v posameznem razredu 

pojavijo v vsaj dveh učbenikih. 

V 3. razredu sem analizirala tri BV – neuradno voščilo, neuradno čestitko in opis 

prostora. V 5. razredu je na voljo več BV in učbenikov, zato sem tudi analizirala več besedil, 

in sicer: neuradno in uradno voščilo, neuradno in uradno čestitko, neuradno pismo, pripoved, 

novico, strnjeno in podrobno obnovo, opis rastline, predmeta in ljudskega običaja in 

definicijo. Za lažjo predstavitev in interpretacijo rezultatov sem BV razdelila v dve večji 

skupini glede na povprečno število povedi. Krajše BV so: neuradno in uradno voščilo, 

neuradna in uradna čestitka, novica in definicija. Daljše BV so: neuradno pismo, pripoved, 

strnjena in podrobna obnova, opis rastline, predmeta in ljudskega običaja. 

 

Preglednica 13: Število povedi v učbenikih za 3. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot lahko razberemo iz Preglednice 13, v 3. razredu ni večje razlike med učbenikoma 

v številu povedi v posamezni BV, kar je tudi pričakovano. 

 

Število povedi 

                Učbenik 

BV 

SLO 3 LIB 3 

Neuradno voščilo 1 1 

Neuradna čestitka 2 1 

Opis prostora 15 17 
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Graf 30: Število povedi v krajših BV11 v učbenikih za 5. razred 

 

Največja razlika v številu povedi med krajšimi BV (Graf 30) je pri neuradnem voščilu, 

pri katerem je razlika med najkrajšim in najdaljšim besedilom tri povedi. Neuradno voščilo iz 

učbenika SLO 5 (PO), ki je najdaljše, vsebuje poleg izraženih lepih želja za prihodnost tudi 

povedi z (za voščilo) nepotrebnimi informacijami. V ostalih primerih neuradnega voščila je v 

besedilu izraženo zgolj voščilo, ne tudi drugi podatki. 

Enako število povedi ima definicija, novica se med učbenikoma razlikuje za eno 

poved.  

Pri ostalih BV (neuradna in uradna čestitka, uradno voščilo) je razlika dveh povedi. Pri 

uradnem voščilu je besedilo v učbeniku krajše in bolj skopo, če gre za čustveno bolj 

oddaljeno osebo (npr. direktor). V učbeniku SLO 5 (PO), v katerem je uradno voščilo daljše, 

je naslovnik še vedno v družbeno neenakovrednem položaju, a čustveno bližje (npr. 

razredničarka). 

Uradni čestitki v učbenikih SLO 5 (VZ) in ZAU 5 sta kratki in vsebujeta le navdušenje 

nad doseženim uspehom, medtem ko sta v učbeniku SLO 5 (PO) dodana komentar dosežka in 

spodbuda za nadaljnje uspehe. 

Neuradna čestitka v vseh primerih v učbenikih vsebuje vsaj dve povedi, na kar gotovo 

vpliva tudi tesnejše družbeno razmerje med sporočevalcem in prejemnikom. Poleg izraženega 

                                                             
11 Vsa učna gradiva vsebujejo uradno voščilo in neuradno čestitko. Novice ne vsebujeta GSJ 5 in SLO 5 (PO), 
definicije pa SLO 5 (VZ) in ZAU 5. Uradne čestitke ne vsebuje GSJ 5, neuradnega voščila pa ni v ZAU 5. 
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navdušenja nad dosežkom so v besedilih prisotni tudi razni izrazi naklonjenosti (npr. rada te 

imam) in spodbude za nadaljnje uspehe. 

 

 
Graf 31: Število povedi v daljših BV12 v učbenikih za 5. razred 

 

Razlike med učbeniki (Graf 31) so pri večini BV majhne in ne presegajo desetih 

povedi. Večja razlika je opazna le dvakrat – pri neuradnem pismu je največja razlika v številu 

povedi med učbeniki 18 povedi, pri pripovedi pa 37 povedi. 

Pri neuradnem pismu najbolj odstopa besedilo iz učbenika SLO 5 (PO), ki vsebuje 

vsega skupaj 7 povedi, medtem ko je v besedilih iz ostalih učbenikov 20 povedi ali več. 

Besedila neuradnih pisem iz učbenikov SLO 5 (VZ), ZAU 5 in GSJ 5 govorijo o doživetjih in 

spominih nanje, navezujejo stike in sprašujejo po informacijah. Besedilo neuradnega pisma v 

učbeniku SLO 5 (PO) pa le izraža čustveno stanje sporočevalca in posreduje informacijo, zato 

je dolžina pisma krajša od ostalih primerov. 

Čeprav je pripoved daljše besedilo, je v učbeniku ZAU 5 dogodek, o katerem govori 

besedilo, predstavljen preveč podrobno. Zato je pripoved v učbeniku ZAU 5 tudi znatno 

daljša od ostalih in prezahtevna za večino učencev v 5. razredu. 

 

                                                             
12 V vseh učbenikih so neuradno pismo, podrobna obnova in opis predmeta. V učbeniku SLO (PO) ni pripovedi, 
v SLO 5 (VZ) ni strnjene obnove, opisa ljudskega običaja in opisa rastline. ZAU 5 ne vsebuje strnjene obnove. 
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Prvo raziskovalno vprašanje je dalo odgovor, da se daljša besedila iste BV v različnih 

učnih gradivih razlikujejo s skladenjskega vidika. Število povedi je v besedilih za 3. razred 

skoraj enako. Podobno lahko ugotovimo tudi pri besedilih v 5. razredu, v katerih so razlike 

predvsem pri daljših BV nekoliko večje, pa vendar ne dovolj, da bi govorili o izrazitih 

razlikah. Le v dveh primerih, tj. pripovedi in neuradnem pismu, se število povedi v posamezni 

BV določenega učbenika znatno razlikuje od preostalih besedil.  

Podobno odstopanje sem ugotovila, ko sem primerjala dolžino besedil istih BV v 

gradivu za 3. in 5. razred (poglavje 3.7.1) – največja razlika v dolžini besedil je bila pri 

neuradnem pismu (13 povedi) in pripovedi (15 povedi). Pri vseh BV z izjemo novice je bilo 

opaziti, da je besedilo v 5. razredu v povprečju daljše za najmanj eno poved in največ 15 

povedi. 

Besedila iste BV se glede na število povedi pomembno ne ločijo med različnimi 

učnimi gradivi. Nasprotno velja, ko opazujemo skladenjski vidik, saj pri daljših BV nastajajo 

opaznejše razlike v številu eno- in večstavčnih povedi, številu stavkov v večstavčni povedi, 

vrsti zloženih povedi in številu enostavno in zapleteno zloženih povedi (poglavje 3.7.4). 
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4 SKLEP 
 

Učna gradiva so učiteljem, učencem in staršem pomemben pripomoček, ki učencem 

omogoča lažje pridobivanje novega znanja. Zato je povsem upravičeno pričakovati, da so 

besedila, ki jih učna gradiva vsebujejo, vsebinsko ustrezna, jezikovno pravilna in da 

upoštevajo razvojne zmožnosti učencev. Verjetno bi večina laikov že na prvi pogled pravilno 

ločila besedilo določene besedilne vrste, ki pripada učbeniku za tretji razred, od besedila iz 

učbenika za peti razred. Najočitnejše razlike lahko prepoznamo brez podrobnejšega vpogleda 

v besedilo – dolžina besedila, velikost črk, opremljenost s slikovnim gradivom so le nekateri 

namigi. Če bi besedilo prebrali, bi verjetno opazili razlike v rabi besedišča. V diplomskem 

delu sem se spraševala, ali obstajajo v besedilih razlike tudi v skladnji. 

Primerjava besedilnih vrst v učbenikih za tretji in peti razred je pokazala, da besedila 

iste besedilne vrste v nižjem razredu vsebujejo manj povedi, torej so krajša od besedil v petem 

razredu. V petem razredu besedila v večini besedilnih vrst vsebujejo manj enostavčnih in več 

večstavčnih povedi, večina besedilnih vrst pa v tretjem razredu vsebuje več enostavčnih kot 

večstavčnih povedi. Kljub temu ne moremo trditi, da je skladenjska sestava povedi v večini 

besedilnih vrst v tretjem razredu preprostejša, ampak to velja le za 44 % besedilnih vrst. 

V besedilih za 3. razred je v večstavčnih povedih opaziti manj različnih vrst priredij 

oz. vrst odvisnikov kot v besedilih za 5. razred. Prav tako so primeri daljših besedilnih vrst 

vsebovali več različnih vrst odvisnikov oz. priredja. Primerjava besedil iste besedilne vrste 

med raznimi učnimi gradivi za isti razred je pokazala, da razlike med besedili v krajših 

besedilnih vrstah niso velike. Večje razlike v številu enostavčnih in večstavčnih povedi, 

številu stavkov v zloženi povedi, vrsti zložene povedi in zahtevnosti S-sestave so nastajale pri 

večini daljših besedilnih vrst. V 3. razredu med učbenikoma ni bilo opaziti večjih razlik v 

številu povedi v besedilih iste besedilne vrste, medtem ko so bile med učbeniki v 5. razredu 

večje razlike tako pri krajših kot daljših besedilnih vrstah. 

Pri povzemanju ugotovitev je treba opozoriti, da vsa učna gradiva, ki so bila vključena 

v obravnavo, niso vsebovala vseh besedilnih vrst. Rezultati bi bili v tem primeru natančnejši. 

Manjše število učnih gradiv v tretjem razredu je vplivalo na manjšo reprezentativnost vzorca 

in s tem tudi rezultatov. Zagotovo bi bila raziskava verodostojnejša, če bi bilo na slovenskem 

tržišču na voljo še kakšno učno gradivo za jezikovni pouk v tretjem razredu. 

Kljub pomanjkljivostim raziskave pa rezultati lahko usmerijo pisce učnih gradiv k bolj 

poglobljenemu razmišljanju o skladenjskem vidiku besedil. Odprte so tudi poti za nadaljnje 
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raziskovanje tega področja – raziskovanje skladenjske sestave v učnih gradivih za jezikovni 

pouk v vseh razredih osnovne šole; primerjava besedil med učbeniki za jezikovni pouk in 

ostalimi predmetnimi področji; primerjava z besedili v testih v okviru v mednarodne 

raziskave PISA itd. 
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Analiza besedil izbranih BV v učbeniku SLO 3 
 

 

Slika 1: Besedilo opisa poklica (SLO 3, str. 13) 

 

Besedilna vrsta Opis poklica 

Število povedi 9 

Število enostavčnih povedi 4 

Število večstavčnih povedi 5 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

4 3-stavčna 
poved 

1 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 2 Podredje 3 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja To je spoštovan poklic … S + S 
Zdravnik ti pomaga … S/ 

   S POG. 
       //// 

Zdravnik je oblečen v belo haljo … S + S 
Z njim posluša tvoje srce in pljuča 
… 

S/ 
   S ₄ + S ₄ 

V zgornjem žepu ima termometer 
… 

S/ 
   S 

  



  

 
Slika 2: Besedilo opisa prostora (SLO 3, str. 17) 

 

Besedilna vrsta Opis prostora 

Število povedi 15 

Število enostavčnih povedi 8 

Število večstavčnih povedi 7 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

6 3-stavčna 
poved 

1 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 3 Podredje 2 Soredje 2 

Vrsta odvisnika/priredja Ko vstopiš v slaščičarno …   \S 
S ČAS. 
//// 

Za mizami sedijo gostje … S + S 
Spredaj je miza … S/ 

   S 
Na njuni mizi opaziš dobrote … S .. S + S 
Jesta … S + S 



  

Na zgornji polici so kozarci za 
sadni sok … 

S + S 

Mhm … S .. S 
 

 

Slika 3: Besedilo opisa predmeta (SLO 3, str. 25) 

 

Besedilna vrsta Opis predmeta 

Število povedi 6 

Število enostavčnih povedi 2 

Število večstavčnih povedi 4 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

4 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 1 Podredje 3 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Na prednji strani je velik žep … S + S 
Na žepkih so usnjeni trakovi … S/ 

   S 
Na zadnji strani so naramnice … S/ 

   S 
Na vrhu nahrbtnika je držalo … S/ 

   S NAM. 
       //// 

  



  

 

Slika 4: Besedilo čestitke (SLO 3, str. 26) 

 

Besedilna vrsta Čestitka 

Število povedi 2 

Število enostavčnih povedi 2 

Število večstavčnih povedi / 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

/ 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje / Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja / 

 

 

Slika 5: Besedilo voščila (SLO 3, str. 32) 

 

 



  

Besedilna vrsta Voščilo 

Število povedi 1 

Število enostavčnih povedi 1 

Število večstavčnih povedi / 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

/ 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje / Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja / 

 

 

Slika 6: Besedilo pisma (SLO 3, str. 43) 

 

Besedilna vrsta Pismo 

Število povedi 5 



  

Število enostavčnih povedi 2 

Število večstavčnih povedi 3 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

3 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 2 Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Tudi jaz bi rada obiskala ta otok 
čudes … 

S + S 

Ogledala bi si vse živali … S + S 
Prosim … S/ 

   S ₄ 
 

Str. 50 

 

Slika 7: Besedilo novice (SLO 3, str. 50) 

 

Besedilna vrsta Novica 

Število povedi 7 

Število enostavčnih povedi 4 

Število večstavčnih povedi 3 



  

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

3 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 2 Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja V mestni hiši so včeraj podelili 
priznanja za najboljše novoletne 
pesmi … 

S/ 
   S 

Ti so v decembru preskusili svojo 
ustvarjalnost … S + S 

Komisija je imela težko delo … S + S 
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Slika 8: Besedilo opisa prostora (LIB 3, str. 10) 

 

Besedilna vrsta Opis prostora 

Število povedi 17 

Število enostavčnih povedi 15 

Število večstavčnih povedi 2 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

2 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 1 Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Dolga je 8 metrov … S + S 
V kotu, levo od bele table, stoji 
polkrožna miza … 

S/ 
   S 

 



  

 

Slika 9: Besedilo pripovedi (LIB 3, str. 13) 

 

 

Besedilna vrsta Pripoved 

Število povedi 16 

Število enostavčnih povedi 5 

Število večstavčnih povedi 11 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

8 3-stavčna 
poved 

2 4-stavčna 
poved 

1 

Vrsta zložene povedi Priredje 3 Podredje 8 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Člani planinskega krožka so na 
obisk povabili zdravnico … 

S/ 
   S 

Povedala je … S/ 
   S ₄ 

Na sprehodu jih je zmotil turist … S/ 
   S 

Klical je na pomoč … S/ 
   S VZR. 
      //// 

Zdravnica je odhitela v kočo … S + S/ 
         S 



  

Pregledala ga je … S + S 
Medtem ko so čakali reševalce …   \S 

S ČAS. 
//// 

Povedali so ji … S/ 
   S ₄ + S ₄ 

Opazila je … S/ 
   S ₄ 

Svetovala jim je … S/ 
   S ₄ + S ₄+ S ₄ 

Prišli so reševalci … S + S 
 

 

Slika 10: Besedilo voščila (LIB 3, str. 50) 

 

Besedilna vrsta Voščilo 

Število povedi 1 

Število enostavčnih povedi 1 

Število večstavčnih povedi / 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

/ 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje / Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja / 

 



  

 

Slika 11: Besedilo čestitke (LIB 3, str. 50) 

 

Besedilna vrsta Čestitka 

Število povedi 1 

Število enostavčnih povedi / 

Število večstavčnih povedi 1 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

1 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje / Soredje 1 

Vrsta odvisnika/priredja Učenke in učenci 3. a razreda … S .. S 

 

  



  

 

Slika 12: Besedilo opisa rastline (LIB 3, str. 67) 

 

Besedilna vrsta Opis rastline 

Število povedi 15 

Število enostavčnih povedi 11 

Število večstavčnih povedi 4 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

4 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje 3 Soredje 1 

Vrsta odvisnika/priredja Cvet sestavlja šest cvetnih listov 
… 

S/ 
   S 

To pomeni … S/ 
   S ₄ 

V sredini cveta je privenček … S .. S 
Čebulica ima tanke koreninice … S/ 

   S 
 

  



  

 

Slika 13: Besedilo opisa ljudskega običaja (LIB 3, str. 89) 

 

Besedilna vrsta Opis ljudskega običaja 

Število povedi 10 

Število enostavčnih povedi 6 

Število večstavčnih povedi 4 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

4 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 2 Podredje 2 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Jurjevanje je običaj … S/ 
   S 

Enega od njih so odeli v zelenje … S + S 
Fantje so peli jurjevsko pesem … S + S 
V zahvalo za darove so gospodinji 
izročili zeleno vejico … 

S/ 
   S 
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Slika 14: Besedilo neuradnega voščila (GSJ 5, str. 28) 

 

Besedilna vrsta Neuradno voščilo 

Število povedi 2 

Število enostavčnih povedi 1 

Število večstavčnih povedi 1 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

/ 3-stavčna 
poved 

1 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Naj se ti izpolnita dve največji želji 
… 

S/ 
   S + S 

  



  

 

Slika 15: Besedilo neuradne čestitke (GSJ 5, str. 28) 

 

Besedilna vrsta Neuradna čestitka 

Število povedi 2 

Število enostavčnih povedi 1 

Število večstavčnih povedi 1 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

1 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja V časopisu sem prebrala … S/ 
   S ₄ 

  



  

 

Slika 16: Besedilo uradnega voščila (GSJ 5, str. 30) 

 

Besedilna vrsta Uradno voščilo 

Število povedi 2 

Število enostavčnih povedi 1 

Število večstavčnih povedi 1 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

1 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Upam … S/ 
   S ₄ 

  



  

 

Slika 17: Besedilo neuradnega pisma (GSJ 5, str. 36) 

 

 



  

Besedilna vrsta Neuradno pismo 

Število povedi 25 

Število enostavčnih povedi 9 

Število večstavčnih povedi 16 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

10 3-stavčna 
poved 

4 4-stavčna 
poved 

2 

Vrsta zložene povedi Priredje 8 Podredje 6 Soredje 2 

Vrsta odvisnika/priredja Verjetno te je tole pismo 
presenetilo … 

S + S/ 
  S ₅ 

No, naj ti pomagam. S .. S 
Sem Maruša Rojc iz Smlednika … S + S + S 
Saj se spomniš … S/ 

   S ₂ 
Ti si bil s prijateljem Borutom … S + S 
Ti si bil v sobi št. 3 … S + S 
No, si se spomnil? S .. S 
Ja, jaz sem tista punca … S .. S/ 

         S 
Skupaj sva lupila krompir … S + S + S + S 
Pri tem sva se veliko pogovarjala 
… 

S + S 

Ko so prišli starši zadnji dan na 
zaključni večer … 

     \S 
S ČAS. 
//// 

Si pozabil … S + S + S 
Kar izginil si … S/ 

   S NAČ. 
     //// 

Na srečo sem zagledala Boruta … S + S 
Rada bi … S/ 

   S ₄ + S ₄/ 
         S NAČ. 
                 //// 

Na taboru si mi rekel … S/ 
   S ₄ 

  



  

 

Slika 18: Besedilo pripovedi o dogodku (GSJ 5, str. 43) 

 

Besedilna vrsta Pripoved o dogodku 

Število povedi 20 

Število enostavčnih povedi 6 

Število večstavčnih povedi 14 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

6 3-stavčna 
poved 

4 4-stavčna 
poved 

3 5-stavčna 
poved 

1 

Vrsta zložene povedi Priredje 7 Podredje 6 Soredje 1 

Vrsta odvisnika/priredja Ker smo bile z mojima sestrama 
same doma … 

  \S/ 
S VZR.  S ₄ 
//// 



  

Mleko, moka, jajca in malo 
radenske … 

S/               .. S 
   S NAM./ 
      //// 
                  S NAČ. 
                           //// 

Ker pa smo vse sladkosnedke …   \S 
S VZR. 
//// 

Potem smo vse to dobro 
premešale … 

S + S + S/    + S 
               S ₄ 

Prva palačinkica je bila premalo 
zapečena … 

S + S 

Ni nam šlo preveč dobro … S/ 
   S DOP. + S DOP. 
     ////                       //// 

Ko je videl naše zmazke …   \S + S 
S ČAS. 
//// 

Vse smo ostrmele … S/ 
   S ČAS. 
     //// 

Vedele smo … S/    +    \S 
   S ₄    S ₄ 

Prosile smo ga … S/ 
   S ₄ 

Naše prve tri palačinke so seveda 
pristale na stropu … 

S + S 

Lahko pa si predstavljate … S/ 
   S ₄ 

Ko je prišla domov mami …   \S + S 
S ČAS. 
//// 

Tako nas je naš kuharski maček 
Žane … 

S                S 
2/         \2 + S 
   S/ 
      S NAČ. 
               //// 

  



  

 

Slika 19: Besedilo strnjene obnove (GSJ 5, str. 58) 

 

Besedilna vrsta Strnjena obnova 

Število povedi 10 

Število enostavčnih povedi 5 

Število večstavčnih povedi 5 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

3 3-stavčna 
poved 

1 4-stavčna 
poved 

1 

Vrsta zložene povedi Priredje 5 Podredje / Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Rodil se je l. 1979 v Dobravljah pri 
Ajdovščini … 

S + S 

Ko je bil star devet let …   \S + S 
S ČAS. 
//// 

V maratonu je tekmoval celo na 
paraolimpijskih igrah (l. 2000 v 
Sydneyju) … 

S + S 

Z maratonom se ukvarja poklicno 
… 

S + S 

Ob tem pa obiskuje tudi srednjo 
šolo … 

S + S + S + S 

  



  

 

Slika 20: Besedilo podrobne obnove (GSJ 5, str. 59) 

 

Besedilna vrsta Podrobna obnova 

Število povedi 19 

Število enostavčnih povedi 11 

Število večstavčnih povedi 8 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

4 3-stavčna 
poved 

3 4-stavčna 
poved 

/ 5-stavčna 
poved 

1 

Vrsta zložene povedi Priredje 4 Podredje 2 Soredje 2 

Vrsta odvisnika/priredja Po televiziji ali v živo lahko 
vidimo tudi športnike … 

S/ 
   S 

Zanima nas … S/ 
   S ₄ + S ₄ + S ₄ + S ₄ 

Ko je bil star devet let …   \S + S 
S ČAS. 
//// 

Marko ni obupal … S .. S/ 
         S ₄ 

Z maratonom se je najprej 
ukvarjal nepoklicno … 

S + S 



  

Je zelo uspešen maratonec … S + S 
Redno trenira … S .. S + S 
V prostem času rad igra kitaro … S + S 

 

 

Slika 21: Besedilo opisa rastline (GSJ 5, str. 91) 

 

Besedilna vrsta Opis rastline 

Število povedi 18 

Število enostavčnih povedi 10 

Število večstavčnih povedi 8 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

7 3-stavčna 
poved 

1 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 5 Podredje / Soredje 3 

Vrsta odvisnika/priredja Iz stebla zrastejo listi … S .. S + S 
Steblo in listi so porasli z grobimi S .. S 



  

dlakami … 
Vsebujejo pekočo tekočino … S + S 
Ob najmanjšem dotiku se lasek 
zadere v kožo … S + S 

Cvetovi so majhni … S + S 
Jeseni pa iz cveta nastane plod … S .. S 
Rastlina ima poseben duh … S + S 
Iz nje lahko naredimo tudi sok … S + S 

 

 

Slika 22: Besedilo opisa predmeta (GSJ 5, str. 105) 

 

Besedilna vrsta Opis predmeta 

Število povedi 9 

Število enostavčnih povedi 5 

Število večstavčnih povedi 4 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

2 3-stavčna 
poved 

1 4-stavčna 
poved 

1 

Vrsta zložene povedi Priredje 3 Podredje / Soredje 1 

Vrsta odvisnika/priredja Široka je 2 metra … S + S + S 
Levi in desni del se spredaj 
zapirata z vrati … S + S 

Srednji del ima predale … S + S .. S + S 
Narejena je iz bukovega lesa … S + S 



  

 

 

Slika 23: Besedilo definicije (GSJ 5, str. 129) 

 

Besedilna vrsta Definicija 

Število povedi 1 

Število enostavčnih povedi / 

Število večstavčnih povedi 1 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

1 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Varna točka je javni prostor … S/ 
   S 

 

 

Slika 24: Besedilo opisa ljudskega običaja (GSJ 5, str. 140) 

 

 



  

Besedilna vrsta Opis ljudskega običaja 

Število povedi 11 

Število enostavčnih povedi 4 

Število večstavčnih povedi 7 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

3 3-stavčna 
poved 

2 4-stavčna 
poved 

/ 

 5-stavčna 
poved 

1 6-stavčna 
poved 

1 7-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 1 Podredje 2 Soredje 4 

Vrsta odvisnika/priredja Tedaj so se moški in dečki 
preoblekli v kurente … 

S + S + S + S + S/ 
                           S NAČ. 
                                                           //// 

Vse to so delali zato … S/ 
   S NAM. + S NAM. 
     ////                     //// 

Pred kurenta … S       S 
2/  \2/    .. S/ 
   S     S NAM.  S ₅ 
                     //// 

Za kurente je bilo največje veselje 
… 

S/ 
   S ₄ 

Največja sramota pa je bila … S/     .. S 
   S ₄ 

Včasih so zavili tudi v sosednje 
vasi … 

S .. S 

Danes prikazujejo kurentovanje 
kot del slovenske pustne 
dediščine in tudi sodobnosti … 

S .. S 

 

  



  

Analiza besedil izbranih BV v učbeniku SLO 5 (PO) 

 

 

Slika 25: Besedilo neuradnega pisma (SLO 5 (PO), str. 28) 

 

Besedilna vrsta Neuradno pismo 

Število povedi 7 

Število enostavčnih povedi 3 

Število večstavčnih povedi 4 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

2 3-stavčna 
poved 

1 4-stavčna 
poved 

/ 5-stavčna 
poved 

1 

Vrsta zložene povedi Priredje 2 Podredje 2 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Čeprav si odšla na 
počitnice k stari mami šele 
pred tremi dnevi … 

  \S 
S DOP. 
//// 

Doma ni nikogar … S/    + S/ 
   S + S S 

Jaz imam veliko dela … S + S/ 
         S ₄ 

Komaj čakam … S/ 
   S ₄ 

 



  

 

Slika 26: Besedilo uradnega voščila (SLO 5 (PO), str. 29) 

 

Besedilna vrsta Uradno voščilo 

Število povedi 3 

Število enostavčnih povedi 2 

Število večstavčnih povedi 1 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

1 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Ostanite takšni … S/ 
   S 

 

 

Slika 27: Besedilo neuradnega voščila (SLO 5 (PO), str. 30) 

 

Besedilna vrsta Neuradno voščilo 

Število povedi 4 

Število enostavčnih povedi / 

Število večstavčnih povedi 4 



  

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

3 3-stavčna 
poved 

1 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 1 Podredje 3 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Takoj ko sem se zjutraj zbudila …         \S/ 
S ČAS.  S ₂ 
//// 

Vesela sem … S/ 
   S ₂ 

Čeprav ne morem do vaju …   \S 
S DOP. 
//// 

Pazita drug na drugega … S + S 
 

 

Slika 28: Besedilo uradne čestitke (SLO 5 (PO), str. 31) 

 

Besedilna vrsta Uradna čestitka 

Število povedi 3 

Število enostavčnih povedi 3 

Število večstavčnih povedi / 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

/ 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje / Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja / 

 



  

 

Slika 29: Besedilo neuradne čestitke (SLO 5 (PO), str. 31) 

 

Besedilna vrsta Neuradna čestitka 

Število povedi 4 

Število enostavčnih povedi 2 

Število večstavčnih povedi 2 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

2 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 1 Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Za osvojeno zlato Cankarjevo 
priznanje to iz srca čestitam … S + S 

Hkrati pa se ti zahvaljujem tudi za 
voščilnico … 

S/ 
   S 

 

 

Slika 30: Besedilo strnjene obnove (SLO 5 (PO), str. 84) 

 

Besedilna vrsta Strnjena obnova 

Število povedi 6 

Število enostavčnih povedi 4 

Število večstavčnih povedi 2 



  

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

2 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 1 Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Vodna kokoška je spletla gnezdo 
… S + S 

Čeprav je deževalo …   \S 
S DOP. 
//// 

 

  



  

 

Slika 31: Besedilo podrobne obnove (SLO 5 (PO), str. 84) 

 

Besedilna vrsta Podrobna obnova 

Število povedi 16 

Število enostavčnih povedi 8 

Število večstavčnih povedi 8 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

6 3-stavčna 
poved 

2 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 6 Podredje 1 Soredje 1 

Vrsta odvisnika/priredja Vodna kokoška si je spletla prav 
čudovito gnezdo … S + S 

Kokoška je čakala … S + S 
Sonce je grelo … S + S .. S 
Razmišljala je … S/ 

   S ₅ 
Nekega jutra se je zbudila … S + S/ 

         S ₄ 
Pogledala je … S + S 
Vsa družina vodne kokoške se je 
spustila v vodo … S + S 

Vodne kokoške potrebujejo čisto S + S 



  

malo vode … 
 

 

Slika 32: Besedilo opisa rastline (SLO 5 (PO), str. 114) 

 

Besedilna vrsta Opis rastline 

Število povedi 12 

Število enostavčnih povedi 4 

Število večstavčnih povedi 8 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

4 3-stavčna 
poved 

4 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 7 Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Črni trn je do 3 m visok grm … S/ 
   S 

Pecljati ovalni listi so nazobčani … S + S 
Beli cvetovi se pokažejo malo 
pred olistanjem … S + S/ 

         S NAČ. 
                       //// 

Grm cveti spomladi (od marca do 
aprila) … S + S/ 

         S 
Ima goste korenine … S/   + S 

   S 
Plodovi črnega trna vsebujejo 
veliko vitamina C … S + S 



  

Uporabljamo jih lahko za poparek 
in čaj … S + S 

Čaj iz črnega trna odpravlja 
želodčne krče … S + S + S 

 

 

Slika 33: Besedilo opisa predmeta (noše) (SLO 5 (PO), str. 120) 

 

Besedilna vrsta Opis predmeta (noše) 

Število povedi 9 

Število enostavčnih povedi 4 

Število večstavčnih povedi 5 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

4 3-stavčna 
poved 

1 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 5 Podredje / Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Krila so bila krojena iz treh širin 
blaga … S + S 

Segala so do gležnjev ali skoraj do 
tal … S + S/ 

         S NAM. 
                       //// 

Krila bogatih žensk so bila na 
spodnjem robu pogosto okrašena S + S 



  

z naborki … 
Najpogosteje so bile izdelane iz 
volnenega blaga … S + S 

Čez prsi in do pasu so bile zelo 
ozko krojene … S + S 

 

 

Slika 34: Besedilo opisa običaja (SLO 5 (PO), str. 122, 123) 

 

Besedilna vrsta Opis običaja 

Število povedi 8 

Število enostavčnih povedi 4 

Število večstavčnih povedi 4 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

3 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

1 

Vrsta zložene povedi Priredje 1 Podredje 3 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Na spodnjem koncu pa so 
pogosto pritrdili veliko cvetno 
srce … 

S/ 
   S 

Vasi so med seboj tekmovale … S/ 
   S ₅ 



  

Zato so fantje ves mesec stražili 
drevo … S/ 

   S NAM. 
       //// 

Ko so ga podrli …   \S + S + S 
S ČAS. 
//// 

 

 

Slika 35: Besedilo definicije (SLO 5 (PO), str. 123) 

 

Besedilna vrsta Definicija 

Število povedi 1 

Število enostavčnih povedi / 

Število večstavčnih povedi 1 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

1 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Smreka je drevo … S/ 
   S 

 

  



  

Analiza besedil izbranih BV v učbeniku SLO 5 (VZ) 

 

 

Slika 36: Besedilo opisa poklica (SLO 5 (VZ), str. 14) 

 

 

Besedilna vrsta Opis poklica 

Število povedi 12 

Število enostavčnih povedi 6 

Število večstavčnih povedi 6 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

5 3-stavčna 
poved 

1 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 5 Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Na barke so naložili obleko, nekaj 
hrane … 

S + S 

V prvem nadstropju so bivali … S + S 
Delo solinarjev je bilo naporno … S + S 



  

Ves čas so morali skrbeti za 
nasipe okoli bazenov … 

S + S/ 
         S NAM. 
                      //// 

Opazovali so oblake, smer in moč 
vetra … S + S 

Če je bil pridelek dober …   \S 
S POG. 
//// 

 

 

Slika 37: Besedilo obnove (SLO 5 (VZ), str. 22) 

 

Besedilna vrsta Obnova 

Število povedi 12 

Število enostavčnih povedi 3 

Število večstavčnih povedi 9 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

7 3-stavčna 
poved 

2 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 2 Podredje 6 Soredje 1 

Vrsta odvisnika/priredja Fanta sta si počitnice uredila malo 
po svoje … 

S .. S 



  

Razložil ji je … S/ 
   S ₄ + S ₄ 

Braco pa je odšel k stricu Vanetu 
… 

S/ 
   S 

Ker bi bila oba fanta raje pri 
Vanetu … 

  \S 
S VZR. 
//// 

Sestrična Metka je prva posumila 
… 

S/ 
   S ₄ 

Poskušala ju je razkrinkati … S + S 
Ko pa sta Braca z jadrnico vred 
ugrabila dva roparja … 

  \S 
S ČAS. 
//// 

Ribič Vane je prišel k babici … S + S/ 
         S ₄ 

Celo Metka je na koncu priznala … S/ 
   S ₄ 

 

 

Slika 38: Besedilo neuradnega voščila (SLO 5 (VZ), str. 25) 

 

Besedilna vrsta Neuradno voščilo 

Število povedi 1 

Število enostavčnih povedi 1 

Število večstavčnih povedi / 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

/ 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje / Soredje / 



  

Vrsta odvisnika/priredja / / 

 

 

Slika 39: Besedilo uradnega voščila (SLO 5 (VZ), str. 25) 

 

Besedilna vrsta Uradno voščilo 

Število povedi 1 

Število enostavčnih povedi 1 

Število večstavčnih povedi / 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

/ 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje / Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja / 

 

 

Slika 40: Besedilo uradne čestitke (SLO 5 (VZ), str. 27) 

 



  

Besedilna vrsta Uradna čestitka 

Število povedi 1 

Število enostavčnih povedi 1 

Število večstavčnih povedi / 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

/ 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje / Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja / 

 

 

Slika 41: Besedilo neuradne čestitke (SLO 5 (VZ), str. 27) 

 

Besedilna vrsta Neuradna čestitka 

Število povedi 4 

Število enostavčnih povedi 2 

Število večstavčnih povedi 2 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

2 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 2 Podredje / Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Od srca ti čestitam … S + S 
Shranila jo bom … S + S 

 



  

 

Slika 42: Besedilo novice (SLO 5 (VZ), str. 29) 

 

Besedilna vrsta Novica 

Število povedi 3 

Število enostavčnih povedi 2 

Število večstavčnih povedi 1 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

1 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 1 Podredje / Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Prvo mesto je moral prepustiti 
Nemcu … S + S 

 

  



  

 

Slika 43: Besedilo pripovedi (SLO 5 (VZ), str. 35) 

 

 

Besedilna vrsta Pripoved 

Število povedi 17 

Število enostavčnih povedi 4 

Število večstavčnih povedi 13 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

5 3-stavčna 
poved 

8 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 6 Podredje 6 Soredje 1 



  

Vrsta odvisnika/priredja Primož Suhadolčan je moj 
najljubši pisatelj … 

S/ 
   S VZR. 
       //// 

Prav on je napisal tudi knjigo 
Košarkar naj bo! … 

S/ 
   S 

Vendar Primoža Suhodolčana 
nisem odkril šele zdaj … 

S/      + S 
   S ČAS. 
       //// 

Ko sem hodil še v vrtec …             \S 
S ČAS. + S ČAS. 
////        //// 

Ta je imel najbolj radoveden in 
potolčen nos na svetu … 

S + S .. S 

Kasneje …             \S 
S ČAS. + S ČAS. 
////     //// 

Zgodbe o teh dveh slavnih 
detektivih sem prebiral v 
maminih Pionirskih listih 
(današnjem PIL-u) … 

S + S/ 
         S ₄ 

Letos poleti pa sem odkril še 
zgodbe … 

S + S 

Verjetno zato … S/ 
   S VZR./ 
       //// 

                  S ₄ 
Tudi on je suh in velik … S/      + S 

   S NAČ. 
       //// 

Kako sem užival … S/ 
   S ČAS. 
       //// 

O tem se mi je sanjalo še ponoči 
… 

S + S 

Knjige o Ranti so me vedno 
spravile v dobro voljo … 

S + S/ 
         S NAČ. 
                      //// 

 

  



  

 

Slika 44: Besedilo opisa predmeta (SLO 5 (VZ), str. 38) 

 

Besedilna vrsta Opis predmeta 

Število povedi 12 

Število enostavčnih povedi 7 

Število večstavčnih povedi 5 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

4 3-stavčna 
poved 

/ 4-stavčna 
poved 

1 

Vrsta zložene povedi Priredje 1 Podredje 4 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Narejena je bila iz majhne lesene 
ploščice … 

S/ 
   S 

Na zunanjem robu so bile v 
polkrogu vrezane črte in številke 
4, 6, 8, 10 … 

S/ 
   S 

Ker se dolžina svetlega dela dneva 
proti jeseni krajša … 

  \S 
S VZR. 
//// 



  

Počakali so … S/    + S/ 
  S ₄       S ₄ 

S to preprosto uro so pastirji 
vedeli … 

S/ 
  S ₄ 

 

 

Slika 45: Besedilo neuradnega pisma (SLO 5 (VZ), str. 42) 

 

Besedilna vrsta Neuradno pismo 

Število povedi 20 

Število enostavčnih povedi 7 

Število večstavčnih povedi 13 



  

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

11 3-stavčna 
poved 

2 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 7 Podredje 4 Soredje 2 

Vrsta odvisnika/priredja Naj te ne skrbi … S + S 
S Petrom morava sestaviti ekipo 
za večerni kviz Možgančkov ples 
… 

S + S/ 
         S ₄ 

Prvi dan je deževalo … S + S 
Veš … S/ 

   S ₄ 
Bil sem utrujen … S + S 
Naslednje jutro me je najprej 
zbudilo petelinje kikirikanje … 

S + S/ 
         S 

Mami … S .. S 
Vsak dan bom pospravil svojo 
sobo … 

S + S 

Vezalke ti bom lahko zavezal na 
različne načine … 

S/ 
   S VZR. 
       //// 

Dedku povej … S/ 
   S ₄ 

No … S .. S 
Takrat poiščem pod blazino kužka 
Pikija … 

S + S 

Ko pridem domov …   \S 
S ČAS. 
//// 

 

  



  

Analiza besedil izbranih BV v učbeniku ZAU 5 

 

 

Slika 46: Besedilo novice (ZAU 5, str. 52) 

 

Besedilna vrsta Novica 

Število povedi 2 

Število enostavčnih povedi 1 

Število večstavčnih povedi 1 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

/ 3-stavčna 
poved 

1 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje / Soredje 1 

Vrsta odvisnika/priredja Dejal je … S .. S + S 
 

 

Slika 47: Besedilo neuradne čestitke (ZAU 5, str. 53) 

 

 



  

Besedilna vrsta Neuradna čestitka 

Število povedi 3 

Število enostavčnih povedi 1 

Število večstavčnih povedi 2 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

1 3-stavčna 
poved 

1 4-
stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 1 Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja V časopisu smo zasledili novico … S/ 
   S 

Čestitamo Ti … S + S/ 
  S ₄ 

 

 

Slika 48: Besedilo uradne čestitke (ZAU 5, str. 54) 

 

Besedilna vrsta Uradna čestitka 

Število povedi 1 

Število enostavčnih povedi 1 

Število večstavčnih povedi / 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

/ 3-stavčna 
poved 

/ 4-
stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje / Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja / 

 



  

 

Slika 49: Besedilo uradnega voščila (ZAU 5, str. 55) 

 

Besedilna vrsta Uradno voščilo 

Število povedi 1 

Število enostavčnih povedi 1 

Število večstavčnih povedi / 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

/ 3-stavčna 
poved 

/ 4-
stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje / Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja / 

 



  

 

Slika 50: Besedilo neuradnega pisma (ZAU 5, str. 56) 

 

 

 

Besedilna vrsta Neuradno pismo 

Število povedi 20 

Število enostavčnih povedi 5 

Število večstavčnih povedi 15 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

10 3-stavčna 
poved 

3 4-stavčna 
poved 

2 

Vrsta zložene povedi Priredje 4 Podredje 11 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Končale so se počitnice … S + S 
Moram priznati … S/ 

   S ₄/ 
 S ₄ 

Še vedno se rada spominjam 
… 

S/ 



  

   S ₂ 
Se še spomniš tiste nevihtne 
noči … 

S/ 
   S + S/ 
    S ₄ 

Čeprav se je že začel pouk …   \S 
S DOP. 
//// 

Saj ne vem … S/ 
   S ₂ 

Lansko leto smo bili na kmetiji 
… 

S + S + S 
S Polonco (mislim, da sem ti 
pripovedovala o njej) sva se 
dogovorili … 

S         S 
2 (S/     ) 2/ 
       S ₄     S ₄ 

Upam … S/ 
   S ₄ 

Če je nimajo …   \S 
S POG. 
//// 

Tudi on je bil med počitnicami 
na morju … 

S + S 

Saj vem … S/ 
   S ₄/ 
 S ČAS. 
 //// 

Upam … S/ 
   S ₄ 

Čim prej mi … S     S 
2   (S)  2 

Si ji dal spominek … S/ 
   S 

 

  



  

 

Slika 51: Besedilo obnove (ZAU 5, str. 82) 

 

Besedilna vrsta Obnova 

Število povedi 15 

Število enostavčnih povedi 8 

Število večstavčnih povedi 7 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

6 3-stavčna 
poved 

1 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 4 Podredje 3 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Brskala jim je po žepih … S + S 
Bila je odlična učenka … S + S 
Poletja je preživljala v Bohinju …13 S + S  

Nikoli se ni ločila od svojega 
ponija … 

S/ 
   S 

Njena prva knjiga … S       S 
2/  \2 
   S 

Najraje dela s pravimi barvami in S/ 
                                                             
13 V povedi je uporabljen nepravi krajevni odvisnik. Pravilna poved bi se glasila: Poletja je preživljala v Bohinju 
in tam se je igrala s prijatelji. V tabeli je vpisana S-sestava za pravilno poved. 



  

svinčniki …    S DOP. 
      //// 

Njena najljubša lika sta škrat 
Zguba in njegov prijatelj 
kameleon … 

S + S/ 
S 

 
 

 



  

 
Slika 52: Besedilo pripovedi o doživetju (ZAU 5, str. 87, 88) 

 

 

Besedilna vrsta Pripoved o doživetju 

Število povedi 57 

Število enostavčnih povedi 30 

Število večstavčnih povedi 27 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

20 3-stavčna 
poved 

6 4-stavčna 
poved 

1 

Vrsta zložene povedi Priredje 12 Podredje 14 Soredje 1 

Vrsta odvisnika/priredja Nekega dne … S       S 
2/  \2 
   S 

V trenutku je postalo tako temno 
… 

S/ 
   S NAČ. 
      //// 

Obrnila sem se proti dedkovi koči 
… 

S + S 

Zazdelo se mi je … S/ 
   S ₄ 

Ker je spet zabobnelo …   \S 
S VZR. 
//// 

Bliski so si sledili tako pogosto … S/ 
   S NAČ. + S NAČ. 
      ////                     //// 

Še dobro … S/ 
   S ₄ 

Ob naslednjem blisku se mi je 
zazdelo … 

S/ 
   S ₄ 



  

Malo sem počakala … S/ 
   S NAM. 
      //// 

Da … S .. S 
Ko je ponovno zabliskalo …       \S + S + S 

S ČAS. 
//// 

Začela je padati drobna toča … S + S 
Košate veje grma so zadržale 
kroglice toče … 

S + S 

Takoj, ko je opazil črne oblake …      \S + S 
S ČAS. 
//// 

Ko je stopil na prag …      \S 
S ČAS. 
//// 

Odpravil se je proti travniku … S + S 
A kaj … S/ 

   S POG./ 
       //// 
           S NAČ. 
                            //// 

Taval je okoli koče … S + S 
Čutila je … S/ 

   S ₄ 

Toča je ponehala … S + S 
Ustrašila sem se … S + S/ 

         S ₄ 

Morala sem si priznati … S/ 
   S ₄ + S 

Zgrabila sem jo za grivo … S + S + S 
Dedek je bil presrečen … S/ 

   S ČAS. 
      //// 

Preoblekla sem se … S + S 
V roki sem držala skodelico čaja … S + S 

 Odločila sem se … S/ 
   S ₄ 

 
  



  

 

 
Slika 53: Besedilo opisa predmeta (ZAU 5, str. 90, 91) 

 

 

Besedilna vrsta Opis predmeta 

Število povedi 20 

Število enostavčnih povedi 17 

Število večstavčnih povedi 3 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

1 3-stavčna 
poved 

2 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje / Podredje 3 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Od njega je odvisno … S/ 
   S + S 

Nanj je nameščen gibljiv nastavek 
… 

S/ 
   S/ 



  

      S ₄ 
Prednost mehkejših je … S/ 

   S 
 

 

 
Slika 54: Besedilo opisa rastline (ZAU 5, str. 93, 94) 

 

Besedilna vrsta Opis rastline 

Število povedi 19 

Število enostavčnih povedi 15 

Število večstavčnih povedi 4 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

3 3-stavčna 
poved 

1 4-stavčna 
poved 

/ 

Vrsta zložene povedi Priredje 3 Podredje 1 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Vsak od njih je na dolgem peclju 
… 

S + S 



  

Iz pritalnih listov poganjajo 
nitaste nadzemne živice … 

S/ 
   S + S 

Steblo je poraslo z lasci … S + S 
Čaj iz svežih listov pomaga pri 
driski … 

S + S 

 

 

 
Slika 55: Besedilo opisa ljudskega običaja (ZAU 5, str. 96, 97) 

 

Besedilna vrsta Opis ljudskega običaja 

Število povedi 18 



  

Število enostavčnih povedi 4 

Število večstavčnih povedi 14 

Število stavkov v večstavčni povedi 2-stavčna 
poved 

9 3-stavčna 
poved 

4 4-stavčna 
poved 

/ 6-stavčna 
poved 

1 

Vrsta zložene povedi Priredje 7 Podredje 7 Soredje / 

Vrsta odvisnika/priredja Jurjevanje se prične na jurjevo 
… 

S/ 
   S ₅ 

Običaj je nastal iz starodavnega 
praznovanja … 

S/ 
   S 

V tem času so živino prvič 
odgnali na pašo … 

S + S + S 

V Beli krajini se je na ta dan 
zbrala skupina treh do petih 
fantov (jurjašev) … 

S + S/ 
         S 

Okrasili so ga z brezovim 
zelenjem … 

S + S/ 
         S + S + S/ 
                        S ₄ 

Hodili so od hiše do hiše … S + S/ 
         S 

Ustavili so se pred vsako hišo … S + S 
Nad vrata hiše so zataknili 
zeleno brezovo vejico … 

S/ 
   S 

Vejica naj bi ljudem … S       S 
2/  \2 
   S 

Če niso ničesar dobili …      \S/ 
S POG. S 
//// 

Ko je bil obred končan …      \S 
S ČAS. 
//// 

Kot šega se je ohranilo med 
našimi rojaki na avstrijskem 
Koroškem … 

S + S 

Ime je dobil ob prvi prireditvi … S + S 
Njegov predsednik se jurjašem 
zahvali … 

S/ 
   S ₄ 

 


