
VEJICA



Napisala: BERTA GOLOB Nariasal: MARJAN MANČEK

Ali se vejica Smejica
smeji tudi tebi? 



Kako se zahvališ mami, ko stori zate nekaj posebnega?

Glasno preberi spodnji povedi.

„HVALA LEPA, MAMI!“         

ali 

„HVALA, LEPA MAMI!

Oboje je pravilno. 

Ampak …



KAJ JE VEJICA?

VEJICA JE NEKONČNO LOČILO, KER STOJI SREDI POVEDI.

BESEDO ZA NJO PIŠEMO Z MALO ZAČETNICO.

Pri branju gremo pri vejici z glasom navzgor in naredimo kratek premor.

Glasno preberi spodnje povedi. 

• Otroci so naročili višnjevo, kremno, skutno, mešano in čokoladno torto.

• Danes je lep dan, zato bomo odšli na izlet.

• Prijatelj mi je povedal, da bo dobil kužka.



KDAJ PIŠEMO VEJICO?

VEJICO PIŠEMO PRI NAŠTEVANJU

Ko stavke pišem,

v njih vejice rišem.

A kdo vedel bi,

kje vse naj vejica stoji?


Cvetličar potrebuje pršilke, zalivalke, škarje, merilnike vlage in drugo.

Mama je kupila mleko, kruh, jajca, med in jabolka.

Letni časi so pomlad, poletje, jesen in zima.



KDAJ PIŠEMO VEJICO?

VEJICO PIŠEMO PRED BESEDAMI:

KI, KO, KER, DA, ČE, 

VENDAR, SAJ, ZATO, AMPAK, IN SICER.

• Ogledali si bomo posnetek dogodka, ki je potekal v Narodni galeriji. 

• Pokliči, ko boš blizu.

• Hvaležna sem ti, ker si mi pomagal.

• Želim si, da bi se kmalu vrnili v šolo.

• Kaj bomo počeli, če bo jutri deževalo?

• Pravkar sem pojedel sendvič, vendar sem še vedno lačen.

• Ne hodi ven, saj lije kot iz škafa.

• Počutil sem se slabo, zato sem ostal doma.

• Peter je bil močan, ampak me je komaj nesel čez potok.

• Grem na obisk, in sicer k teti.

Jaka je že spet 

pred besedo 

če pozabil 

napisati vejico. 



KDAJ PIŠEMO VEJICO?

ČE SE POVED ZAČNE Z BESEDAMI

KO, KER, DA, ČE, MEDTEM KO,

SE VEJICA SKRIVA NEKJE V POVEDI.

• Ko bo konec filma, grem spat.

• Ker me je zeblo, sem si oblekel volnen pulover.

• Da lahko vozimo kolo, moramo opraviti kolesarski izpit.

• Če se bom potrudil, mi bo uspelo.

• Medtem ko je mama kuhala kosilo, sem pripravila mizo.

Vejice se 

igrajo 

skrivalnice?!



KDAJ NE PIŠEMO VEJICE?

PRED BESEDAMI 

IN, TER, PA, ALI 

(navadno) VEJICE NI.

• Plesne vaje imam v ponedeljek, torek in četrtek.

• Kupila sem mleko, belo in temno čokolado ter piškote.

• Rad imam jagode, češnje pa tudi marelice.

• Za darilo si želim kolo ali skiro.

Po navadi pred 

temi besedami 

res ne pišemo 

vejice. Včasih pa 

jo vendarle 

moramo napisati. 

Kdaj in zakaj se 

boš učil v višjih 

razredih.



V zvezek zapiši naslov VEJICA in prepiši spodnje besedilo.

Vejico pišemo:

• PRI NAŠTEVANJU, 

• PRED BESEDAMI: KI, KO, KER, DA, ČE, VENDAR, SAJ, ZATO, AMPAK, IN SICER.

Če se poved začne z besedami KO, KER, DA, ČE, MEDTEM KO, se vejica skriva 
nekje v povedi.

Pred besedami IN, TER, PA, ALI (navadno) vejice ne pišemo.

Zapis v 
zvezek.



VAJA DELA MOJSTRA

Spodnje povedi prepiši v zvezek.  Nato jih polglasno preberi in pravilno vstavi vejico.

• Imena dni mesecev in praznikov pišemo z malo začetnico. 

• Na obisk lahko pridete če ste zdravi. 

• Povedal sem ji da sem vse naloge rešil pravilno. 

• Mamica je previla dojenčka ker je bil moker skoraj do vratu. 

• Bili smo na balkonu ko je zazvonil telefon. 

• Pes je ves čas tekel ob kolesu zato je bil na cilju utrujen. 

• Ko je Maja prišla domov je takoj poklicala prijateljico.

Zapis v 
zvezek.



VEJICA PRI NAŠTEVANJU

Reši naloge v delovnem zvezku na strani 66, 67 in 68.

Delo v 
delovnem 

zvezku.

Želim ti uspešno reševanje nalog. 
Če pa boš naletel/-a na težave, 

pa le vprašaj učiteljico. 
Z veseljem ti bo pomagala.


