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Gradivo/pripomočki: 
- delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 8, 2. del,  

ali (ZA TISTE, KI IMATE DELOVNE ZVEZKE V ŠOLI) e-gradivo na www.iRokus.si (navodila, kako brezplačno dostopaš do e-
gradiv, najdeš na povezavi  https://www.devetletka.net/resources/files/Novicke19/Navodilo_za_registracijo_V16.pdf) 

- rešitve na www.devetletka.net/gradiva/slovenščina ali na irokus.si   
- zvezek 
- računalnik 
 

Navodila za delo: 
 
1. URA 

 
- Za začetek preveri svoje znanje in reši spodnjo nalogo. Primere in rešitve zapiši v zvezek, na stran za jezik, pod naslovom 

MINI PREVERJANJE ZNANJA – 2. Če imaš težave, si lahko pomagaš s priloženo preglednico odvisnih stavkov.  
 
V spodnjih povedih poišči veznik in pobarvaj glavni stavek. Vprašaj se po odvisnikih in napiši njihovo vrsto (izbiraš lahko 
med osebkovim, predmetnim, časovnim, krajevnim, načinovnim in vzročnim odvisnikom).  
Ko boš rešil nalogo, boš prost. 
Sestra me je vprašala, ali razumem novo snov. 
Ker nisem znal rešiti naloge, sem poklical učiteljico. 
Pogledala je, kot da bi se ustrašila.  
Dobiva se, kjer je mestna ura. 
   

- Rešeno nalogo mi pošlji na e-naslov.  
 
 

http://www.irokus.si/
https://www.devetletka.net/resources/files/Novicke19/Navodilo_za_registracijo_V16.pdf
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2. URA 
 

- Takoj ko ti vrnem pregledano nalogo, se lahko lotiš utrjevanja znanja o odvisnikih.  
 

- Najprej v 2. delu delovnega zvezka reši 6. nalogo na str. 32–33 (mogoče si to nalogo že rešil/-a). Vprašanj za odvisnike ti ni 
treba pisati v zvezek, ampak je najlažje, da jih pišeš kar poleg primerov v delovnem zvezku. Ko rešiš vse primere, natančno 
preveri rešitve. 
 

- Zdaj pa reši še 7. nalogo na str. 33–34, ki se navezuje na časovni odvisnik. Tudi tu lahko vprašanja za odvisnike pišeš poleg 
primerov. V primerjavi s 6. nalogo je treba tu narediti tudi pretvorbo dvostavčnih povedi v enostavčne (npr. Medtem ko 
sem reševala nalogo, sem poslušala radio. → Med reševanjem naloge sem poslušala radio; PAZI: vejice ni več). Tega se 
nikar ne ustraši in si pomagaj z zgledom. Na koncu samo še preveri rešitve.      

 
3. URA 
 

- Odpri 2. del delovnega zvezka na str. 34–36 in reši naloge 8–11 (naloga 8 – krajevni odvisnik, naloga 9 – načinovni 
odvisnik, naloga 10 – vzročni odvisnik, naloga 11 – namerni odvisnik). Natančno preglej rešitve.   
 

 

Dodatna navodila:  
 
 Če želiš, lahko dodatno rešiš še nalogo 12 na str. 36–37, s katero boš utrdil še dopustni odvisnik. Seveda preveri tudi 

rešitve.   
  

 Ob morebitnih vprašanjih/nejasnostih me kontaktiraj na e-naslov 
polona.kalan@guest.arnes.si/maja.premrl@guest.arnes.si.  

mailto:polona.kalan@guest.arnes.si
mailto:maja.premrl@guest.arnes.si
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Vrsta odvisnika 
 

Pomen Vprašalnice Vezniki/vezniške besede 

Osebkov 
 

Vršilec dejanja Kdo/kaj   
+ pov. gl. st. 

Kdor, kar, kdo, ali, da, kako ipd. 

Predmetni 
 

Vsebina dejanja Koga/česa, komu/čemu, koga/kaj,     
o kom/o čem, s kom/s čim 

+ pov. gl. st. 

Kar, da, kaj, kod, če, ali, naj, kako ipd. 

Krajevni 
 

Kraj dejanja Kam/kje/kod 
+ pov. gl. st. 

Kjer, kamor, koder, od koder, do 
koder 

Časovni 
 

Čas dejanja Kdaj/od kdaj/do kdaj 
+ pov. gl. st. 

Ko, kadar, dokler, medtem ko,      
takoj ko, potem ko, preden ipd. 

Načinovni 
 

Način dejanja Kako/na kakšen način 
+ pov. gl. st. 

Ne da, kakor, kakor da, kot da,      
tako da ipd.  

Vzročni 
 

Vzrok dejanja Zakaj 
+ pov. gl. st. 

Ker 

Namerni 
 

Namen dejanja Čemu/s katerim namenom 
+ pov. gl. st. 

Da bi, da  

Pogojni 
 

Pogoj dejanja Pod katerim pogojem 
+ pov. gl. st. 

Če, (ako) 

Dopustni 
 

Dopustnost dejanja Kljub čemu 
+ pov. gl. st. 

Čeprav, četudi, kljub temu da, (dasi) 

Prilastkov 
 

Pojasnilo dela gl. st. Kakšen, kateri, čigav 
+ del gl. st. 

Ki, kateri, kot, kakor ipd. 


