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TADEJA PLUT KRAJNIK IN MAJA PREMRL, OŠ HINKA SMREKARJA 

 

Gradivo/pripomočki: 
 

- delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 9, 2. del  
- rešitve na www.devetletka.net/gradiva/slovenščina ali na irokus.si   
- zvezek 
- računalnik 

 

Navodila za delo: 
 
1.–3. URA 
 

- V predpočitniškem tednu so pred tabo le tri ure slovenščine. Tvoja tokratna naloga je utrjevanje snovi, zato reši vseh 15 vaj v 
razdelku Vaja dela mojstra na str. 51–56. 
 

- S pomočjo rešitev preveri pravilnost svojih odgovorov. 
 

- Rešeno in popravljeno 13. nalogo na str. 55 fotografiraj s svojim telefonom in mi jo pošlji. Zraven pripiši, ali si imel pri reševanju 
te naloge težave in kakšne.   
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Dodatna navodila:  
 
 Ker te bo naslednjič čakalo preverjanje znanja, ti priporočam, da dodatno rešiš še naloge 5–9 na str. 64–65, s katerimi boš 

ponovil/-a tako odvisnike kot priredja. Prilagam preglednici odvisnikov in priredij, ki naj ti služita v pomoč pri delu.   

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

 
 V petek, 24. 4., je naravoslovni dan.   

 
 Želim ti lepe prvomajske počitnice! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tadeja.plut@guest.arnes.si
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PREGLEDNICA ODVISNIH STAVKOV/ODVISNIKOV 
 

 

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. 
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VRSTA PRIREDJA 

 

POMEN VEZNIKI RABA VEJICE PRIMER 

VEZALNO sočasnost/hkratnost, 
zaporednost 

IN, TER, PA NE Šla sem v trgovino in 
kupila kruh ter poklicala 
mamo.  
Ves čas me miri pa 
spodbuja. 

STOPNJEVALNO stopnjevanje NE SAMO – AMPAK TUDI 
NE LE – TEMVEČ TUDI 

NE – NE, NITI – NITI  

DA 
 

NE 

Ne le laže, temveč tudi 
krade. 
Niti ne posluša niti 
sodeluje. 

LOČNO izbira ALI, ALI –ALI 
BODISI – BODISI  

NE Ali boš ostal doma ali 
greš v kino? 

POJASNJEVALNO pojasnilo SAJ, NAMREČ, IN SICER, KAJTI, 
TO JE 

DA Zima že trka na vrata, saj 
sneži.  
Prejšnjo soboto sem jo 
videla, in sicer sva šli na 
kavo. 

SKLEPALNO sklep TOREJ, POTEMTAKEM DA Na tekmovanju je 
zmagala, torej je 
premagala tudi Manjo. 

PROTIVNO nasprotje TODA, A, VENDAR, AMPAK, PA, 
TEMVEČ 

DA Vem, a ti ne povem. 

POSLEDIČNO posledica ZATO DA Pločnik je bil poledenel, 
zato je padla. 

  


