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SLOVENŠČINA
V OBLAKU

Rešitve nalog iz samostojnega delovnega zvezka za slovenščino v 8. razredu osnovne šole

POVED IN STAVEK
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Poved in stavek
1.

2.

3.
5.

7.

12. a) Za mizo sedemo s čistimi rokami.
p. d. k.
p. d. k.

a) Upoštevati je treba pravilno postavitev pribora.
b) Pogrinjek je sestavljen iz krožnikov, jedilnega
pribora, prtička in kozarcev. Prtički naj bodo
barvno usklajeni z namiznim prtom. Pribor naj
bo postavljen tako, da ga jemljemo po vrsti z
zunanje strani in od zgoraj navzdol. Pribor, ki ga
uporabljamo z levo roko, je na levi strani krožnika,
pribor, ki ga uporabljamo z desno roko, pa na desni
strani. Pribor za sladico položimo nad krožnik.
Navedene besede lahko uporabimo, kadar želimo
poimenovati lepo vedenje oz. bonton.
olika, omika, manira – sopomenke za lepo vedenje
kultura – eden od pomenov te besede se nanaša na
vedenje; imeti zelo visoko kulturo, to pomeni, da se
oseba drži splošno veljavnih pravil pri vedenju
vljudnost – lastnost vljudnega človeka
uglajenost – lastnost človeka, ki se vede v skladu
z družabnimi pravili, ne povzroča zapletov, napetosti
a) z vztrajnim ponavljanjem koga kaj naučiti
b) povzročati komu občutek neugodja
DA, NE
Število povedi nam določajo končna ločila – pike.
Število stavkov v povedi prepoznamo po tem, koliko
glagolov v osebni glagolski obliki je v eni povedi.
Med kosilom je oče zaradi glasnega srebanja grdo
pogledal svojega sina.
oče
svojega sina
med kosilom
zaradi glasnega
srebanja
grdo

VPRAŠANJE
Kdo je pogledal
(sina)?
Koga je (oče)
pogledal?
Kdaj (ga) je
pogledal?
Zakaj (ga) je
pogledal?
Kako (ga) je
pogledal?

p. d. n.

b) Pri jedi pazimo na držo telesa.
tož.

c) Sestra se je pred večerjo premočno nadišavila.
p. d. č.

p. d. n.

č) Gostje so med večerjo utišali mobilne telefone.
p. d. č.

tož.

d) Med skupnim obedom ne beremo časopisov ali
p. d. č.

rod.

revij.
e) Z
 a mizo si ne čistimo zob z zobotrebcem, s prsti ali
p. d. k.

rod.

p. d. n.

z nohti.
f) Prevroče hrane ne vračamo na žlico ali krožnik.
rod.

p. d. k.

g) Jedi ne ovohavamo.
rod.

h) Zaradi močnega kašlja je babica odšla od mize.
p. d. v.

p. d. k.

i) Cmokanje in srebanje ne spadata za mizo.
p. d. k.

13. a) smo prebrali, 1 stavek
b) Izvedeli smo, pripravimo, 2 stavka
c) Poučili smo se, upoštevamo, 2 stavka
14.
ENOSTAVČNA VEČSTAVČNA
POVED
POVED

STAVČNI ČLEN
osebek

Prtički morajo biti
barvno usklajeni z
namiznim prtom.
Če mizo
zapustimo, prtiček
odložimo na levo
stran krožnika.
En vogal prtička
naj bo obrnjen
navzgor, da si
lahko obrišemo
usta.

predmet
prislovno
določilo časa
prislovno
določilo vzroka
prislovno
določilo načina

8.

a) ne odložimo
b) ne izrekamo
c) gledajo
9. a) prijatelj
b) Mama in oče
c) uporaba mobilnika
č) hrana
10. a) bontona, rod.
b) jim, novo knjigo Bonton za fante in punce, daj., tož.
c) Pozornost, neprimerni uporabi telefonov, tož., daj.
č) n
 am, o možnostih uporabe pametnih telefonov,
daj., mest.
d) nad fantovim brskanjem po telefonu, orod.
11. a) V
 bolnišnici, šoli, na letalu in kulturni prireditvi,
p. d. k.
b) glasno in razločno, p. d. n.
c) pozno zvečer, p. d. č.
č) zaradi uporabe telefona, p. d. v.







15. Npr.:
a) K
 osilo je bilo zelo okusno, zato so gostje pohvalili
kuharja.
Gostje so pohvalili kuharja, ker/saj je bilo kosilo
zelo okusno.
b) S estra, ki je vegetarijanka, ni hotela jesti slanine.
Sestra ni hotela jesti slanine, ker/saj je
vegetarijanka.
c) Č
 e ne boš znal jesti rakov, opazuj ostale pri mizi.
Morda ne boš znal jesti rakov, zato opazuj ostale
pri mizi.
č) K
 o bom naredila nalogo, bom poklicala prijateljico.
Poklicala bom prijateljico, ko bom naredila nalogo.
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16.

5.
ZAČNI JESTI

KO VSI SEDEJO K MIZI

ČE JE JED PREVROČA

MALO POČAKAJ

7.

Ko vsi sedejo k mizi, začni jesti./Jesti začni, ko vsi
sedejo k mizi.
Malo počakaj, če je jed prevroča./Če je jed prevroča,
malo počakaj.
NE
Podrejen: tisti, ki ga ne moremo uporabiti kot
enostavčno poved in ki vsebuje veznik.
Nadrejen: tisti, ki ga lahko uporabimo kot enostavčno
poved.
17. ODVISNIKI
Nekateri stavki v večstavčni povedi so odvisni od
drugih, to pomeni, da jih ne moremo uporabiti kot
samostojno poved.
18. a) Pribor naj bo postavljen tako, da ga jemljemo po
vrsti z zunanje strani.
b) Č
 e damo v usta prevročo hrano, je ne vračamo na
žlico ali krožnik.
c) Preden sedeš za mizo, si umij roke.
č) Pribor, ki ga uporabljamo z levo roko, naj bo na levi
strani krožnika.
d) Ne sklanjamo se nad krožnik, da bi skrajšali pot
hrane od krožnika do ust.
e) Ko uporabljamo pribor, se s komolci in zapestji ne
dotikamo mize.
f) En vogal prtička naj bo obrnjen navzgor, da si lahko
obrišemo usta.
g) Ali ste vedeli, da za mizo ne uporabljamo
zobotrebcev?
h) Ko pojemo, odložimo nož in vilice vzporedno na
krožnik.

Krajevni odvisnik
1.

2.
3.

5.

Časovni odvisnik
1.

2.

3.

a) Medtem ko se pogovarjamo, pozorno poslušamo.
b) Potem ko končamo z večerjo, se zahvalimo
gostitelju.
c) Medtem ko sta večerjala, se nista pogovarjala.
č) Potem ko nehamo jesti, pribor odložimo na krožnik.
d) Preden riž skuhamo, ga operemo.
a) Ko je vstopila v dvigalo, ni pozdravila.
b) Kadar imam čas, pomagam sošolcu pri učenju.
c) K
 adar ima prijatelj težave, se poskusi z njim
pogovoriti.
č) K
 o sem srečal starejšega gospoda, sem ga vljudno
pozdravil.
Namesto veznika kadar.

a) Kdaj se pogovarjamo?
b) Kdaj si umijemo roke?
c) Kdaj začnemo jesti?
č) Do kdaj moraš počakati?
d) Kdaj se lahko pogovorimo (o današnjih dogodkih)?
e) Kdaj ne smeš vpadati v besedo?
f) Kdaj ne odhitimo (od mize)?
g) Od kdaj ni spregovoril (niti besede)?
b, d, f
Medtem ko bomo jedli kosilo, se lahko pogovorimo
o današnjih dogodkih./Ko jemo kosilo, se lahko
pogovorimo o današnjih dogodkih.
Potem ko pojemo, ne odhitimo takoj od mize./Ko
bomo nehali jesti, ne smemo takoj odhiteti od mize.
a) Pred jedjo v naročju razgrnemo prtiček.
b) Po obedu odložimo prtiček levo od krožnika.
Ker so to enostavčne povedi.

6.

7.
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a) Kje je najlepše?
b) Kam je (končno) prišel?
c) Kje so zgradili (poslovno stavbo)?
č) Do kod zapelji (avto)?
d) Kje se zberejo (vsi učenci po koncu tekmovanja)?
e) Kje leži (Beograd)?
a, c, e
Kjer je prej stala naša stara hiša, so zgradili poslovno
stavbo.
Beograd leži, kjer se stekata Sava in Donava.
a) Povabljeni so sedli, kjer je bila zbrana družba.
b) Kjer so urejeni prostori, se ljudje dobro počutimo.
c) Do koder seže pogled, vidimo morje.
č) Prispeli smo, kamor smo bili namenjeni.
DA, NE, DA
a) K
 jer osel leži, tam dlako pusti.
Človeka, ki ne skrbi za red in čistočo, spoznamo po
tem, da za seboj pušča nered.
b) K
 jer vsi govorijo, nihče ne posluša.
Če govorijo vsi povprek, nihče nikogar ne razume.
c) K
 jer ljudje v miru žive, jim ptice rajsko žvrgole.
Če se ljudje ne prepirajo, se zelo dobro počutijo
oz. se počutijo kot v raju.
č) K
 jer je dim, je tudi ogenj.
Vsaka posledica ima svoje vzroke.
d) Kjer ni nič, še vojska ne vzame.
Kjer nič ni, ni kaj vzeti.
a) K
 jer je volja, tam je pot.
Če ima človek močno voljo, najde način, da doseže
svoj cilj.
b) Koder sonce teče, kruh se peče.
Kruh pečejo povsod, kruh je pomembno človekovo
živilo.
c) K
 amor je šel bik, naj gre še štrik.
Če sem izgubil, zapravil veliko, lahko še to
malenkost.
č) K
 jer se prepirata dva, tretji dobiček ima.
Spore izkoristijo navadno tisti, ki v njih niso
udeleženi.
a) Iz kje izvira kravata? Od kod
b) Od kod do kod bo potekal kros? 
c) Od kje pa si prišel? Od kod
č) Ali veš, kje živi moja babica? 
d) A
 li poznaš pesem Slovenija, od kje lepote tvoje?
od kod

Načinovni odvisnik
1.

2.
3.

4.

7.

8.

4.

a) Kako se pozdravljamo (Slovenci)?
b) Kako ne gremo mimo (znanih ljudi)?
c) Kako sta se objela?
č) Kako so besede privrele (iz njenih ust)?
d) Kako se pozdravijo (Francozi)?
e) Kako se pozdravijo (Japonci)?
f) Kako se pozdravijo (Eskimi)?
a, b, e
Mimo znanih ljudi ne gremo, ne da bi jih pozdravili.
Japonci se pozdravijo tako, da se priklonijo.
a) Marko in Ana sta se pozdravila z namigom.
b) Miha je stekel mimo sošolke brez pozdrava.
c) Pozdravila ga je z nasmehom.
č) Marko in Ana se moteče smejeta.
d) Sošolec me je prepričal z nazorno predstavitvijo
dejavnosti tabornikov.
a) Dobri prijatelji se razumejo brez besed.
Dobri prijatelji se razumejo, ne da bi rabili veliko
besed.
b) Sosedi sta se pozdravili z nasmeškom.
Sosedi sta se pozdravili tako, da sta se druga drugi
nasmehnili.
c) Stric je odšel brez slovesa.
Stric je odšel, ne da bi se poslovil.
č) Ravnatelj je naši prošnji ustregel brez oklevanja.
Ravnatelj je naši prošnji ustregel, ne da bi okleval.
a) enostavčna poved
b) dvostavčna poved
Ker sta v njej dva stavka oz. dve osebni glagolski
obliki.
a) Naredi, kot želiš.
b) Počasen je kot polž. ✘
c) Vse je tako, kot mora biti.
č) Bilo je lepo kot v pravljici. ✘
d) Učenci so bili tiho kot miške. ✘
e) Domov se je vrnil prej, kot je načrtoval.
f) Vse se je odvijalo kot v filmu. ✘
Pred kot pišemo vejico, kadar stoji v dvostavčni
povedi, torej v povedi, kjer sta dva glagola v osebni
obliki.

6.

Namerni odvisnik
1.

2.
3.

5.

6.

Vzročni odvisnik
1.

2.
3.

a) M
 ama je opozorila hčerko zaradi glasnega
cmokanja.
b) Ker sem se naslonil na mizo, sem polil pomarančni
sok.
c) S taršem je bilo neprijetno, ker so drugi gostje
upirali poglede v nas.
č) Z
 aradi prepiha je babica natakarja prosila za drugo
mizo.
NE, DA, NE
a) Zaradi snega na cesti je oče vozil počasi.
Ker je bil na cesti sneg, je oče vozil počasi.
b) Sestra je zaradi hude lakote jedla zelo hitro.
Sestra je jedla zelo hitro, ker je bila zelo lačna.
c) B
 rat je iz radovednosti pokukal v lonec.
Brat je pokukal v lonec, ker je bil radoveden.
č) Predčasno je moral oditi domov zaradi močnega
kašljanja.
Predčasno je moral oditi domov, ker je močno
kašljal.

a) Zakaj smo se zbrali?
b) Zakaj smo (takoj) dobili prosto mizo?
c) Zakaj smo morali (dolgo) čakati (na hrano)?
č) Zakaj bi najraje (takoj) planili po hrani?
d) Zakaj je imela (babica) solzne oči?
a, č, d
Ker sem bil lačen, bi najraje planil po hrani.
Babica je imela solzne oči, ker je bila ganjena.
a) Zaradi velike gneče smo morali na hrano dolgo
čakati.
b) Teta Ana se zaradi bolezni ni mogla udeležiti kosila.
c) Zaradi dežja nismo imeli piknika na domačem vrtu.

7.

b) S katerim namenom/Čemu sva se usedla (na
sredino vrste)?
c) S katerim namenom/Čemu sva šla (v bližnjo
slaščičarno)?
č) S katerim namenom/Čemu sva tekla (domov)?
a, c
Po kinu sva šla v bližnjo slaščičarno, da bi se
posladkala.
a) Učenci so si odšli ogledat predstavo v Cankarjev
dom.
b) Sorodniki so prišli pozdravit strica iz Amerike.
c) Mama je hitela v banko dvignit denar.
a) V London smo si šli ogledat znamenitosti.
b) Oče je stekel k blagajni kupit vstopnice.
c) Brat je šel k blagajni preverit uro začetka filma.
č) Prebral sem vsebino filma za lažje razumevanje.
a) Ker sva s prijateljem sedela na sredini, sva dobro
videla na filmsko platno.
Zakaj sta dobro videla na filmsko platno? – vzročni
odvisnik
b) Da bi čim bolje videla na filmsko platno, sva
s prijateljem sedla na sredino.
S katerim namenom/Čemu sta sedla na sredino? –
namerni odvisnik
Namen z odgovorom a in vzrok z odgovorom b.

Pogojni odvisnik
1.

2.
3.
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b) P
 od katerim pogojem mi ne bi bilo nerodno
(na slovesni večerji)?
c) Pod katerim pogojem je (miza) lepša?
č) Pod katerim pogojem se (še posebej) potrudimo?
a) Če si len, ne prideš daleč.
b) Če je slabo vreme, sem najraje doma.
a) O
 b slabih razmerah na cesti ne odhajajte na pot
brez zimske opreme.
b) Brez tvoje pomoči dela ne bi mogla dokončati.

6.

a) Če boste hitro naredili nalogo, boste imeli več
prostega časa.
b) Zabava bo dolgočasna, če ne bomo plesali.
c) Lepo bi bilo, če bi naju obiskala.
č) Če boš potreboval moj nasvet, me pokliči.
d) Ne bi te klicali, če ne bi bilo nujno.
e)Če bo med zimskimi počitnicami zapadel sneg,
se bomo lahko sankali.

7.

8.

Predmetni odvisnik

Dopustni odvisnik
1.

2.

3.

1.

a) Kljub čemu je (stric) povabil (goste za mizo)?
b) Kljub čemu so (nekateri) začeli jesti?
c) Kljub čemu sta (mladoporočenca) nagovorila svate?
č) Kljub čemu je (natakar) prinesel predjed?
d) Kljub čemu (sestra) ni odšla (na potovanje)?
e) Kljub čemu je odšla (na praznovanje)?
c, e
a) Mladoporočenca sta nagovorila svate, čeprav je bilo
zelo hrupno.
b) Kljub temu da je učitelj sošolko opozoril, je brskala
po spletu.
c) Nekateri otroci so nevljudni, četudi jim starši dajejo
dober zgled.
a) Kljub mladosti so zelo odgovorni.
b) Maja je kljub prepovedi med poukom uporabljala
telefon.
c) Kljub prijazni pogostitvi se nisem dobro počutil.
č) Kljub lakoti Kaji in Janu kosilo ni teknilo.
d) Kljub alergiji na pasjo dlako je kupil psa.

2.
3.
5.

Osebkov odvisnik
1.

2.
3.
5.

6.

a) Zanima me, koliko pogrinjkov naj pripravimo.
b) Kdor je prijazen, drugim polepša dan.
c) Všeč mi je, kako si okrasila mizo.
č) Negotovo je še, ali bo stric iz Švice tudi prišel.
a) da – KDO ali KAJ
b) da – KOGA ali KAJ

7.

a) Kdo si (veliko) zapomni?
b) Kdo se vede (v skladu s pravili lepega vedenja)?
c) Kaj mi je všeč?
č) Kaj je res?
d) Kaj me veseli?
e) Kdo zmoti pouk?
a, e
Kdor pozorno posluša, si veliko zapomni.
Kdor zamudi, zmoti pouk.
a) Všeč mi je tvoje razmišljanje.
b) Njegovo nenehno/neprestano godrnjanje je
neprijetno.
a) Zaželena je prisotnost staršev na sestanku.
Na sestanku je zaželeno, da so prisotni starši.
b) Z
 elo me je razveselilo tvoje povabilo.
Zelo me je razveselilo, da si me povabil.
c) Nagrajenci so se zahvalili za priznanje.
Kdor je dobil nagrado, se je za priznanje zahvalil.
a) Pomembno je, da sedimo vzravnano.
Vzravnano sedenje je pomembno.
b) K
 dor laže, nima veliko pravih prijateljev.
Lažnivec nima veliko pravih prijateljev.
c) Moti me, da srebaš juho.
Tvoje srebanje juhe me moti.
č) Kdor bo zmagal, bo prejel pokal.
Zmagovalec bo prejel pokal.

8.

9.
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a) Na kaj (včasih) pozabijo (tudi odrasli)?
b) Kaj mi morate povedati?
c) Kaj je (mama) pojasnila (otroku)?
č) Česa nisem slišal?
d) Kaj mi moraš sporočiti?
e) Na kaj so (otroci težko) čakali?
f) Česa ne vem?
a, č, e
Včasih tudi odrasli pozabijo, kako se je treba vesti.
Otroci so težko čakali, da jih bodo pogostili.
a) Sporoči mi število ljudi.
b) Jaka se je spominjal dogodkov s počitnic.
a) Veselimo se praznovanja babičinega rojstnega
dneva.
Veselimo se, da bomo praznovali babičin rojstni
dan.
b) Število tekmovalcev je težko predvideti.
Težko je predvideti, koliko tekmovalcev bo prišlo.
c) Sorodniki nas niso obvestili o času svojega prihoda.
Sorodniki nas niso obvestili, kdaj pridejo.
č) Odrasli so opazovali obnašanje otrok.
Odrasli so opazovali, kako se otroci obnašajo.
d) Vprašali smo za vzrok zamude vlaka.
Vprašali smo, zakaj vlak zamuja.
a) A
 li veste, kako lahko pogrinjke pripravimo v samo
nekaj minutah?
b) Glej, da krožnik ne bo stal preveč na robu mize.
c) M
 ama mi je naročila, naj nož in žlico položim desno
od krožnika.
č) Povej, kam moram postaviti pribor za sladico.
a) S ošolka je povedala, da si je v knjižnici sposodila
Sodobni bonton.
Kaj je povedala (sošolka)?
b) Mama je poučila sina, naj vilice drži v levi roki, nož
pa v desni.
O čem je (mama) poučila (sina)?
c) O
 če je med kosilom povedal, da gremo jutri na izlet.
Kaj je povedal (oče med kosilom)?
č) Mama me je prosila, naj umazano posodo zložim
v pomivalni stroj.
Kaj (me) je prosila (mama)?
d) Babica me je vprašala, kdaj pridem domov.
Kaj (me) je vprašala (babica)?
e) S oseda je želela vedeti, ali je zabava preglasna.
Kaj je želela vedeti (soseda)?
Po predmetnem.
NE
a) Zanima me, kdaj pride vlak.
b) Ali veš, kdaj gremo v gledališče?
c) Ne vem, kdaj pride.
č) Poglej, koliko je ura./!

d) Kadar prirejaš zabavo, moraš goste povabiti
najmanj teden dni prej.
Kdaj moraš (goste) povabiti (najmanj teden dni
prej)? – časovni odvisnik
e) J ed, nad katero niste navdušeni, pustite na
krožniku.
Katero jed (pustite na krožniku)? – prilastkov
odvisnik
f) Ne pokvari teka drugim, ki še jedo.
Katerim drugim (ne smeš pokvariti teka)? –
prilastkov odvisnik
g) Brat je pospravil sobo, čeprav sem bila jaz na vrsti.
Kljub čemu je (brat) pospravil (sobo)? – dopustni
odvisnik
h) P
 otem ko smo sedli, nam je natakar prinesel jedilni
list.
Kdaj (nam) je (natakar) prinesel (jedilni list)? –
časovni odvisnik
i) M
 edtem ko naročaš, glej natakarja.
Kdaj moraš gledati (natakarja)? – časovni odvisnik
j) Obnašaj se tako, da ne motiš drugih.
Kako se moraš obnašati? – načinovni odvisnik
k) Med filmom nikoli ne razlagaj, kaj se bo zgodilo
v nadaljevanju.
Česa ne smeš razlagati (med filmom)? – predmetni
odvisnik
l) K
 o poslušamo koncert v več stavkih, upoštevamo
pravila ploskanja.
Kdaj upoštevamo (pravila ploskanja)? – časovni
odvisnik
m) K
 dor zamudi, sme v dvorano šele med odmorom.
Kdo sme v dvorano? – osebkov odvisnik
n) Vprašal me je, ali pridemo.
Kaj me je vprašal? – predmetni odvisnik
o) Podatke je vpisal, ne da bi jih preveril.
Kako je vpisal (podatke)? – načinovni odvisnik
p) Ne vem, zakaj se mu vedno tako mudi.
Česa ne vem? – predmetni odvisnik
r) Kitaro se boš dobro naučil igrati le tako, da boš
redno vadil.
Kako se boš naučil (igrati kitaro)? – načinovni
odvisnik
s) Če predolgo gledaš televizijo, te lahko začnejo
boleti oči.
Pod katerim pogojem te bolijo oči? – pogojni
odvisnik
š) Mizo so postavili, kjer je bila prej omara.
Kam so postavili (mizo)? – krajevni odvisnik
t) Obula bom škornje, da ne bom mokra.
S katerim namenom/Čemu boš obula škornje? –
namerni odvisnik
u) Odšel je v kino, da bi se razvedril.
S katerim namenom/Čemu je odšel (v kino)? –
namerni odvisnik
v) Vaša hčerka je odšla domov, ker se slabo počuti.
Zakaj je (vaša hčerka) odšla (domov)? – vzročni
odvisnik
z) Četudi me je užalil, sem mu pomagala.
Kljub čemu me je užalil? – dopustni odvisnik
ž) Izklopite mobilne telefone, da ne boste med
predstavo motili nastopajočih in ostalih gledalcev.
S katerim namenom/Čemu morate izklopiti
telefone? – namerni odvisnik

10. a) Česa ne vemo? – predmetni odvisnik
b) O čem dvomim? – predmetni odvisnik
c) Kaj mi ni všeč? – osebkov odvisnik
č) Kaj upam? – predmetni odvisnik
d) Kdo naj sporoči (vodji kuhinje)? – osebkov odvisnik
e) Česa se veselim? – predmetni odvisnik
f) Kaj me veseli? – osebkov odvisnik
g) Komu sem pomagal? – osebkov odvisnik
h) Kaj me je vprašal? – predmetni odvisnik
i) Kaj se moraš pozanimati? – predmetni odvisnik
j) Kdo naj dvigne roko? – osebkov odvisnik

Prilastkov odvisnik
1.

3.

4.

5.

6.

a) S katerim človekom (se ni prijetno pogovarjati)?
b) Katerih ljudi (nihče ne mara poslušati)?
c) Kateri besedi (sta prosim in hvala)?
č) Kateri besedi (delata čudeže)?
d) Za katero darilo (se je treba vedno zahvaliti)?
e) Katerega človeka (imamo za nevljudnega)?
a) rojstnodnevna zabava
b) krušna peč
c) večerni obrok
č) spletne novice
d) volnena obleka
e) prevozno sredstvo
a) pijača, ki ima mehurčke
b) beseda, ki je prijazna
c) zahvala, ki jo izrečeš gostitelju
č) miza, na kateri ni prta
d) pravilo, ki je pomembno
e) miza, ki je narejena iz lesa
a) V prostoru, v katerem je preveč ljudi, se ne počutim
dobro.
b) Fant, s katerim sem se pogovarjala, je moj sošolec.
c) Tistemu, ki si ga prizadel, se moraš opravičiti.
č) Knjiga, ki si mi jo posodila, je zelo zanimiva.
d) Tisti, ki ste opravili vse svoje obveznosti, greste
lahko na igrišče.
a) Fant, katerega sva srečala, je bratov sošolec. – ki
sva ga
b) Deklici, katero si odrinil, se opraviči. – ki si jo
c) Učitelji izbirajo teme, katere zanimajo učence. – ki
č) Trenerju, kateri nas je pripravil na tekmo, se iskreno
zahvaljujemo. – ki

Z znanjem nad
oblake
1.

a) Zanima me, kdaj pridejo sorodniki na obisk.
Kaj me zanima? – osebkov odvisnik
b) Premisli, preden kaj rečeš.
Kdaj moraš premisliti? – časovni odvisnik
c) Če na ulici srečaš učitelja, ga pozdravi prvi.
Po katerim pogojem moraš (prvi) pozdraviti? –
pogojni odvisnik
č) Odrasle, ki niso člani družine, praviloma vikamo.
Katere odrasle (vikamo)? – prilastkov odvisnik
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2.

3.

4.

5.
6.

Npr.:
a) Moti me, da kadiš. – osebkov odvisnik
b) Nerodno mi je, kadar moram nastopati pred
množico ljudi. – časovni odvisnik
c) Na izlet bomo šli, če bo mama dobila dopust. –
pogojni odvisnik
č) Redno delaj domače naloge, da si boš lažje
zapomnil novo snov. – namerni odvisnik
d) Upoštevaj pravila, o katerih ste se učili pri
kolesarskem krožku. – prilastkov odvisnik
e) Staršem povej, kdaj prideš domov. – predmetni
odvisnik
f) Lačni smo, čeprav smo imeli malico pred eno uro. –
dopustni odvisnik
g) Jedel je, ne da bi pri tem užival. – načinovni
odvisnik
h) Gledal je v tla, ker mu je bilo nerodno. – vzročni
odvisnik
a) Starši želijo, da gredo otroci pravočasno spat.
Kaj želijo (starši)? – predmetni odvisnik
b) N
 i mi všeč, da nisi prišel k babici.
Kaj mi ni všeč? – osebkov odvisnik
c) Na zabavi je Kaja tako zapela, da so nam kar solze
stopile v oči.
Kako je zapela (Kaja)? – načinovni odvisnik
č) Pripravil bom zabavo, da razveselim svoje prijatelje.
Čemu bom pripravil zabavo? – namerni odvisnik
a) Obstajajo pravila, kdo naj koga prvi pozdravi.
b) Ob vstopu v prostor najprej pozdravi tisti, ki vstopi.
c) Zaradi velikega zanimanja so predstavo ponovno
uvrstili na spored. ✘
č) Oseba, ki je mlajša, pozdravi prva.
d) Ne vem, kdaj se vrnejo starši iz službe.
e) Zaradi varnosti so morali nekateri učenci ostati
doma. ✘
Ti so odvisniki prislovnega določila, in sicer zato, ker
nastopajo v vlogi prislovnega določila oz. se po njih
sprašujemo enako kot po prislovnih določilih.
a) Tedaj se je spoznalo, kaj je gasilska disciplina in
strumnost in neustrašnost v Butalah. – predmetni
odvisnik
b) In srce umeje čudne govorice, ki jih govorijo zvezde
in cvetic. – prilastkov odvisnik
c) Koder se nebo razpenja, grad je pevca brez vratarja.
– krajevni odvisnik
č) Vsa vas je dobro vedela, da ga na svetu ni
hudobnejšega človeka od Vrbarjevega Matevža. –
predmetni odvisnik
d) Ko premolkne, ga povpraša teta Rozamunde zale. –
časovni odvisnik
e) Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan. –
prilastkov odvisnik
f) Zvonovi zagrebški pojo, pojo, da še nikdár tako. –
načinovni odvisnik
g) Apel podobo na ogled postavi, ker bolj resnico ljubi
kakor hvalo. – vzročni odvisnik
h) Pa reci potlej, da nisem hudiča na dva kosa
presekal. – predmetni odvisnik
i) Ko sem prihajal mimo, stal je mož navadno sredi
male tratine med cesto in hišo. – časovni odvisnik
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