
8. c (katarina.jamnik@guest.arnes.si)  
 
Dragi c-jevci, 
pred nami je že četrti teden novega načina dela. Upam, da vam delo ne 
predstavlja večjih težav in da se znajdete. Zagotovo bomo iz vsega tega 
potegnili tudi kaj dobrega. Ta teden bi kar nadaljevali z odvisniki, saj jih 
imamo še kar nekaj (skupaj jih je deset). Z zeleno barvo vam bom zapisala 
enako razlago, kot je po navadi v šoli tabelska slika. Dobra postopna 
razlaga je pa tudi v DZ. Sporočite mi, kako ste, kako poteka vaše delo, 
lahko zraven dopišete kako idejo, misel, pohvalo, opazko … Tisti, ki te dni 
pridno berete, mi kratke obnove z mnenjem o knjigi pošljite kar na e-
naslov, da vam vpišem pod bralno značko. Verjemite mi, da se na domačih 
policah zagotovo skriva kakšna dobra še neodkrita knjiga. 
 
● V 2. delu DZ na str. 17 najprej reši naloge od 1 do 6. 

● V zvezku bomo dopolnili razpredelnico z odvisniki. Dodate 5. odvisnik;  

NAČINOVNI ODVISNIK 

Po njem se vprašamo Kako? / Na kakšen način? + povedek glavnega 

stavka.  

Med glavnim in odvisnim stavkom stoji vejica. 

Najpogostejši vezniki so kot, kakor, kot da, da, ne da … (bodite pozorni pri 

večbesednih veznikih je vejica le pred prvo besedo) 

Primer: Piše, kot bi kure tacale po zvezku. 

kot = veznik 

piše = glavni stavek 

Kako piše? – kot bi kure tacale po zvezku = načinovni odvisnik 

● Nadaljuj z vajami v DZ na str. 21/8—14. 

● Za ponovitev vseh do sedaj znanih odvisnikov reši še priloženi učni list.  

Upam, da se mi kaj oglasite. Prijetno delo vam želim. 

 

       vaša učiteljica Katarina 
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Utrjevanje odvisnikov (do načinovnega) 

1. Podčrtane stavčne člene pretvori v odvisnike. Te določi. 

Po končanem plesu so prijatelji veselo odšli proti vasi. 

___________________________________________________________________ 

Ni mi jasen vzrok tvojega spremenjenega obnašanja. 

___________________________________________________________________ 

Nika se je na vso moč trudila s pisanjem z desno roko. 

V manjši luknji na podstrešju sem videl prestrašeno miško. 

Ob šesti uri je začela budilka na ves glas zvoniti. 

2. Poveži dve enostavčni povedi v podredno poved z zahtevanim odvisnikom. 

Miha je zapel Kekčevo pesem. Vsi v dvorani so mu prisluhnili. (časovni odv.) 

___________________________________________________________________ 

Predavanje je bilo zanimivo. Vsi smo odšli domov zadovoljni. (načinovni odv.) 

3. Vstavi vejice. Nato določi odvisnike. 

Kadar me mama zjutraj zgodaj zbudi je ne pogledam prav prijazno. Ana ni vedela 

kako bi novico sporočila svojim staršem. Kdor je ponoči vztrajal pred trgovino je 

zjutraj lahko kupil nov telefon. Kjer se zvečer zbirajo vaščani je vedno veselo do 

jutranjih ur. Gospod Pivk mi je stisnil roko tako močno da sem prebledela kot zid. 

Prav bi bilo da se pred določanjem po odvisnikih vprašaš. Kakor si boš postlal tako 

boš spal. 

4. V povedih določi odvisnike. Nato jih preoblikuj v enostavčne povedi. 

Rok je dolgo časa razmišljal, ali naj se vpiše na gimnazijo. 

___________________________________________________________________ 

Sosed je dečka zalotil, ko je odpiral kletna vrata. 

___________________________________________________________________ 

Luka je vprašal soseda, kje leži Tunizija. 

___________________________________________________________________ 

Pisatelj je zelo dobro opisal, kaj je deček počel v pristanišču. 

___________________________________________________________________ 



 


