
ODVISNIKI – VAJA 

1. Vstavi vejice, vprašaj se po odvisnikih in jim določi vrsto. 

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.                                                                        Vrsta odvisnika:      

                Kje ima dobiček?_______________________                                                krajevni________ 

Kadar mačke ni doma, miši plešejo.  

________Kdaj miši plešejo?______________                                                          ___časovni__________ 

Ker je pošten, mu lahko popolnoma zaupam.   

______Zakaj mu lahko zaupam?________________                                          _____vzročni________ 

Zanima me, kdaj pišemo test. 

__________(Kdo)/kaj me zanima?___________ ________                                      ___osebkov________ 

Rešil sem tudi nalogo, ki je bila najtežja.  

____________Katero nalogo sem rešil?_______________                            ______prilastkov________ 

Dobil sem slabo oceno, ker se nisem dovolj učil.  

_________Zakaj sem dobil slabo oceno?_________________                          ___vzročni__________ 

Predstavljaj si, da si čarovnik.  

_______(Koga)/kaj si predstavljaj?____________________                             ____predmetni________ 

Veseli me, da si prišel.  

_________(Kdo)/kaj me veseli?_______________________                     _______osebkov___________ 

Ana je vstala zelo zgodaj, da bi videla sončni vzhod.  

_________Čemu je Ana vstala zelo zgodaj?_________                                         ____namerni_____ 

Danes je čudovit dan, čeprav je bila vremenska napoved drugačna.  

________Kljub čemu je danes čudovit dan?_________________                    __dopustni_______ 

 

 

 

 

 



2. Pobarvaj odvisni stavek. Nato odvisnike pretvori v stavčne člene.  

Primer: Preden začnete teči, se dobro ogrejte. 

                    Pred tekom se dobro ogrejte.________  

 

Medtem ko se učim, včasih poslušam glasbo.  

____Med učenjem včasih poslušam glasbo.________________ 

Preden grem v šolo, vedno pojem zajtrk.  

________Pred odhodom v šolo vedno pojem zajtrk._______ 

Zelo sem bil vesel, da sem dobil dobro oceno. 

_______Zelo sem bil vesel dobre ocene.______________ 

Ko so bili smučarski skoki, smo vsako nedeljo navijali za naše športnike.  

________Med smučarskimi skoki smo vsako nedeljo navijali za naše športnike._________ 

Vstopil je, ne da bi pozdravil.  

____Vstopil je brez pozdrava.____________________________ 

Poimenuj besedilno vrsto, ki si jo prebral.  

______Poimenuj prebrano besedilno vrsto.____________________ 

 

3. Poved popravi tako, da bo zapisana pravilno. Nato odgovori še na spodnja vprašanja. 

Tina je vprašala, ali Avstrijci govorijo nemško. 

a) Koliko glagolov vsebuje poved? Izpiši jih. __2: je vprašala, govorijo________________ 

b) Označi glavni stavek in iz njega izpiši povedek. ___je vprašala___________________ 

c) Vprašaj se po odvisniku. ____(Koga)/kaj je vprašala Tina?_________________________ 

č) Za katero vrsto odvisnika gre? __________predmetni__________________________ 

*d) Ali lahko izhodiščno poved spremeniš tako, da dobiš drugo vrsto odvisnika?  

_______Npr. Tino je zanimalo, ali Avstrijci govorijo nemško. – osebkov odv. _________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 


