
Pozdravljeni osmošolci,  

ta teden bomo vadili odvisnike.  

 

PONEDELJEK, 30. 3.  

Da ne boste pozabili na enostavčne in večstavčne povedi, pošiljam nekaj vaj za 

utrjevanje. Delovnih listov si ni potrebno natisniti. V mapo za slovenščino napišite 

naslov VAJA (pišete pod NUB) in pišete samo rešitve.  

1. NALOGA 

 

2. NALOGA 

V besedilu je 6 dvostavčnih povedi z osebkovim odvisnikom. Poišči jih in izpiši v 

mapo za slovenščino.  V vseh povedih obkroži glavni stavek. Nato se s vprašalnico in 

povedkov iz glavnega stavka vprašaj po odvisnih stavkih.  

3. NALOGA 

Naslednje dvostavčne povedi strni v enostavčne, tako da boš osebkove odvisnike 

pretvoril v osebke.  



 

  



TOREK, 31. 3. 

Tudi danes še utrjujemo … Predmetni odvisnik na urniku. 

1. NALOGA 

Preberi spodnje besedilo.  

 

2. NALOGA 

V besedilu je kar nekaj dvostavčnih povedi. Prepiši jih v mapo za slovenščino pod 

naslov VAJA (piši pod NUB). V povedih obkroži glavni stavek. Vprašaj se po odvisnih 

stavkih.  

3. NALOGA 

Najprej natisni ali prepiši spodnje povedi v mapo za slovenščino. V njih podčrtaj 

vse predmete in jih pretvori v predmetne odvisnike. Nove povedi napiši.  

 

  



PETEK, 3. 4.  

Pred vami je DL. Dobro bi bilo, da bi si ga lahko kar natisnili. Če pa nimate te 

možnosti, si povedi prepišite v mapo za slovenščino (naslov VAJA, pod NUB) in 

rešite po navodilu. Prosim, da rešen DL pošljete po e-pošti ali preko EA, da 

vam pregledam rešitve.  

 

  



ZNAM POISKATI GLAVNI STAVEK IN SE VPRAŠATI PO ODVISNEM 

STAVKU 

 

V povedih obkroži glavne stavke. Vprašaj se po vsakem odvisniku in napiši 

vprašalnico skupaj s povedkom glavnega stavka.  

 

Medtem ko so otroci spali, je mati pekla orehovo potico. 

__________________________________ 

Peter je vozil čez naselje 70 kilometrov na uro, čeprav je bila omejitev 50 kilometrov 

na uro.   

______________________________________ 

Gasilci so hiteli tja, kamor je udarila strela. 

______________________________________ 

Ker je Katja brez njenega dovoljenja objavila fotografije, se je Pia močno razjezila.    

______________________________________ 

Vanja je hodila po pločniku tako, da je ves čas gledala v tla. 

____________________________________ 

Če bo šlo vse po načrtih, bosta Kaja in Tim že naslednji teden odpotovala na 

Kanarske otoke.  

______________________________________ 

Mladi se pogosto srečujejo s težavami, ki jih ne zmorejo sami rešiti. 

________________________________ 

Nina je vstopila v dvorano, da bi slišala še zadnji del predavanja. 

__________________________________ 

Maja je kupila modre hlače, ne da bi jih prej pomerila.   

_______________________________ 

Brž ko je Jan zagledal dedka, je stekel k njemu.   

_______________________________ 

Kljub temu da so ji odsvetovali hojo v klanec, se je zjutraj odpravila na Šmarno goro.  



______________________________________ 

Kaja je v knjigarni predstavila uspešnico, za katero je dobila nagrado bralcev. 

____________________________________ 

Lahko se bodo včlanili, če bodo izpolnjevali določene pogoje. 

_______________________________ 

Miha je že zvečer pripravil nahrbtnik, da sva zgodaj zjutraj odšla na pot.  

______________________________ 

Ko je Špela zagledala gologlavega Petra, se je na ves glas zasmejala. 

_____________________________ 

Leon je za smetnjakom opazil dečka, ker je ta glasno jokal. 

_______________________________ 

Veliko časa so presedeli na drevesu, okoli katerega je zrasla visoka trava. 

_______________________________ 

Kljub temu da je Pia pripravila okusno pecivo, ga gostje niso veliko pojedli.  

__________________________________________ 

Družina Bogataj je po snegu, ki jim je segal skoraj do kolen, le s težavo prišla do 

koče.  

________________________________________ 

Maja se je neprestano ozirala nazaj, da bi v množici zagledala svojega očeta. 

________________________________________ 

Če bo Ana večkrat na dan popila vroč čaj, se bo kmalu znebila prehlada. 

_______________________________________________ 

Domov se je na ves glas prismejal, kot da je najsrečnejši človek na svetu. 

_______________________________________ 

Četudi jutri ne bo igral v prvi ekipi, je trening opravil zelo resno. 

______________________________ 


