
Dragi osmošolci, 

 

velika noč je za nami, pred nami pa je že četrti teden pouka na malo nenavaden način. Moram vas 

pohvaliti – res ste bili pridni in naredili vse naloge👍. 

 

V tem skrajšanem tednu boste ponovili podredja. Naloge  so priložene – tudi rešitve. 

Za pomoč si vzemite učbenik, a tudi tabelo, ki sem vam jo posredovala – tam najdete primere priredij. 

 

 

 

Odvisniki, ponovitev 
 

Dvostavčne povedi z odvisniki preoblikuj v enostavčne povedi. Napiši nove povedi. 

 

Tine je le s težavo šel po stopicah, ki so bile zelo strme. 

 

________________________________________________________________________________ 

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

 

________________________________________________________________________________ 

Sosed je dečka zalotil, ko je odpiral kletna vrata. 

 

________________________________________________________________________________ 

Čeprav je naredil le manjšo napako, je Tim od sramu stekel z odra. 

 

________________________________________________________________________________ 

Luka je vprašal svojega soseda, kje leži Tunizija.  

 

________________________________________________________________________________ 

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

 

________________________________________________________________________________ 

Ker so bili Novakovi povabljeni na kosilo, so se hitro preoblekli v sveža oblačila.  

 

________________________________________________________________________________ 

Zaradi jeze je bil v obraz rdeč, kot da bi bil rak. 

 

________________________________________________________________________________ 

Kdor dobro govori, bo brez težav prepričal ljudi o varni vožnji. 

 

________________________________________________________________________________ 

Kjer stoji naš blok, so začeli graditi enonadstropno hišo. 

  

 

 

 

Nika je odšla v klet, da bi poiskala svojo smučarsko opremo. 



  

________________________________________________________________________________ 

Če mu starši ne bodo podpisali soglasja, se Jan ne more udeležiti naravoslovnega tabora. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Podčrtane stavčne člene pretvori v odvisnike. Napiši nove povedi. 

Po končanem plesu so prijatelji veselo odšli proti vasi. 

 

________________________________________________________________________________ 

Božičevi so se odpeljali na podeželje ogledat manjšo kmečko hišo. 

 

Ni mi jasen vzrok tvojega spremenjenega obnašanja do mene. 

________________________________________________________________________________ 

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

 

________________________________________________________________________________ 

Kljub že hladnemu morju je Filip pogumno skočil vanj. 

________________________________________________________________________________ 

 

Sonja ima že od najstniških dni rada romantične filme. 

 

________________________________________________________________________________ 

V manjši luknji na podstrešju sem videl prestrašeno miško. 

 

________________________________________________________________________________ 

Ob šesti uri je budilka začela na ves glas zvoniti. 

 

________________________________________________________________________________ 

Juretu bi zagotovo uspelo narediti ptičjo hišico ob večji natančnosti. 

 

________________________________________________________________________________ 

Zaradi morske bolezni Maša sploh ni upala zapustiti kabine na ladji. 

 

________________________________________________________________________________ 

Lili je svoji hčeri prinesla domačo slivovo marmelado. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Poveži dve enostavčni povedi v podredno poved z zahtevanim odvisnikom. Napiši dvostavčne povedi. 

 

Zmanjkalo je elektrike. Mama ni mogla do konca speči potice. (vzročni odvisnik) 

 



_____________________________________________________________________________ 

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

 

_____________________________________________________________________________ 

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

 

________________________________________________________________________________ 

Medicinska sestra je s seboj prinesla tudi injekcije. Otroci se jih ne bi več bali. (namerni odvisnik) 

 

________________________________________________________________________________ 

Katja me je povabila na sok. Ta mesec še ni dobila žepnine. (dopustni odvisnik) 

 

________________________________________________________________________________ 

Jure je čez cesto pomagal starejši gospe. Pri hoji se je opirala na palico. (prilastkov odvisnik) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Vstavi vejico in obkroži glavni stavek. Vprašaj se po odvisniku in napiši vprašalnico + povedek glavnega 

stavka ter vrsto odvisnika. 

 

Ker mu niso pravočasno sporočili ure odhoda je Tomaž zamudil odhod na hokejsko tekmo. 

Vprašalnica:_____________________________ Vrsta odvisnika: __________________ 

 

Petra si je ogledovala obleko ki si jo je že od nekdaj želela kupiti. 

Vprašalnica: _____________________________ Vrsta odvisnika: __________________ 

Prijatelji so tiho čakali v dnevni sobi da bi presenetili slavljenca. 

Vprašalnica: _____________________________ Vrsta odvisnika: ___________________ 

 

Kljub temu da Peter že nekaj časa obiskuje tečaj francoščine ne govori prav dobro. 

Vprašalnica: _____________________________ Vrsta odvisnika: ________________________ 

 

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

Vprašalnica: _____________________________ Vrsta odvisnika: _______________________ 

 

Ana ni vedela kako bi novico sporočila svojim staršem. 

Vprašalnica: _____________________________ Vrsta odvisnika: ________________________ 

 

Če mi bo uspelo prepričati Janjo bova že zjutraj odšli na morje. 

Vprašalnica: _____________________________ Vrsta odvisnika: ________________________ 

 



Kdor je vztrajal celo noč pred trgovino je zjutraj lahko kupil nov pametni telefon. 

Vprašalnica: _____________________________ Vrsta odvisnika: ________________________ 

 

Kjer se zvečer zberejo vaščani je vedno veselo do zgodnjih jutranjih ur. 

Vprašalnica: _____________________________ Vrsta odvisnika: _______________________ 

 

Gospod Pivk mi je stisnil roko tako močno da sem pobledela kot zid. 

Vprašalnica: _____________________________ Vrsta odvisnika: ________________________ 

 

Moj prijatelj Sašo ki si je pri športu poškodoval nogo bo moral počivati 14 dni. 

Vprašalnica: _____________________________ Vrsta odvisnika: ________________________ 

 

 



 

Rešitve 
 

1. Dvostavčne povedi z odvisniki preoblikuj v enostavčne povedi. Napiši nove povedi. 

 

Tine je le s težavo šel po stopicah, ki so bile zelo strme. Tine je le s težavo šel po strmih stopicah. 

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

Rok je dolgo časa razmišljal o vpisu na gimnazijo.    

Sosed je dečka zalotil, ko je odpiral kletna vrata. Sosed je dečka zalotil pri odpiranju kletnih 

vrat. 

Čeprav je naredil le manjšo napako, je Tim od sramu stekel z odra. 

Kljub narejeni le manjši napaki je Tim od sramu stekel z odra. 

Luka je vprašal svojega soseda, kje leži Tunizija. Luka je vprašal svojega soseda o legi 

Tunizije.   

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

Pisatelj je zelo dobro opisal dečkovo početje v pristanišču. 

Ker so bili Novakovi povabljeni na kosilo, so se hitro preoblekli v sveža oblačila. 

Zaradi povabila na kosilo so se Novakovi hitro preoblekli v sveža oblačila. 

Zaradi jeze je bil v obraz rdeč, kot da bi bil rak. Zaradi jeze je bil v obraz rdeč kot rak. 

Kdor dobro govori, bo brez težav prepričal ljudi o varni vožnji. 

Dober govorec/govornik bo brez težav prepričal ljudi o varni vožnji. 

Kjer stoji naš blok, so začeli graditi enonadstropno hišo. 

Za/Pred našim blokom so začeli graditi enonadstropno hišo. 

Nika je odšla v klet, da bi poiskala svojo smučarsko opremo. 

Nika je odšla v klet poiskat svojo smučarsko opremo. 

Če mu starši ne bodo podpisali soglasja, se Jan ne more udeležiti naravoslovnega tabora. 

Brez podpisanega soglasja staršev se Jan ne more udeležiti naravoslovnega tabora.  

 

2. Podčrtane stavčne člene pretvori v odvisnike. Napiši nove povedi. 

Po končanem plesu so prijatelji veselo odšli proti vasi. 

Ko/Potem ko se je ples končal, so prijatelji veselo odšli proti vasi. 

Božičevi so se odpeljali na podeželje ogledat manjšo kmečko hišo. 

Božičevi so se odpeljali na podeželje, da bi si ogledali manjšo kmečko hišo. 

Ni mi jasen vzrok tvojega spremenjenega obnašanja do mene. 

Ni mi jasno, zakaj si spremenil v svoje obnašanju do mene. 

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



Nika se je na vso moč trudila, da je pisala z desno roko. 

Kljub že hladnemu morju je Filip pogumno skočil vanj. 

Čeprav/Kljub temu da je bilo morje že hladno, je Filip pogumno skočil vanj. 

Sonja ima že od najstniških dni rada romantične filme. 

Sonja ima že od najstniških dni rada, če so filmi romantični. 

V manjši luknji na podstrešju sem videl prestrašeno miško. 

Kjer je bila manjša luknja na podstrešju sem videl prestrašeno miško. 

Ob šesti uri je budilka začela na ves glas zvoniti. 

Ko je bila ura šest, je budilka začela na ves glas zvoniti. 

Juretu bi zagotovo uspelo narediti ptičjo hišico ob večji natančnosti. 

Juretu bi zagotovo uspelo narediti ptičjo hišico, če bi bil bolj natančen. 

Zaradi morske bolezni Maša sploh ni upala zapustiti kabine na ladji. 

Ker je imela Maša morsko bolezen, sploh ni upala zapustiti kabine na ladji. 

Lili je svoji hčeri prinesla domačo slivovo marmelado. 

Lili je svoji hčeri prinesla domačo marmelado, ki je bila (narejena) iz sliv. 

 

3. Poveži dve enostavčni povedi v podredno poved z zahtevanim odvisnikom. Napiši dvostavčne povedi. 

Zmanjkalo je elektrike. Mama ni mogla do konca speči potice. (vzročni odvisnik) 

Ker je zmanjkalo elektrike, mama ni mogla do konca speči potice. 

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

Ko je Miha zapel Kekčevo pesem, so mu vsi v dvorani prisluhnili. 

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

Predavanje je bilo zelo zanimivo, tako da smo vsi odšli zadovoljni domov. 

Medicinska sestra je s seboj prinesla tudi injekcije. Otroci se jih ne bi več bali. (namerni odvisnik) 

Medicinska sestra je s seboj prinesla tudi injekcije, da se jih otroci ne bi več bali. 

Katja me je povabila na sok. Ta mesec še ni dobila žepnine. (dopustni odvisnik) 

Katja me je povabila na sok, čeprav/kljub temu da ta mesec še ni dobila žepnine. 

Jure je čez cesto pomagal starejši gospe. Pri hoji se je opirala na palico. (prilastkov odvisnik) 

Jure je čez cesto pomagal starejši gospe, ki se je pri hoji opirala na palico. 

 

4. Vstavi vejico in obkroži glavni stavek. Vprašaj se po odvisniku in napiši vprašalnico + povedek glavnega 

stavka ter vrsto odvisnika. 

Ker mu niso pravočasno sporočili ure odhoda, je Tomaž zamudil odhod na hokejsko tekmo. 

Vprašalnica: Zakaj je zamudil?    Vrsta odvisnika: vzročni odv. 

Petra si je ogledovala obleko, ki si jo je že od nekdaj želela kupiti. 

Vprašalnica: Katero obleko?    Vrsta odvisnika: prilastkov odv. 



Prijatelji so tiho čakali v dnevni sobi, da bi presenetili slavljenca. 

Vprašalnica: Čemu so čakali?    Vrsta odvisnika: namerni odv. 

Kljub temu da Peter že nekaj časa obiskuje tečaj francoščine, ne govori prav dobro. 

Vprašalnica: Kljub čemu ne govori?    Vrsta odvisnika: dopustni odv. 

Kadar me mama zjutraj zgodaj zbudi, je ne pogledam prav prijazno. 

Vprašalnica: Kdaj ne pogledam?    Vrsta odvisnika: časovni odv. 

Ana ni vedela, kako bi novico sporočila svojim staršem. 

Vprašalnica: Česa ni vedela?    Vrsta odvisnika: predmetni odv. 

Če mi bo uspelo prepričati Janjo, bova že zjutraj odšli na morje. 

Vprašalnica: Pod katerim pogojem bova odšli? Vrsta odvisnika: pogojni odv. 

Kdor je vztrajal celo noč pred trgovino, je zjutraj lahko kupil nov pametni telefon. 

Vprašalnica: Kdo je kupil?    Vrsta odvisnika: osebkov odv. 

Kjer se zvečer zberejo vaščani, je vedno veselo do zgodnjih jutranjih ur. 

Vprašalnica: Kje je veselo?    Vrsta odvisnika: krajevni odv. 

Gospod Pivk mi je stisnil roko tako močno, da sem pobledela kot zid. 

Vprašalnica: Kako je stisnil?    Vrsta odvisnika: načinovni odv. 

Moj prijatelj Sašo, ki si je pri športu poškodoval nogo, bo moral počivati 14 dni. 

Vprašalnica: Kateri Sašo?    Vrsta odvisnika: prilastkov odv. 

 

 


