
Vaje za ponavljanje 

1. naloga 
 

Najprej bomo ponovili, kar smo se že učili o priredjih. 

Pred teboj je preglednica obravnavanih priredij (manjkata le še dve), ki pa ni urejena 

pravilno: vrstice v posameznih stolpcih so med seboj pomešane. Preglednico prepiši v zvezek 

tako, da bo pravilna. Rešitev najdeš na koncu navodil. 

PRIREDJE RAZMERJE MED STAVKI VEZNIKI VEJICA 

ločno nasprotje (nekaj 
pričakujemo, zgodi se 
ravno nasprotno) 
 

a, ampak, vendar, toda, 
temveč, marveč, pa  
 

Če je veznik, ni 
vejice. 
Če ni veznika 
(naštevanje), je 
vejica. 

posledično zaporedna ali sočasna 
dejanja  

ali, ali – ali,  
bodisi – bodisi, 
ali pa  

Ni vejice.  

protivno posledica (v prvem 
stavku je vzrok, v drugem 
posledica) 
 

in, pa, ter Vejico pišemo. 

stopnjevalno stopnjevanje (zaporedni 
ali sočasni dejanji, pri 
čemer je drugo močnejše 
oz. pomembnejše od 
prvega) 

ne samo – ampak tudi,  
ne le – temveč tudi,  
ne samo – marveč tudi 

Vejico pišemo. 

vezalno izbira (uresniči se 
natanko ena od 
možnosti) 

zato, zatorej Vejico pišemo. 

 

2. naloga 
Vstavi vejice, kjer je potrebno. Na črte ob povedih napiši, za katero priredje gre. (Nalogo reši 

v zvezek.) Rešitev najdeš na koncu navodil. 

Spis napiši takoj ali pa si prej malo oddahni.  

Jutri bo spet snežilo in deževalo.  

Ni mi treba v šolo zato imam več časa za hobije.  

Ni bil samo dober športnik ampak je tudi rad pomagal ljudem.  

Kmalu bo april a temperature so še vedno nizke.  
 

3. naloga 
 

S pomočjo elektronskega učbenika ponovi, kar si pri pouku izvedel o Cankarjevi črtici Bobi. 

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2394/index1.html


Rešitve 

1. naloga 
 

PRIREDJE RAZMERJE MED STAVKI VEZNIKI VEJICA 

ločno izbira (uresniči se 
natanko ena od 
možnosti)  

ali, ali – ali,  
bodisi – bodisi, 
ali pa 

Ni vejice.  

posledično posledica (v prvem 
stavku je vzrok, v drugem 
posledica) 

zato, zatorej Vejico pišemo. 

protivno nasprotje (nekaj 
pričakujemo, zgodi se 
ravno nasprotno) 

a, ampak, vendar, toda, 
temveč, marveč, pa 

Vejico pišemo. 

stopnjevalno stopnjevanje (zaporedni 
ali sočasni dejanji, pri 
čemer je drugo močnejše 
oz. pomembnejše od 
prvega) 

ne samo – ampak tudi,  
ne le – temveč tudi,  
ne samo – marveč tudi 

Vejico pišemo. 

vezalno zaporedna ali sočasna 
dejanja 

in, pa, ter Če je veznik, ni vejice. 
Če ni veznika 
(naštevanje), je vejica. 

 

2. naloga 
 

 

Spis napiši takoj ali pa si prej malo oddahni. ločno 

Jutri bo spet snežilo in deževalo. vezalno 

Ni mi treba v šolo, zato imam več časa za hobije. posledično 

Ni bil samo dober športnik, ampak je tudi rad pomagal ljudem. stopnjevalno 

Kmalu bo april, a temperature so še vedno nizke. protivno 

 


