
SLOVENŠČINA–9. RAZRED 

Navodila za samostojno delo 

 

 Četrtek, 16. 4. 2020 

TEMA: Vaja dela mojstra 

 

 Preglej rešitve zadnje naloge, DZ ll, , str. 109–112, nal. 16–20 

Rešitve najdeš tudi na portalu učimte.com, ki je v tem času prosto dostopen. 

 

16. naloga: 

Jeri so povedali, da mora naslednje jutro oddati seminarsko nalogo. 

Medtem, ko je Polona govorila, so jo najmlajši radovedno opazovali. (Medtem ko …) 

Lastovke, ki gnezdijo v sosedovem hlevu, bodo kmalu odletele. 

Kaja je zjutraj odšla na izlet, ne, da bi o tem povedala svojim staršem. (… ne da …) 

Gospoda Bregarja je zanimalo, koliko časa bodo še ropotali gradbeni stroji. 

Ker se je Eva domov vrnila, pozno, so bili njeni domači že zaskrbljeni. (… vrnila pozno, …) 

Kljub temu, da je v rokah držala vrečke, je brez težav odprla vhodna vrata. (Kljub temu da …) 

Če bo Klemen govoril tako glasno, bo čez nekaj let imel težave s svojim glasom. 

 

17. naloga: 

Ker smo se zbudili prepozno, smo šoloobvezni otroci zamudili šolski avtobus. 

Zakaj smo zamudili?   vzročni odvisnik 

Medtem ko je oče popravljal kolo, je Tim delal referat za geografijo. 

Kdaj je delal?   časovni odvisnik 

Stricu je uspelo sestaviti garderobno omaro, ne da bi prej prebral priložena navodila. 

Kako je uspelo sestaviti? načinovni odvisnik 

Hišo, ki je bila v lasti Potokarjevih že nekaj let, so morali obnoviti. 

Katera hiša?   prilastkov odvisnik 

Domna je zanimalo, zakaj ga televizija ni povabila na avdicijo. 

Kaj je zanimalo?  osebkov odvisnik 

Kljub temu da je zidar že trikrat popravil steno, oče še vedno ni bil zadovoljen z njo. 

Kljub čemu ni bil zadovoljen? dopustni odvisnik 

Na morje bomo prispeli v treh urah, če na cesti ne bo prehude gneče. 

Pod katerim pogojem bomo prispeli? pogojni odvisnik 

Miha se je spraševal, zakaj ima Rok kljub sončnemu vremenu na glavi zimsko kapo. 

Kaj se je spraševal?  predmetni odvisnik 

Kamor je Nik med prireditvijo pogledal, so se ljudje iz srca smejali. 

Kje so se smejali?  krajevni odvisnik 

Petra je na pošto odnesla pismo, da bi ga poslala priporočeno. 



Čemu je odnesla?  namerni odvisnik 

Pri Novakovih niso točno vedeli, kje živijo njihovi znanci. 

Česa niso vedeli?  predmetni odvisnik 

Odkar je oče ponovno v službi, me na trening vozi starejši brat. 

Od kdaj vozi?   časovni odvisnik 

Plezanja po steni se je vsak lotil, tako kot je znal. 

Kako se je lotil?  načinovni odvisnik 

Jure je odlično odigral skladbo, čeprav so nekateri dvomili vanj. 

Kljub čemu je odigral?  dopustni odvisnik 

Kdor je bil poklican, je moral dvigniti roko. 

Kdo je moral dvigniti?  osebkov odvisnik 

Očetov prijatelj, s katerim je v mladosti veliko potoval, se je odselil v Nemčijo. 

Kateri (očetov) prijatelj? prilastkov odvisnik 

Če se želiš uvrstiti v reprezentanco, moraš vsak dan resno trenirati. 

Pod katerim pogojem moraš trenirati?  pogojni odvisnik 

 

18. naloga: 

Na primer: 

(Poved s časovnim odvisnikom): Ko je Jure tiho stopil v hišo, je pri mizi zagledal babico.  

(Poved z vzročnim odvisnikom): Ker je Tevž za seboj slišal nenavadne zvoke, je stekel proti domu.  

(Poved z dopustnim odvisnikom): Čeprav Veronika zelo rada riše portrete, na natečaju ni bila 

nagrajena./Veronika zelo rada riše portrete, čeprav na natečaju ni bila nagrajena.  

(Poved z namernim odvisnikom): Sošolec je nenadoma stopil proti Timu, da bi ga presenetil.  

(Poved prilastkovim odvisnikom): Na drevo, ki je stalo za hišo, smo dali ptičjo hišico.  

(Poved z načinovnim odvisnikom): Primož je zapeljal čez križišče, ne da bi se pri rumeni luči ustavil.  

(Poved z dopustnim odvisnikom): Maja je spekla okusno čokoladno torto, čeprav ni imela recepta.  

 

19. naloga: 

Na primer: 

Potem ko si je Lea ogledala film, je brez težav zaspala./Lea je brez težav zaspala, potem ko si je 

ogledala film. 

Ker je/bo odpotoval v Bruselj, je gospod Bogataj odpovedal vsa svoja predavanja./Gospod Bogataj je   

odpovedal vsa svoja predavanja, ker je/bo odpotoval v Bruselj. 

Jera mi je pred preizkusom še enkrat pojasnila, kako je zgrajen atom.  

(Tam) kjer je igrišče, so se tudi odrasli počutili kot otroci./Tudi odrasli so se počutili kot otroci, kjer je 

igrišče. 

Jure je s starta stekel, kot da je/da bi bil ubežnik. 

Kdor je odkrit/odkritega srca, ima vedno okoli sebe veliko prijateljev./Okoli sebe ima vedno veliko 

prijateljev, kdor je odkrit/odkritega srca. 

Nenadoma je Dare začutil v prsih bolečino, ki ga je pekla. 

Ker je bilo sojenje pristransko, so se igralci nasprotne ekipe pritožili delegatu tekme./Igralci 

nasprotne ekipe so se pritožili delegatu tekme, ker je bilo sojenje pristransko.  

 

20. naloga: 



Na primer: 

Jaka je vedel o stričevem prihodu v Slovenijo. 

Kljub Sonjinemu prihodu v hišo skozi stranska vrata jo je Nik opazil. 

Zaradi treme pred nastopom jim je mentorica namenila nekaj spodbudnih besed. 

Po opravljenem bratovem vozniškem izpitu me je peljal do babice v sosednji kraj. 

Tina je stekla v hišo vsem povedat zanimivo novico. 

Sosed je kupil novo rdeče kolo. 

V primeru premalo prijavljenih učencev naslednje leto ne bo izbirnega predmeta retorika. 

Prodajalec časopisov je že zgodaj zjutraj v svojem kiosku. 

 

 Nadaljuj z reševanjem nalog v DZ ll, str. 112, nal. 21 in 22. 


