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Spoštovani učenci 9. razreda! 

 

Zaradi izrednih razmer se tokrat na vas obračam »na daljavo« in vam na ta način posredujem 

navodila za delo. Spodbujam vas, da ta način pouka sprejmete kot izziv, ko boste lahko 

izkazali svojo zrelost, samostojnost in odgovornost (že kot osnovnošolci se boste z učno 

snovjo soočili kot študentje). Vzemite to kot velik korak za vstop v odraslo življenje. Seveda 

vam bom ob tem v podporo, ob vseh dilemah in vprašanjih sem vam na voljo preko 

elektronske pošte (breda.kercmar@guest.arnes.si). 

 

NAVODILA ZA DELO od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020 (5 šolskih ur) 

 

Učna snov: Priredno zložena poved 

 

Vezalno priredje (str. 77-79) 

Stopnjevalno priredje (str. 79-81) 

Ločno priredje (str. 82-84) 

Protivno priredje (str. 85-87) 

Učni list/preverjanje znanja 

 
Dejavnost učencev/navodila za delo 

 

Ta teden boste predelali štiri vrste priredja (gre za zvezo dveh enakovrednih stavkov). Vaša 

naloga je, da si v zvezke naredite kratke izpiske, v katerih izpostavite: 

- najpogostejše veznike posameznih priredij, 

- zapis pravila, ali pišemo vejico ali pa ne, 

- primer povedi. 

V delovnem zvezku rešite naloge, ki sledijo razlagi učne snovi. Če pri kateri vaji naletite na 

težavo in ne boste razumeli navodil, mi to napišite (pripišite stran delovnega zvezka in 

številko naloge) in dobili boste dodatna navodila za delo. 

 

Vaše izpiske in rešitve bomo ob vrnitvi v šolo skupaj preverili. 

 

Dodajam tudi učni list/preverjanje znanja za prve štiri vrste priredja. Ko boste navedena 

priredja predelali, rešite učni list in mi izpolnjenega pošljite na moj elektronski naslov (do 

petka). Vaše rešitve bom preverila in vam posredovala povratno informacijo. 

 

Želim vam uspešno delo. Prepričana sem, da bomo skupaj zmogli! 

 

S prijaznimi pozdravi in z željo, da pazite nase,  

učiteljica Breda Kerčmar 

 

 

mailto:breda.kercmar@guest.arnes.si


 
  

 

ZNANJE, VZGOJA, ODGOVORNOST IN VARNOST SO NAŠ KAŽIPOT V PRIHODNOST. 

 

UČNI LIST – vaje za utrjevanje  

vezalnega, stopnjevalnega, ločnega in protivnega priredja 

 

 

1. V danih povedih podčrtaj veznike in določi vrsto priredja. 

 

Hodim v glasbeno šolo in treniram atletiko.        ________________________ 

 

Poglej levo in desno ter nato previdno prečkaj cesto.  ____________________ 

 

Boš med počitnicami šel na morje ali greš raje v gore?  ____________________ 

 

Veliko je treniral, a dosegel je slab rezultat.         ______________________ 

 

Moj brat ni le odličen športnik, ampak tudi zelo dober učenec.    _________________ 

 

Ljudje imamo omejeno gibanje, vendar eni tega ne upoštevajo.   _______________ 

 

Na treningu bodisi klepeta bodisi ne sledi navodilom trenerja.     _______________ 

 

Niti me ne posluša niti sledi mojim navodilom. ______________________ 

 

Mladim odsvetujemo pretirano uporabo mobitelov, toda zdaj smo naredili izjemo. _________ 

 

2. Zapiši povedi/ primera: 

 

a) vezalnega priredja _________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

b) ločnega priredja __________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

c) stopnjevalnega priredja ____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

č) protivnega priredja ________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Prevri, če si vstavil vejice, kjer je potrebno. 


