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NALOGA 1623C  
VEJICA 

 

Preberi poglavje v učbeniku ter reši izbrane naloge v delovnem zvezku in v spletni učilnici, nakar reši 

nalogo v urejevalniku besedil in jo vloži v svoj listovnik.  

Odgovori na vprašanja in reši naloge. 
1) Napiši, kaj je vejica. 

 
2) Napiši, katere dele povedi ločimo z vejicami. 

a.)     
b.)   
c.)    
d.)    
e.)     
  

3) Preberi naslednje povedi, s simboli predstavi njihovo zgradbo in napiši, katere stavke smo 
ločili z vejico. 

a) Učili smo se o temi, ki je bila zelo zahtevna.  
S/  
Ločili smo: 
 

b) Učili smo se o temi, ki je bila zelo zahtevna, saj smo morali imeti dobro        
predznanje, da smo jo razumeli.  

S/  
Ločili smo:  
 

c) Učili smo se o temi, ki je bila zelo zahtevna, nato pa smo si ogledali krajši film.  
S/  
Ločili smo: 
 

d) Učili smo se o temi, ki je bila zelo zahtevna in ki je nismo razumeli. 
S/  
Ločili smo: 
 

 
4) Vstavi vejico v dane povedi in utemelji njeno rabo. 

a) Ali se uči ali pa pojdi delat. 
Utemeljitev:  
 

b) Vprašal me je ali sem naredil domačo nalogo.  
Utemeljitev:  
 

c) Govori kot bi rožice sadil.  
Utemeljitev:  
 

d) Govori kot dež.  
Utemeljitev:  
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e) Dijaki ne samo berejo ampak tudi pišejo.  
Utemeljitev:  
 

f) Niti ne govori z nami niti nas ne pogleda.  
Utemeljitev:  
 

  
5) Popravi rabo vejice, kjer je potrebno, in utemelji njeno rabo. 

a) Namesto, da bi mi pomagal, je bral časopis. 
Utemeljitev: 
 

b) Medtem, ko smo pisali šolsko nalogo, je zazvonil mobilni telefon.  
Utemeljitev: 

 
c) Sošolec se vse leto ni učil in je vseeno izdelal razred.  

Utemeljitev: 
 
d) Prijatelj je čakajoč na vlak, bral časopis.  

Utemeljitev: 
 
e) Da res se je vse to zgodilo.  

Utemeljitev: 
 
 

Predvideni čas izdelave: 1 teden 
Predvideni operativni čas izdelave: 2 uri 
 

 

Standard znanja 

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

Modro Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 

 


