
ČET, 9. 4. 2020 

Takole, danes boste najprej v zvezek rešili še nekaj vaj za utrjevanje razmerij. 

1. KATERO razmerje je izraženo v naslednjih povedih? Označi V za vzročno, Č 

za časovno, PG za pogojno, N za namerno in PO za posledično. 

Zunaj dežuje, zato bom ostal doma        PO 

Ker so ceste spolzke, je veliko nesreč.    V 

Ko sem doma, mi je vedno zabavno.     Č 

Če smo ljudje neprevidni, se nesreče kar dogajajo.   PG 

Stekel je, da bi opazoval mavrico.   N 

Lahko boš šel do prijatelja, če boš prej napisal nalogo.   PG 

Naloga je težka, zato sem ti prišel pomagat.  PO 

Učil se je, da bi popravil oceno.    N 

Ker indijanskih pravljic še ne poznam, jih bom prebral.   V 

Prostih mest je malo, zato pohitite.  PO 

Peter se zabava, kadar se brat prepira s sestrico.   Č 

Ne bodi jezen, ker sem to povedal mami.   V 

Če te knjige ne boš prebral, jo vrni v knjižnico.  PG 

Da bi postal zmagovalec, je trdo treniral vsak dan.    N 

 

2. Popravi povedi tako, da bodo smiselne. 

   Ker smo gosta nestrpno čakali, je zamujal.   

  Pravilno Nestrpno smo ga čakali, ker je zamujal. 

   Potrebujem dežnik, zato zunaj dežuje.   

 Pravilno Zunaj dežuje, zato potrebujem dežnik. 

   Ker je šola zaprta , piha burja.  

 Pravilno Šola je zaprta, ker piha burja. 

   Boli me zob, ker bom obiskal zdravnika.  

 Pravilno Obiskal bom zobozdravnika, ker me boli zob. 

   Če bom dobil medaljo, bom prvi.   

Pravilno Če bom prvi, bom dobil medaljo. 

 

3. Povedi dopolni tako, da boš dobil zahtevano razmerje. 

Poleti bomo šli na morje,   KER ………….(V) 

                                             , ZATO ………. (PO) 

                                              , ČE …………. (PG) 

Test sem pisal slabo,  KER ………………. (V) 

                                     , ZATO ……………. (PO) 



Prišel bom k tebi,  KO ……………….. (Č) 

                               , DA BI ……………(NAM) 

Prijavite se na izlet, ZATO …………..(PO) 

                                    , KER ………….. (V) 

                                     , KO …………… (Č) 

4. Poveži dele povedi v levem stolpcu z deli povedi v desnem stolpcu, tako da 

bodo povedi smiselne. 

__E__ Pretekel bom 600metrov,               A zato jih ni želel imeti. 

__A__ Bal se je psov,                                    B zato bo dobil kolo. 

__F__ Ker ni imel denarja,                           C boš lahko šel z menoj v gore. 

__G__ Če bo tekmo izgubil,                         D se veliko uči. 

__B__ Letos bo uspešno končal razred,     E če bom vsak dan treniral. 

__D__ Ker noče biti najslabši,                      F je prosjačil naokrog. 

__C__ Če boš premagal strah,                      G bo zelo žalosten. 

 

 

V DZ str.91-92 reši še 6. in 7. nalogo. 

 

Rešite naloge, pravilne odgovore boste lahko preverili v petek. 

 

Lepo se imejte. 


