Pozdravljeni,
Prvomajske počitnice so za nami. Nadaljevali bomo s priredji. Ostala sta nam še
dva: pojasnjevalno in sklepalno priredje.
1. - 3. ura (teden od 4. 5 . – 8. 5. 2020)
1. Najprej se bomo spomnili, kaj smo delali pred prvomajskimi počitnicami.
Zato boš rešil nalogo na strani 90,91/4. Enostavčne povedi je potrebno povezati
v dvostavčne. Najprej dodaš veznik, nato nadaljuješ poved. In pred posledičnim
priredjem (v tem priredju drugi stavek podaja posledico) obkrožiš črko.
Nato reši še nalogo 5 na strani 92.
2. V zvezek za neumetnostna besedila napiši naslov POJASNJEVALNO
PRIREDJE, dodaj tudi datum. Nadaljuj s spodnjim zapisom:
Primeri:
Igrali bomo na vse ali nič, saj nimamo kaj izgubiti.
Grem domov, kajti ura je že pozna.
Za šport je pripravljen dati ve, to je ves svoj prosti čas.
*z rdečo barvo in v kvadratku so VEZNIKI, ki so zelo pomembni za prepoznavanje
priredja

POVZETEK:
POJASNJEVALNO PRIREDJE je zveza stavkov, v kateri drugi stavek
pomensko pojasnjuje ali utemeljuje prvega. Za to vrsto priredja so
značilne naslednje vezniške besede: KAJTI, SAJ, TO JE, IN SICER, NAMREČ.
Pred njimi vedno pišemo vejico.
3. Nadaljuj z nalogami v DZ str. 92-95/1-5.
Do petka, 8. 5. 2020, mi pošlji fotografijo naloge 5 na strani 95 na moj
naslov: erika.koren-plahuta@guest.arnes.si

4. ura (teden od 4. 5 . – 8. 5. 2020)
1. Ostalo nam je še sklepalno priredje. V zvezek za neumetnostna besedila
napiši naslov SKLEPALNO PRIREDJE, dodaj tudi datum. Nadaljuj s spodnjim
zapisom:

Primeri:
Kota alfa in beta merita skupaj 120 stopinj, torej meri gama 60 stopinj.
Majin oče ima 39 let, torej je starejši od mojega.
*z rdečo barvo in v kvadratku so VEZNIKI, ki so zelo pomembni za prepoznavanje
priredja

POVZETEK:
SKLEPALNO PRIREDJE je zveza stavkov, v kateri drugi stavek podaja
logičen sklep, ki izhaja iz vsebine prvega. Za to vrsto priredja je značilna
vezniška beseda ZATO, pred katero vedno pišemo vejico.
2. Nadaljuj z nalogami v DZ str. 97,98/1-4.

