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Ime in Priimek :       
 

Datum :     

 

VRSTE ODVISNIKOV 

 

PREBERI POVEDI, OBKROŽI GLAVNE STAVKE, VPRAŠAJ SE PO ODVISNIKU IN 

MU DOLOČI VRSTO.  

 

a. Vsa vas je dobro vedela, da ga na svetu ni hudobnejšega človeka od Vrbarjevega 

Matevža. 

b. Od tedaj je Vrbarjev Matevž hodil brez desnega ušesa kakor svetopisemski hlapec, 

ki mu je apostol Peter odsekal pregrešno uho. 

c. Ker je bil Matevž okrog ušes tako čuden, ni ga hotelo v vasi nobeno dekle. 

d. Ko bi ti že bili odrezali eno nogo ali eno roko, potem bi te vzela. 

e. Obraz si je obvezal z ruto, kakor da bi ga zobje boleli. 

f. Zobje so ga boleli toliko časa, dokler ni gospod Andrej dovršil svetega obreda. 

g. Če bi te zavoljo lepote jemala, bi te tako ne bil vzela. 

h. Matevž je moral še celo zakuriti, če je hotel skuhati južino ali večerjo. 

i. Človek ne ve, čemu je oženjen. 

j. S seboj pa je nosil dvoje lepih oči, ki so mu izpod rumenih las zrle v svet, kakor zre 

modro cvetje iz rumene pšenice. 

k. In dejali smo, da ga bo umoril. 

l. Ko je bilo staro komaj šest let, je že klelo kakor voznik na cesti. 

m. No, pa smo ga tepli, če smo le mogli. 

n. Oblačil ga je skoro na isti način, kakor se oblači lilija na polju, ki nima nikake obleke. 

o. Šibko otroče moralo je trdo delati ter prenašati bremena, da so kar pokale kosti v 

njem. 

p. To sta bila tista dneva, ko je Matevž pri gospodu Andreju prejemal tržaške denarje. 

q. Med potjo pa mu je stokrat povedal, da ne sme imeti solz v očeh, kadar bosta stala 

pred gospodom. 

r. Tako ga imam rad, kakor bi bil moj. 

s. Komaj pa sta prišla od gospoda, premenil je Matevž takoj svoj obraz. 

t. Oslabel je bil tako, da ga noge niso več nosile. 

u. Če te kaj notri boli, potem vzemi zdaj pa zdaj šop trave v usta in žveči. 

v. Nikdo mu ni prinesel koščka kruha, da bi mu potolažil sestradani želodec. 

w. Ko je pil iz lončka, uprlo se mu je oko na vejo, kjer je visela rumena hruška. 

x. Kadar nečem, da bi videl, tedaj ne vidim. 
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