1. . ura (teden od 14. 4. – 17. 4. 2020)
1. V zvezek za neumetnostna besedila napiši naslov STOPNJEVALNO PRIREDJE,
dodaj tudi datum. Nadaljuj s spodnjim zapisom:
Primeri:
Ni samo spremljal učencev, ampak jih je tudi bodril. (PAZI: vejica JE)
Ne le da sam ne pišeš naloge, tudi druge s tem spodbujaš k nedelu. (PAZI:
vejica JE)
Nisem ne poklical ne poslal sporočila. (PAZI: vejice NI)
Nisi niti skuhal kosila niti očistil stanovanja. (PAZI: vejice NI)
*z rdečo barvo in v kvadratku so VEZNIKI, ki so zelo pomembni za prepoznavanje priredja

POVZETEK:
STOPNJEVALNO PRIREDJE je zveza stavkov, v kateri vsak naslednji stavek z
vsebino presega prejšnjega. To priredje poudarja izrazitost oziroma
nepričakovanost. Za to vrsto priredja sta značilni dve skupini vezniških besed:
 vezniške besede, ob katerih PIŠEMO VEJICO:
ne samo – (ampak) tudi
ne le – (ampak) tudi
(glej zgornje primere)

 vezniške besed, ob katerih NE PIŠEMO VEJICE
ne, ne – ne
niti, niti - niti
(glej zgornje primere)

Še nekaj primerov:
V najnovejši raziskavi so si pomagali ne le z navigacijskim sistemom, temveč
tudi z infrardečo tehnologijo. Obrambni sistem ne vključuje samo 6260
km zidu, ampak tudi 360 km jarkov in 2230 km hribov in rek. Študija ni
le razjasnila starodavne skrivnosti o dolžini zidu, marveč je tudi opozorila na šte
vilne težave pri ohranjanju te znamenitosti. Niti podnebne spremembe niti grad
nja infrastrukture ne vplivajo dobro na Veliki zid.
PAZI: vejice ni samo v zadnji povedi, kjer je veznik niti – niti!

2. Nadaljuješ z vajami v DZ str. 80/1-3. To stran tudi fotografiraj in mi pošlji na
moj elektronski naslov (erika.koren-plahuta@guest.arnes.si), da vidim, če si
razumel stopnjevalno priredje. Ne prepisuj iz rešitev, ker jih poznam.
3. Nato rešiš še naloge v DZ na strani 81/4,5. V 5. nalogi imaš v povedih priredja
in odvisnike. Pa tudi večdelne veznike, o katerih ti nekaj pove molj na koncu
strani 81.

2. in 3. ura (teden od 14. 4. – 17. 4. 2020)
1. V zvezek za neumetnostna besedila napiši naslov LOČNO PRIREDJE, dodaj
tudi datum. Nadaljuj s spodnjim zapisom:
Primeri:
Bi raziskoval življenje Marca Pola ali Davida Livingstona? (PAZI: vejice NI)

Ali bi raje videl Kitajski zid ali pa bi šel pogledat Viktorijine slapove na reki
Zambezi? (PAZI: vejice NI)

Bodisi bi odkrival inkovske zaklade bodisi odsmučal na Južni tečaj? (PAZI: vejice
NI)
*z rdečo barvo in v kvadratku so VEZNIKI, ki so zelo pomembni za prepoznavanje priredja

POVZETEK:
Ločno priredje je zveza dveh stavkov, ki se med seboj izključujeta ali
zamenjujeta.
Za ločno priredje so značilne vezniške besede ali, ali-ali, bodisi, bodisi-bodisi,
oziroma. Pred njimi se vejica ne piše.
2. Nadaljuješ z vajami v DZ str. 82-84/naloge 1-8.

