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Premi, odvisni govor – dodatne vaje za 6. razred 
 

Ime in priimek: _________________________ 
 

A) Prvotni govor pretvori v premega. Pazi na ločila. 
 
– Sebastijan, ali si naročen na kakšno poljudnoznanstveno revijo? 

– Ja, sem. Na Geo. Bere jo vsa družina. 
– Tudi jaz. Mami pa mi je svetovala še Proteus. 
– Ta revija je bolj za srednješolce. 

– Vem, ampak mene zanima življenje v naravi. 
– Saj ti je ni treba naročiti v šoli. 
– Kako pa naj pridem do nje? 

– Kupiš jo v knjigarni ali pa jo naročiš kar po spletu. 
 

 
Maja je vprašala: »Sebastijan, ali si naročen na kakšno poljudnoznanstveno 

revijo?« 
Sebastijan ji je odgovoril: »Ja, sem. Na Geo. Bere jo vsa družina.« 
Maja pritrdi: »Tudi jaz. Mami pa mi je svetovala še Proteus.« 

Sebastijan ji razloži: »Ta revija je bolj za srednješolce.« 
Maja se izgovarja: »Vem, ampak mene zanima življenje v naravi.« 

Sebastijan ji pojasni: »Saj ti je ni treba naročiti v šoli.« 
Maja ga vpraša: »Kako pa naj pridem do nje?« 
Sebastijan ji odgovori: »Kupiš jo v knjigarni ali pa jo naročiš kar po spletu.« 
 
B) Spremni stavek dopolni z dobesednim navedkom. 
 
Npr. 
Tine je vprašal trenerja: »Kdaj bo trening?« 
 
Oče me je opomnil: »Jutri imaš izpit.« 
 
Agata se je pohvalila: »Danes sem sama spekla kruh.« 
 
Tabornik je pozdravil navzoče: »Pozdravljeni, taborniki mladi.« 
 
Razrednik nam je naročil: »Do jutri prinesite opravičila.« 
 
C) Povedi iz naloge B napiši tako, da boš zamenjal zaporedje spremnega stavka in 
dobesednega navedka. 
»Kdaj bo trening?« je Tine vprašal trenerja. 
 
»Jutri imaš izpit,« me je opomnil oče. 
 
»Danes sem sama spekla kruh,« se je pohvalila Agata. 
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»Pozdravljeni, taborniki mladi,«  je tabornik pozdravil navzoče. 
 
»Do jutri prinesite opravičila, « nam je naročil razrednik. 
 

 
Č) Premi govor pretvori v odvisnega. 
 
Na razstavi gob me je strokovnjak za gobe vprašal: “Ali poznaš strupene gobe?” 
 
Na razstavi gob me je strokovnjak za gobe vprašal, ali poznam strupene gobe. 
 
 
Povedal sem mu: “Poznam samo nekaj užitnih gob.” 
 
Povedal sem mu, da poznam samo nekaj užitnih gob. 
 
 
Zanimalo ga je: “Ali poznaš najlepšo gobo, karžlja?” 
 
Zanimalo ga je, ali poznam najlepšo gobo, karžlja.  
 
 
Odgovoril sem mu: “V naravi ga še nisem videl.” 
 
Odgovoril sem mu, da ga v naravi še nisem videl. 
 
 
Povedal mi je: “Tudi na razstavi ga ni.” 
 
Povedal mi je, da ga tudi na razstavi ni. 
 
 
Nato me je vprašal: “Ali veš, zakaj ga ne smemo trgati?” 
 
Nato me je vprašal, ali vem, zakaj ga ne smemo trgati. 


