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Osebkov odvisnik – vaje 

 

Pozdravljeni, učenci! 

 

Pred obravnavo naslednjega, predmetnega odvisnika naredi še nekaj vaj za 

utrjevanje znanja iz osebkovega odvisnika: samostojni delovni zvezek, str. 90 

(nal. 12)–str. 93 (nal. 18). 

 

Rešitve: 

12. naloga: 

a-naloga: 

A V časopisu ali reviji. 

B V strokovni knjigi o zgodovini telefoniranja. 

C V leksikonu ali enciklopediji. 

Č V navodilih za uporabo telefonske govorilnice. 

 

b-naloga: 

DA  NE 

Besedilo govori o tem, kje so telefonske govorilnice in kdo jih uporablja/o njihovi uporabi danes, 

ne pa o lastnostih in namenu. 

 

c-naloga: 

V Sloveniji imamo še vedno okoli 2530 javnih telefonskih govorilnic. Zanimivo je, da so govorilnice 

ponekod še vedno nepogrešljive. Tudi nas je zanimalo, kje se še vedno uporabljajo. Izvedeli smo, 

da se uporabljajo predvsem v prostorih, kjer uporaba prenosnih telefonov ni dovoljena. Prav tako 

jih uporablja, kdor pride k nam iz tujine. Tujcem se zdi telefoniranje iz telefonskih govorilnic še 

vedno cenejše kot po prenosnem telefonu. Med uporabniki pa so tudi ljudje, ki prenosnih in 

stacionarnih telefonov nimajo. Največ impulzov se porabi poleti, ko Slovenijo obišče veliko tujcev. 

Ker se marsikdo odloči za telefoniranje iz govorilnice, so telefonske kartice še vedno 

v prodaji. Kdor zbira kartice, jih z veseljem kupi. Medtem ko Slovenci zbiramo telefonske kartice, 

pa Britanci ponujajo kar svoje značilne govorilnice. Po svetu je dobro znano, kakšne oblike in 

barve so. Koliko stane ena britanska govorilnica, pa marsikoga res zanima. 

 



 Kdor zbira kartice, jih z veseljem kupi. 

 Koliko stane ena britanska govorilnica, marsikoga res zanima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. naloga:  

 

1. pravilo: 

Kdor prejema telefonski klic, naj se nanj hitro odzove. Priporočeno je, da najprej prijazno 

pozdravimo. Nato se predstavimo. Našega govorca bo razveselilo, če bomo imeli sproščen, prijazen, 

topel in prepričljiv glas. Jasno naj bo tudi, da med telefoniranjem ne počnemo drugih opravil. Zelo 

pomembno je, da/če glasno in razločno govorimo.  

 

2. pravilo: 

Kdor obišče gledališče, naj pusti prenosni telefon doma. Če je to nemogoče, naj ga ugasne ali 

nastavi na vibriranje. Na nujen klic ne odgovorimo takoj. Kdor mora nujno telefonirati, naj zapusti 

prostor. Kar želiš povedati, povej kratko in jedrnato.  

 

14. naloga:            Kdo ali kaj/Kaj je pomembno? 

Pri telefoniranju je pomembno, da je vaš glas prijazen in topel.  

 

Kdo/kdo ali kaj telefonira? 

Kdor telefonira, naj se s sogovorcem pogovarja jedrnato.  

        

Kaj/Kdo ali kaj je motilo? 

Med anketiranci je marsikoga motilo, če ljudje telefonirajo v kinu ali na ulici. 

        

Kaj/Kdo ali kaj je zanimalo? 

Katarino je pred odhodom zanimalo, kdaj sme telefonirati svoji prijateljici.  

 

15. naloga:  

a-naloga: 

Glavni stavek Osebkov odvisnik 

5   Znano nam je, 1 ali se med kakšnimi starejšimi knjigami skriva še 

kakšen starejši imenik. 

1   Obiskovalce NUK-a zanima,  2 da je to debela knjiga s tankimi in gosto popisanimi 

listi. 

6   Ni mi jasno,  3 da telefonski imenik še vedno obstaja v obliki knjige. 

3   Za starejše ljudi je dobro,  4 kdor bo iskal telefonsko številko znanca. 

4   Telefonski imenik bo uporabljal, 5 da najstarejši telefonski imenik hranijo v NUK-u. 

2   Posebnost telefonskega imenika je,  6 kako so nekoč v manjših krajih imeli pri pošti le en 

telefon. 

Izpisani odvisni stavek Vprašalnica + povedek 

da so govorilnice ponekod še vedno nepogrešljive. Kdo ali kaj/Kaj je zanimivo? 

kje se še vedno uporabljajo. Kdo ali kaj/Kaj je zanimalo? 

kdor pride k nam iz tujine. Kdo ali kaj/Kdo uporablja? 

kakšne oblike in barve so. Kdo ali kaj/Kaj je znano? 



 

16. naloga: 

Do iznajdbe telefona pa je bilo skoraj nepredstavljivo, da bi se pogovarjali iz kraja v kraj ali celo čez 

ocean.  

Marsikomu ni znano, kako so potekali prvi telefonski pogovori.  

Kdor je bil nekoč/včasih/v preteklosti telefonist, je moral prevezovati vse telefonske klice. 

Danes še posebej mlade zanima, kakšne so možnosti sporazumevanja s prijatelji./kako bi se lahko 

sporazumevali s prijatelji.  

Včasih pa je bilo veliko pomembnejše, da je telefon koristil za gospodarstvo ali ob izrednih 

dogodkih. 

 

17. naloga:  

Uporabnik telefona mora dobro prebrati navodila za njegovo uporabo. 

Mladim uporabnikom je manj pomembna ugodna cena storitev. 

Tudi poslovnežev pogosto sploh ne zanima cena telefona. 

Večino starejših ljudi zanimajo pogovori/način pogovora z ostalimi uporabniki mobilnikov. 

 

18. naloga: 

Po smislu, npr.:  

Kdor je učenec, mobilni telefon najpogosteje uporablja za stike s sošolci. osebkov odvisnik 

Zato ga zanima predvsem, katere storitve lahko opravi z njim.    osebkov odvisnik 

 

 

 


