
NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI – 8. razred  

 5. teden  

(13. 4.–17. 4.) 

 

Draga osmošolka, dragi osmošolec,  

upam, da so bili prazniki veseli. V tem tednu boste malce lažje dihali, saj 

boste imeli le eno uro slovenščine. V ponedeljek, 13. 4., je praznik, v petek, 

17. 4., imate naravoslovni dan, tako da bo slovenščina na urniku le v četrtek, 

16. aprila. 

Če imaš kakršno koli vprašanje ali težavo pri obravnavi snovi ali reševanju 

vaj za slovenščino, mi lahko pišeš na el. naslov: 

katjekar@gmail.com  (8. b) 

tadejasola@gmail.com (8. a). 

Spodaj so navodila za pouk na daljavo pri slovenščini po dnevih.  

Vse dobro in ostani zdrav/a! 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

Ponedeljek, 13. 4. 2020 

Velikonočni ponedeljek – dela prost dan  

JUHEJ !!! 

 

mailto:katjekar@gmail.com
mailto:tadejasola@gmail.com


Četrtek, 16. 4. 2020 

Danes boš naredil/a to, kar bi moral/a pretekli petek, ko smo imeli TD. 

Spoznal/a boš naslednji odvisnik, zato napiši naslov KRAJEVNI ODVISNIK. 

Ko končaš z nalogami na spletu https://eucbeniki.sio.si/slo8/2314/index3.html na str. 

150, prepiši še zapis v zvezek (Priloga1), ki jo najdeš na spletni strani pod 4. 

tednom.  

Ko končaš vse to, reši še učni list s časovnim in krajevnim odvisnikom, ki ga 

najdeš na naslednji strani (Učni list 1). V kolikor si lista ne moreš natisniti, 

rešitve piši v zvezek. Fotografiraš in mi pošlješ. 

 

Petek, 17. 4. 2020 

NARAVOSLOVNI DAN – tema KORONA VIRUS 

 

 

V prostem času vzemi v roke knjigo po svoji izbiri, prav tako 

ne pozabi na bralno značko. Ko prebereš knjigo za bralno 

značko, mi na moj e-naslov napiši avtorja in naslov knjige. 

Želim ti miren vikend. Bodi dobro in ostani zdrav/a. 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2314/index3.html


UČNI LIST 1 – ČASOVNI IN KRAJEVNI ODVISNIK 

 

1. V povedih podčrtaj stavčne člene. (Če boš pisal v zvezek, primere te naloge prepiši.) 

 

Med glavnim odmorom sem te videl na šolskem igrišču. 

 

Včerajšnji dež je dodobra namočil izsušeno polje. 

 

Nekoč so tja bežali afriški sužnji. 

 

Takih stvari se ne poroča po telefonu. 

 

2. V povedih obkroži veznike in podčrtaj glavne stavke. (Če boš pisal v zvezek, veznik 

izpiši, prav tako glavni stavek.) 

 

Kjer je volja, tam je pot. 

Kadar me je preveč strah, ne morem misliti.  

Pojdi, kamor hočeš. 

Ko sem se jaz rodil, je bila moja sestra stara tri leta in pol.  

Sem točno tam, kjer moram biti. 

 

3. Vprašaj se po odvisnikih in na svoja vprašanja tudi odgovori. Glej primer spodaj. 

 

Kjer so tla mokra, počakaj. 

Vprašanje: KJE POČAKAJ? (vprašalnica + povedek glavnega stavka) 

Odgovor: Kjer so tla mokra. (krajevni odvisnik) 

Pretvorba odvisnika v stavčni člen: Na mokrih tleh počakaj. 

        ‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴ 

             p.d.k. 



Kjer je konec sveta, izginejo sanje. 

 

Vprašanje: _______________________________________________________________ 

Odgovor (odvisnik): _______________________________________________________ 

Pretvorba odvisnika v stavčni člen: ___________________________________________ 

 

 

Ko je bil potres, so tudi živali občutile strah. 

 

Vprašanje: ________________________________________________________________ 

Odgovor (odvisnik): ________________________________________________________ 

Pretvorba odvisnika v stavčni člen: ___________________________________________ 

 

 

Najbolj uživa, kjer je svež zrak. 

 

Vprašanje: _______________________________________________________________ 

Odgovor (odvisnik): ________________________________________________________ 

Pretvorba odvisnika v stavčni člen: ___________________________________________ 

 

 

Kmet si vzame prost dan, kadar je dež. 

 

Vprašanje: ________________________________________________________________ 

Odgovor (odvisnik): ________________________________________________________ 

Pretvorba odvisnika v stavčni člen: ___________________________________________ 

 



4. Podčrtaj prislovna določila kraja, nato jih pretvori v krajevne odvisnike; nove povedi 

zapiši in ne pozabi na vejico. Oglej si zgled. 

               

Vrbe rastejo ob vodi.    V r b e   r a s t e j o,  k j e r   j e   v o d a. 
         ‴‴‴‴‴‴‴‴                                   ‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴ 
            p.d.k.                       krajevni odvisnik           
         

 

Doma je najlepši košček sveta. 

__________________________________________________________________________ 

 

Najbolj uživa na svežem zraku. 

__________________________________________________________________________ 

 

Na parkirišču plačam parkirnino. 

__________________________________________________________________________ 

 


