NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI – 8. razred
6. teden
(20. 4.–24. 4.)
Draga osmošolka, dragi osmošolec,
samo še en teden vas loči od prvomajskih počitnic. Jupijej!  A ne pozabi, v tem tednu
imamo tri ure slovenščine, verjetno pa vmes še kakšen ZOOM, in sicer v torek.
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).
Vse dobro in ostani zdrav/a!
Tvoja učiteljica slovenščine

Ponedeljek, 20. 4. 2020
NARAVOSLOVNI DAN – Spomladansko čiščenje in delo na vrtu

Sreda, 22. 4. 2020
Včeraj si dobil/a nazaj pregledan in popravljen UL (časovni in krajevni odvisnik). Oglej si
napake, preberi komentar in ob tem razmisli. Če imaš kakšno vprašanje, mi ga napiši.
Danes boš spoznal/a naslednji odvisnik, NAČINOVNI ODVISNKI. Najprej v zvezek
napiši

naslov

NAČINOVNI

ODVISNIK.

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2314/index4.html

Ko

končaš

z

nalogami

na

spletu

na str. 151 in 152, prepiši še zapis v zvezek

(Načinovni odvisnik), ki ga najdeš čisto na koncu navodil.
Po tem zapisu boš še malo utrdil/a vse tri odvisnike, in sicer na spletu
https://eucbeniki.sio.si/slo8/2314/index7.html

na str. 154, 155 in 156.

Četrtek, 23. 4. 2020
Upam, da včeraj nisi imel/a večjih težav pri reševanju in utrjevanju. Saj veš, če imaš
težave, mi piši.
Danes boš spoznal/a še dva odvisnika, in sicer OSEBKOVEGA ter PREDMETNEGA.
Najprej boš v zvezek napisal/a naslov OSEBKOV ODVISNIK in hkrati prepisal/a zapis
(Osebkov odvisnik), ki ga najdeš na koncu navodil. Ko končaš s prepisom, klikni na
spletno povezavo https://eucbeniki.sio.si/slo8/2315/index1.html ter reši naloge na str. 158, 159.
Po tem v zvezek napiši naslov PREDMETNI ODVISNIK in prepiši zapis (Predmetni
odvisnik) s konca navodil. Zopet pojdi na splet https://eucbeniki.sio.si/slo8/2315/index3.html in
reši naloge na str. 160, 161, 164.

Petek, 24. 4. 2020
Danes boš spoznal/a še en odvisnik, to je VZROČNI ODVISNIK. Tako kot vselej boš v
zvezek napisal/a naslov in prepisal/a zapis s konca navodil. Nato boš rešil/a nekaj vaj
na https://eucbeniki.sio.si/slo8/2318/index1.html str. 177, 178.
Nisi pa še zaključil/a. V spletni učilnici te čaka še nekaj navodil. A nič bati, ni veliko .

Tako, zdaj pa brž na zaslužene počitnice!!!

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 enaslov napiši avtorja in naslov knjige.
Želim ti miren vikend. Bodi dobro in ostani zdrav/a.

ZAPIS V ZVEZKE

NAČINOVNI ODVISNIK


podčrtavanje: //////////////////



krajšava: nač. odv.



vprašalnice: KAKO, NA KAKŠEN NAČIN + povedek gl. st.



vezniške besede: KOT, KAKOR, TAKO DA, NE DA …

Načinovni odvisnik je odvisni stavek, ki izraža, kako se je zgodilo dejanje v glavnem stavku. Med
glavnim in odvisnim stavkom pišemo vejico.
Prislovno določilo načina razširimo (dodamo osebno glagolsko obliko) v načinovni odvisnik in tako iz
enostavčne dobimo dvostavčno poved.

PRIMER: Sveti se kot zlato. → Sveti se, kot bi bil zlato.
P.D.N.

NAČ. ODV.

Če veznikoma kot in kakor ne sledi osebna glagolska oblika, vejice ne pišemo.
Brez vejice: Hodi kakor polž.
Z vejico: Hodi, kakor hodi polž.

OSEBKOV ODVISNIK


podčrtavanje: _______________



krajšava: os. odv.



vprašalnice: KDO ALI KAJ + povedek gl. st.



vezniške besede: DA, ALI, ČE, KDO, KAJ, KDOR, KAR…

Osebkov odvisnik je odvisni stavek, ki izraža, kdo je vršilec dejanja v glavnem stavku. Med glavnim
in odvisnim stavkom pišemo vejico.
Osebek razširimo (dodamo osebno glagolsko obliko) v osebkov odvisnik in tako iz enostavčne
dobimo dvostavčno poved.

PRIMER: Nagrajenec bo prišel na oder. → Kdor bo dobil nagrado, bo prišel na oder.
OS.

OS. ODV.

PREDMETNI ODVISNIK


podčrtavanje: ----------------------



krajšava: predm. odv.



vprašalnice: KOGA ALI ČESA, KOMU ALI ČEMU, KOGA ALI KAJ, S KOM ALI S ČIM, O
KOM ALI O ČEM + povedek gl. st.



vezniške besede: DA, ALI, ČE, NAJ, KAKO, KDO …

Predmetni odvisnik je odvisni stavek, ki izraža podatke o vsebini glavnega stavka. Med glavnim in
odvisnim stavkom pišemo vejico.
Predmet razširimo (dodamo osebno glagolsko obliko) v predmetni odvisnik in tako iz enostavčne
dobimo dvostavčno poved.

PRIMER: Nejc je nestrpno čakal na vlak. → Nejc je nestrpno čakal, da pride vlak.
PREDM.

PREDM. ODV.

VZROČNI ODVISNIK



podčrtavanje: //////////////////



krajšava: vzr. odv.



vprašalnice: ZAKAJ + povedek gl. st.



vezniške besede: KER …

Vzročni odvisnik je odvisni stavek, ki izraža, zakaj se je zgodilo dejanje v glavnem stavku. Med
glavnim in odvisnim stavkom pišemo vejico.
Prislovno določilo vzroka razširimo (dodamo osebno glagolsko obliko) v vzročni odvisnik in tako iz
enostavčne dobimo dvostavčno poved.

PRIMER: Lepo pišem zaradi želje po lepih zvezkih. → Lepo pišem, ker želim imeti lepe zvezke.
P.D.V.

VZR. ODV.

