NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI – 8. razred
7. teden
(4. 5.–8. 5.)
Draga osmošolka, dragi osmošolec,
Upam, da si prvomajske počitnice preživel/a res sproščujoče. Zagotovo si dobil/a veliko
novega elana in si pripravljen/a na nove izzive.
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, 4. 5. 2020
Najprej ponovi snov o zloženi povedi ter odvisnike, ki smo jih do sedaj obravnavali. Tisti,
ki še niste rešili nalog v spletni učilnici, je skrajni čas, da to naredite.
Danes boš spoznal/a naslednji odvisnik, NAMERNI ODVISNIKI. Najprej v zvezek napiši
naslov

NAMERNI

ODVISNIK.

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2318/index3.html

Ko

končaš

z

nalogami

na

spletu

na str. 179 in 180, prepiši še zapis v zvezek (Namerni

odvisnik), ki ga najdeš čisto na koncu navodil.

Četrtek, 7. 5. 2020, in petek, 8. 5. 2020
V dveh urah boš spoznal/a še dva odvisnika, in sicer POGOJNEGA ter DOPUSTNEGA.
Najprej boš v zvezek napisal/a naslov POGOJNI ODVISNIK in hkrati prepisal/a zapis
(Pogojni odvisnik), ki ga najdeš na koncu navodil. Ko končaš s prepisom, klikni na
spletno povezavo https://eucbeniki.sio.si/slo8/2318/index5.html ter reši naloge na str. 181, 182.
Po tem v zvezek napiši naslov DOPUSTNI ODVISNIK in prepiši zapis (Dopustni
odvisnik) s konca navodil. Zopet pojdi na splet https://eucbeniki.sio.si/slo8/2321/index1.html in reši
naloge na str. 189, 190.
V petek, 8. 5., so na vrsti tudi GOVORNI NASTOPI. S tistimi, ki ga še niste imeli, se
dobimo preko Zoom-a. Vabilo boste dobili en dan prej na svojo e-pošto.

Tisti, ki še niste prebrali vseh knjig za BZ, vam v nadaljevanju še enkrat podajam navodila glede le-te.
Ko prebereš, narediš zapis in mi ga pošlješ.

BRALNA ZNAČKA

1. Ime in priimek avtorja.
2. Naslov knjige.
3. Leto izdaje.
4. Napiši strnjeno obnovo knjige (čisto na kratko).
5. Kateri dogodek v knjigi ti je bil najbolj všeč? Utemelji.
6. Katera knjiž. oseba v knjigi ti je bila najbolj všeč? Utemelji.

ZAPIS V ZVEZKE

NAMERNI ODVISNIK


podčrtavanje: //////////////////



krajšava: nam. odv.



vprašalnice: ČEMU, S KATERIM NAMENOM + povedek gl. st.



vezniške besede: DA (BI) …

Namerni odvisnik je odvisni stavek, ki izraža, s katerim namenom se je zgodilo dejanje v glavnem
stavku. Med glavnim in odvisnim stavkom pišemo vejico.

PRIMER: Učim se za dobre ocene. → Učim se, da bi imel dobre ocene.
NAM. ODV.
Čemu se učim? Da bi imel dobre ocene.

PAZI!! NAMERNEGA ODVISNIKA NE SMEMO ZAMENJEVATI Z VZROČNIM.
Primera:
Brat je šel v trgovino, ker

Brat je šel v trgovino, da bi

nam je zmanjkalo mleka.

kupil mleko.

Vprašanje: Zakaj je šel brat v trgovino?

Vprašanje: Čemu je šel brat v trgovino?

Odgovor: ker nam je zmanjkalo mleka.

Odgovor: da bi kupil mleko.

Z odvisnikom je izražen vzrok dejanja iz

Z odvisnikom je izražen namen dejanja iz

glavnega stavka.

glavnega stavka.

POGOJNI ODVISNIK


podčrtavanje: //////////////////



krajšava: pog. odv.



vprašalnice: POD KATERIM POGOJEM + povedek gl. st.



vezniške besede: ČE …

Pogojni odvisnik je odvisni stavek, ki vsebuje podatek o pogoju za izvršitev dejanja v glavnem
stavku. Med glavnim in odvisnim stavkom pišemo vejico.

PRIMER: Za uspeh se moraš potruditi. → Če hočeš uspeti, se moraš potruditi.
POG. ODV.

DOPUSTNI ODVISNIK


podčrtavanje: //////////////////



krajšava: dop. odv.



vprašalnice: KLJUB ČEMU + povedek gl. st.



vezniške besede: ČEPRAV, ČETUDI, KLJUB TEMU DA …

Dopustni odvisnik je odvisni stavek in vsebuje podatek o oviri, ki bi lahko preprečila dejanje
glavnega stavka. Med glavnim in odvisnim stavkom pišemo vejico.

PRIMER:
Kljub prijaznosti se je z njim težko pogovarjati. → Težko se je pogovarjati z njim, kljub temu da je prijazen.
DOP. ODV.

