NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI – 8. razred
8. teden
(11. 5.–15. 5.)
Draga osmošolka, dragi osmošolec,
na naslednji straneh te čakajo navodila za prihodnje dni.
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, 11. 5. 2020
Najprej ponovi odvisnike, ki smo jih do sedaj obravnavali. Preberi in razmisli, kaj je za
posamezni odvisnik značilno.
Danes boš malo utrdil posamezne odvisnike (namerni, vzročni, pogojni), in sicer z vajami
na spletni povezavi

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2318/index8.html .

Rešil boš naloge od strani 184

do vključno 187.

Sreda, 13. 5. 2020
Danes boš spoznal/a še zadnji odvisnik, in sicer PRILASTKOV ODVISNIK. Najprej boš
v zvezek napisal/a naslov PRILASTKOV ODVISNIK in hkrati prepisal/a zapis (Prilastkov
odvisnik), ki ga najdeš na koncu navodil. Ko končaš s prepisom, klikni na spletno
povezavo https://eucbeniki.sio.si/slo8/2321/index3.html ter reši naloge na str. 191, 192 in 193.

Četrtek, 14. 5. 2020
Danes se bomo dobili v živo preko ZOOM-a, in sicer ob 11. uri. Dodatno se bomo
pogovorili o prilastkovem odvisniku in skupaj naredili še kakšno vajo. Imej pripravljene
potrebščine, torej zvezek za slovenščino in peresnico.

Petek, 15. 5. 2020
Ker ste spoznali že vse odvisnike, boste le-te danes še malo utrdili na spodnji povezavi
https://eucbeniki.sio.si/slo8/2323/index1.html od

199. do 202. strani. Nato reši vse naloge na

straneh 205 in 206, na strani 207 pa le 9. nalogo.
Tako, pa si zaključil/a za ta teden. Lep vikend !

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

PRILASTKOV ODVISNIK


podčrtavanje: ........................



krajšava: pril. odv.



vprašalnice: KAKŠEN, KATERI, ČIGAV + tista beseda/besedna zveza iz glavnega stavka,
na katero se odvisnik nanaša



vezniške besede: KI, KATERI

Prilastkov odvisnik je odvisni stavek, ki ne dopolnjuje povedka glavnega stavka, temveč natančneje
določa osebek, predmet ali prislovno določilo iz glavnega stavka. Prilastkov odvisnik vedno stoji za
besedo oziroma besedno zvezo, ki jo natančneje določa. Med glavnim in odvisnim stavkom pišemo
vejico.

PRIMER: Vedno se zahvali za prejeto darilo. → Vedno se zahvali za darilo, ki si ga prejel.
PRIL. ODV.
VPRAŠANJE: Za katero darilo?
ODGOVOR: Ki si ga prejel.

