
DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 8. razred – 7. teden    

(11. 5. 2020 do 15. 5. 2020) 

 

Drage učenke in učenci! 

Nadaljujemo z delom v drugem tednu meseca maja. Zaposlitve v korakih so 

stekle, zato se jih skrbno lotite tudi tokrat. Potrudite se po svojih najboljših močeh 

ter skrbno in natančno poskrbite za svoje znanje.  

Navodila so objavljena tudi v XOOLTIME v eAsistentu. Če imate možnost, ga 

uporabljajte, saj tam učitelji dnevno spremljamo vaše delo, tudi komunikacija med 

nami bo lažje potekala.  

Priložili smo tudi obvestilo o ocenjevanju znanja, ki si ga preberi in se 

pripravi na ocenjevanje. 

 

Za vprašanja smo vam na voljo na elektronskih naslovih: 

Nina Janežič – ninajanezic1976@gmail.com  

Urška Jaušovec Kolar – urska.jausovec@gmail.com  

Viljem Kotnik – vilkot@gmail.com  

Monika Kovačič – monika.kovacic6@gmail.com  

 

Vse dobro in ostanite zdravi.         

        Aktiv učiteljev slovenščine 

 

Dragi osmošolci,  

ta teden boste utrjevali usvojeno znanje, dodali pa bomo še nekaj s področja 

jezika. Sledi spodnjim korakom … 
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1. KORAK – ponovimo znanje 

Po zvezku za slovenščino ponovi že obravnavano učno snov o intervjuju. 

Bodi pozoren na to, kako so zgrajeni intervjuji, saj boš kmalu izkazal 

usvojeno znanje ob poustvarjalni nalogi. 

 

Nato pa si dobro preberi vse, kar smo si v zvezek zapisali v zvezi s 

časovnim odvisnikom. Pomagaš si lahko tudi z zapiski v nadaljevanju. 

ČASOVNI ODVISNIK 

 

Pomni:  

je odvisni stavek, ki je nastal iz prislovnega določila časa.  

Po njem se vprašamo z vprašalnico kdaj in glavnim stavkom.  

Podčrtamo ga s poševnimi črticami. 

Vezniki, značilni zanj, so: ko, brž ko, čim, potem ko, medtem ko, preden, prej ko, kadar, 

kadar koli … 

* Vezniki medtem ko, potem ko, tedaj ko … so VEČBESEDNI VEZNIKI, zato med njimi 

vejice NE pišemo! 

Vezniki vedno začenjajo časovni odvisnik. 

 

ZGLED:  

1. Ob sedmih gledam risanko. 

    IIIIIIIIIIIIIIIII  pov.              4.  

p. d. č.  

 

Ko je ura sedem, gledam risanko.                         

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  gl. st.            (Kdaj gledam risanko?) 

čas. odv. 

2. Med gledanjem televizije je zazvonil telefon. 
           IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   pov.               os.  
           p. d. č.  
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 Medtem ko sem gledal televizijo, je zazvonil telefon. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII     gl. st.       (Kdaj je zazvonil telefon?) 

čas. odv. 

3. Poleti je vroče. 
IIIIIIIII   pov. 
p. d. č.  

 

 

 Kadar je poletje, je vroče. 

                IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII gl. st.                  (Kdaj je vroče?) 

 čas. odv. 

 

Sledi nekaj vaj, ki jih reši v zvezek. 

1.  IZ PRISLOVNIH DOLOČIL ČASA TVORI ČASOVNE ODVISNIKE, ZAPIŠI TUDI 

VPRAŠALNICE. 

 Vedno grem spat ob približno enajsti. 

 Ob slovesu se mi vedno utrne solza 

2. OZNAČI GLAVNE STAVKE IN DOLOČI ČASOVNE ODVISNIKE. 

 Kadar se zbudim, se najprej pretegnem.   

 Odgovori, kadar si vprašan.  

2. KORAK – KRAJEVNI ODVISNIK  

Ker vemo, da že tri odvisnike dobro obvladaš, imamo za ta teden 

pripravljeno spoznavanje KRAJEVNEGA ODVISNIKA. 

Najprej si pozorno oglej posnetek: 
https://www.youtube.com/watch?v=eWNPsyUdyUM  

https://www.youtube.com/watch?v=eWNPsyUdyUM


Nato zapiši v zvezek naslov KRAJEVNI ODVISNIK IN SI PREPIŠI SNOV S 

PROSOJNIC TER REŠUJ VAJE, KOT TE VODI POSNETEK (zapis ponovitve 

stavčnih členov izpusti). 

 

 

 

3. KORAK – UTRJEVANJE   

Sedaj pa vzemi v roke Brihtno glavco, odpri na str. 54 ter reši vse naloge 

na tej strani in nato nadaljuj s stranjo 55 ter reši naloge z vključno 4. 

nalogo.  

 

Tedenska naloga je opravljena. Super!  

 

 

 

Aktiv učiteljev slovenščine 

 


