
DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 8. razred – 3. teden    

(6. 4. 2020 do 10. 4. 2020) 

 

Drage učenke in učenci! 

Že tretji teden se učimo na daljavo. Zdaj ste verjetno vsaj malo ujeli vsak svoj 

ritem šolsko-domačega dela, kajne? Prepričani smo, da si kljub delu za šolo lahko 

vzamete prosto za stvari, ki jih radi počnete v varnem zavetju svojega doma. 

V tem tednu smo vam spet pripravili zaposlitve, za katere smo presodili, da jih 

zmorete opraviti sami. Skrbno si porazdelite delo in ga natančno opravite. Le 

pogumno tudi v tem tednu. 

Spodbude k branju so obrodile prve sadove. Kar nekaj se vas je obrnilo na nas 

in ste nam v elektronskih sporočilih napisali obnove prebranih knjig; tako ste poročali 

za bralno značko. Še vedno velja, da obnove napišete v zvezek, a če se vam zdi 

sprejemljivo in zanimivo, nam lahko napišete obnove tudi na naše elektronske 

naslove. Rok za poročanje za bralno značko je podaljšan do konca šolskega 

leta, zato se še vedno splača potruditi. Pridno berite, berite, berite … še naprej. 

Tokrat imamo še posebno prošnjo. Za vas smo pripravili kratko anketo, da 

dobimo povratne informacije, kako se znajdete z delom pri slovenščini doma. In kako 

nam lahko pomagate? Kliknite na povezavo   https://www.1ka.si/a/268032   in rešite 

kratko anketo. Anketa bo aktivna do sobote, 11. 4. 2020. Tako nam boste pomagali, 

da bomo lažje načrtovali delo pri slovenščini za naprej. Saj bo šlo, kajne? Hvala. 

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 
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NE USTRAŠI  SE KOLIČINE, SAJ DELO TEGA TEDNA TEMELJI NA PONOVITVI IN 

IMAŠ VEČINO VSEGA ŽE ZAPISANO V ZVEZKU! NOVA SNOV JE POD TOČKO 3. 

Ta teden se bomo od književnosti preselili nazaj k jeziku, in sicer bomo 

nadaljevali z odvisniki. 

1. Najprej pa si preglej še rešitve učnega lista 1 iz preteklega tedna, da boš   

dobro obvladal realizem.   

Odgovori so: 

1. B 

2. Poljanska dolina (Žirovska, Trst) 

3. A (str. 85 piše v zadnjem odstavku mi vaški otročaji) 

4. A: Življenje Vrbarjevega Matevža 

B: Tržačanovo/Tomažkovo življenje pri Vrbarjevih 

C: Umiranje Tomažka 

5. 3, 6, 2, 1 

6. drugi vaščani 

7. pisateljev 

8. A 2, B 4 

9. Najraje, ležala 

10.  A 6, B 5, C 1, Č 3 

11.  Prinesel je v resnici v košu otroče, katero je potem raslo kakor trava na   

zemlji razsušeni 

Bil je tenak kakor bilka na njivi 

S seboj pa je nosil dvoje lepih oči, ki so mu izpod rumenih las zrle v svet, 

kakor zre modro cvetje iz rumene pšenice 

Oblačil ga je skoro na isti način, kakor se oblači lilija na polju, ki nima 

nikake obleke 

12.  C 

13.  B 

 



Tako, s književnostjo smo za nekaj časa zaključili. 

 

2. Sedaj pa odpri zvezek na strani JEZIK.  

Najprej bomo ustno ponovili, kaj je stavek, katere stavčne člene poznamo, 

večstavčno poved, osebkov in predmetni odvisnik ter na novo spoznali 

časovni odvisnik.  

 

V zvezku si preberi že zapisano in dodaj, če si že pozabil/a.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NE POZABI: Pri določanju stavčnih členov začnemo najprej s povedkom! 

Sedaj pa preveri svoje znanje tako, da iz spodnje povedi izpišeš povedek, p. d. 

v., osebek in p. d. k. 

Zaradi širjenja koronavirusa so slovenski učenci ostali doma. 

Rešitve: povedek: so ostali 

               p. d. v. : zaradi širjenja koronavirusa 

               osebek: slovenski učenci 

               p. d. k.: doma 

Ustno ponovi: 

POVED je zaključena enota iz smiselno povezanih besed. Začne se z veliko 

začetnico, konča pa se s končnim ločilom.  

Besede, zbrane okrog OSEBNE glagolske oblike, tvorijo STAVEK.  

Če je v povedi ena sama osebna glagolska oblika, je poved iz enega STAVKA.         

Če pa je v  povedi več osebnih glagolskih oblik, je poved iz VEČ stavkov.  

Povedi so ENOSTAVČNE ali VEČSTAVČNE. ENOSTAVČNE POVEDI imajo eno 

osebno glagolsko obliko, večstavčne pa jih imajo VEČ. 

 

Podredno zložena poved ima dva ali več neenakovrednih stavkov – eden od 

teh je glavni stavek, ostali pa so mu podrejeni oz. odvisni stavki/odvisniki (s 

pomočjo glavnega stavka se po njih lahko vprašamo), npr. Preden se odpravimo 

na prizorišče, pojemo lahek zajtrk. 

 

Spoznali smo že dve podredni razmerji, in sicer osebkov odvisnik in predmetni 

odvisnik. 

Ustno ponovimo najprej OSEBKOV ODVISNIK: 

Dopolnjuje povedek glavnega stavka s podatkom o  

VRŠILCU DEJANJA.  

 Bolnik potrebuje zdravilo. 
Kdor je bolan, potrebuje zdravilo. 

 ODVISNI DEL   GLAVNI STAVEK JE TAM, KJER NI VEZNIKA! 

KDO ALI KAJ potrebuje zdravilo? 

 Veseli me, da si se oglasil. 



 Kdor ne dela, naj ne je.  
 
 

 

PREDMETNI ODVISNIK (2. do 6. sklon): 

Dopolnjuje povedek glavnega stavka s podatkom o vsebini dejanja, ali o tem, 
komu je dejanje namenjeno ... 

 Obljubil mi je pomoč. 
Obljubil je, da mi bo pomagal. 
KOGA ALI KAJ MI JE OBLJUBIL? 

 Prosil me je, naj ostanem. 
 Čakal sem, da so mi dostavili paket.  

 
Sedaj pa si lahko v zvezek prepišeš ali ustno rešiš naslednja 2 primera. Pravilno 
se vprašaj po podčrtanem delu ter določi vrsto odvisnika. 
 
Videlo se je, da je razočaran. 
 
Videli smo, da je razočaran. 
 
Rešitvi: 1. Kdo ali kaj se je videlo? Osebkov odvisnik, saj si pomagamo s 
pretvorbo videlo se je njegovo razočaranje in dobimo osebek. 
2. Koga ali kaj smo videli? Predmetni odvisnik, saj si pomagamo s pretvorbo 
videli smo njegovo razočaranje in dobimo predmet. 
 
Če ločuješ ta dva odvisnika, si na dobri poti!     
 
 
3. Sedaj pa sledi NOVA SNOV.  
 
V zvezek zapiši naslov ČASOVNI ODVISNIK. 
Prepiši, kar sledi. 
 

Časovni odvisnik je v stavek razvito prislovno določilo časa. 

Krajšave: čas. odv. 

Vprašalnice: kdaj, do kdaj, od kdaj, koliko časa  +  glavni stavek. 

Vezniške besede: ko, kadar, dokler, kar, od kdaj, tako dolgo da, medtem ko, takoj 
ko. 

PRI VEČBESEDNIH VEZNIKIH ( NPR. MEDTEM KO, POTEM KO, TAKOJ KO …) 
VEJICE VMES NI!!! 

 

 

Primeri:  



Po končanem delu si bomo oddahnili. 

   p.d.č. 

Ko bomo končali delo, si bomo oddahnili. 

                odv. st.                     gl. st. 
Kdaj si bomo oddahnili? 
 
 

Pred odhodom v gore poslušaj vremensko napoved. 

Preden se odpraviš v gore, poslušaj vremensko napoved. 
 odv. stavek                                      glavni stavek 
Kdaj poslušaj vremensko napoved? 

 

Ob prihodu na razgledno točko si oglej pokrajino. 

Oglej si pokrajino, ko prideš na razgledno točko. 

    Glavni stavek                                     odv. stavek 

Kdaj si oglej pokrajino? 
 

Do 10. leta ne smeš sam kolesariti po cesti. 

Dokler nisi star deset let, ne smeš sam kolesariti po cesti.  
Odv. stavek                                             gl. stavek 

Do kdaj ne smeš sam kolesariti po cesti? 

Sedaj pa bo že šlo, kajne?  

 

4. Napiši naslov Vaja in pri vsaki nalogi reši 2 primera. ČE PRESODIŠ, DA 

POTREBUJEŠ ŠE VEČ VAJ, PA LE POGUMNO NAPREJ. IZBIRA JE TVOJA!  Rešitve 

so priložene. 

 

1. OBKROŽI GLAVNI STAVEK, VPRAŠAJ SE PO ODVISNIKU, VPRAŠALNO POVED 
ZAPIŠI NA ČRTO. OBKROŽI VEZNIK.  
a) Ko bo napisala domačo nalogo, bo šla s prijateljicami v kino.  
____________________________________________________________  
b) Preden se začne predstava, ugasnite telefon.  
____________________________________________________________  
c) Zdravnik je prišel, potem ko so ga poklicali po odzivniku.  
____________________________________________________________  
d) Ko kupuješ čevlje, pazi na primerno velikost.  
____________________________________________________________ 
 



REŠITVE  
1. a) Ko bo napisala domačo nalogo, bo šla s prijateljicami v kino.  
Kdaj bo šla s prijateljicami v kino?  
b) Preden se začne predstava, ugasnite telefon.  
Kdaj ugasnite telefon?  
c) Zdravnik je prišel, potem ko so ga poklicali po odzivniku.  
Kdaj je prišel zdravnik?  
d) Ko kupuješ čevlje, pazi na primerno velikost.  
Kdaj pazi na primerno velikost? 

 
 2. VPRAŠAJ SE PO ODVISNIKIH. VPRAŠALNO POVED ZAPIŠI NA ČRTO.  
a) Živela sta, dokler jima niso osiveli lasje.  
____________________________________________________________  
b) Odkar imajo novo učiteljico, se učenci zelo radi učijo.  
____________________________________________________________  
c) Rodil se je, ko se je pisalo leto 1664.  
____________________________________________________________  
d) Odkar je zaposlen na novem delovnem mestu, še ni dobil plače.  
____________________________________________________________  
RAZMISLI, SO TO TUDI ČASOVNI ODVISNIKI? 
 
REŠITVE 
2. a) Kako dolgo sta živela?  
b) Od kdaj se učenci zelo radi učijo?  
c) Kdaj se je rodil?  
d) Od kdaj ni dobil plače?  

Da. 
 
 

3. ČASOVNI ODVISNIK PRETVORI V STAVČNI ČLEN.  
a) Potem ko je igralec v zadnji sekund zadel koš, je njegova ekipa premagala 
nasprotnike.  
_________________________________________________________________  
b) Mama je skuhala kosilo, preden je šla v službo.  
_________________________________________________________________  
c) Ko smo prišli na kopališče, je bilo tam že veliko plavalcev.  
_________________________________________________________________ 
d) Potem ko smo prišli na kopališče, smo se zapodili v vodo.  
_________________________________________________________________  
e) Skupaj sta živela, dokler nista umrla.  
______________________________________________________________ 

 
REŠITVE 
 
3. a) Po košu v zadnji sekundi je igralčeva ekipa premagala nasprotnike.  
b) Mama je skuhala kosilo pred odhodom v službo.  
c) Ob prihodu na kopališče je bilo tam že veliko igralcev.  



d) Po prihodu na kopališče smo se zapodili v vodo.  
e) Skupaj sta živela do smrti. 

 

 4. PRISLOVNO DOLOČILO ČASA PRETVORI V ČASOVNI ODVISNIK.  
a) Pred obiskom muzeja preverite delovni čas.  
_________________________________________________________________ 
b) Med hojo po gozdu ne bodite glasni.  
_________________________________________________________________ 
c) V poletnih mesecih zaradi suše pogosto primanjkuje pitne vode.  
_________________________________________________________________ 
d) Po 18. letu državljan RS dobi volilno pravico.  
_________________________________________________________________ 
e) Pred izpostavljanjem soncu se dobro namaži s kremo za sončenje.  
_________________________________________________________________ 
REŠITVE 
4. a) Preden obiščete muzej, preverite delovni čas.  
b) Ko hodite po gozdu, ne bodite glasni.  
c) Ko je poletje, zaradi suše pogosto primanjkuje pitne vode.  
d) Ko dopolni 18 let, državljan RS dobi volilno pravico.  
e) Preden se izpostaviš soncu, se dobro namaži s kremo za sončenje. 

 
Tako, pa si prišel/la do konca s tedensko nalogo! Super! 

                                                                                               
                                                                                         Aktiv učiteljev slovenščine 


