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Gradivo/pripomočki: 
- delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 8, 2. del,  

ali (ZA TISTE, KI IMATE DELOVNE ZVEZKE V ŠOLI) e-gradivo na www.iRokus.si (navodila, kako brezplačno dostopaš do e-
gradiv, najdeš na povezavi  https://www.devetletka.net/resources/files/Novicke19/Navodilo_za_registracijo_V16.pdf) 

- rešitve na www.devetletka.net/gradiva/slovenščina ali na irokus.si   
- zvezek 
- računalnik 
 

Navodila za delo: 
 
1. URA 

 
- Najprej v 2. delu delovnega zvezka reši 12. nalogo na str. 36–37, ki se navezuje na dopustni odvisnik (mogoče si to nalogo 

že rešil/-a). Vprašanj za odvisnike ti ni treba pisati v zvezek, ampak je najlažje, da jih pišeš kar poleg primerov v delovnem 
zvezku. Ko rešiš vse primere, natančno preveri rešitve. 
 

- Zdaj natančno reši še 13. nalogo na str. 37. Rešitve naloge zapiši v zvezek.  
 

Da ti bo lažje, naj ti povem, da so vse povedi enostavčne, torej imajo vse en povedek/eno osebno glagolsko obliko.  
Pred odhodom v gore poslušaj vremensko napoved. 
 
V vseh primerih so obkrožena prislovna določila, ki jih moraš pretvoriti v ustrezne odvisne stavke.   
Pred odhodom v gore poslušaj vremensko napoved. 
                ↓ 
Preden odideš v gore, poslušaj vremensko napoved. 
 

http://www.irokus.si/
https://www.devetletka.net/resources/files/Novicke19/Navodilo_za_registracijo_V16.pdf


SLOVENŠČINA                        8. R., 1., 2., 3. in 4. UČNA SKUPINA                                                             11. 5.–15. 5. 2020 
 

2 
POLONA KALAN IN MAJA PREMRL, OŠ HINKA SMREKARJA 
 

Tvoja nova poved je dvostavčna, saj vsebuje dva povedka/dve osebni glagolski obliki (odideš, poslušaj). 
Za odvisnim stavkom si zapisal vejico. 
 
Tako, ni pretežko, kaj? Zdaj se lahko lotiš še preostalih primerov.  
 
Za konec ne pozabi preveriti rešitev. 
 
  

2. URA 
 

- Danes te čaka 15. naloga na str. 38–39. Da ti bo lažje, narediva prvi primer skupaj. 
 
Najprej vstaviva vejico. 
Preden se odpraviš v gore, izberi smer pohoda.    
 
Pobarvajva glavni stavek. 
Preden se odpraviš v gore, izberi smer pohoda. 
 
Vprašajva se po odvisnem stavku. 
Kdaj naj izberem smer pohoda? 
 
Določiva vrsto odvisnega stavka. 
Časovni odvisnik. 
 
Ugotoviva, da je odvisni stavek na začetku (v nekaterih drugih primerih je na koncu).  
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Poskusiva zamenjati zaporedje obeh stavkov. 
Smer pohoda izberi, preden se odpraviš v gore. 
 
Tako, zdaj se pa loti preostalih primerov. 
 
Na koncu še preveri rešitve.   
 

3. URA 
 

- Odpri drugi del delovnega zvezka in s pomočjo 17. naloge na str. 40 preveri svoje znanje o odvisnikih. Svoje rešitve preveri.  
 

- Tokrat sem ti preverjanje znanja pripravila za konec tedna. Primere in rešitve zapiši v zvezek, na stran za jezik, pod 
naslovom MINI PREVERJANJE ZNANJA – 3.   
 
Preberi spodnjo poved in reši naloge. 
Medtem ko sem se učila sem poslušala klasično glasbo. 
 
1) Podčrtaj povedke in povej, koliko stavkov ima poved. 
2) Če je potrebno, dodaj vejico. 
3) Pobarvaj glavni stavek. 
4) Vprašaj se po odvisniku in določi njegovo vrsto. 
5) Če gre, zamenjaj zaporedje glavnega in odvisnega stavka. 
6) Če gre, odvisnik pretvori v navadni stavčni člen.  
   

- Rešeno nalogo mi pošlji na e-naslov.  
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Dodatna navodila:  
 
 Če želiš, lahko rešiš še nalogo 16 na str. 39, s katero boš dodatno utrdil pretvorbe. Seveda preveri tudi rešitve.   

 
Za pomoč se zgleduj po prvem primeru: 
Preden se odpraviš v gore, izberi smer pohoda. → Pred odhodom v gore izberi smer pohoda.  
  

 Ob morebitnih vprašanjih/nejasnostih me kontaktiraj na e-naslov 
polona.kalan@guest.arnes.si/maja.premrl@guest.arnes.si.  
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