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POLONA KALAN IN MAJA PREMRL, OŠ HINKA SMREKARJA 
 

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 

- Za začetek preveri, koliko že znaš. V zvezek za slovenščino, na stran za jezik, napiši 
naslov PONOVITEV in s pomočjo zapiskov v zvezku ter 8. enote v 1. delu delovnega 
zvezka ponovi snov, ki bo izhodišče za novo temo.  

- Pisno odgovori na naslednja vprašanja (odgovarjaš lahko tako, da prepišeš 
vprašanje in podaš kratek odgovor ali da tvoriš odgovore v obliki povedi):  
 
1. Kaj je poved? 
2. Katere vrste povedi ločimo glede na končno ločilo? 
3. Kaj je stavek? 
4. Kako imenujemo poved, ki ima eno osebno glagolsko obliko/povedek?  
5. Koliko osebnih glagolskih oblik je v večstavčni/zloženi povedi? 
6. V spodnji povedi podčrtaj povedke in določi število stavkov. 

Ker je bil včeraj mednarodni dan knjig za otroke, sem skupaj z mamo prebrala 
pravljico, ki mi jo je podarila za drugi rojstni dan. 

7. Naštej stavčne člene. 
8. V spodnji povedi podčrtaj vse stavčne člene. 

Janja je včeraj zaradi učnih težav hitro poiskala pomoč pri učiteljici slovenščine. 
9. Kako nastane večstavčna/zložena poved? (Odgovor poišči v 1. delu DZ na str. 123.) 
10.  Katere besede so vezniki in kaj z njimi izražamo? (Odgovor poišči v 1. delu DZ na str. 127.) 
11.  Katere večstavčne povedi so zložene priredno in katere podredno? (Odgovor poišči v 

1. delu DZ na str. 124.) 
 

2. URA 
- V zvezku za slovenščino, na strani za jezik, nadaljuj z odgovarjanjem na vprašanja:  

 
12.  Iz česa so sestavljene podredno zložene povedi? (Odgovor poišči v 1. delu DZ na str. 131.) 
13.  Kaj je značilno za glavni stavek? (Odgovor poišči v 1. delu DZ na str. 131.) 
14.  S čim se začne odvisni stavek? (Odgovor poišči v 1. delu DZ na str. 133.) 
15.  Katero ločilo stoji med glavnim in odvisnim stavkom? 

 

http://www.irokus.si/
https://www.devetletka.net/resources/files/Novicke19/Navodilo_za_registracijo_V16.pdf
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16.  V spodnjih primerih podčrtaj glavne stavke. 
Medtem ko je delal nalogo, ga je poklicala mama. 
Na sprehodu sem srečala fanta, ki mi je všeč. 
Kdor pridno sodeluje, je nagrajen.  
Jasno je, kdo bo opravil nalogo. 
Ker je knjižnica zaprta, ne morem vrniti izposojenih knjig.  

     
- Zdaj pa odpri še 2. del delovnega zvezka na str. 20 in reši 1. in 2. nalogo. Svoje 

rešitve preveri. 
 
3. URA 

- V 2. delu delovnega zvezka reši vse naloge, vezane na osebkov odvisnik (nal. 1–7 na 
str. 21–23), in preveri rešitve.  

- Za konec ustno odgovori na naslednja vprašanja in tako preveri, koliko si si 
zapomnil/-a: 

 S katerim podatkom dopolnjuje osebkov odvisnik povedek glavnega stavka? 
 Kako se sprašujemo po osebkovem odvisniku? 
 Naštej nekaj veznikov/vezniških besed, ki so značilne za osebkov odvisnik.  

 

 

Dodatna navodila:  
 
 Ob morebitnih vprašanjih/nejasnostih me kontaktiraj na e-naslov 

polona.kalan@guest.arnes.si/maja.premrl@guest.arnes.si.  
 

 Če mi še nisi poslal/-a e-zahvale, ki bi jo moral/-a napisati že prejšnji teden, stori to 
čimprej.   
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