
 

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

(18. 5. 2020 do 22. 5. 2020) 

 

Drage učenke in učenci! 

Nadaljujemo z delom v tretjem tednu meseca maja. Potrudite se po svojih 

najboljših močeh ter skrbno in natančno poskrbite za svoje znanje.  

Spodbujamo vas, da zaposlitve spremljate prek XOOLTIMA v eAsistent, kjer je 

že stekla komunikacija za delo z večino učencev in kjer lahko tekoče spremljamo 

vaše opravljeno delo. Tudi za morebitna vprašanja smo vam na voljo prek 

komunikacije v eAsistentu. 

Tisti, ki še morate pridobiti oceno, ne pozabite na nalogo iz domačega branja, 

ki jo morate opraviti do 29. 5. 2020. 

 

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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Drage osmošolke, dragi osmošolci! 

Tudi ta teden boste utrjevali usvojeno znanje, dodali pa bomo še en odvisnik. 

Sledi spodnjim korakom … 

1. KORAK: preverjanje rešitev 

Ta teden si boste najprej v zvezku pregledali, če ste pravilno naredili 

primere.  

Rešitve:  

1. Vedno grem spat, ko je ura približno enajst.  

glavni stavek          časovni odvisnik 

                                Kdaj grem vedno spat?    

Ko se poslavljam, se mi vedno utrne solza. 

čas. odv .                     glavni stavek 

Kdaj se mi vedno utrne solza? 

1. Kadar se zbudim, se najprej pretegnem. 

   čas. odv.                       gl. stavek 

 

  Odgovori, kadar si vprašan. 

  gl. stavek          čas. odv. 

                     Kdaj odgovori? 

 

2. KORAK – ponovimo znanje  

Po zvezku za slovenščino ponovi že obravnavano učno snov o krajevnem in 

časovnem odvisniku. 

 



3. KORAK – VZROČNI ODVISNIK  

V zvezek na stran jezik napišite naslov VZROČNI ODVISNIK.  

Kliknite na povezavo https://www.youtube.com/watch?v=55RUs2fdsX8 

in najprej natančno poslušajte vsebino, nato si vse s prosojnic 

prepišite v zvezek.  

Prepiši si tudi naslednje: 

Pomni:  

VZROČNI ODVISNIK je odvisni stavek, ki je nastal iz prislovnega določila vzroka. 

 Vsebuje podatek o vzroku dejanja v glavnem stavku. 

Po njem se vprašamo z vprašalnico zakaj in glavnim stavkom.  

Podčrtamo ga s poševnimi črticami. 

Vezniki, značilni zanj, so: ker … 

 

Vezniki vedno začenjajo vzročni odvisnik. 

ZGLED:  

1. Zaradi bliska in groma ne gledam televizije. 

    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  pov.              2.  

p. d. v.  

 

Ker se bliska in grmi, ne gledam televizije.                         

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                 gl. st.            (Zakaj ne  gledam televizije?) 

vzr. odv. 

2. Od sramu  je odšel domov 
           IIIIIIIIIIIIIIII     pov.      IIIIIIII    
           p. d. v.                              p. d. k. 
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   Ker ga je bilo sram, je odšel domov. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII     gl. st.       (Zakaj je odšel?) 

vzr. odv. 

 

PAZI NA RAZLIKO MED  P. D. V. IN VZROČNIM ODVISNIKOM: 

 

Skrbelo ga je, ker je zamudil rok oddaje seminarske naloge. 

                                   vzr. odv  (Zakaj ga je skrbelo?) 

Skrbelo ga je zaradi slabe ocene. 

                        p. d. v.        (Zakaj ga je skrbelo?) 

 

 

 

4. KORAK – UTRJEVANJE 

   

V zvezek napiši naslov VAJA in natančno rešuj naslednje naloge: 

1. IZ PRISLOVNIH DOLOČIL VZROKA TVORI VZROČNE ODVISNIKE PO ZGLEDU. 

ZAPIŠI TUDI VPRAŠALNICE. 

ZGLED: Zaradi zobobola Mojce ni bilo na proslavo. 

                     p. d. v. 

            PRETVORBA: Ker je Mojco bolel zob, je ni bilo na proslavo. 

                                    Zakaj Mojce ni bilo na proslavo? 

Na izlet nismo odšli zaradi dežja. 

Od razburjenja je imel čisto rdeča lica. 



Zaradi slabe napovedi so kmetje pospravili svoje stroje. 

2. OZNAČI GLAVNE STAVKE IN DOLOČI VZROČNE ODVISNIKE. 

ZGLED: Ker se je bližala zima, smo kupili kurilno olje.  

                 vzr. odv.                                 glavni stavek 

Ker se je vozni red spremenil, je vlak odpeljal 10 minut kasneje.  

Opozorila ni slišal, ker je bil hrup.  

Zamudil je šolo, ker se jim je pokvaril avto.  

3. USTREZNO PODČRTAJ GLAVNE STAVKE IN ODVISNIKE (ČASOVNI, KRAJEVNI, 
OSEBKOV, VZROČNI). VSTAVI VEJICE in ZAPIŠI TUDI VPRAŠALNICE. 

 

Kdor drugemu jamo koplje sam vanjo pade. 

 

Ko je ura odbila osem smo se zbrali na postaji. 

 

Medtem ko sem gledala televizijo je začelo snežiti.  

 

Kdor se javi bo prej odrešen spraševanja.  

 

Ker se sošolec ni javil smo bili presenečeni.  

 

Sedaj pa vzemi v roke še Brihtno glavco, odpri jo na str. 85  ter reši vse naloge 

na tej strani in nato reši še 1. in 2. nalogo na strani 88.  

 

Tedenska naloga je opravljena. Super!  

 

                                                                                          Aktiv učiteljev slovenščine 



                          

 


