
DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 8. razred – 9. teden    

(25. 5. 2020 do 29. 5. 2020) 

 

Drage učenke in učenci! 

Smo že v zadnjem tednu meseca maja. Z devetošolci že gulimo nazaj šolske 

klopi, a vsi skupaj se še malo potrudite po svojih najboljših močeh ter skrbno in 

natančno poskrbite za svoje znanje. V tem tednu ne pozabite oddati naloge za 

domače branje, ki jo bomo učitelji ocenili.   

Še naprej spremljate zaposlitve prek XOOLTIMA v eAsistentu, kjer 

komunikacija za delo z večino učencev zelo lepo teče in kjer učitelji tekoče 

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

prek komunikacije v eAsistentu. 

 

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! 

Verjamemo, da ste z domačim branjem že skoraj zaključili. Sicer pa, časa imate 

še do 29. 5. 2020. Veselo na delo! 

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

Sledi spodnjim korakom … 

1. KORAK: preverjanje rešitev in ponovitev znanja  

 Najprej si boste v zvezku pregledali, če ste pravilno rešili primere.  

Rešitve:  

1. Na izlet nismo odšli, ker je deževalo. 

    Ker se je razburil, je imel čisto rdeča lica. 

    Ker je bila slaba napoved, so kmetje pospravili svoje stroje. 

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

                        vzr. odv.                                           glavni stavek 

      Opozorila ni slišal, ker je bil hrup.  

        glavni stavek              vzr. odv. 

       Zamudil je šolo, ker se jim je pokvaril avto.  

            glavni stavek      vzr. odv. 

3. Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. 
       Osebkov odvisnik                     glavni stavek 
Kdo (ali kaj) sam vanjo pade? 
 
Ko je ura odbila osem, smo se zbrali na postaji. 
Čas. odv.                              glavni stavek 
Kdaj smo se zbrali na postaji? 
 

Medtem ko sem gledala televizijo, je začelo snežiti.  

  Čas. odv.                                                glavni stavek 

Kdaj je začelo snežiti? 



 

Kdor se javi, bo prej odrešen spraševanja.  

Osebkov odvisnik         glavni stavek 

Kdo (ali kaj) bo prej odrešen spraševanja? 

 

Ker se sošolec ni javil, smo bili presenečeni.  

vzr. odv.                         glavni stavek 

Zakaj smo bili presenečeni? 

 Sedaj pa po zvezku za slovenščino ponovite že obravnavano učno snov o 

vzročnem odvisniku. 

 

2. KORAK – NAČINOVNI ODVISNIK            

V zvezek na stran jezik napišite naslov NAČINOVNI ODVISNIK.  

Kliknite na povezavo https://www.youtube.com/watch?v=yx8s-3pE3qg 

in najprej natančno poslušajte vsebino, nato si vse s prosojnic 

prepišite v zvezek.  

Prepišite si tudi naslednje: 

 

 

 

NAČINOVNI ODVISNIK 

Načinovni odvisnik je v stavek razvito prislovno določilo načina.  

Podčrtovanje:  

Krajšava: nač. odv. 

Vprašalnica: kako + glavni stavek. 

https://www.youtube.com/watch?v=yx8s-3pE3qg


Vezniške besede: ne da, kakor, kakor da, da, kot da, tako da. 

Primeri: 

Do nas se je obnašal kot tujec. 

                                  p. d. n 

Do nas se je obnašal, kot da je tujec. 

              gl. st.                   odv. st. 

                                   Kako se je obnašal do nas? 

 

Darilo je vzela brez zahvale. 

Darilo je vzela, ne da bi se mi zahvalila. 

MED VEČBESEDNIM VEZNIKOM NI VEJICE! 

 

Napovedovalec je govoril tako, da je nosljal. 

Iz trgovine je odvihral, ne da bi plačal.  

 

. 

 

3. KORAK – UTRJEVANJE 

   

 Sedaj pa vzemi v roke še Brihtno glavco, odpri jo na str. 65  ter reši vse 

naloge na tej strani. 5. naloga se nadaljuje na str. 66. 

 

Tedenska naloga je opravljena. Super!  

 

                                                                                          Aktiv učiteljev slovenščine 

                          



 


