
ČETRTI  TEDEN IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO – SLJ-LEBAN – 8. A/ 1. SKUPINA 

8.a/ 1. skupina  (6. 4. do 10. 4. 2020)             lidija.leban@guest.arnes.si        tel. 040 356 699 

Dragi učenci! Vstopamo že v 4. teden izobraževanja na daljavo. Upam in želim, da ste dobro in da vam 

uspe delati po danih navodilih. Še enkrat naj vas povabim; če je kar koli nerazumljivega, mi pišite ali 

pokličite. Prosim vas, da redno pošiljate samo zahtevano. Kaj bo treba poslati in do kdaj, bo napisano. 

V mesecu aprilu bomo obravnavali snov, jo ponavljali in utrjevali, potem pa boste obveščeni, kaj in 

kako bo ocenjeno. Ne pozabite na knjigo za predstavitev. Pošljite mi naslov knjige, če ga še niste 

povedali. 

Obvestilo glede bralne značke. Uradni zaključek BZ je bil 2. 4. 2020. Vsi tisti, ki jo želite zaključiti in dobiti 

oceno, mi v priponki pošljite naslednje: Koliko knjig ste že povedali, za vsako še ne »povedano« knjigo 

napišite ime in priimek avtorja, na kratko (5 povedi) o čem in o kom knjiga pripoveduje, napišite glavne 

književne osebe (3). Iz ene izmed prebranih knjig izpišite lepo poved in jo pošljite zraven (navedite, iz 

katere knjige je). Obvestila vas bom, kdaj bo ocena vpisana. 

Rok oddaje: 30. 4 2020 

 

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek, 
  6. 4. 2020 

Ponavljanje in utrjevanje- podredno zložena 
poved; glavni in odvisni stavek (Vse imaš v 
zvezku.) 
Osebkov in predmetni odvisnik (odvisnik moraš 
vedno dobiti kot odgovor; po osebkovem 
odvisniku se vprašaš tako, kot po osebku (kdo 
ali kaj?), po predmetnem pa tako kot po 
predmetu (koga ali česa?, komu ali čemu?, 
koga ali kaj? …) in vedno si pomagaš s 
povedkom iz glavnega stavka.  
 

Naredi naslednje naloge v DZ: 
stran 22/3., 4., 5 (Če so že 
narejene, preglej.) 
Stran 23/1;  
stran 24/2, 4 
Stran 26/9. Vprašanja napiši 
kar v DZ spodaj ali levo ob 
nalogi. 
9. nalogo slikaj in mi pošlji 
danes, 6. 4. 2020. 

Torek, 
7. 4. 2020 

 
Prislovnodoločilni odvisniki (To so pravzaprav 
prislovna določila v obliki stavka. Torej razlika 
med navadnimi prislovnimi določili in odvisniki 
je v tem, da ima odvisnik glagol,prislovno 
določilo pa ne.) Vprašalnice so enake, kot za 
prislovna določila. Za časovni odvisnik: KDAJ?: 
OD KDAJ? DO KDA? Za krajevnega KAM? KJE? 
Za načinovnega KAKO? NA KAKŠEN NAČIN? Za 
vzročnega ZAKAJ? Pogojnega POD KATERIM 
POGOJEM? Dopustnega KLJUB ČEMU? 
Namernega S KATERIM NAMENOM ali ČEMU? 
+ vedno si pomagaš s povedkom iz glavnega 
stavka. 
 

V DZ reši strani 27, 28 
Dopolni zeleno besedilo na 
strani 29/2. naloga in ga 
prepiši v zvezek. 
Dopolniš tako: 
------ v vlogi prislovnega 
določila 
Prislovnodoločilni 
-časovni, -načinovni,- vzročni,- 
namerni- da bi odkrili 
podrobnosti bitja 
pogojni - če nanj deluje neka 
sila 
dopustni- čeprav je v njem še 
veliko – 

mailto:lidija.leban@guest.arnes.si


 
 
 
 

Krepko so označeni vezniki v 
posamezni vrsti odvisnika. 

Četrtek, 9. 4. 
2020 

Vaje za utrjevanje odvisnikov DZ stran 29/3; stran 30 
dopolniš definicije v zelenih 
»poljih«, stran 31/ 5. naloga 
(cela stran 31) 

Petek, 10. 4. 
2020 
 
 

 
NI NA URNIKU 
 

 

 

Vsem, ki praznujete veliko noč, želim lepo praznovanje v krogu domačih. 

 


