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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 svoje znanje in reši spodnji nalogi. Primere in rešitve zapiši v 

zvezek, na stran za jezik, pod naslovom MINI PREVERJANJE ZNANJA.  
 
V spodnjih povedih pobarvaj glavni stavek in v njem podčrtaj povedek. 
Zanima me, kaj boš počela med počitnicami. 
Kdor bo zaspal, bo ostal brez pomoči. 
Učiteljica jim je naročila, naj rešijo naloge. 
 
V spodnjih povedih pobarvaj glavni stavek. Vprašaj se po odvisnikih in napiši 
njihovo vrsto (izbiraš lahko med osebkovim in predmetnim odvisnikom).  
Tanja ga je vprašala, koliko je ura. 
Prednost ima, kdor je starejši od šestdeset let.  
Pred reševanjem preveri, kaj naloga zahteva od tebe. 
   

- Rešene naloge mi pošlji na e-naslov.  
 

2. URA 
 

- Bravo, osebkov in predmetni odvisnik znaš! Zdaj je čas, da se lotiš spoznavanja 
odvisnikov, ki izhajajo iz stavčnega člena prislovno določilo in jim zato pravimo 
prislovnodoločilni odvisniki. 
 

- Najprej v 2. delu delovnega zvezka reši 1. nalogo na str. 27–28. Natančno beri 
navodila in postopoma odgovarjaj na vprašanja. Ne prehitevaj; naloga je sicer 
dolga, a je zelo pomembna za to, da boš lažje razumel/-a t. i. prislovnodoločilne 
odvisnike. Ko se prebiješ do konca naloge, še natančno preveri rešitve. 
 

- Za konec le še dopolni nepopolno besedilo v 2. nalogi na str. 29 in preveri rešitve.      

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

- Odpri 2. del delovnega zvezka na str. 29–30 in reši nalogi 3 in 4, ki sta povezani s 
časovnim in krajevnim odvisnikom.   
 

- Poleg časovnega in krajevnega odvisnika boš spoznal/-a še načinovni, vzročni, 
namerni, pogojni in dopustni odvisnik. Reši 5. nalogo na str. 31 in 32 ter preveri 
rešitve. 

 

 

Dodatna navodila:  
 
 Ker te bo naslednjič spet čakalo mini preverjanje znanja, ti priporočam, da dodatno 

rešiš še 6. nalogo na str. 32, s katero boš ponovil/-a vse odvisnike, ki si jih doslej 
spoznal/-a.  
  

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

 Želim ti lepe prvomajske počitnice! 
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