SLOVENŠČINA–8. RAZRED
Navodila za samostojno delo
 Torek, 14. 4. 2020
 Četrtek, 16. 4. 2020
TEMA: Dopustni odvisnik
 Preglej rešitve naloge zadnje ure v DZ ll, str. 70–71, nal. 6 in 7a.
Najdeš jih tudi na portalu učimte.com.
6. naloga:
a-naloga:

Včasih jo izrečemo, ker želimo pritegniti pozornost ogovorjenega.


Oprosti lahko rečemo tudi, ker se ne želimo prepirati.



Pogosto besedo oprosti ali oprostite uporabimo, ker želimo biti do drugih vljudni.

b-naloga:
1. poved
2. poved
3. poved

Vprašalnica + povedek glavnega stavka
Zakaj izrečemo?
Zakaj rečemo?
Zakaj uporabimo?

7. naloga:
a-naloga:
Po smislu, npr.:
Ker je imel avtobus zamudo, so člani gledališke skupine eno uro čakali na postaji./Člani gledališke
skupine so eno uro čakali na postaji, ker je imel avtobus zamudo.
Ker je bilo fantom dolgčas, so se začeli loviti./Fantje so se začeli loviti, ker jim je bilo dolgčas.
Ker je bil Jan pri tem nepazljiv, je spotaknil glavnega igralca./Jan je spotaknil glavnega igralca, ker je
bil pri tem nepazljiv.
Ker je Andrej čutil bolečine v nogi/Ker je Andreja bolela noga, so skoraj odpovedali svoj nastop./
Skoraj so odpovedali svoj nastop, ker je Andrej čutil bolečine v nogi/ker je Andreja bolela noga.
Ker jih je bilo strah nastopa/nastopati/Ker jih je bilo pred nastopom strah, so med vožnjo z
avtobusom večinoma molčali./Med vožnjo so večinoma molčali, ker jih je bilo strah
nastopa/nastopati/ker jih je bilo pred nastopom strah.
Ker je avtobus odpeljal pozneje, bodo najbrž morali naravnost na oder./Najbrž bodo morali
naravnost na oder, ker je avtobus odpeljal pozneje.

 PREBERI besedilo Koga naj vikam in koga tikam? na str. 72-73, nal. 2.
 REŠI naloge str. 73-74, nal. 3-5.
 PREBERI pravilo na str. 74-75 (Dopustni odvisnik).

 REŠI naloge, str. 73, nal. 6; str. 75, nal. 8-10.
SPOROČILO UČITELJICE
V četrtek, 16. 4. 2020, mi sporoči, če si naloge za ta teden opravil/-a in če si
imel/-a kaj težav.

Ne pozabi!
Besedilo, ki si ga na temo Starejši brat pisal/-a v ponedeljek, natipkaj in ga do
naslednjega četrtka (9. 4. 2020) pošlji na moj e-naslov.
Preden ga pošlješ, si vzemi čas in besedilo še enkrat preberi in popravi pravopisne
napake.
Obrazec za bralno značko je objavljen na spletni strani pri 6. A razredu.

