
SLOVENŠČINA 8. RAZRED 

TEDEN: 1. 6.–5. 6. 2020 

Z zeleno so označene naloge, ki jih morate rešiti vsi učenci.  

Z vijolično so označene naloge, ki jih rešite po svojih zmožnostih. Sem sodijo 

tudi določeni učni listi.  

1. ura (ponedeljek, 18. 5. 2020) 

NAMERNI ODVISNIK 
(zapis v zvezek) 

  
Po zmožnostih sledi povezavi: http://www.s-
sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/045_zlozena_poved/namerni.html 
 
Odpri DZ na str. 72 in preberi definicijo NAMERNEGA ODVISNIKA.  

  
ZAPIS V ZVEZEK:   

NAMERNI ODVISNIK pove namen dejanja v glavnem stavku. 

Vprašalnice: Čemu/S katerim namenom? + povedek glavnega stavka 

 
Izpiši primer iz DZ, str. 72. VEJICA JE! 

 
PAZI! Razlika med vzročnim in namernim odvisnikom. 

 
Izpiši po en primer za vsakega (DZ, str. 73). 

 
Reši naloge na str. 72, 73 (1., 2.). 

 
Preveri rešitve:  

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24381&file=1   

  

  

V primeru nejasnosti in težav pošlji elektronsko sporočilo svoji učiteljici 

slovenščine.  

 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/045_zlozena_poved/namerni.html
http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/045_zlozena_poved/namerni.html
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24381&file=1


2. ura (torek, 2. 6. 2020)  

NAMERNI ODVISNIK  
(zapis v zvezek) 

  
Odpri DZ na str. 72, 73 (ali prepis v zvezku) in ponovi definicijo NAMERNEGA 

ODVISNIKA. Bodi pozoren na razliko med namernim in vzročnim odvisnikom. 

  
Nadaljuj z reševanjem nalog v DZ na str. 74, 75 (nal. 3 in 4).   

  
Preveri rešitve:  

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24381&file=1  

    
V primeru nejasnosti in težav pošlji elektronsko sporočilo svoji učiteljici 

slovenščine.  

 

3. ura (sreda, 3. 6. 2020) 

POGOJNI ODVISNIK 
(zapis v zvezek) 

  
Po zmožnostih sledi povezavi: http://www.s-

sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/045_zlozena_poved/pogojni.html 

 
Odpri DZ na str. 76 in preberi definicijo POGOJNEGA ODVISNIKA.  

  
ZAPIS V ZVEZEK:   

POGOJNI ODVISNIK pove, pod katerim pogojem se izvrši dejanje v glavnem 

stavku. 

Vprašalnice: Pod katerim pogojem/V katerem primeru? + povedek glavnega 

stavka 

Izpiši PRIMER (DZ, str. 76) VEJICA JE! 

 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/045_zlozena_poved/pogojni.html
http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/045_zlozena_poved/pogojni.html


PAZI! Če veznik ČE (pogovorno), lahko zamenjaš z ALI, to ni pogojni 

odvisnik. 

Vprašal me je, če pridem jutri na obisk. 

Pravilno: Vprašal me je, ali pridem jutri na obisk.  PREDMETNI ODVISNIK  

(Koga/kaj me je vprašal?) 

Reši naloge na str. 76, 77 (1., 2., 3., 4.). 

 
Preveri rešitve:  

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24381&file=1  

   

V primeru nejasnosti in težav pošlji elektronsko sporočilo svoji učiteljici 

slovenščine.  

   

 4. ura (četrtek, 4. 6. 2020)  

Janez Menart: KMEČKA BALADA  
(zapis v zvezek) 

  
Preberi uvod v sodobno književnost v DZ (str. 199) ter reši naloge 1- 3. 
 
ZAPIS V ZVEZEK 
SODOBNA SLOVENSKA KNJIŽEVNOST 

Se začne 1953, ko izide pesniška zbirka Pesmi štirih (Kajetan Kovič, Ciril 

Zlobec, Janez Menart, Tone Pavček). Gre za obdobje raznovrstne 

književnosti, ki se razvija še v današnjem času. Ukvarja se s problematiko 

današnjega (sodobnega) časa, zato uporablja temu primerne oblike.  

 

V DZ na str. 200 najprej preberi avtorjev življenjepis, nato reši nalogi 1 in 2. 
 
ZAPIS V ZVEZEK 
Predstavniki: Ivan Minatti, Lojze Krakar, Ciril Zlobec, Tone Pavček, Janez 

Menart, Kajetan Kovič, Dane Zajc, Gregor Strniša, Svetlana Makarovič, Niko 

Grafenauer, Ervin Fritz ... 



V DZ na str. 200 preberi pesem KMEČKA BALADA.  
 
V DZ na str. 201, 202 reši naloge 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  
 
ZAPIS V ZVEZEK 
KMEČKA BALADA je pesem s srhljivo socialno vsebino, a brez ostalih 

značilnosti tipične balade. Gre za štiri kvartine brez dramskega trikotnika, 

napetosti in dialoga. 

 

Preveri rešitve:  

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24381&file=1  

  
   

V primeru nejasnosti in težav pošlji elektronsko sporočilo svoji učiteljici 

slovenščine.  

 

 

  

 


