
SLOVENŠČINA–8. RAZRED 

Navodila za samostojno delo 

 Ponedeljek, 6. 4. 2020  

 

 

TEMA: Vaja dela mojstra 

 

 

 Nadaljuj z reševanjem nalog v DZ ll, str. 49–50, nal. 3. 

 

 Preglej rešitve nalog zadnje ure. Najdeš jih tudi na portalu učimte.com. 

VAJA DELA MOJSTRA 
 

1. naloga: 

a, b, c-naloga: 

 Kdor načrtuje pot, mora upoštevati kolesarske navdušence. 

Vprašalnica + povedek glavnega stavka: Kdo mora upoštevati? 

Vrsta odvisnika: osebkov odvisnik 

 Marko se je odločil, da bodo letos med počitnicami obiskali Prekmurje. 

Vprašalnica + povedek glavnega stavka: Kaj se je odločil? 

Vrsta odvisnika: predmetni odvisnik 

 Med potjo se bodo večkrat ustavili, da bodo poskusili prekmurske jedi. 

Vprašalnica + povedek glavnega stavka: Čemu/S katerim namenom se bodo ustavili? 

Vrsta odvisnika: namerni odvisnik 

 Če se bodo na pot dobro pripravili, bodo počitnice hitro minile.   

Vprašalnica + povedek glavnega stavka: Pod katerim pogojem bodo minile? 

Vrsta odvisnika: pogojni odvisnik 

 Da bi bile njegove informacije čim popolnejše, je Marko pisal še na Društvo Popotnik. 

Vprašalnica + povedek glavnega stavka: Čemu/S katerim namenom je pisal? 

Vrsta odvisnika: namerni odvisnik 

 Če mu bo zmanjkalo idej, pa bo pogledal še na splet. 

Vprašalnica + povedek glavnega stavka: Pod katerim pogojem bo pogledal? 

Vrsta odvisnika: pogojni odvisnik 

 

2. naloga:  

Po smislu, npr.:  

Srečen bo, kdor bo verjel vase in druge ljudi./kdor bo prišel na cilj maratona. 

Vrsta odvisnika: osebkov odvisnik 



Veselje je doma, kjer so srečni in zadovoljni ljudje./kjer vsak večer pojejo pesmi.  

  

Vrsta odvisnika: krajevni odvisnik 

Toplo mi je, kadar se oblačim v topla oblačila./ko se v postelji pokrijem z zimsko odejo.  

Vrsta odvisnika: časovni odvisnik 

Nalogo je rešil, ne da bi prej pogledal rešitve./ne da bi očeta prosil za pomoč.  

Vrsta odvisnika: načinovni odvisnik 

Opravičil se mu bo za storjeno škodo, če ga bo videl na vrtu./če ga bo srečal. 

Vrsta odvisnika: pogojni odvisnik 

Popravil je svoje ocene v šoli, da bo lahko odšel s starši na potovanje./da se bo lahko 

udeležil priprav. 

Vrsta odvisnika: namerni odvisnik 

 

 

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. razredu. 
 

 


