
ZAPOSLITEV ZA VSE HETEROGENE SKUPINE 8. A IN 8. B RAZREDA 

– delo doma 

SLOVENSKI JEZIK 

Učiteljici: Mojca Pliberšek, Blanka Skočir    

Spoštovani učenci!  

Učiteljici vam pošiljava zaposlitev za tretji teden naše odsotnosti od 

šolskega pouka.   

Najprej upava, da ste še vedno vsi zdravi in se dobro počutite. Še naprej 

želiva veliko zdravja vam in vsem vašim najbližjim.  

Vsa uvodna navodila ostajajo ista kot pretekli teden.    

NATEČAJ  

Oglejte si dokument nagradni NATEČAJ, ki je objavljen na spletni strani 

šole  in sodelujte s svojim prispevkom.   

  

BRALNA ZNAČKA  

Pohvala velja učencem, ki pridno pošiljajo besedila za bralno značko. 

Posnetkov doslej še nisva prejeli, so pa dobrodošli.   

Bralno značko opravite tako, da napišete 10 povedi obnove knjige s kratko 

napisanim mnenjem in jo pošljete na e-naslov učiteljice,objavljen na 

spletni strani šole.   

Lahko pa jo ustno obnovite in svoj posnetek prav tako pošljete na e-naslov 

učiteljice, ki je objavljen na spletni strani šole. 

                                                                                       Učiteljici  

opomba:  SDZ (Samostojni delovni zvezek)   

Teden: 30. 3. – 3. 4. 2020 

30. 3. 2020   

VZROČNI ODVISNIK 

NAVODILA ZA DELO:  

Za delo potrebujete:  



samostojni delovni zvezek ( 2. del),                                                                    

zvezek za učno snov,                                                                                 

zvezek za vaje.  

Opis dela:   

Samostojni delovni zvezek odprete na strani 67 in preberete besedilo 

OPROSTI – BESEDA Z NEIZMERNO MOČJO. 

V SDZ 2 rešite še strani  68 IN 69.  

V zvezek za učno snov prepišete besedilo, napisano v rumenem okvirčku 

iz SDZ 2, str. 70. 

UČNA ENOTA: UTRJEVANJE  UČNE SNOVI 

31. 3. 2020 

Za delo potrebujete:  

samostojni delovni zvezek ( 2. del),                                                                   

zvezek za učno snov,                                                                                 

zvezek za vaje.  

Opis dela:    

V SDZ 2  rešujete vaje na straneh 70 in 71.   

Učite se snov, ki ste jo napisali v zvezek za učno snov, in sicer   

 ZAHVALA, NEURADNA  ZAHVALA, URADNA ZAHVALA;   

 NAMERNI ODVISNIK;  

 POGOJNI ODVISNIK;  

 VZROČNI ODVISNIK.  

 

UČNA ENOTA: DOPUSTNI ODVISNIK 

1. 4. 2020   

Za delo potrebujete:  

samostojni delovni zvezek ( 2. del),                                                                

zvezek za učno snov,                                                                                 

zvezek za vaje,                                                                                     

 



Opis dela:    

Najprej  preberete besedilo V SDZ 2, napisano v sivem okvirčku (str. 72). 

Nato rešujete vaje V SDZ str. 73 in 74.  

V zvezek za učno snov prepišete DOPUSTNI ODVISNIK (SDZ 2, str. 74, 

75).  

V SDZ 2  rešujete naloge na straneh 75, 76 in 77. 

UČNA ENOTA: UTRJEVANJE UČNE SNOVI 

2. 4. 2020 

Za delo potrebujete:  

samostojni delovni zvezek ( 2. del),                                                                

zvezek za učno snov,                                                                                 

zvezek za vaje,                                                                                     

Opis dela:    

SDZ 2 odprete na strani 78 in rešujete naloge pod naslovom VAJA DELA 

MOJSTRA (str. 78, 79, 80).  

Učite se snov, ki ste jo napisali v zvezek za učno snov, in sicer  

DOPUSTNI ODVISNIK.  

V zvezkih za učno snov ponovite  že v šoli obravnavano snov, in sicer  

 PODREDNO ZLOŽENA POVED,  

 GLAVNI IN ODVISNI STAVEK,  

 OSEBKOV ODVISNIK,  

 PREDMETNI ODVISNIK,  

 ČASOVNI ODVISNIK,  

 KRAJEVNI ODVISNIK. 

 

 


