
HETEROGENE SKUPINE 8. A,B/ A, B, C  

PREVERJANJE ZNANJA                        6. 4. 2020 

Spoštovani učenci!  

Ker smo v času odsotnosti od šolskega pouka obravnavali že kar nekaj snovi, sva se 

učiteljici odločili, da vam pripraviva preverjanje znanja. Z njim želiva preveriti, kako 

uspešno ste razumeli in usvojili učno snov.  

Na preverjanje ne pozabite napisati svojega imena in priimka. Wordov dokument  prenesite 

na trdi disk VAŠEGA RAČUNALNIKA, ga rešite na računalnik, shranite in kot priponko 

pošljite do torka, 14. 4. 2020, na naslov učiteljic:                                                                                                             

blanka.skocir1@guest.arnes.si                                                                             

mojca.plibersek@guest.arnes.si 

Črte na preverjanju lahko poljubno premikate ali brišete. Navodila nalog morajo ostati 
napisana. V primeru težav poiščita pomoč pri naju. Želiva Vam veliko uspeha pri delu. 
Učiteljici 

IME IN PRIIMEK UČENCA/UČENKE: __________________________ 

1. Vstavi vejico, osenči vezniško besedo in podčrtaj glavni stavek.  

Razjezil se je tako da so se mu napele vse žile.  

Lonec je postavila da je bil vsem v napoto.  

Z vprašanjem je odlašal kakor da ne bi znal spregovoriti.   

Učiteljica je naredila pouk bolj zanimiv, s tem da je vanj vključila gibanje.  

2. Vprašaj se po odvisnem stavku in napiši, za katero vrsto odvisnika gre.  

Kdor zna dobro kuhati, se priljubi mnogo ljudem.  

Vprašalnica : ____________________    Odvisnik: ________________________________   

Vprašali smo ga, kako bo zmogel šolsko delo. 

Vprašalnica : ____________________    Odvisnik: ________________________________   

Ko so vsi pojedli, smo smeli zapustiti jedilnico.  

Vprašalnica : ____________________    Odvisnik: _______________________________   

Kjer osel leži, tam dlako pusti.  
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Vprašalnica : ____________________    Odvisnik: ______________________________  

 

Tekel je, kolikor so ga nesle noge.  

Vprašalnica : ____________________    Odvisnik: ________________________________  

3. Krepko tiskane stavčne člene, pretvori v odvisnike.  Nove povedi napiši na črto. 

Skakalci so se vrnili v Slovenijo.  ________________________________________________  

Vprašal nas je za lego reke Soče. _______________________________________________  

V Celju se je zbralo veliko ljudi. _________________________________________________  

Popoldne igra družabne igre. __________________________________________________ 

Nervozno je prekinil igro.  _____________________________________________________  

4. Podčrtaj odvisnik, nato pa ga pretvori v stavčni člen. Novo poved napiši na črto.   

Kdor je lovec, mora imeti dovolilnico.   ___________________________________________  

Vprašal je, koliko je ura.  ____________________________________________ __________ 

Kadar je zima, nosimo topla oblačila. ____________________________________________  

Iskali so ga, kjer je bila grapa. __________________________________________________  

Žogico je ulovil, tako da je zamahnil. _____________________________________________  

5. Preberi besedilo.  

     Ilka Štuhec 
Ilka Štuhec je slovenska alpska 
smučarka. Rojena je bila 26. 
oktobra1990 v Slovenj Gradcu. Ilka je 
vsestranska alpska smučarka, ki je 
sposobna nastopiti v vseh različnih 
smučarskih  disciplinah. Najboljša pa je 
v hitrih disciplinah, čeprav je dobra tudi 

v tehničnih. Na najvišji ravni tekmuje od 
leta 2007.   

 

 

 

 

Ilka Štuhec je na OŠ Frana Roša, ki leži na Cesti na Doborovo 114 v Celju, izvedla 

predavanje o alpskem smučanju. Srečanje je potekalo v okviru izbirnega 



predmeta  šport za sprostitev za učence 8. razreda. Pogovor s športnico je 

potekal 7. 2. 2020. Napiši ji uradno zahvalo, pri čemer upoštevaj podatke o 

njenem naslovu (Ljubljanska 22, 2000 Maribor). V besedilo vključi podatke iz 

navodil in vsaj dva podatka iz besedila.  

Napiši neuradno zahvalo prijateljici, ki ti je posredovala naslov Ilke štuhec, da 

si ji lahko pisal/-a. Manjkajoče podatke si izmisli sam/-a.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Preberi besedilo in izpiši dve povedi s pogojnim odvisnikom.  

Na igrišču so fantje igrali nogomet. Če se je kdo vedel neprimerno, ga je sodnik 

poslal z igrišča na klop. Dal mu je tudi karton, da bi se igralec držal pravil. Ker so 

bili fantje razigrani, jih je bilo težko krotiti. Če bi imel trener pomočnika, bi delo 

lažje opravil.  

_____________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________  

5. a V izpisanih povedih podčrtaj glavni stavek in napiši vprašalnico za odvisnik.  

6. V šestih urejenih povedih napiši, kaj veš o vzročnem odvisniku. Napisano 

snov ilustriraj s svojim primerom vzročnega odvisnika. 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

______________________________________________________________  

7. Vstavi vejico, osenči  vezniško  besedo in podčrtaj glavna stavka. 

Čeprav  so se srečali z veliko težavami so nalogo dobro opravili.  

 Tudi danes je zamudila na sestanek kljub temu da so jo opozorili na točnost.  

8. Vprašaj se po glavnih stavkih, napisanih pri nalogi 7. Vprašalnici skupaj s 

povedkom glavnega stavka napiši na črti.   

________________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 


