
8. RAZRED – SLOVENŠČINA  
 
Osmošolec, osmošolka, v tem tednu boš utrjeval odvisnike. 
 
Razdelek v delovnem zvezku: Jezik: Podredno zložena poved  
 
Potrebuješ: DZ, str. 80–88  
 
Vsebine: 
 

 Prilastkov odvisnik 
 

 Najprej v zvezek za jezik/slovnico zapiši spodnje besedilo v okvirčku. 
 

PRILASTKOV ODVISNIK 
 

Prilastkov odvisnik nam pove neko lastnost in se razvije iz podredno zloženega stavčnega člena. 
 
Npr.: Ne maram jabolčnega zavitka.    Ne maram zavitka, ki je iz jabolk. 
 
predmet v rodilniku, pri čemer                                pretvorba v prilastkov odvisnik 
je zavitka jedro, jabolčnega pa                               
pojasnjuje jedro (= levi prilastek)                Po njem se vprašamo z vprašalnico KATERI 
                                                                           (KAKŠEN, ČIGAV). 
                                                                           Npr.: Katerega zavitka ne maraš? 
                                                                           Odg. = prilastkov odvisnik: (tistega), ki je iz jabolk 
 

 

  V delovnem zvezku si natančno preberi razlago o prilastkovem odvisniku in nato reši  
      naloge na str. 80–83.  
  Predviden čas: 45 minut. 

 

 Še sto primerov za utrjevanje 
  Rešuj naloge v delovnem zvezku na str. 83–88.  
  Predviden čas: 90 minut. 

 

 Preverjanje znanja 
Spodaj je priložen delovni list. Če imaš možnost, ga natisni, sicer ga prepiši v zvezek za 
jezik/slovnico in reši naloge.  
Rešen delovni list pretipkaj ali fotografiraj in ga pošlji svoji učiteljici slovenščine 
najkasneje do četrtka, 2. 4. 2020, na e-naslov.  

  Predviden čas: 45 minut. 
 

 Samostojno preverjanje znanja  
Če želiš še dodatno utrditi svoje znanje o odvisnikih, reši naloge na spodnjih povezavah: 

− manjkajoče vejice: https://interaktivne-
vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/odvisniki_vejica/manjkajoca_vejica_1.htm  in 
https://interaktivne-
vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/odvisniki_vejica/manjkajoca_vejica_2.htm 

− vrste odvisnikov: https://interaktivne-
vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/odvisniki_doloci_vrsto/doloci_vrsto_odvisnika.htm 
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Povratna informacija učiteljic 
Naloge so tako napisane, da jih lahko učenec/učenka rešuje sam. Ko poglavje rešiš, ga lahko 
samostojno pregledaš v spletnem delovnem zvezku, ki vsebuje tudi rešitve (https://folio.rokus-

klett.si/?credit=ODGKS8_2izd&pages=80-81). 
Če česa ne razumeš, svoji učiteljici piši po e-pošti, pa bosta skupaj našla rešitev. Pri pisanju pošte 
pazi na zgradbo besedila, jezikovno pravilnost in vljudnost v elektronskem sporočilu. Kako se  
učitelju napiše e-sporočilo, si poglej na šolski spletni strani oz. na 
http://www.osmetlika.si/files/2020/03/Kako-pi%C5%A1emo-u%C4%8Ditelju.pdf.  
 
Uspešno delo ti želimo! 

Učiteljice slovenščine  
 

ŠPELA CIMERMAN HUDOPISK (1. skupina SLJ) – spela.cimerman@osmetlika.si 
NINA BRADICA (2. skupina SLJ) – markovic.nina@gmail.com 
HELENA KOSTELEC (3. skupina SLJ)  – heldzi8@hotmail.com 
PETRA KOSTELEC (4. skupina SLJ) – petra.kostelec@gmail.com 
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