
8. c (katarina.jamnik@guest.arnes.si)  
Dragi učenke in učenci, 
pred nami je že 8. teden spremenjenega načina dela, kateremu smo se 
vsi skupaj uspešno prilagodili. Vesela sem, da tako vestno opravljate svoje 
naloge in se držite navodil in dogovorov. Vem, da marsikdaj ni lahko, a biti 
morate vztrajni in pogumni. Zagotovo se bomo v tej situaciji vsi skupaj 
naučili tudi kaj koristnega. 
V tem tednu boste pri slovenščini najprej preverili rešitve v delovnem 
zvezku, nato pa se pogumno lotili dveh novih odvisnikov, že 6. in 7.  po 
vrsti. Kar je obarvano, mora biti v vaših zvezkih. 
 
 
● Preglejte rešitve DZ iz str. 28/1—12. Obkljukajte pravilne rešitve, 

napačne popravite.  

● V DZ na str. 39 preberite besedilo Kraji, kjer sonce najprej vzide in rešite 

še nalogi 2 in 3. 

● V zvezku poiščite razpredelnico z odvisniki in dodajte naslednji odvisnik: 

NAMERNI ODVISNIK 

Namerni odvisni stavek izraža namen. 

Po njem se vprašamo Čemu? / S katerim namenom? + povedek 

glavnega stavka 

Izražamo ga z veznikom DA. 

Med odvisnim in glavnim stavkom stoji vejica. 

Npr.: Učimo se, da nekaj znamo. 

Čemu se učimo? – da nekaj znamo (namerni odvisnik) 

● V delovnem zvezku rešite še naloge na str. 40/4—10 (Popravite navodila: 

glavnih stavkov in odvisnikov ne obkrožujemo, ampak podčrtujemo.)  

● Preberite besedilo Življenje ob Muri v DZ na str. 44 in rešite nal. 2. 

● V zvezek dodajte še 7. odvisnik: 

POGOJNI ODVISNIK 

Odvisni stavek nam pove, kateri pogoj mora biti izpolnjen za dejanje 

v glavnem stavku. 

Po njem se vprašamo Pod katerim pogojem? 

Izražamo ga z veznikom ČE. 
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Med odvisnim in glavnim stavkom stoji vejica. 

Npr.: Če boste veliko brali, boste lažje pisali spise. 

Pod katerim pogojem boste lažje pisali spise? – če boste veliko brali 

(pogojni odvisnik) 

● Rešite še naloge v DZ na str. 46/3—5. 

 

Prijetno delo, 

vaša učiteljica Katarina 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
REŠITVE DELOVNEGA ZVEZKA STR. 28/1—12 



 

1. naloga:  

a) O Markovem načrtovanju izleta. 

b) NE – Pisec ni naveden in ne razberemo ga iz besedila. 

c) B 

č) Ta oddaljena pokrajina je bila zanj in njegove domače še precej 

neznana. 

d) Prvi podatek: možnost prenočitve 

Drugi podatek: stvari vredne ogleda 

Tretji podatek: kulinarika 

e) Za pomoč bo prosil sestrično Mojco, pisal bo Društvu Popotnik, 

pogledal bo na splet, zapisal je vse e-naslove in telefonske številke 

TIC-ov v Prekmurju. 

2. naloga: Č 

3. naloga:  

a) Marko se Mojci zahvaljuje, ker mu je svetovala pri načrtovanju izleta. 

Besedilo, ki sem ga prebral/-a, je zahvala. 

b) kraj in datum pisanja/nagovor/vsebino/pozdrav/lastnoročni 

podpis 

c) DA 

č) Zahvala, ki jo je Marko napisal Mojci, je neuradna. 

Značilnosti izbrane vrste zahvale: tikanje, sestavni deli, prijateljski 

odnos. 

4. naloga: Oblika ni natančno predpisana. 

V njej sporočevalec izraža hvaležnost naslovniku. 

Sporočevalec naslovnika pogosto tika. 

5. naloga:  

a) B 

b) V Društvu Popotnik bodo veseli, saj je Marko izkazal spoštovanje in 

hvaležnost. 

č) Naslov sporočevalca: levo zgoraj 



Kraj in datum pisanja: desno zgoraj 

d) ime, priimek (naziv), ulica, hišna številka, poštna številka, mesto 

(kraj) 

e) D 

f) Vejica. 

g) Vsebini sledita pozdrav in podpis. 

h) Prijateljski nagovor: Živijo, Mojca! 

    Spoštljiv nagovor: Spoštovani! 

i) Hvala za prijaznost in lep pozdrav. 

j) Ker je to pravilo pri uradnih pismih. 

6. naloga: 

Zahvala Mojci je neuradna. 

Zahvala Društvu Popotnik je uradna. 

7. naloga:  

 Neuradna zahvala Uradna zahvala 

Naslov naslovnika  √ 

Kraj in datum pisanja √ √ 

Naslov sporočevalca  √ 

Ime besedilne vrste  √ 

Spoštljiv nagovor  √ 

Prijateljski nagovor √  

Pojasnilo, za kaj se zahvaljujemo √ √ 

Tikanje √  

Vikanje  √ 

Vljuden, spoštljiv pozdrav  √ 

Prijateljski, bolj sproščen pozdrav √  

Podpis samo z imenom √  

Podpis z imenom in priimkom  √ 

 

8. naloga: Nagovori: N N U N U N U 

Pozdravi: U N N U N N N 

9. naloga: Agenciji Potepuh, ker ti je poslala naslov turističnih 

kmetij v Prekmurju. / Osnovni šoli Murska Sobota, ker je tebi in 

tvojim sošolcem ponudila voden ogled mesta. / Mlinarju na Muri, 

ker ti je razložil delovanje plavajočega mlina. 

10. naloga:  



a) Lučka in Marko sta prijatelja. Lučka se je Marku v svojem imenu 

zahvalila za naslove spletnih strani. Zahvalila se je po e-pošti. 

b) DA (Ko želim, da hitro pride do naslovnika.) 

12. naloga:  

a) 1. besedilo: vabilo 

    2. besedilo: zahvala 

    3. besedilo: zahvala 

b) Vabim – ZAHVALA – zahvaljujem 

c) 

 Uradno Neuradno 

1. besedilo  √ 

2. besedilo √  

3. besedilo  √ 

 

 

 


