8. c (katarina.jamnik@guest.arnes.si)
Dragi osmošolci,
pred nami je delo 9. tedna. Upam, da vam odvisniki ne delajo prevelikih
preglavic. Ta teden boste imeli možnost utrditi prvih sedem odvisnikov,
pregledali boste svoje delo v delovnem zvezku ter obravnavali novo
literarno delo. Tokrat ne bo novih zapisov v zvezek.
● Preglejte rešitve DZ iz str. 39−47. Obkljukajte pravilne rešitve, napačne
popravite.
● V DZ na str. 48 rešite razdelek Vaja dela mojstra.
● V zvezek rešite naloge Utrjevanje odvisnikov:
Določi odvisnike.
Kdor želi imeti takega psa, ga mora dobro vzgojiti.
Zadržuje se, kjer je hladno.
Kako ga bomo vzgojili, je odvisno le od nas.
Priporočljivo je, da ga ne puščamo samega z majhnimi otroki.
Obnaša se, kot da je on gospodar.
Pes si hitro zapomni, kje je njegov prostor.
Vemo, da so buldogi zdravi psi.
Kadar nastopi čas slovesa, nastopi praznina.
Če se boš dela lotil danes, ti bo morda uspelo.
Želim si, da ne bi bila tako nesramna.
Vstavi vejice. Določi odvisnik. Nato ga spremeni v stavčni člen.
Med tekom se buldog previdno ustavi kjer so luže.
Za gospodarja takega psa je nujno da psa šola.
Določi stavčne člene.
Zaradi kratke dlake nega buldogov lastniku nikoli ni zahtevna.

Ameriški buldog ob gospodarju svoje veselje pogosto izraža s skakanjem.
Glavni stavek dopolni z vsemi znanimi sedmimi odvisniki. Vsakega
tudi določi.
Govoril je, …

● V berilu na str. 96 preberite črtico Leva Nikolajeviča Tolstoja: Starejši
brat. V zvezek zapišite avtorja in naslov dela, prepišite spodnja vprašanja
in nanje odgovorite.
1. Kdo nam pripoveduje zgodbo? Kaj nam v uvodnem delu mlajši brat
pove o odnosu do svojega starejšega brata?
2. Kako je bratoma ime?
3. Katere lastnosti naj bi po mnenju mladega Leva imel Volodja?
4. Kaj vse je Volodja zbiral?
5. Kaj je sprožilo prepir med bratoma?
6. Kako vse je med prepirom Volodja poimenoval Leva?
7. Kako se je prepir končal?
8. Koliko časa sta brata ostala sprta? Kdo se je prvi opravičil?
Veselo na delo,
vaša učiteljica Katarina

REŠITVE NALOG V DELOVNEM ZVEZKU STR. 39−47
1. naloga:
a) A
2. naloga: 1 3 2
3. naloga:
•
•
•

Da bi lahko izvajali številne dejavnosti na prostem.
Da bi doživela pretekle čase.
Da bi z njim razveselil mamo.

4. naloga:
a) jim poleg prenočišč ponujajo še sprehodu po neokrnjeni naravi.
Kar takoj smo se lotili kolesarjenja po Goričkem,
b)
Vprašalnica + povedek gl. stavka
1. poved Čemu ponujajo?
2. poved Čemu smo se lotili kolesarjenja?
c) B
č) Po namenu sem se spraševal/-a z vprašalnico čemu, namen dejanja pa
je izražen z veznikom da.
d) Po namenu se lahko vprašam še z vprašalnico s katerim namenom.
5. naloga:
Sopomenka besede namen je namera, zato odvisnik, ki izraža namen
glavnega stavka, imenujemo namerni odvisnik.
6. naloga:
a) B Č E
7. naloga:
Pripotoval sem v Beltince, da bi si ogledal baročni dvorec.
Stekli so do mlina, da bi si ogledali mletje žita.
Odpeljala sem se v Filovce, da bi si kupila lončarske izdelke.
8. naloga:
Marko je šel k sosedu, da bi spletel okrasek iz slame.
Oče je poslal sina v trgovino, da bi kupil lončeno skodelo.

Nov pleteni cekar sem prinesel, da bi ga pokazal sošolcem.
9. naloga:
a) Da bi jo imeli zapisano (bi si jo bolj zapomnili).
b) 4 3 2 5 1 6 8 7
c) Radi se bomo še vrnili k Vam, da podoživimo letošnje počitnice.
10. naloga:
Prišli so prosit domačina za nasvet o kolesarski poti.
Odpeljali so se v Pomurje ogledat panonske vasi.
Greste z nami govorit še z lončarjem v Filovcih?

1. naloga: /
2. naloga:
a) Če ne bodo preveč utrujeni.
Če bo vreme lepo.
Če bodo želeli presenetiti zelenonogo tukalico.
Če bo druženje uspešno.
b) C
c) Pod katerim pogojem?
č) če
d) pogojni odvisnik
e) Če bo potrebno, bo avtobus pobral udeležence še na Mostu na
Soči in Novi Gorici.
Če bomo imeli čas, se bomo med potjo nazaj okoli 17. ure okopali
še v Termah 3000.
Če bomo ob vodi vztrajali pozno v noč, bomo vidro morda tudi videli.
3. naloga:
Obljubili so nam nagrado, če pravočasno pridemo do Martjancev.
Pod katerim pogojem so obljubili?
Če se boste ustavili v bližini kapele sv. Trojice, se bo pred vami odprl
eden najlepših razgledov po Pomurju.

Pod katerim pogojem se bo odprl?
Če ste ljubitelj golfa, boste v Termah 3000 prišli na svoj račun.
Pod katerim pogojem boste prišli?
Z veseljem bi vam pokazala pot do Bogojine, če bi jo poznala.
Pod katerim pogojem bi pokazala?
Spraševal/-a sem se po pogoju.
4. naloga:
Če mi ne bi svetoval, se pogosto ne bi znala prav odločiti.
Če nama bodo starši dovolili, se bova z Markom sama odpravila
raziskovat naravo.
Ne bi bil tako priljubljen, če ne bi bil pošten in iskren.
Če mi on pomaga, se vedno izvlečem iz zadrege.
5. naloga: Tone je vstopil v cerkev Bela golobica, da bi si ogledal njeno
nenavadno notranjost. Ogledal bi si notranjost cerkve Bela golobica, če bi
stopil vanjo. Pohiteli so, da bi bili doma še pred trdo temo. Če bomo pohiteli,
bomo doma še pred nočjo. Panonska hiša bi še danes stala, če je stanovalci
ne bi zapustili. Šel je v Filovce, da bi si ogledal notranjost panonske hiše.
Doma bi bolje spletel vrbov cekar, če bi imel model.

