SLOVENŠČINA–8. RAZRED
Navodila za samostojno delo
 Ponedeljek, 20. 4. 2020
TEMA: Utrjevanje
OBVESTILA

V petek, 24. 4. 2020, bo izveden KULTURNI DAN na daljavo. Navodila za
delo bodo objavljena na običajnem mestu na spletni strani.
OCENJEVANJE IN ZAKLJUČEVANJE OCEN
Ministrstvo za šolstvo je objavilo prilagojen pravilnik ocenjevanja in
zaključevanja ocen za trenutno situacijo. V drugem polletju je dovolj ena
ocena (pozitivna!), ni pomembno ali je pisna, ustna ali gre za izdelek, če je
pridobljena pred 16. 3. (takrat smo ostali doma). Večina vas je dobila oceno iz
domačega branja (torej imate za letos ocen dovolj), tisti, ki ste takrat
manjkali, pa boste eno oceno morali pridobiti v maju ali začetku junija.
Za vse pa velja, da bom pri oblikovanju končne ocene poleg že pridobljenih
ocen upoštevala vaše delo doma in sodelovanje (javiti se morate enkrat
tedensko).
Odlično za sodelovanje bodo tako dobili tisti, ki pridno delajo naloge in se mi
redno javljajo.

 Preglej rešitve naloge zadnje ure v DZ ll, str. 73-74, nal. 3-6, str. 75, nal. 810.
Bodi natančen pri pregledovanju in popravi napake.
Rešitve najdeš na portalu učimte.com.

3. naloga:
3 tikanje
2 vikanje
1 onikanje

(Zakaj nisi prišel na popoldanske vaje?)
(Kje ste se na poti domov ustavili?)
(Kdaj se bodo oče vrnili s potovanja?)

4. naloga:
A Od tega, kako se z osebo dogovorimo.
C Od tega, koliko je oseba stara.
D Od tega, v kakšnem odnosu smo z osebo.

B Od tega, katerega spola je oseba.
Č Od tega, ali je oseba iz Slovenije ali od drugod.

5. naloga:
V Sloveniji: uporabljamo tako vikanje kot tikanje

Na Švedskem: v 60-tih letih prejšnjega stoletja so prenehali z vikanjem in začeli uporabljati
tikanje/uporabljajo tikanje
V Angliji: poznajo samo tikanje
V Mehiki: na začetku je vikanje obvezno(, saj se s tem izkazuje sogovorniku spoštovanje)
6. naloga:
a-naloga:
Na primer:
Po navadi vikam nepravilno/napačno, saj za zaimkom vi uporabljam glagol v ednini.
ALI
Po navadi vikam pravilno, saj za zaimkom vi uporabljam glagol v množini.
b-naloga:
Enostavčno./Dvostavčno.
 Po smislu, npr.:
Utemeljitev:
Poved je dvostavčna, saj ima dva stavka/saj je sestavljena iz glavnega in odvisnega stavka/ saj ima
2 osebni glagolski obliki (je, ste).
 Čeprav
 Po tem stavku se vprašam
Iz tega stavka izvem
čemu + povedek glavnega stavka.
kraj, kjer se je dejanje zgodilo.
zakaj + povedek glavnega stavka.
vzrok dejanja.
kljub čemu + povedek glavnega stavka.
kljub kateremu pričakovanju se nekaj dogaja.
pod katerim pogojem + povedek glavnega stavka.
namen dejanja.
čas, ko se je dejanje zgodilo.
 Uporabil/-a bi lahko še veznike ker/četudi/kljub/ čeravno/kljub temu da /če.
8. naloga:
 Čeprav so bili nekateri v dvomih, se je ta sprememba dobro obnesla.
 Spoštovanje, vljudnost in upoštevanje drug drugega so se ohranili, četudi so se tikali med seboj
ljudje različnih spolov in starostnih skupin.
 Danes je vikanje na Švedskem redkost, kljub temu da ga štejejo za pravo modno muho.
9. naloga:
4 Čeprav sem se želel iskreno opravičiti, mi besede niso šle iz ust.
1 Četudi je Matej vstopil glasno, se učiteljici ni opravičil.
5 Kljub temu da je Petra manjkala v šoli cel teden, ni prinesla opravičila staršev.
2 Čeprav sem se v šoli učila pisanja opravičila, ga pri preizkusu nisem napisala pravilno.
3 Kljub temu da se je Maji zaradi nerodnosti opravičil, je bila še vedno jezna nanj.
10. naloga:
Po smislu, npr.:
Mojca se je opravičila sosedi, čeprav je ta ni hotela niti poslušati.
V uradnem opravičilu se je Tea podpisala z imenom, kljub temu da bi morala napisati še svoj
priimek.
V opravičilu sem napisal besedico Vi z veliko začetnico, četudi bi jo lahko napisal z malo začetnico.

Mojca se je prijateljici opravičila s SMS-sporočilom, čeprav bi se ji ob srečanju lahko opravičila kar
ustno.
Uradno opravičilo je Rok napisal lastnoročno, kljub temu da bi ga moral napisati na računalnik.

 REŠI naloge v DZ ll, str. 76, nal. 11 in 12.

