SLOVENŠČINA–8. RAZRED
Navodila za samostojno delo
 Četrtek, 23. 4. 2020
TEMA: Utrjevanje

 Preglej rešitve naloge zadnje ure v DZ ll, str. 76-77, nal. 13.
Bodi natančen pri pregledovanju in popravi napake.
Rešitve najdeš na portalu učimte.com.

13. naloga:
a-naloga:
Za vse starše je pomembno, da je njihov otrok s svojim vedenjem sprejemljiv za okolico.
Otroci včasih sporočila staršev razumejo narobe, čeprav jih učijo lepega vedenja.
Prepir z Matevžem se je začel, ker Nik ni dobil žoge.
Ko je Nik sosedovega dečka udaril, mu je takoj rekel oprosti.
Ne da bi mama kaj rekla, je Nika odpeljala z dvorišča.
Če bi jo Nik razumel, ne bi besede oprosti uporabil za nasilno urejanje konfliktov.
Mama mu je doma pojasnila, kdaj naj iskreno uporabi besedo oprosti.
Nik je naslednji dan odšel k Matevžu, da bi se mu opravičil.
Kjer koli se je Nik igral, se je spomnil maminih besed o opravičevanju.
b-naloga:
POVED
VPRAŠALNICA + POVEDEK GLAVNEGA ST. VRSTA ODVISNIKA
1. poved
Kaj je pomembno?
osebkov odvisnik
2. poved
Kljub čemu razumejo?
dopustni odvisnik
3. poved
Zakaj se je začel?
vzročni odvisnik
4. poved
Kdaj je rekel?
časovni odvisnik
5. poved
Kako je odpeljala?
načinovni odvisnik
6. poved
Pod katerim pogojem ne bi uporabil?
pogojni odvisnik
7. poved
Kaj je pojasnila?
predmetni odvisnik
8. poved
Čemu/S katerim namenom je odšel?
namerni odvisnik
9. poved
Kje se je spomnil?
krajevni odvisnik

 Danes je mednarodni dan knjige. Organizacija Unesco je 23. april leta 1996
razglasila za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Ob tej priložnosti
smo na šoli že nekaj let organizirali noč knjige, dogodek, ki so ga učenci
naše šole ponotranjili. Letos ga seveda ne bo, a to ne pomeni, da ne
moremo tega dne zapolniti z branjem.

 Za otroke je pomemben tudi 2. april, ki je določen za mednarodni dan
mladinske književnosti. Tega dne se je rodil pravljičar Hans Christian
Andersen, ki ga vsi poznamo. Ob tej priložnosti organizacija IBBY, ki skrbi
za promocijo branja, med mlade vsako leto pošlje poslanico. Preberi jo
na naslednji povezavi:
https://www.ibby.si/index.php/int-ibby/ibby-2-april/361-lakota-po-besedah

 NALOGA za danes je, da poiščeš poljubno zgodbo, lahko v knjigi, na
spletu, reviji in si jo prebereš.

SPOROČI MI NASLOV PREBRANE ZGODBE!

