
SLOVENŠČINA , 8. a/1; 22. 4. 2020 – 24. 4. 2020 

Pozdravljeni, učenke in učenci! 

Pri jezikovnem pouku smo nazadnje obravnavali stavek, poved in zgradbo podredno zložene 
povedi. V tem tednu pa boste razmišljali, kaj so odvisni stavki, kaj z njimi delamo in katere 
podatke vsebujejo. Spoznali boste osebkov in predmetni odvisnik ter del prislovnodoločilnih 
odvisnikov. 
Delali boste samostojno; ker sem vas že v prejšnjih uvodnih urah v šoli o zloženih povedih 
usmerjala v nadaljnje delo, boste danes lažje sledili navodilom v delovnem zvezku. 
  
2. delovni zvezek, str.19 – 28: ODVISNIKI – STAVČNI ČLENI V OBLIKI STAVKOV 

  
Poglej fotografijo na 19. strani in povej, kaj predstavlja. Lahko člene verige povežeš z zgradbo 
večstavčne povedi? 

Reši nalogi na str. 19. 
Izvedel si, da odvisni stavek pomensko dopolnjuje povedek glavnega stavka. Po njem se 
različno vprašamo, zato ločimo več vrst odvisnikov. Odvisnik je razširjen stavčni člen. To 
pomeni, da stavčnemu členu dodamo osebno glagolsko obliko. 
  
Spoznaj osebkov odvisnik. Natančno preberi navodila in reši naloge na str. 21 do 23, do 
vključno 7. naloge. 
  
Primer: 
 Lažnivec tudi krade.   (Lažnivec – stavčni člen, osebek; poved – enostavčna) 
Kdor laže, tudi krade. (Kdor laže – razširjen stavčni člen, osebkov odvisnik – dvostavčna ali 
zložena poved) 
  
Izvedel si, da se po osebku in osebkovem odvisniku vprašamo enako: Kdo/kaj + pov.? 

Osebek lahko spremenimo v os. odvisnik, os. odvisnik pa v osebek. Osebek in osebkov 
odvisnik podčrtamo enako: z ravno črto, spodaj pa napišemo: os. odv. 
Preveri rešitve nalog na spodnji povezavi. 
  
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=15471&file=1 

  
Spoznaj predmetni odvisnik na str. 23 – 26. 
  
Primer. 
Povej mi o svojem doživetju. (o svojem doživetju – stavčni člen, predmet; enostavčna poved) 
Povej mi, kaj si doživel. (kaj si doživel – razširjen stavčni člen, predmetni odvisnik – 
dvostavčna ali zložena poved) 
Reši naloge od 1. – 9. Preveri rešitve na spletni povezavi in dopolni ali popravi, če je 
potrebno. 
  
Izvedel si, da predmetni odvisnik dopolnjuje povedek glavnega stavka s podatkom o vsebini 
dejanja. Po njem se vprašamo kot po stavčnem členu, predmetu: z vprašalnicami od 2. do 6. 
sklona + povedek. Podčrtamo ga z dvema ravnima črtama in pod črtama napišemo: predm. 
odv. 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=15471&file=1


  
Za dobro nadaljevanje dela po počitnicah naslednji teden reši vaje na str. 27 in 28. 
Spoznal boš prislovnodoločilni odvisnik. Ta odvisnik dopolnjuje povedek glavnega stavka s 
podatki o okoliščinah dejanja, npr.: o kraju, času, načinu, pogoju, namenu, vzroku, oviri. 
  
Po uspešno rešeni nalogi preveri svoje delo in ga dopolni, če je potrebno. 
  
Ponavljaj snov, da ne pozabiš naučenega. 
  
Želim ti prijetne in sončne delovne in proste dni! 

Milena Herblan G. 
 


