
SLOVENŠČINA – torek, 7. 4. 2020 

DOBRO JUTRO! 

Dopolnilni pouk – 8. razred 

Ponovili bomo stavčne člene.  Spomnimo se, da imajo prislovna določila vedno 

prednost pred predmetom. 

1) Maničin mlajši brat po svetu hodi z zaprtimi očmi. 

2) Lani sem bil s starši na Tajskem. 

3) Brez volje za delo se je odpravil proti delavnici. 

4) Po tekmi so zmagovalci zasluženo slavili. 

5) Prejšnji teden sem si v knjižnici izposodil Sto dni v puščavi. 

6) Prejšnji teden smo se odpravili na zaključno ekskurzijo na Dolenjsko. 

7) Na vrhu Slavnika smo si privoščili kratek počitek. 

8) Po kosilu smo si zvedavo ogledali delavnice starih očetov. 

9) Prvi dan potovanja po Siciliji smo želeli najeti terensko vozilo.  

10) Zaradi novih očal je bil videti povsem drugačen! 

 

 

3. ura: 7. a 
 

 

Dober dan! 

Včeraj ste prebrali besedilo Rdeča kapica in volk. 

Preglejte si rešitve rešenih nalog.  

2. č  

3. Pesem je pripovedna, saj je v njej jasno izražena zgodba.  

4. NE, NE, DA, NE, NE, NE, NE, DA, NE  

5. Rdeča kapica: mlada dama, punca, deklič, Kapica; babica: uboga starka, stara dama; volk: grozna 

kreatura, kosmatež, zoprna zverina.  

6. Na koncu je Rdeča kapica volka ustrelila in si naredila plašč iz njegovega krzna.  

7. a) Dahlova Rdeča kapica je bolj pogumna, preudarna in iznajdljiva kot tista iz Grimmove pravljice. 

b) V Dahlovi pravljici ne nastopa lovec, saj ima njegova Rdeča kapica ob sebi pištolo in zmore zato 

sama rešiti težavo. 

 

 4. ura: 7. b 



Pesniška slogovna sredstva 

V 3. kitici poišči: a) poosebitev  b) primero in c) okrasni pridevek. 

Razloži besedno zvezo:  V žrelo jo bom dal. 

Katere značilnosti pravljice najdeš s tej pesmi? Odgovor zapiši v celi povedi. 

 

Te pesem spominja na katero drugo besedilo o volku, ki smo ga obravnavali na začetku šolskega leta? 

Pomagaj si z besedilom v SDZ na str.106. 

V zaokroženem besedilu predstavi eno podobnost ter dve razliki v dogodkih v besedilu in pojasni 

razliko v zvrsti besedila (roman, črtica, pravljica, romanca …). Pri tem sledi 3 korakom pisanja: 

1. Nameči besede in ideje 

2. Vse zamisli poveži v smiselne povedi 

3. Svoje besedilo jezikovno, pravopisno in slogovno dodelaj. 

Pravljico v pesmi lahko tudi ilustriraš. 😉 

Želim ti lep preostanek dneva! 

 

5. ura: 8. a 
 

 

Dober dan! 

Včerajšnje naloge niso bile težke, mar ne? 

Preglej si rešitve:  
 
Opis naprave  
2. a) Elektronski odganjalec klopov je preprosta plastična naprava v obliki kvadra (velikost 4 cm X 7 

cm X 1 cm).  

b) Zgrajen je iz preprostega ohišja iz trše plastike (velikost 4 cm X 7 cm X 1 cm), na katerem sta 

stikalo za vklapljanje in izklapljanje ter sponka za pričvrstitev na obleko. V notranjosti naprave je 

Lithium baterija, ki deluje po principu visoke frekvence.  

c) Za zaščito pred klopi.  

č) Ker ščiti pred klopi.  

d) Da se zaščitimo pred klopi.  

e) Ta naprava nas obvaruje le pred večino različnih vrst klopov, ne pa vsemi.  

f) Ekologi bi bili nad njim verjetno navdušeni, saj deluje brez kemikalij in zato ni škodljiv za okolico.  

g) Najverjetneje bi predlagali, da položaj „ON” poslovenimo v položaj „VKLJUČENO”.  

 



Besedilo, ki ste ga včeraj prebrali je opis naprave. Ta besedilna vrsta je sestavljena iz 3 osnovnih 

elementov. Najdete jih na strani 97 (moder okvirček).  

V zvezek si izdelaj plonkec: Kako je sestavljen opis naprave. 

Letos ste ponovili nekaj besedilnih vrst, med njimi tudi opis osebe in opis naprave. Danes si boste 

ogledali opis delovnega postopka.  

Reši nalogi 1 in 2 v SDZ na strani100 in 101.  

 

Z moje strani je to vse za danes. Ostanite zdravi! 

 

 

 


