ANALIZA ČETRTEGA PREVERJANJA ZNANJA

8. razred/1. skupina
Dragi učenci,
tudi tokrat ste se v velikem številu odzvali na reševanje spletnega preverjanja znanja o enostavčni in zloženi
povedi. Gre za snov, ki smo jo skupaj spoznali, še ko smo bili v šoli. Tudi s časovne distance ste vsi, ki ste
opravili spletno preverjanje znanja, dokazali veliko znanja.
Tokrat smo vam ponudili 10 vprašanj, nanje pa ste morali podati več odgovorov, tako da ste lahko dosegli 14
točk. Najbolj me veseli, da je kar 12 pravilnih odgovorov napisal Jernej (BRAVO😊), prav tako Nina in Neja,
najbolj pa se je izkazala Maja. Tudi ostale lahko pohvalim, saj ste vsi dosegli najmanj polovico točk. V
povprečju ste kot skupina dosegli 10,6 točk, kar pomeni, da bi bili ocenjeni s trdno oceno 3 in čisto malo
zmanjka do štirice. Žal spet nima od Luke, kaj se dogaja z Ažbetom in Nastjo tudi ne vem.
Nasploh ste dokazali, da ločite enostavčno poved od večstavčne in da poznate stavčne člene. Prav tako znate
združiti enostavčni povedi v zahtevano zloženo poved. Kljub temu nekatere opozarjam na zapis vejice, saj je
brez nje poved nepravilna. Prilastkovega odvisnika podrobneje nismo obravnavali v šoli, ste ga pa večinoma
prepoznali v dani povedi. Večina vas tudi zna pretvoriti krajevni odvisnik (kjer je mesto) v prislovno določilo
kraja (v mestu). Vsem svetujem še, da si ponovno ogledate pretvorbo dopustnega odvisnika (npr.: čeprav
znam) v stavčni člen (kljub znanju).
Glede na to, da morate nekateri v maju nekateri še pridobiti oceno, je zdaj čas, da se po preverjanju znanja
snov tudi naučite. Tisti, ki oceno pri SLJ že imate, ne popuščajte. Veste, da sem polna presenečenj.
»Vsak veliki dosežek se začne z besedami Poskusil bom.« To je modra misel, iz katere še naprej črpajte
voljo za doseganje novih in novih znanj.

Lepo vas pozdravljam.
Vaša učiteljica Maja

8. razred/2. skupina
Dragi učenci,
četrto preverjanje znanja je rešilo osem učencev. Tokrat sta se najbolje izkazala Žan in Domen. Poglejmo
pravilne odgovore.
Pri prvi nalogi ste morali označiti enostavčne povedi.
Enostavčne povedi so tri, in sicer Maja, Tina, Tanja in Blaž so včeraj prišli pomagat pospravit drva. Zaradi
slabega vremena izlet odpade. Pred prihodom vlaka moraš kupiti vozovnico. Ponovimo: Enostavčne povedi
imajo samo en povedek. Skoraj vsi ste prepoznali tretjo in četrto poved, prva se vam je pa malo izmuznila. 

Pri drugem in tretjem vprašanju ste morali v povedi določiti vrsto podčrtanega stavčnega člena.
Miha je včeraj na šolskem igrišču našel denarnico. Podčrtani stavčni člen je prislovno določilo kraja. Po njem
ste se vprašali KJE je včeraj Miha našel denarnico? Pazite, da ne boste mešali prislovnega določila kraja in
krajevnega odvisnika.
Pred šolo so se zbirali rokometaši. Osem vas je pravilno odgovorilo, da gre za osebek. KDO ali KAJ se je zbiral
pred šolo?
Nalogi, ki sta zahtevali, da stavka združite v podredno zloženo poved:
Dva stavka v poved povežemo v VEZNIKOM in ju ločimo z VEJICO.
Danes me boli zob. Odšla bom k zobozdravniku. Že samo ime »vzročni odvisnik« nam pove, da mora biti v
enem delu povedi izražen vzrok za neko dejanje. Vzrok izrazimo z veznikom KER. Pravilni združitvi: Ker me
danes boli zob (VZROK), bom odšla k zobozdravniku./Danes bom odšla k zobozdravniku, KER me boli zob.
Tine je prišel domov. Pomagal je pri sajenju krompirja. Pravilno ste poved združili štirje. Tine je prišel domov,
DA BI pomagal pri sajenju krompirja.
Sledile so naloge, v katerih ste morali določiti vrsto odvisnika v povedi.
Mama me je vprašala, ali sem naredila domačo nalogo. Po tem odvisniku se vprašamo KOGA ali KAJ me je
vprašala mama? Gre za predmetni odvisnik.
Tina, ki je moja dobra prijateljica, je včeraj zmagala na tekmovanju. Ko vidite veznik KI, veste, da gre za
prilastkov odvisnik. To je edini odvisnik, ki NE dopolnjuje POVEDKA glavnega stavka, ampak katero koli drugo
besedo v glavnem stavku. Po njem se vprašamo: Katera (VPRAŠALNICA) Tina je včeraj zmagala na
tekmovanju (GLAVNI STAVEK)? Odgovor: (Tina,) ki je moja dobra prijateljica (PRILASTKOV ODVISNIK).
Čeprav imam rada mir, včasih pogrešam prijatelje. KLJUB ČEMU včasih pogrešam prijatelje? Dopustni
odvisnik.
V zadnjih dveh nalogah pa ste morali povedi »skrčiti« in zapisati enostavčne povedi.
Kjer je mesto, je veliko prometa. Vsi ste pravilno zapisali: V mestu je veliko prometa.
Prišel je do cilja, čeprav je bil zelo izčrpan. Ta primer je bil malce težji. Pravili odgovor sta zapisala dva učenca:
Kljub izčrpanosti je prišel do cilja. ČEPRAV gre v KLJUB, vejica odpade.
Dragi osmošolci, v tem tednu imate čas, da se pripravite na pisno ocenjevanje znanja, ki bo v obliki spletne
ankete potekalo v PONEDELJEK, 18. 5. 2020, ob 8.30. Snov: enostavčna in večstavčna poved ter Janko
Kersnik: Mačkova očeta. Pri pisanju pazite, da bodo vaši odgovori jezikovno in slovnično pravilni (velika
začetnica, ločila, odgovarjanje v celih povedih, kjer bo to potrebno …).
Če imate kakšno vprašanje, mi javite.
Želim vam uspešno delo v tem tednu in vas lepo pozdravljam.

Učiteljica Milanka

8. razred/3. skupina
Dragi učenci,
počitnice so mimo in spet se je začela šola. V tem tednu ste reševali spletno preverjanje, ki se je nanašalo na vsebine
o enostavčni in zloženi povedi.
Pri delu ste bili skoraj vsi učenci uspešni. Večinoma ste odgovorili na vsa vprašanja, vaši odgovori pa so bili skoraj vedno
pravilni.
Odgovori na vprašanja so sledeči:
1. Enostavčne povedi prepoznamo po tem, da vsebujejo le en glagol v osebni glagolski obliki. V anketi so bile na
voljo naslednje povedi, v katerih

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Maja, Tina, Tanja in Blaž so včeraj prišli pomagat pospravit drva.
Tanja je pisala mami in ji sporočila dobro novico.
Zaradi slabega vremena izlet odpade.
Pred prihodom vlaka moraš kupiti vozovnico.
Ker sem zbolel, se nisem udeležil seminarja.
Glagola pomagat in kupiti sta v neosebni glagolski obliki. Torej povedi, ki so enostavčne so tiste, ki
so prva, tretja in četrta, saj vsebujejo le en glagol.
Podčrtani stavčni člen v povedi Miha je včeraj na šolskem igrišču našel denarnico. je prislovno
določilo kraja.
Podčrtani stavčni člen v povedi Pred šolo so se zbirali rokometaši. je osebek.
Stavka Danes me boli zob. Odšla bom k zobozdravniku. Združimo v poved z vzročnim odvisnikom:
Odšla bom k zobozdravniku, ker me boli zob. (veznik ker je značilen veznik vzročnega odvisnika, po
vzročnem odvisniku se vprašamo z vprašalnico zakaj)
Namerni odvisnik (stavkov Tine je prišel domov. Pomagal je pri sajenju krompirja.): Tine je prišel
domov, da bi pomagal pri sajenju krompirja. (vprašamo se: S kakšnim namenom je Tine prišel
domov; čeprav nas mika, da bi se vprašali Zakaj je Tine prišel domov? vprašalnica ni ustrezna, saj
vzročni odvisniki vedno vsebujejo veznik ker, naša poved pa je povezana z veznikom da).
V povedi Mama me je vprašala, ali sem naredila domačo nalogo. je predmetni odvisnik, saj se po
njem vprašamo z vprašalnico Koga ali kaj me je mama vprašala?
V povedi Čeprav imam rada mir, včasih pogrešam prijatelje. je dopustni odvisnik, saj se po njem
vprašamo z vprašalnico Kljub čemu včasih pogrešam prijatelje?
Zloženo poved Kjer je mesto, je veliko prometa. pretvorimo v enostavčno tako, da v odvisnem delu
odstranimo glagol, če je potrebno, poved malo spremenimo. Torej: V mestu je veliko prometa.
Zloženo poved Prišel je do cilja, čeprav je bil zelo izčrpan. pretvorimo v enostavčno tako, da v
odvisnem delu odstranimo glagol, če je potrebno, poved malo spremenimo. Torej: Prišel je do cilja
kljub izčrpanosti. Dele stavka lahko tudi spremenimo: Kljub izčrpanosti je prišel do cilja.

Z odgovori ste v velikem številu dokazali, da ste snov predelali in jo razumeli.
Nekateri ste se zelo potrudili in upoštevali vsa navodila. Pohvalila bi Anjo, Gašperja, Evo, Lauro Kaferle, Andraža, Lana
in Nežo. Še naprej redno rešujte preverjanja ter ponavljajte snov, ki jo obravnavamo. Pri reševanju anket pa bodite
pozorni, da zapišete svoje ime in priimek ter na koncu kliknete ne samo ZDANJA STRAN, ampak tudi KONEC.
Lep pozdrav
vaša učiteljica Petra

8. razred/4. skupina
Maja, Tina, Tanja in Blaž so včeraj prišli pomagat
pospravit drva.

9 učencev je pravilno ugotovilo, da je ta poved
enostavčna.

Tanja je pisala mami in ji sporočila dobro novico.

6 učencev je napačno ugotovilo, da je ta poved
enostavčna.
8 učencev je pravilno ugotovilo, da je ta poved
enostavčna.
9 učencev je pravilno ugotovilo, da je ta poved
enostavčna.
2 učencev je napačno ugotovilo, da je ta poved
enostavčna.
Samo en učenec ni prepoznal stavčnega člena.

Zaradi slabega vremena izlet odpade.
Pred prihodom vlaka moraš kupiti vozovnico.
Ker sem zbolel, se nisem udeležil seminarja.
Določi vrsto podčrtanega stavčnega člena. Miha je
včeraj na šolskem igrišču našel denarnico.
Stavka združi v podredno zloženo poved z vzročnim
odvisnikom. Danes me boli zob. Odšla bom k
zobozdravniku.

Štirje učenci niso pravilno pretvorili v
dvostavčno poved.

Stavka združi v podredno zloženo poved z
namernim odvisnikom. Tine je prišel domov.
Pomagal je pri sajenju krompirja.

Trije učenci niso pravilno pretvorili v dvostavčno
poved, en pa ni odgovoril.

Določi vrsto odvisnika. Mama me je vprašala, ali
sem naredila domačo nalogo.

Samo štirje učenci so pravilno prepoznali
odvisnik.

Določi vrsto odvisnika. Tina, ki je moja dobra
prijateljica, je včeraj zmagala na tekmovanju.

8 učencev je pravilno prepoznalo odvisnik.

Določi vrsto odvisnika. Čeprav imam rada mir,
včasih pogrešam prijatelje.

Samo en učenec ni prepoznal odvisnika.

Odvisnik pretvori v stavčni člen in zapiši enostavčno
poved. Kjer je mesto, je veliko prometa.

8 učencev je pravilno pretvorilo poved.

Odvisnik pretvori v stavčni člen in zapiši enostavčno
poved. Prišel je do cilja, čeprav je bil zelo izčrpan.

Štirje učenci so pravilno pretvorili poved.

8. r. – Smiljan Pristavnik
Od 13 učencev je preverjanje rešilo 11 učencev.

8. razred/5. skupina

PODREDNO ZLOŽENA POVED

Nalogo so v skupini poslali vsi učenci.
Razlika med enostavčno in zloženo povedjo je v tem, da ima enostavčna le eno osebno glagolsko obliko, zložena pa
več. Stavčne člene prepoznate in jih tudi pravilno poimenujete. Težave imate pri pretvorbi stavčnih členov v ustrezne
odvisne stavke in obratno. Podredno zložene povedi ste tvorili smiselno in pri zapisu upoštevali tudi vejico.
To snov je treba še utrjevati.
Učiteljica Mojca Bahun

8. razred/6. skupina
Pozdravljeni, osmošolci!
Upam, da ste se že navadili po počitnicah na nove izzive v učni snovi. Tokratno preverjanje je to kar bilo.
Vidi se, da manjka vaje in razlage v razredu. Ampak nič hudega, bo prihodnje leto spet čas, da to snov
ponovimo, utrdimo in še kaj dodatno na novo povemo.
Pri prvi nalogi ste imeli kar težave. Večina vas je pravilno določila po dve povedi, pri tretji pa so bile težave.
Ali ste označili drugo poved, v kateri sta dve osebni glagolski obliki (Tanja je pisala mami in ji sporočila
dobro novico.), ali pa ste pozabili označiti četrto poved, v kateri sta dva glagola, vendar le ena osebna
glagolska oblika (Pred prihodom vlaka moraš kupiti vozovnico.).
Z določanjem stavčnih členov večinoma ni bilo težav, tudi ne s tvorbo povedi z zahtevanim odvisnikom.
Bodite pa pozorni na zapis povedi z veliko začetnico in piko na koncu ter da med glavni stavek in odvisnik
zapišete vejico.
Veliko več težav je bilo pri določanju vrste odvisnikov. Nekatere hitreje prepoznamo po vezniški besedi,
seveda se moramo potem po odvisniku tudi še vprašati.
Sprašujte se kar z obema vprašalnicama – Koga ali kaj me je mama vprašala?, saj tako hitro ločite osebkov
odvisnik od predmetnega. Torej gre tu za predmetni odvisnik.
V povedi »Tina, ki je moja dobra prijateljica, je včeraj zmagala na tekmovanju.« imamo pa prilastkov
odvisnik, ki ga še nismo obravnavali pri pouku v šoli, spoznali ste ga preko učenja na daljavo. Prilastkov
odvisnik prepoznamo po vezniški besedi ki.
Pri deveti nalogi ste lepo pretvorili odvisnik v p. d. k. (v mestu), težave pa je povzročala predvsem zadnja
pretvorba. Pri pouku smo rekli, da gre čeprav v kljub – kljub izčrpanosti, vi pa ste pisali malo po smislu,
vendar napačno – ste napisali samo »zelo izčrpan«. Pomena povedi sta povsem drugačna (Prišel je do cilja
zelo izčrpan. – Prišel je do cilja kljub izčrpanosti.)
To snov kar še utrjujte – imate dovolj vaj in rešitev.
Prihodnji teden bo ocenjevanje znanja. Vi imate že vsi po eno oceno, a če želite, ga lahko rešite.
Do sedaj ste lepo delali in tako si želim samo, da bi tako delali tudi naprej.
Meta Kmetič

