
ANGLEŠČINA: UČNI LIST –  

RAZRED: 8. r, Skupine Kristič, Plavšič, Zupančič 

2. teden dela od doma: 23. marec do 27. marec 2020 

 
 
KRISTIĆ 
 
 
1.ura 

·       učbenik / str. 63 / nal. 1 - 5 
o naloge prepiši v zvezek v celoti (ne pozabi na naslov in datum) 
o POMOČ: z glagolom SHOULD svetujemo, glagol MUST pa izraža obveznost, ukaz, 

javno pravilo ali opozorilo 
·         DZ / str. 51 / nal. 1 – 4 
2.ura 
·         učbenik / str. 65 

o preberi primer bloga 
o s pomočjo napisanega in smernic napiši svoj blog z naslovom How to survive 

homework 
o pomagaj si z opornimi točkami (nal. 5) 
o svoj izdelek napiši v Wordu in mi ga pošlji po e-pošti  (nina.kristic@os-brinje.si) 

do četrtka, 26.3., do 14. ure 
3.ura 
·         DZ / str. 52 / nal. 1 – 5 
·         DZ / str. 53 / nal. 1 – 4 
·         DZ / str. 55 / nal. 5 - 7 
 
 

 
PLAVŠIĆ 
 
1.ura: 

 U, str. 63: v zvezek v celih povedih zapiši naloge 1, 2, 3, 4, 5 in 7. V pomoč pri 2. nalogi: 
modalni glagoli, kot sta must in should  pomagajo glavnim glagolom. SHOULD 
uporabljamo, kadar želimo nekomu svetovati, z uporabo glagola MUST pa izrazimo, 
da je nekaj obvezno, da gre za pravilo ali pa z njim nekoga opozarjamo. 

 DZ, str. 51 - reši naloge 1-4 
2.ura: 

 U, str. 65 - preberi besedilo (blog) in si za razumevanje po potrebi pomagaj s slovarjem. 
Potem v zvezek v celih povedih zapiši 2. In 3. nalogo. 

 Po zgledu bloga, ki si ga prebral v učbeniku na strani 65, še ti v Wordu napiši svoj blog. 
V pomoč ti je lahko naloga 5. 

 Pisni sestavek mi preko e-pošte pošlji DO ČETRTKA, 26. 3. 2020, do 14h. Moj e-poštni 
naslov: petra.plavsic@os-brinje.si  

 *** za učence, ki si želijo več oziroma za plus: namesto bloga, lahko do četrtka oddate 
vsaj 3 zapise v dnevnik. Izbirate lahko med različico A ali B: 

A – lažja verzija dnevnika (samo dopolni prazne prostore za začetnimi povedmi s 
predlogami, ki jih imaš v oklepaju).  

DATE: 18th March 2020 – Day 3 of Coronavirus #stay at home# 

mailto:petra.plavsic@os-brinje.si


Today is ………….   (Monday, Tuesday….). 
In the morning I ……. (kaj si delal – vsaj 2 aktivnosti) 
The weather was ……. (kakšno je bilo vreme). 
Today I liked ……………..   but I didn’t like ………. (kaj mi je bilo všeč in 
kaj ne). 
We ate ……….. (kaj si / ste danes jedli). 
The most interesting thing was: …………(zapiši eno najbolj zanimivo stvar 
tega dne) 
+ ……………………..     (lahko dodaš še kaj). 
  

B – težja verzija dnevnika (piši kot bi pripovedoval svojemu prijatelju, malo pa vmes 
vseeno pomisli tudi na strukturo stavkov). 

 
3.ura: 

 DZ, str. 53 - reši naloge 1, 2 in 3. V zvezek napiši še nalogo 4. Dodaj ji datum (vaje, 
zapisane v zvezkih bom po povratku v šolo pregledala). 

 Za domačo nalogo: če lahko, te lepo prosim, da mi po mailu pošlješ svoj najljubši 
youtube video v angleščini in pripiši razlog, zakaj je to tvoj najljubši video. Potem pojdi 
ven, zadihaj in se sprosti! Pazi nase in vse bo ok! 

 

 

ZUPANČIČ 
 
1.ura (namesto tor., 24. 3. 2020):  
 

ZAPIS v ZVEZEK: SURVIVAL EQUIPMENT (oprema za preživetje) 
 
*preberi besede v UČ na str. 62 in prepiši besede iz okvirčka v zvezek ter jih prevedi 
(compass, first-aid kit, knife, lighter, map, mirror, rope, sleeping bag, tent, torch, water bottle)  
*preveri besedilo na str. 62 v UČ in izpiši neznane besede 
 
*UČ str. 63: v zvezek v celih povedih zapiši naloge 1, 2, 3, 4, 5 in 7.  
 
ZAPIS V ZVEZEK: Modalni glagoli, kot sta must in should  pomagajo glavnim glagolom. 
SHOULD uporabljamo, kadar želimo nekomu svetovati, z uporabo glagola MUST pa 
izrazimo, da je nekaj obvezno, da gre za pravilo ali pa z njim nekoga opozarjamo.  
(to pravilo ti bo pomagalo pri 2 nalogi! na str. 63) 
 
*DZ, str. 51 - reši naloge 1-4 
 

 

2.ura (namesto četrtek, 26. 3. 2020): 
 
*UČ, str. 65 - preberi besedilo (blog) in si za razumevanje po potrebi pomagaj s slovarjem. 
Potem v zvezek v celih povedih zapiši 2. in 3. Nalogo. 
 
*Po zgledu bloga, ki si ga prebral v učbeniku na strani 65, še ti v Wordu napiši svoj blog. V 
pomoč ti je lahko naloga 5. 



 
*Pisni sestavek mi preko e-pošte pošlji DO ČETRTKA, 26. 3. 2020, do 14h. Moj e-poštni 
naslov: mateja.zupancic@os-brinje.si  
 

 
 *** za učence, ki si želijo več oziroma za plus: namesto bloga, lahko do četrtka oddate 

vsaj 3 zapise v dnevnik. Izbirate lahko med različico A ali B: 
A – lažja verzija dnevnika (samo dopolni prazne prostore za začetnimi povedmi s 
predlogami, ki jih imaš v oklepaju).  

DATE: 18th March 2020 – Day 3 of Coronavirus #stay at home# 
Today is ………….   (Monday, Tuesday….). 
In the morning I ……. (kaj si delal – vsaj 2 aktivnosti) 
The weather was ……. (kakšno je bilo vreme). 
Today I liked ……………..   but I didn’t like ………. (kaj mi je bilo všeč in 
kaj ne). 
We ate ……….. (kaj si / ste danes jedli). 
The most interesting thing was: …………(zapiši eno najbolj zanimivo stvar 
tega dne) 
+ ……………………..     (lahko dodaš še kaj). 
  

B – težja verzija dnevnika (piši kot bi pripovedoval svojemu prijatelju, malo pa vmes 
vseeno pomisli tudi na strukturo stavkov). 

 
3.ura (namesto petek, 27. 3. 2020): 
 

 
*DZ, str. 53 - reši naloge 1, 2 in 3. V zvezek napiši še nalogo 4. Dodaj ji datum (vaje, zapisane 
v zvezkih bom po povratku v šolo pregledala). 
 
*Za domačo nalogo: če lahko, te lepo prosim, da mi po mailu pošlješ link do svojega 
najljubšega youtube videa v angleščini in pripiši razlog, zakaj je to tvoj najljubši video. Potem 
pojdi ven, zadihaj in se sprosti! Pazi nase in vse bo ok! 
 

mailto:petra.plavsic@os-brinje.si

