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ANGLEŠČINA: UČNI LIST – RAZRED: 8. r, 3. nivo – skupina Zajc Kalar, Kavšek 

6. teden dela od doma: 20. do 24. april 2020 

Kopiranje ni potrebno. VSE naloge lahko rešuješ / prepišeš v svoj zvezek. Poglej navodila: Delo je 
razporejeno za 3 ure angleščine v tem tednu. Če imaš kakšno vprašanje, lahko učiteljico vprašaš po 
e-pošti ti ali tvoji starši. Naslov je: sabina.kavsek@os-brinje.si ali maja.zajc-kalar@os-brinje.si.  
Pričakujeva, da boš naloge vestno rešil, da jih bomo v času, ko se vrnemo, lahko samo pregledali. 
Seveda pa je najbolj pomembno to, da ostanete zdravi, upoštevate navodila in se doma naučite 
veliko novega. Ne obremenjujte se preveč, vseeno pa izpolnite svoje naloge po svojih najboljših 
močeh. 

Dragi učenci - učiteljice se trudimo s popravljanjem vaših izdelkov, ki jih pridno 
pošiljate (in prav je tako), vendar jih je veliko, zato jih boste nekateri dobili malo 

kasneje kot drugi. Hvala za vašo potrpežljivost. 

 

!!! Na voljo je tudi koda za uporabo spletnega učbenika English Plus z vsemi 
posnetki – glej prilogo 4. tedna!! 

INFORMACIJE GLEDE PREJŠNJEGA TEDNA:  

- Kdor ni rešil spletnega preverjanja znanja, naj lahko to še stori in pošlje 
rezultate svoji učiteljici (glej navodila za 5. teden)  

- Preverite svoje delo prejšnjega tedna - glej prilogo REŠITVE 5.tedna  

OBVESTILO: Ta teden je tvoja naloga rešitev kviza socrative. Zdaj že poznaš postopek: 
pojdi na povezavo https://b.socrative.com/login/student/ in vstopi v sobo MAJA 6607. Reševanje 
preverjanja bo odprto dalj časa – od ponedeljka, 20. 4. 2020 do srede, 22. 4. 2020 do 14.00. Ta čas 
opravi preverjanje. 

 

PRVA URA: TOREK, 21. 4. 2020 – Buying tickets (73. ura)  
1. Uvod – odpri učbenik na strani 94 in poveži posterje s tipom prireditve – samo ustno. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Preberi dialog  ali poslušaj posnetek 
3-20 English Plus 

Second Edition Students Book 2.mp3 - na voljo tudi v spletni učilnici 8. razred 
('brinjetja') in popravi KEY PHRASES pri nalogi 3 na isti strani v učbeniku. PREPIŠI jih v svoj zvezek z 
datumom in naslovom BUYING TICKETS, nato prepiši in reši še nalogo 4.  
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2. Osrednji del ure  

Poslušaj dialog 3. 21 
3-21 English Plus 

Second Edition Students Book 2.mp3 in zapiši rešitve, nato nalogo 6 dopolni in  prepiši v svoj 
zvezek . Posnetek je na voljo tudi v spletni učilnici 8. razred ('brinjetja') v mapi SLUŠNO 
RAZUMEVANJE UČBENIK STRAN 94 NALOGA 5. 

3. Zaključek 

Kako je Beyoncee prikazala ''free spirit'' iz Lion King si lahko pogledaš na spodnji povezavi. Poskusi 
ujeti, katere inštrumente slišiš. Opišeš lahko tudi puščavo, ponoviš besede 6. enote: 
https://www.youtube.com/watch?v=civgUOommC8 

Tale pa ti je znan😊: https://www.youtube.com/watch?v=uixfXt2M-xs 

NALOGA: Ne pošiljaj ničesar, uredi svoje zapiske v zvezku in reši preverjanje ''socrative''. 

 

DRUGA URA: ČETRTEK, 23. 4. 2020 – Modal verbs revision and practice (74. ura)  
 

1. Uvod v delo  

Raši preverjanje ''socrative'', če ga še nisi. 

 

2. Osrednji del ure – ponavljamo 

Oglej si razlago oz. ponovitev naklonskih glagolov v slušnem posnetku ob ppt predstavitvi. Vsebuje 
tudi naloge, ki jih sproti rešuj in prepiši v svoj zvezek. Ppt predstavitev s posnetkom razlage je v 
priponki. 

Spremljaj in reši posamezne naloge v predstavitvi. Ni potrebno pošiljati učiteljici.  

 

3. Zaključek – preglej svoje učne liste in zapiske v zvezku. Uredi manjkajoče naloge in jih dopolni. 
Potem pa sproščeno na zaslužene počitnice! 

 

*** Bralna značka za angleščino še vedno velja. Kdor jo želi opraviti od doma, 
mora narediti sledeče: 

BRALNA ZNAČKA "od doma" 
Učenci, ki bi želeli opraviti bralno značko (3 angleške knjige), lahko za angleščino to 

opravijo preko aplikacije VIBER ali po E-pošti. 
 

1)Ko knjigo preberejo, napišejo kratko obnovo (približno 10 stavkov). 
2) To obnovo in knjigo (če jo imajo pri sebi) slikate in sliko pošljete svoji 

učiteljici. 
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3) Obnovo glasno preberete in se pri tem snemate (prej vadite, da bo šlo 
gladko). 

4) Vse to pošljete po aplikaciji Viber ali po e-pošti (priporočljivo je po Vibru, ker 
so to dolgi posnetki in bodo naši predali e-pošte prepolni). 

 
Za Viber rabite našo telefonsko številko - pošljite nam e-pošto (vsak svoji 

učiteljici) in pošljemo vam telefonsko številko. Prosite starše, da vam pomagajo, 
če utegnejo. 

 
Če ne bo šlo, pa nič hudega, boste bralno značko opravili takoj ko se spet vidimo v 

šoli. Upajmo, da bo to čimprej!! 
 


