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

10. teden dela od doma: 25. do 29. maj 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:  

- Preglej rešitve 9. tedna. 

- Pošlji naloge prejšnjih tednov (katerega koli tedna), če še nisi. 

- Ta TEDEN NI POTREBNO POŠILJANJE NALOG – naredi pa jih le😊. Tvoja 

naloga ta teden je, da urediš zvezek z zapiski in dopolniš naloge preteklih 

tednov v delovnem zvezku. 

- V programu 'socrative' te čaka kratko preverjanje 7. in 8. enote. Časa za 

odgovore imaš od ponedeljak do nedelje, 31. 5. 2020. Na povezavi 
https://b.socrative.com/login/student/ vstopi v sobo z geslom MAJA6607. 

 

PRVA URA: TOREK, 26. 5. 2020 – Puzzles and games (84. ura)  

Uvod  

1. naloga: ta ura je res namenjena ponavljanju skozi igro. Na strani 87 v učbeniku imaš pomanjšano 

'namizno igro' pri nalogi 1. preberi navodila in poskusi! 

Osrednji del ure 

2. in 3. nalogo napiši v svoj zvezek, dodaj naslov in datum. Pri drugi iščeš 'kocke' s tekstom, s katerim 

sestaviš povedi v Present Perfectu. Pri tretji oblikuješ križanko. 
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Nalogi 4 in 5 bi bili idealni nalogi za naš razred – in bi jo igrali v 

skupinah. Tako pa ju preglej sam in pomisli, če je kdo od tvojih 

sošolcev že kdaj naredil, dosegel, poizkusil … kaj od naštetega. 

Kot zanimivost – oglej si video na povezavi, v katerem dopolniš 

vprašanja o tem, ali si že kdaj počel / naredil / poizkusil … 

stvari, ki so prikazane. Ob ogledu odgovori zase. Have fun! 

https://www.youtube.com/watch?v=u940E_QlqGs 

 

DRUGA URA: SREDA, 27. 5. 2020 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING – Phoning a 

medical helpline (85. ura)  
 

Uvod 

V učbeniku na strani 95 reši ustno prvo nalogo k slikam, ki 

prikazujejo poškodbe, dodaj ustrezno navodilo za oskrbo poškodbe 

/ rane.  

Osrednji del ure 

Poslušaj 3. 23 (v prilogi) pri nalogi dve in odgovor zapiši v zvezek; 

dodaj naslov današnje ure in datum. Nato v zvezek zapiši odgovore 

naloge 3 – isti tekst lahko poslušaš še enkrat. Ob poslušanju 3. 24 

pri nalogi 4 (v prilogi) dopolni KEY PHRASES in jih prepiši v zvezek. 

V zvezek prepiši tudi dialog na isti strani pri nalogi 5 – spremljaj 

posnetek 3. 25 (v prilogi). 

 

Poglej sličice na levi – v Present Perfect poskusi povedati, kaj se je 

zgodilo na vsaki.  

Eg) Picture number 1: Maybe he has eaten too many sweets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u940E_QlqGs
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TRETJA URA: ČETRTEK, 28 5. 2020 – WB exercises (86. ura)  

 

Uvod 

Naredi nalogo za ponovitev besedišča na tejle povezavi. Svoje odgovore preveri – klikni ‘check’. 

https://www.english-grammar.at/online_exercises/general-vocabulary/gv038-confusing-words.htm 

Osrednji del ure 

Pri tej uri naredi vaje 1, 2, 3 in 4 v delovnem zvezku na strani 70. Za nalogo 4 poslušaj posnetek 16 – v 

prilogi (označen kot 1- 17). 

V preteklih urah si dodobra spoznal besedišče, povezano s poškodbami, poznaš različne slovnične 

strukture, napisal si spis… . Tukajle spodaj pa je ‚strip‘. Bodi ustvarjalen in dodaj zgodbo. Če dobro 

rišeš – lahko ustvariš strip z nenavadno nesrečo sam😊. 

 

 

 

 

 

Lep teden in NIČ POŠILJANJA😊. Jupi! Ne pozabi na KVIZ! 

 

 

*** Bralna značka za angleščino še vedno velja. Poglej navodila v prejšnjih 

tednih. 

 

https://www.english-grammar.at/online_exercises/general-vocabulary/gv038-confusing-words.htm

