
ANGLEŠČINA: RAZRED: 8. HS – Kristić, Zupančič, Plavšić 
10. teden dela od doma: 25. maj 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: petra.plavsic@os-brinje.si 
nina.kristic@os-brinje.si ali mateja.zupancic@os-brinje.si. Pričakujemo, 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. 

 

1. Vocabulary - Feelings: workbook exercises 
1. UVODNI DEL URE: preveri rešitve in popravi napake pri nalogah prejšnjega 
tedna: glej prilogo. Potem pa: 
U, str. 78, 79 - ponovno preberi besedilo in ponovi izraze iz 2. in 5. naloge. 
2. GLAVNI DEL URE: danes utrjuj besedišče v delovnem zvezku 
DZ, str. 64 
- 1. naloga: poveži dele povedi 
- 2. naloga: obkroži ustrezne predloge 
- 3. naloga: dopolni povedi s pravimi izrazi iz okvirčka 
- 4. naloga: preberi besedilo in ga dopolni z manjkajočimi pridevniki 
- 5. naloga: dopolni vprašanja in napiši odgovore, ki veljajo zate 
3. ZAKLJUČNI DEL URE: 
Preglej navodila za delo od doma preteklih tednov. Če še vedno nisi naredil katere od obveznih 
nalog (pisni sestavek, kvizi, preverjanje znanja), jo reši in pošlji učiteljici v pregled. 
 
2. ura: Revision  
1. UVODNI DEL URE: ponovi Present Perfect Simple Tense 
- U, str. 81, 83 
2. GLAVNI DEL URE: reši preverjanje na povezavi 
https://www.1ka.si/a/284709  
3. ZAKLJUČNI DEL URE: 
Pobrskaj po delovnem zvezku in reši še nerešene naloge za nazaj. 

 
3. Reading: A true story about an accident 
1. UVODNI DEL URE: 
DZ, str. 68 - preberi besedilo Teenagers save friend's life 
2. GLAVNI DEL URE: danes se uriš v bralnem razumevanju 
DZ, str. 68 



- 1. naloga: besedilo dopolni z danimi imeni 
- 2. naloga: k naslovom (1-5) napiši črko odstavka (A-F), ki ustreza danemu naslovu 
- 3. naloga: povedi postavi v pravilen vrstni red 
- 4. naloga: odgovori na vprašanja v celih povedih 
- 5. naloga: povedi dopolni z besedami iz okvirčka 
3. ZAKLJUČNI DEL URE: domača naloga: je ni  

 
To je vse za ta teden!  

***Bralna značka še vedno velja – več si lahko prebereš v navodilih za delo od doma pri TJA 
v prejšnjih tednih. 


