
UČNO GRADIVO ZA 8. B RAZRED 

ČETRTEK, 16. 4. 2020 

ANGLEŠČINA 

Dragi osmošolci! 
 
Upam, da ste lepo preživeli praznike in da ste pripravljeni na nove izzive tudi pri angleščini.  

Prejšnji četrtek ste dobili preverjanje znanja, ki pa ga niste vsi oddali. Prosim, da to storite 

danes. Konec tedna pa vam pošljem rezultate. 

Danes vam dajem možnost, da rešite morda še kakšno nalogo, ki je do sedaj niste in sicer:  

 V delovnem zvezku naj bi bile od strani 97 naprej rešene naloge 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, *13, 14, 15, 16, *17, 18, 19 in 20. Če ti katera naloga še manjka, jo prosim 

danes dopolni.  

 

 Če imaš vse zgoraj omenjene naloge že rešene, preveri še enkrat, če si jih tudi 

pregledal/a s pomočjo rešitev in popravil/a morebitne napake.  

 

 Če pa si v zadnjih 14 dnevih bil/a tako pridna, da si že rešil/a in pregledal/a vse, 

potem pa se loti naloge 11 na strani 103 in naloge 21 na strani 109.  

 

Have a wonderful day! 

 

MATEMATIKA 

Osmošolci! 

Spoznali smo snov o krogu. Naučli smo se, kako krogu izračunamo obseg, ploščino, kako 

izračunamo dolžino krožnega loka, ploščino krožnega izseka ter nazadnje, kako izračunamo 

obseg in ploščino sestavljenih likov. 

Danes bomo v dveh šolskih urah usvojeno znanje utrdili. V spletni učilnici vas čakajo 

navodila za delo, zato vas vabim, da jih prevzamete tam. 

 

SLOVENŠČINA 

Osmošolec, osmošolka,  

danes se boš spomnil/-a dveh ženskih likov, ki smo ju srečali v do sedaj obravnavanih pesmih 

Franceta Prešerna. Čaka te primerjava Urške in Rozamunde. Nekateri ste že med oznako ene in 

druge ugotavljali, da sta si zelo podobni. Res se pojavlja nekaj podobnosti, seveda pa so med njima 

tudi razlike. 

V spletni učilnici te čakajo natančnejša navodila, ki ti bodo v pomoč pri pisanju primerjave. 

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  



BIOLOGIJA 

                                            Okostje ali skelet 

Navodilo za delo:  Nadaljujemo s spoznavanjem okostja. Reši DZ str. 56, 59, 60, 61, 62 63, 

64 in 65.  Pomagaj si z U od 50 do 56 strani  in  

iRokusPlus – Interaktivni učbeniki nove generacije.  

Na iRokusplus pojdi na poglavje GIBAM SE in si dobro poglej slike, animacije, 

filmčke in seveda ne pozabi na branje teksta. Ostala navodila so podana v spletni 

učilnici. 
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SODOBNA PRIPRAVA HRANE 

Zdravo!  

Naj te opomnim… si že dokončal/a miselni vzorec o hranilnih snoveh? Če ne, to uredi takoj 

in mi ga pošlji v spletno učilnico.  

Velikonočni prazniki so mimo. Verjamem, da ste si privoščili marsikatero jed, ki je sicer ne 

jeste prav pogosto.  

Za ta in naslednji teden sem pripravila novo nalogo. Pripravil/a boš jed po želji. Poslikaj 

pripravo jedi in njen končen izgled, zraven pa pripiši še recept. Nalogo objaviš v spletni 

učilnici. Najboljše reportaže priprave jedi bodo objavljene v K(o)rona časopisu. Časa imaš do 

24. aprila 2020.  

Veselo na delo!  

Tvoja učiteljica! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEMŠČINA 

Pozdravljeni, dragi 8-šolci.  

Upam, da vam je velikonočni zajček prinesel veliko ZDRAVJA, nasmeh na obraz in vsaj kakšno 

majhno čokolado (tudi ta namreč prinese smeh na obraz, pa še nekaj dodatne energije nam 

da). 

A prazniki so mimo in ponovno moramo veselo na delo. Tokrat navodilo malce drugačno, saj 

velja le za današnjo uro, domačo nalogo pa je potrebno oddati do ponedeljka, 20. 4. 2020.  

Oglej si spodnja vprašanja.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsa se nanašajo na tvoj potek dneva, le da niso v pravilnem vrstnem redu. Torej, tvoja prva naloga 
je sledeča: 

 V ustreznem vrstnem redu (kaj se dogaja dopoldan in kaj popoldan) vprašanja prepiši v 

zvezek. 

 Na vprašanja odgovori zase v celih povedih.  

 PAZI: pri vprašanjih je oseba DU (zato pri glagolu končnica –st), pri odgovorih bo oseba ICH. 

 PAZI tudi na vrstni red besed v tvojih odgovorih.  

Tvoja druga naloga ima dve možnosti: 

 Rešiti je potrebno nalogo 7 v delovnem zvezku na strani 10/11. Tisti, ki imate delovni zvezek 

pri roki rešite direktno tja.  

 Tisti, ki morda delovnega zvezka iz takšnega ali drugačnega razloga ne najdete, prilagam 

spodaj fotografijo, nalogo pa rešite v zvezek.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot rečeno, domačo nalogo je potrebno oddati do ponedeljka, 20. 4. 2020 (torej nalogo 6 iz 

učbenika in nalogo 7 iz delovnega zvezka). Oddaš jo lahko: 

- v spletni učilnici 

- v našem kanalu 

- na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de 

- še vedno pa so na voljo tudi golobi pismonoše, Harry-jeva sova, Morsejeva abeceda, … 

Želim ti MAKSIMALNO lep dan. 

Mojca Kacjan  
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