8. A
POUK NA DALJAVO - petek, 29. 5. 2020
Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici.
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NAVODILA ZA PETEK, 29. 5. 2020
Osmošolci, osmošolke,
Tokrat vas čaka nov odvisnik. Spoznali bomo PRILASTKOV ODVISNIK. Nekaj povsem novega. Zdaj pa s
pričakovanjem in željo po novem znanju vstopite v spletno učilnico, kjer vas čaka gradivo za današnjo uro.
Vaša učiteljica slovenščine
2.

MAT

V spletni učilnici te čaka preverjanje znanja!
3. GEO
Napiši nov podnaslov: NOVA ZELANDIJA
Učno snov boš spoznal/a s pomočjo e-učbenika na strani 73:
https://eucbeniki.sio.si/geo8/2577/index3.html
1. Preberi besedilo, poglej si fotografije, klikni na vse povezave in reši naloge na strani 73.
2. Odgovori na vprašanja oziroma si naredi zapiske:
 Kje leži Nova Zelandija?
 Katera dva glavna otoka jo sestavljata?
 Kakšno je površje na Novi Zelandiji? Kakšno je na S in kakšno na J otoku?
 Kakšno je podnebje?
 Naštej posledice osamljene geografske lege.
 Kdo so bili prvotni prebivalci Nove Zelandije?
 Kakšna je poselitev na Novi Zelandiji?
3. Reši naloge na strani 74 v eučbeniku.

V učbeniku imaš to snov od stani 42 do 44.

4. TJA
Hello 8th graders!
Prejšnjo uro ste utrjevali glagole. Na kartice za učenje in igre se lahko kadarkoli vrnete, glagole utrjujete in jih
ponavljate. Lahko tudi samo s seznamom, če vam to bolj leži.
Pa začnimo danes z nekaj vprašanji:
Ali si že kdaj smučal/a?

Ali si si že kdaj zlomil/a roko?

Si že kdaj bil/a na operaciji?

Učitelji smo vedno malce radovedni, a iz tega razloga vam nisem postavila zgornjih vprašanj. Povprašala sem
vas o vaših izkušnjah v življenju, od rojstva do tega trenutka. In v angleščini to vedno storimo s
PREDSEDANJIKOM (Present Perfect Tense) in besedico EVER (že kdaj). Spodnje besedilo zapiši v zvezek.
EXPERIENCES (Izkušnje)
Have you ever skied?

Yes, I have already skied.

Have you ever broken your arm?

No, I haven’t broken my arm yet.

Have you ever had an operation?

No, I have never had an operation.

V prvih dveh odgovorih smo uporabili besedi ALREADY in YET, ki ju že poznate. V zadnjem odgovoru smo
uporabili besedo NEVER (nikoli), ki jo vedno uporabljamo v trdilni povedi in stoji med have/has in glavnim
glagolom.
V učbeniku na strani 147 si oglej slike in iztočnice. Izberi si 10 iztočnic, jih oblikuj v vprašanje (kot kažejo primeri
zgoraj) in odgovori na vprašanja zase. Pri tem uporabljaj besede already, yet, never.
Na primer: Have you ever seen a ghost? – No, I have never seen a ghost.
Pri tem ne pozabi, da tvoriš predsedanjik: have / has + 3. oblika glagola.
Vse, kar si zapisal v zvezek, mi oddaj v priponki spletne učilnice.

Have a lovely day.

Mojca Vidmajer

5. GUM
Gradivo te čaka v spletni učilnici!

6. RTV
Navodila te čakajo v spletni učilnici.

