
UČNO GRADIVO ZA UČENCE 8. B ZA PETEK, 15. 5.  

 

KEMIJA 

Dragi učenec, učenka 8.B,   

 

V petek ob 8.20 imamo ZOOM uro (ustno ocenjevanje znanja) le z učenci, ki še niso bili ustno 

ocenjeni. Navodila za vstop vas čakajo v spletni učilnici. 

Ostali učenci rešite nalogo za utrjevanje znanja – Železo in jeklo.  

Če imaš možnost, izvedi tudi poskus rjavenje železa, fotografije in rezultate prilepi v spletno 

učilnico. 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

ANGLEŠČINA 

Pozdravljen 8-šolec/ šolka! (15. 5. 2020) 

 

1) Do sedaj si izpolnil/a dve tabeli z nepravilnimi glagoli. V priponki v spletni učilnici imaš še 

enkrat pripeti obe tabeli skupaj in lahko utrjuješ glagole pisno, zraven pa jih seveda izgovarjaj. 

 

 2) Preglej si nalogi iz delovnega zvezka  - nalogi 22 in 23 (stran 17 v rešitvah). 

REŠITVE 

 

3) Še enkrat si prosim odpri PP, ki sem ga poslala prejšnjo uro ali tvoj zapis v zvezku in si 

poglej tvorbo novega časa Present Perfect – predsedanjik (have / has + 3. oblika glagola).  

 

4) Sedaj boš rešil/a dve nalogi iz učbenika in sicer nalogo 7a v učbeniku na strani 111 (najdeš 
jo tukaj) in nalogo 11a v učbeniku na strani 113 (najdeš jo tukaj).  

Obe nalogi zapiši v zvezek. Tvoriš torej povedi v predsedanjiku (glej pravilo), pomagaš pa si 
lahko tudi s seznamom nepravilnih glagolov. Pri vsaki nalogi imaš v okvirču spodaj slik izraze, 
ki jih uporabljaš pri posameznih primerih.  

Preden začneš, si poglej dva rešena primera iz obeh nalog, ki jih tudi prepišeš v zvezek. 

Primera 7a: 1) She has lost weight. 2) She has eaten an apple. 

Primera 11a: 1) He has blown a bubble. 2) They have made a snowman. 

Have a nice day.  

Lučka Rančigaj 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/3/
https://touchstone.si/ucbeniki/ts8/111.html
https://touchstone.si/ucbeniki/ts8/111.html
https://touchstone.si/ucbeniki/ts8/113.html


MATEMATIKA 

Osmošolci! 

 

Spoznali in utrdili smo Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku. V prihodnjih urah pa nas 

čaka spoznavanje Pitagorovega izreka še v drugih likih. Danes je na vrsti pravokotnik. Če 

pravokotniku narišemo diagonalo, dobimo dva skladna pravokotna trikotnika. Tako lahko v 

pravokotniku, z uporabo Pitagorovega izreka, izračunamo manjkajoče podatke. 

Vabim vas, da v spletni učilnici prevzamete navodila za delo. 

 

SLOVENŠČINA 

 

Osmošolec, osmošolka,  

minulo uro si spoznal/a, po katerem odvisniku se sprašujemo z vprašalnico ČEMU. V spletni 

učilnici ti ponujam rešitve nalog, s katerimi si utrjeval/a znanje o namernem odvisniku. 

Danes boš spoznal/a odvisnik, ki izraža POGOJ.  

 

Z veseljem bi se z vami družila v razredu, če bi razmere to dopuščale. 

 

Že veš, kateri del v zgornji povedi izraža pogoj?  

Pridruži se mi v spletni učilnici, kjer te čaka natančna razlaga. 

 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

ONA 

Dragi učenci izbirnega predmeta ONA, 

 

ker še vedno ostajamo doma, vas vabim na virtualno ekskurzijo po Mozirskem gaju in 

Arboretomu Volčji potok. Udeležili se bomo tudi virtualnega izleta v živalski vrt Ljubljana. 

Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici ONA. Nalogo oddaj do naslednje ure. 

 

Doroteja Smej Skutnik 

 

 

 

RVT 

6. in 7. učna ura – izbirni predmet RVT 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 
http://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/05/priprava-na-preverjanje-znanja-za-oceno_13.html 

 

 

 

 

http://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/05/priprava-na-preverjanje-znanja-za-oceno_13.html

