
UČNO GRADIVO ZA UČENCE 8. B ZA ČETRTEK, 21. 5.  

 

ANGLEŠČINA 

Pozdravljen 8-šolec/ šolka!  

 

1) Prejšnjo uro si spoznal/a novo skupino nepravilnih glagolov in uporabo angleškega 

časa Present Perfect z already/ yet/ just/ still.  

Najprej še enkrat ponovi to skupino glagolov in si preglej nalogi 27 in 28 v 

delovnem zvezku po spodnjih rešitvah (stran 18 v rešitvah). 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/3/ 

 

2) Danes boš utrjeval/a znanje z reševanjem nalog v delovnem. Najprej mogoče še 

enkrat poslušaj mojo razlago na posnetku, ki sem ga poslala prejšnjo uro in se potem 

loti nalog. 

stran 110/ nalogi 24, 25 

stran 111/ naloga 26 

stran 112 in 113/ naloga 29 a, b, c, 30 

Učenci z DSP rešite pri vsaki nalogi polovico primerov. 

Have an exciting day. 

Lučka Rančigaj 

 

MATEMATIKA 

Osmošolci! 
 

Ukvarjamo se z uporabo Pitagorovega izreka v različnih likih. Spoznali smo že, kako 
Pitagorov izrek uporabimo v pravokotniku in kvadratu. Danes pa bomo spoznali, kako 
ga uporabimo v enakokrakem in enakostramičnem trikotniku. 

Navodila za delo prevzamite v spletni učilnici. 
 

 

 

 

 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/3/


SLOVENŠČINA 

Osmošolec, osmošolka,  

današnja ura bo pomenila malo predaha od obravnavnih odvisnikov. 

Si že kdaj slišal/a, da je dober nasvet vreden zlata? Bi znal/a ugotoviti, s čim se 

bomo ukvarjali to uro? 

Če imaš v mislih nasvet, si na pravi poti. Preberi besedilo na strani 30 (DZ 2). Reši 

naloge od 3 do 17.   Desete naloge ni treba narediti učencem, ki imajo pomoč pri 

slovenščini.  

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

BIOLOGIJA 

Navodilo za delo najdeš v spletni učilnici.  

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE 

Draga učenka, dragi učenec! 

Ali si že opravil/a in oddal/a nalogo za oceno? Čas se izteka, zato ne pozabi – če ne 

oddaš, dobiš negativno oceno. Potrudi se, ker se to res ne splača. In ker zmoreš! 

Pred prazniki si spoznal/a hranilne snovi in jih vpisal/a v miselni vzorec. V spletni 

učilnici te čaka gradivo, s katerim boš nadgradil/a že obstoječe znanje. Naučil/a se 
boš zakaj organizem potrebuje hranilne snovi in kaj je zdrava hrana. Za ponovitev 

snovi boš rešil/a vprašanja v spletni učilnici. 

Prijeten dan ti želim! 

Tvoja učiteljica  

NEMŠČINA 

Navodilo je enako kot prejšnjo uro. Najdeš ga v zbirniku za torek, 19. 5. 2020.  
 

 


