
UČNO GRADIVO ZA UČENCE 8. B ZA ČETRTEK, 7. 5. 2020 

ANGLEŠČINA 

Dragi učenci/ učenke 8. b!  

1) Najprej si preglej domačo nalogo v delovnem zvezku. To so bile naloge od strani 124 do 

128 (na straneh 20, 21 v rešitvah).  

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

2) Na spodnji spletni povezavi še malo povadi besedišče (klikni Paint the Town Green in How 

to be Green).  

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone8_u3_2.html 

3) Danes bomo začeli s tretjo obliko glagolov, saj boš v prihodnjih urah spoznal/a nov 

angleški čas Present Perfect Simple. Vzeli bomo kar glagole iz učbenika sedmega razreda, ki 

jih lahko najdeš v priponki v spletni učilnici. Učili se bomo po petnajst glagolov naenkrat. 

Predlagam ti, da se glagole učiš sproti. Če imaš možnost, si tabelo glagolov natisni. 

4) Sedaj odpri priponko, kjer so glagoli. Kot že veš, je zraven vsakega glagola zapisana tudi 

izgovorjava glagola. Pri izgovorjavi si lahko pomagaš tudi s slovarjem PONS na spletu. Danes 

bomo vzeli glagole od BE do DRAW v vseh oblikah. V zvezek napiši naslov IRREGULAR VERBS 

(nepravilni glagoli) in prepiši spodnjo tabelo, ki jo dopolniš z manjkajočimi oblikami glagolov. 

Prvi primer je narejen. Pazi na pravilen prepis.  

INFINITIVE 
(nedoločnik) 

PAST SIMPLE 
(preteklik) 

PAST PARTICIPLE 
(pretekli deležnik) 

TRANSLATION 
(prevod) 

BE WAS/ WERE BEEN BITI 

BECOME    

BEGIN    

BREAK    

BRING    

BUILD    

BUY    

CAN    

CATCH    

CHOOSE    

COME    

COST    

CUT    

DO    

DRAW    

Kot lahko vidiš, sta pri nekaterih glagolih, druga in tretja oblika enaki (buy). Torej, če ste se 

preteklik naučili dobro, potem tretja oblika ne bo tako težka. Pri drugih glagolih sta enaki 

prva in tretja oblika (come). Lahko so tudi vse tri oblike različne (break). Zgodi se pa tudi, da 

ima glagol vse oblike enake (cut). Ko prepišeš glagole, jih večkrat ponovi. 

 

That's all for today. Now take a break.☺ 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/3/
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone8_u3_2.html


MATEMATIKA 

Dragi osmošolci! 

 

V spletni učilnici vas čakajo navodila za delo v današnjih urah matematike. Ukvarjali se 

bomo z uporabo Pitagorovega izreka, ki smo ga spoznali v ponedeljek. 

 

 

SLOVENŠČINA 

Osmošolec, osmošolka,  

zadnjo uro smo namenili pogovoru o ocenjevanju in opravljanju bralne značke, danes pa bomo 

zaključili s sklopom književnosti. 

Ker smo se do sedaj ves čas ukvarjali s Prešernovimi pesmimi, je sedaj čas, da se kaj novega naučimo 

še o življenju in delu  Franceta Prešerna. 

Pridruži se mi v spletni učilnici, kjer te čakajo natančna navodila in nekaj zanimivih povezav za 

raziskovanje. 

 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE 

Draga učenka, dragi učenec! 

 Počasi bo potrebno zavihati rokave in se spoprijeti z nalogo za oceno. Objavljena je v spletni 

učilnici. Za dodatno pomoč sem na voljo. 

 Prijeten dan ti želim! 

Tvoja učiteljica  

NEMŠČINA 

Navodilo je enako prejšnji uri, zato ga lahko najdeš v zbirniku za torek, 5. 5. 2020. 

 

 

 


