
18. 5. 2020 

 

1. 2. URA LIKOVNA                                                                                                                                                    

Navodila so v spletni učilnici.   

3.URA KEMIJA     

 

 

Dragi učenci in učenke, 
  

v spletni učilnici so navodila za izdelavo Seminarske naloge - Elementi v periodnem sistemu. Priložen je 
kriterij ocenjevanja. Navodila z vsemi napotki smo pregledali tudi na Zoom uri. 
Seminarsko nalogo oddaš v spletni učilnici, na pripravljeno mesto. V grobem izdelano nalogo v pdf 
datoteki morate oddati vsaj en teden pred datumom končne oddaje, to je 20. maja 2020, da se ugotovijo 
morebitne napake in pomanjkljivosti. Pri izdelavi čistopisa morate upoštevati vse učiteljičine pripombe. 
Končano seminarsko nalogo oddate najkasneje na datum oddaje, to je 27. maj 2020.  
  

Želim vam obilo novega znanja in vztrajnosti pri ustvarjanju seminarske naloge! Verjamem, da zmorete! 

  

Vaša učiteljica 
 

4.URA MATEMATIKA  ŠPAJZER, GOBEC 
 

Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku že sedaj obvladaš. Danes bomo Pitagorov izrek uporabili v 

kvadratu.  Podrobna navodila za delo najdeš v spletni učilnici.   
 
 

5.URA SLOVENŠČINA ZUPANC 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA ponedeljek, 18. 05. 2020 

 

Osmošolec, osmošolka,  

današnjo uro bomo namenili utrjevanju do sedaj obravnavanih odvisnikov. Spoznali smo že osem odvisnikov, od tega šest 

pred pričetkom dela na daljavo. 

S pomočjo vaj boš lahko utrdil/a svoje znanje oz. ugotovil/a, kaj že znaš in čemu bi bilo dobro nameniti še malo časa. 

 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

5. URA  ANGLEŠČINA KACJAN 

 

ANGLEŠČINA 
8. c razred 

Navodilo za delo: PONEDELJEK, 18. 5. 2020, skupina 8. c/2 

            TOREK, 19. 5. 2020, skupina 8. c/1  



18. 5. 2020 

Dragi učenci! 

Upam, da ste zdravi, naspani, dobrega počutja.  

Danes vas v prilogi (spletna učilnica) čaka nova skupina nepravilnih glagolov. Izpolnite preglednico s pomočjo 
lanskega učbenika (TUKAJ), fotografirajte jo in oddajte v spletno učilnico.  

Sedaj pa za vas ponovno en kratek filmček za utrjevanje in spoznavanje nove snovi.  

 https://www.loom.com/share/ad74d5da434c42568f7b7ed8d160d8ef  

Kot je bilo povedano v filmčku najprej naredite spodnji zapis v zvezek.  

Present Perfect Tense: ALREADY, YET, STILL, JUST 

ALREADY (že)   I have already done my homework.  
(Večinoma stoji v trdilnih povedih. Already postavimo med have/has in glagol.) 
 
JUST (ravnokar)  I have just done my homework.  
(Večinoma stoji v trdilnih povedih. Just postavimo med have/has in glagol.) 
 
YET (še ne)   I haven't done my homework yet.  
(Večinoma stoji v vprašalnih in nikalnih povedih. Yet postavimo na konec.) 
 
STILL (še vedno ne)  I still haven't done my homework.  
(Večinoma stoji nikalnih povedih. Still postavimo pred have/has.) 
 

S pomočjo zapisa v zvezku rešite nalogi 27 in 28 v delovnem zvezku na strani 111. 

Želim vam uspešno delo  in maksimalno lep dan.  

Mojca Kacjan  

 

6.URA BIOLOGIJA  

 

Navodila so v spletni učilnici. 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/179.html#toolbar_index
https://www.loom.com/share/ad74d5da434c42568f7b7ed8d160d8ef

